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. - (8).-, --
Η6666111661616(62).

1161·111666668,Ρ1111166661·6 1
1
.

·-611

(8).-, Τ11161 11. -611 (10).
νΘΓ68.1111118,111116116

.

-66111666 185.
Υ6166666866τ8666, 2. 131686. 6

.

1161·
6166616 6

. -
(14).

ν6Γ8111.11118,Β'. ν. --661611 Ο6.ν16.1(1).-, 6. 088. 6. Ρ611166-66 (2).-, 1111.Ρ81611086116. Κ0111θ116111181.···
(10)..-, - 16. 0616616661. (28).-, - 16. 111666. 61861 (68).
νθΓ161.211118,Β686166111668 1

1
.

--66 ν.
8166666661 6

.

86116611. 1111661616
888*.-, 8611666- 6. 8611116616(80).-, 1111.Ρ161116686-66 (40).
Υ6166111661166,11. ν. - 6. ΡΓ611111
1(01'136Γ8148.

ν616161161668. 1166611. 6
.

·-881'2188
888.-, 8161161.1111. 11. Β.616118·Π1118.11-·
820.
ν61111166616,1111.8611111611666116116-1·
(50)
ν1516.1166616666686,- 11.

13111-61.6.- 11166116.(58).
ν6111686666611611, 6

.

Μ1616161·161112.
1186111. 6
. - (18).

νο1ν6166, Ε". ν. - 808.

Ν6666-,

ΧΧΧ'.

1111661166,Β6611111. 6
.

111161.1- (24),
(82).
1111118861',11616166611. 1

1
.

131166-6 808.-, -66161·6. 1. Β61·1111.66116νν(88).
Ψ6111, 6

. - 1. 6. Ν811111'·6. 111111161
116666 148.
ν1111·1161611616,νθΓ1612. 6

.

Η151.18-·(21).-, Ρ'. ν. 1861211611.6. - (80).-, 1166111.ν61'181.2. 6. - (60).-, 6. 6. 8116116611,8666611166.
)ν11116136118111611.1Πε,1666111.Β0Γ811111'θ·
ν61116.66 1

1
. - (4.0).

Σ.
ΧθΓ010Γ111,- 61611.166616161(14).
--, 111661.Α61ν666. 6. - (20).

Ζ.
2661661611, Β661611. 6

.

1.116111186111666

6
. --6 2. 11116616.616. (82).

26686. Α11810Π1 6
. - (28).
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ΧΧ¦)(. ΜιικεΑΝε. ινωθ Ε'οΙΒε κι". άεΙιι·8.δΤ.ΡΒΤΒΒδΒΗΒθΒΒ

ΜΕΠΙΠΙΝΜΒΒ ΜΒΒΒΝδΒΗΒΙ!"Γ
ιιιιι.ει· άει· Βεάειοτιοιι νοιι

Μ. Μιειιιιιεε Κι·επιιιιε!ε.
Βἱεε.

Με. Μ. Και! οωιω.
διιι·ιενν (Ι)οι·ριιτ).

Μ. ΒιιάοΗ` ΥΥεπεειι.
Μ. ΡΘτει·εοιιι·ε.

Με «Μ. Ρετει·εοιιη;ει·Πεάιειιιιεειιε ννοεΙιειιεειιι·ιίωει·εεΙιειιιηεάειιι-" ιΠιοπιιετιιειι€ε·Δι1Ητε8ε εάν” ΑΙΜ Ήιεει·Μιε
8οιιιιεοειιά. - Πει·Δ'βομιιο;ΜΜηι:Με κι ιιι Βιιεε],Μιά.Β ΚΜ. Πιτάμε'οιπετ ιιιιιιι ειιεεοΙιΙιεεε!ιοΙιιιι Με ΒιιεΜιωιάΙιιιιε νοιι ΟΛΗ.Βάο1:02· ιιι

ΜΙ”. 4 ΚΜ. Μι· Με ΙιιιΙΙ›ε .ΙΜιι·Με!. Ροεπιιει.εΙΙιιιιε; ιιι Μπι μ,πάερειι|8ι:.Ρετει·εοοι·ΒΝεννεΙιν-Ρι·οεροετ Μ. ιιι ι·ιεΙιτειι.-Βε ιιι1εστ”Π_ε
Ι.Μιάφηι 20ΜΜΕ ]Μιι·Ιιε!ι, 10Πει·Κ ΙιεΙΙι]Μιι·ΙιεΙι. Πει· ζωο:Μεμ.Ρ"ωεοννιε εΠε ιιιιι`άἰεΚεάεετἱοιιοειίιεΙιεΙιειι ΜιωιειΙιιιι€ειι

ωιει πιει: ειι
ίιιι·άιε3ιιιοΙ εεερεΙ8ειιεΖειΙε ιιικαι κι 18Κορ. οάει·35 ΡΓειιιι.-ΠειιΙάειι εεεειι ειιε ιιι οτε ιιάειι Β.εάιιι·.8ειιι·Ι)ι·.8.ιιά.οΗΈπεσε Π! *Μ)Θ·
Διι$οι·ειιννει·άειι25Βερει·ετιιΙιεϋμΜι·ει·θι·ιειιιεΙοι·ϋΙιεΙ ειιΕεεειιάΕ.- πει·εοιιι·2,Ροι:ει·εοιιι·Βει·Με», Ρετει·-ΡειιΙΙιοεριτεΙ

ιιι ι·ιεΜειι $ρι·εεΙι
Βε!ει·ει:ο ννει·άειι ιιεεΙι άσοι δεία.0νου 18 ΚΜ. Με Βοεειι Ιιοιιοι·ιι·ι;. ετ.ιιιιάειιΝοιιτες, Πιι.Ι.ννοο!ιιιιιά Ε'ι·ειτ.ιιενοιι 2-3 ΠΜ.-

Μ 1 ει. Ρετει·εΙιιιι·8., 2. (14.) .Τειιιιει· ιεεε -
Ιιι!ιεΗ: Πι·. Ψ. θι·ειί'ΓειιΜηιειι-Βενε.Ι: Πεοει· ΝεοειιΙιάΙιΙειιειιιρνειιιε ιιιιά άει·ειι ΓοΙ€εΙιι·ε.ιιΕΙιειτειι. - ΒιιεΙιει·ειι:ει

€ειι ιιιιά ΒεεριεοΙιιιιιεειι: Ρ. δ. Μοοιιιε: νει·ιιιιεοΜε ΑιιΓεε.Με. - Ψ. Νειο·εΙ: Με θνιιιιεκοΙοειε άεε ρπιοτἱεεΙιειι Αι·ετεε.
νει·ιιιιεεΙιεεε. - ΜοττιιΙἰτΜε-ΒιιΙΙετὶιι 8ι. Ρετει·εοιιι·,<.ιε. - Διιιειρζειι.

Πειιει· ΝεοεπιιοΜεοεπηιγειιιε ιιιιά άει·ειι ΡοΙοε
Κι·ειιΜιεΗεπ.
νοιι

Βι·. Ψ. 0ι·ειίΓειιΙιε.8ειι-Βενε!.
(νοι·τι·εΒ·,εεΙιε.Ιτειι ε.ιιί άειιι Χ. ΙΙνΙειιά. Αει·2τειεςε.)

Μ. Η.Ι Με ΝεοειιΙιοΙι!ειι άει· Νεεε Ιιε.Ιιειι Πιτ· άειι
ΑΜΙ. ίεετ ιιιιι· ειιι ρετΙιοΙοΒιεοΙιεε Ιιιτετεεεε, άειιιι Με:
Με ΡΙινεἱοΙοΒὶε άετεεΙοεο, Μιει· Με Γιιιιοτιοιιειι ινιεεειι
ννιι· ΜΜΜ. Πιο Φωι άει· Ροι·εοΙιει· ερτιοΜ Πιιιεπι άεε
ΠοΙιε ?Μαιου Μ, Αιιάετε ιιιειιιειι, Με ΗοεΙιΙειι οετιιει
Πειειι Με επι Τειιιρετἱι·ειι άει· ειιιεεετΙιιιιετειι Ι.ιιίτ ιιιιά
άἱειιτειι ειιι:ΙειοΙι Με Βεεοιιειι2οτθειιε, Αιιάετε νιοάιοιτειι
ιΙιιιειι ειιιειι Ειιιάιιεε ειιΓ Με θε1°11εοερετεερΠοιι ιιιιά
ννιεάετιιιιι Αιιάετε νει·τιιιιιιιειι, άεεε Με ΙιιΜΜΜΒειι
ΚιιοοΙιειιτειιιιιε ΙεΜΒΙΙοΙι άπο Μι. εειειι, πιο άεε ΟεννιοΜ
άεε $οΙιε.άεΙε Ιιετεοευεετ.Ζειι.
Βιιιε ΕιιιιΒιιιιΒ άει· ΑιιειοΙιτειι ιιοει· Με Βεάειιιιιιιε άει·

ριιειιιιιειιεο!ιειι ΖεΙΙειι Ιιε.τ ΜεΙιει· Με» ει·ειεΙτ ννει·άειι
Κοιιιιειι, άοι·Ιι εοΙιειιιτ εονιεΙ Γεετειιετε!ιειι, άεεε Με Νεοειι
Ιιο!ιΙειι ΙιειιιετΙει ΙΒὶιιάιιεε επί ΑιΙιιιιιιτιΒ ιιιιά ΒὶεεΙινει·
ιιιϋΒειι ΙιεειΙΖειι. ΜιτΙιἱο Μ. ινοΜ άιε]ειιιε;ε ΤΙιεοι·ιε επι

ΡΙειιειοεΙειετι, ννεΙεΙιε Με ΚιιοοιιειιΙιοΜειι ε.ιιεΙ08 ειιάει·ειι
1ιοΙιΙειι ΚιιοοΙιειι άε.άιιτεΙι ειιιετεΙιειι Ιεεετ, άεεε άει· Κιιο
οΙιειι ιιιιιετι ειιΠεειετ ννιι·ά Μιά ειιε Μειι€εΙ επι ίιιιιοτιο
ιιεΠειιι Βειε ειτορΜεττ. Πάει· ερι·ιο!ιτ εποε Με 'Πιετ
ειιοΙιε, άειεε Με ΑιιεΜΙάιιιι€ άετ ριιειιιιιετιεεΙιειι Ποιά
ι·ειιιιιιε επετ ΠΜ Ιιεειιάει.ειιι ννεοΙιετΙιιιπι Πιτειι ΑοεοΙιΙιιεε
Βιιάει Μιά ειιιιΒε ΝεοειιΙιοΙιΙειι Μι ΜιιάΙιοΙιειι Οτι;ειιιε
ιιιιιε πω· ειιάειιιιιιι€εννειεε νοτΙιειιάειι ειιιά. - Αιιο!ι άεε
ΒΙ:ιιάιιιπι άει· νει·εοΙιιεάειιειι ΕτΙιι·ειιΚιιιιΒεπ Με ιιιιε !ειάετ
ιιιεἰιτ Με εεινιιιιεοΜε ΑιιΓΙιΙΜιιιιε ιιοει· ετ.ννεΞΒερΙινειο
ΙοειεοΙιε Ριιιιοτιοιιειι νετεοΙιεΙΤτ. Με ιιιιε ε. Β. Με ΡετΙιο
Ιοειε άει· ΜΙΒ: ιιιιά ΒοΙιἰΙάάτϋεε άιιτο!ι Αιιείει!Ιετεε!ιεΙ

ιιιιιι€ειι ιιιιΠεΙοει· Μιετ Με ΡΙινειοΙοειε Μεεει· ΟτΒιιτιε
ΙιεΙεΙιττ Μι. - Βειιιιοι·Ιι ειιιά Με ΚτειιΙιΙιειτειι άει· Νε
εειιιιεοειιΙιο!ιΙειι νοιι Με! ειιιεο!ιιιειάειιάετει· Βεάειιιιιιιε
Με ειιι πικάπ 8·ει·ιιιεετ ΤΙιεΗ άει· Αει·ειεινε!ε ειιεεεετι
ΜΗ. Βε κι άεε νετάιειιετ άεε ΒΙιιιιοΙοΒιε ειιί Με Βε

άειιτειιάε ΒοΙΙε ιιιιιεεννιεεειι ευ Ιιε.Ιιειι, ινειεΙιε Με
Νεεε

Με ΒεάειιοτΒειι Μι θεεειιιιτιτ.οτεειιιετοιιε εριεΙΙ:.
Ι.ειάετ ιιιιιεε Μι'ε πιιι· νει·εεεειι, Μεεε ιιιτει·εεεει.ιιτε

Ρι·ειΒε άει· ΚεΠειεινιτΚιιιιε: ιιεΙιει· ευ ει·ϋι·τειιι ·-- άεε
ννϋτάε ευ ννεπ ΠιΙιτειι - πω· ειιι εοΙιειιιοε.ι· Μειιιεε θε
Μετ: Με ειιπϋιιάΙιεΙιειι Α1ϊεοτιοιιειι άει· Νεοειι!ιάΙιΙειι

ιιιιά

άει·ειι ΒιιιΒιιεε ε.ιιί ειιάει·ε Κάι·ρει·τ.ΙιειΙε ιιιοεϊιτε ιοΙι Ιιειιι.ε

πιο θεεειιετειιάε άει· ΒεττεοΙιτιιιι8 ιιιεοΙιειι. -

ΒεΚειιιιτΙιοΙι ειιιά Με ΝεοειιΙιοΙιΙεπι ·ρεο.ι·ιΒε οι·Βιι.ιιε.
Ψιι· εεΗιΙειι ω! ]εάει· Θειτε ]ε ειπε 8τιι·ιι-, Κιείει·
ιιιιά Κει!οειιιΙιάΜε ιιιιά ειιι Βνετεπι νοιι Βιοε

Ι› ει πιεεΙΙε ιι.
Με άι·ει ετετάειιειιιιτειι ΗΟΜειι ειιιά ιιι άει· ΠεεεΙ
ειιιΚεπιττιει·ιΒ, άσσο Με Β.ε8εΙ ει·Ιειάετ, Με ]εάε, εε.ΙιΙ
ι·ειοΙιε ΑιιετιεΙιτοειι, ιιε.ιιιειιτΙιοΙι άιιάειι ειοΙι ιιι άει· 8Ι.ιι·ιι
ΙιοΙιΙε ΜΜΜ ιιιεΙιι·ετε νου ειιιειιάει· ΙσιοοΙιει·ιι εεεοιιιε
άειιε Βιιιεε!ΖεΙΙειι.
Ειπε άει· ΝεεειιεοΜειιιιΙιειιτ ΜιιιΙιεΙιε Μιιοοεει..

ΒεάεοΜ;

Με ριιειιιιιειΠεοΙιειι Ιιιιιειιι·ειιιιιε. ΡΜ· εεννόΙιιιΙιοΙι σοκο

τιιιιιιιοιττ]εάει· ΗοΜι·ειιιιι ιιιιπιΜεΙΙιει· άιιι·ειι ειπε ιιιεΙιι·

οάει· ννειιη;ει· 8τοεεε Οεά"ιιιιιιΒ τοπ άει· ΝεεειιιιοοΙε,'ι·εερ.

Με άει· ειι€ερι·εεΙιειιάειι ΝεοΙιοει·ΙιοΜε, Μιά Μπιτ άει·ει·ι.
άε.εε Με ΝεεεοεοΙιΙειιιιΙιειιτ οΙιιιε Πιιτει·οτεε1ιιιιιε ειοΙι άι

ι·εοτ άιιτοΙι Με ΟοττιιιιιιιιιοειιοιιεοΠοιιιιε ιιιιιάιιιε!ι Μ
ε Ιο

ιιειιιιιετιιΜειι άει· ΝεοειιΙιοΙιΙο ίοι·τεειει, ννοοει.ειε _ιεάοεΙι
ειιιι€ε ειιε.€οιιιιεοΙιε νετειιάετιιιι€ειι ει·Ιειάει,

ιιιάειιι ειε

ειιεεει·οι·άειιτ1ιοΙι εεττ ιιιιά Με ννιι·ά ιιιιά άει· ΚιιοοΙιει·ιιειι
Πιι$6ΥΙ8.€ε ινειιι€ει· Γεετ ειιΙιείτετ 1

).

Με Οοττιιιιιιιιισει.ιοιιεϋΠοιιιι€ άει· ΚειΙοειιιΙιοΙιΙε οάει· άεε

Οετιιιπι ερΙιειιοιάειε κι Μι Μιιτει·ετειι 'Ι'Ιιει! άεε οοει·επ
ΝεεειιΒειιεεε :κι άει· νοτάετΠεοΙιε άεε Βιιιιιε ερΙιειιοιάιιΙιε
Βε¦εΒεΙ1 ιιιιά πω» Με νοιιι Νεεειιειιι8ε.ιιΒε .Με ιιι Θεμε
ιιειετι ΡεΙΙειι εοιιΜι·ειι. Με 8ιεοοειιιεεΙΙετι εοιιιιιιιιιιιοιι·ειι
ΜΗ; άει· ΝεεειιΙιοΜε άιιιοΙι ειπε οάει· ιιιεΙιι·ετε

ΟετιοΙε

ετΙιπιοιάεΙιε, ννεΙοΙιε ΠιεΠε Μι ιιιιττ.!ετειι_ τΙιειΙε
ιιιι Οοο

ι·ειι Νεεειιειιι€ειιΒε Βε1εεειι ειιιά. Με ννιοΙιτιΒειι Οειιε

Ει·οιιτεΙιε Μιά πιεκι!Ιει·ιε. Ιιεεειι τιιειετ ιιιι ε‹›ἔειιειιιι$ειι

Ο Βειιιοιιετι·.ιιἱοιι άεε ιιιιιιωιιιιεοΙιειι νει·ΙιεΙΙ:ιιιεεε ε.ιι πιο»
ιιιιιι€ειι ιιιιά ΘνοειιιοάεΙΙειι.



Ηιετεε εεττιιιεεετιε, ε. ε. Μτειεειεεἔ Τιιειιε Με τειιι
ιετεε Νεεεεεεεεεε, Με Με ιεεεε νεε Μι ετιιιιετειιε
εεεΜε τειιιιετεε Μεεειτει εεΜεΙτι, ειεε Βειιιειτειιεει
ερειιε εετειειΙτ, νττειειιετιετειι Πεεετετιιειτεεε Μτ Κεσ
ει1εεΙεειτεε εννιεεεεε Βιεεεειε, θε.ετεεεεειε εεε εειετετ

ΜεεειτεΙ εειειειιι. ιτε νετΜτεε 'ΓΙιειι ειεεετ ιτειεττιεεε

Γεττειεεε Βρειτε, ιτε εεεεε. Ιειεεειειιιετιι ετιιεΜι Μτ

Αεειειττεεεεεεεε Μτ ετιωτιεττιε - Μτ Πεει.εε εεεε
Γτεει.ειιε πετ εειτιετεΟετιετε ίτοετειε, ετειιετ ιιιετεε εειεε
ιιεΜτ ειεε ειε νετειετιεεε εννιεεεεε Κιει”ετ·- εεε Νεεεε
ιιϋιιιε, Με Οει.ιτττετεειτιιιετε. Αεεε ειε 8ι:ιτε-, Κιει”ετ
εετι 8ιεεεειειτειιιεε Ιε.εεεε ειεε εειετ Βιιεει.ιεεε Πτεει.€ιε
Με εεειιιτεε εεε τιιτεει εεεεριιΙεε.
Πιε εεττεε.ιε Αεετετειε τιιεεετ θεεεετι τεεεε Μτε Βιε

εοιεεεε εεΙεειιε εειε, Μεε εεεεεεεεε νεε εειιιτειεεεε
ε.εεωτειεσιτεε Αεννειειιεεεεε ιτεεεεε ιττεειτιιείτε νετεε
τιετεεεεε εεννειιι Μι Κεεεεετεεε εεεττεε, εΙε εεειι Με
Βειτιειττιιτεειιιεετεεεεε νετεειεεεεεΒ εετ νετΙε.8ετεεε Μτ

Βρειτε εεε Μτειι εε Βει.εειιοεεεεετεεεεε ετ Με εεεε
τισεΒεε Νεεεεεειιεε ειετεε.

Πετ ιεειΒε Ζεεε.ττττττειιιιεεεειιετ Νεεεειτειιιεε ειιτ Μι
Νεεεειιειιιε ετι-ιι€ιτττιιε εεεεετετεεειιιεεε ΗειειιΒιτειι Μτ
Νεεεετεεττιετιττεειτεεεεε, Μεε ιτεετε ειε Οτεεε Με
Κετρετε ιει εε εεεετετετεεεεεεε $ειιιιειεεεεεε εεεεε
εετει. Με εετε.τιε τιιε Νε.εε. Ψεεε ιειι ιττ Ρ'ειθεεΜει
Με Αεεετεειτ Νεεεεεειιιεεετερ νετε εεετεεειτεε "Με,
εε εεε τει Με Με εεεεε ει.τιετιετι εειεειεεεεε, εεε
Μτε τετ νετετειιε Μτεειετ τιιε νετεειιιεΜεεε θτεΜ
ειεεε εετειιετιιιειιεε Ρτεεεεεεε ιτΒεεε ειεετ Νεεεειιεειε
εεε ει!! τιιεεε Βεεειειιεεε8 εετ ετε Μτ Ειείεεειιειτ
ννιιιεε εΙε εο1ιωττνεεεττε εεννεεεεε.

Με εεειιεει.εε νετετεεεει: ινετεεε εειειιε Ετε
ρνετεε τιετειι εεετεε, εείτιεεε δεεεεριεε εεε τιετειτ εΙΙε
ε.εετεε Ιείεειιεεειττεειιιτειιεε, εε εετεεειιιειι εετειτ τιιε
ΙεΠεεεεε. εεε τετ τιιε Κιείετιιειιιειιειτετεεεεε ειεε
εεεεεΜτε Ψετεειρετιοετιιιεεε εετιεεετ Ζιτιιιεε νεε τετο

ιεειεεεετ Βετιεετεεε. Βε ιει εεετ ινεετεεεειεΙιειι, Μεε
εεεεεεεεε νεε ειιιτετειεειτεε εεε εεεετιτειιεεειιεε εεεε
εεειι εε.ειτειεΙιε ε.εΜτε Κτετιιτεειτειι Πτεεειτε ειεεε Νε

εεεεεεΙεεεττιρνετεε πετάω ιτεττεεε, εεεε ειε Οικιετ:τιοεε
ρτοιεεειιε τιετετεεεεε Κτεειτεεεεεεετ ετεεεεε ειεε ετεεεε
εεε νεε Ετττρνετεεε ειε εειειιιεεε 8εετιεεεεείεεε.
Βιεεετ ιει; ιεεεειειιε, Μ.εε τιιεεειεεε εεειειειι νετετειιε
τετ ειεε' Με τττειιΜε νετ ετεειεεε .Τε.ιιτεε ειιετε. -
Ζετε Τιτειι ίιεΜτ τιιεεε Τεετεεεεε ιιττε Ετιιιιιτεεε Μ.τιε,
Μεε ειεε τετεεεε ειεε νεε Ειτερνετεεε ειιεε εεε.τεε
τετιειιεειιε Βντεριετεε νετειεττ.
Βιεε εεεεΜετεετιε Νεεεενετειοριεεε, ιετετεεττεειε

Κερι- οΜτ (ιεειειιτεεειιτεετεεε, ειεε ιειειιιε ειι:τιεε Ξε
ετειιοε Μτ Νεεε, ενεειεεΙι Με εετ ειε εετεειεειιετ
Ηειεεειεττιι ειεε ειειιτ εειι.εε ειε ειεειεεε Ετεειιειεεε
εεε, τιιε Με ΤτειΒετ ειεεε εειειιεε Ι.ειΜεε ιιεΙειειιεεε.
8ο ιτε.εε εε .Πειτε ειεε εειιεε, οιιεε Μεε Ρειιεει οΜτ
Ατετ νετεεΙεεεεεε εε ειεετ ετεεειιεττεε Πετετεεεεεεε
Μτ Νεεε εε ιτειιεε Βιεεει. Η εεΜτεε Ε'ειΙεε, εετεεετ
Με ετ εεετεε, ετννεε ειιιττειεειιετ ειεεειεεεΜε ιετ Με

8ντεριετεετειεειε εεεεε ρτεεεεετετ. Πιε Βιεεει
τιειτειτ ειεεε εειειιεε Ρτεεεεεεε Μετετ ττιιι; Ψεετεεεειε
ιιειιιτειι εει Με εεε.τετττιεειτεΠτερτεεεεει.τιιτε Με. Ψεεε
ειε Κτετιιτετ εεετ ειιτιΒε Βεετειιεε εΙεεε ειεετ
Νεεεεεειιε ειεε, Με ειεε Με ερετιιοιι, εειε ιε Ρεττε
ειεετ νττειιτεε Ρνετιιοε, Με εεεειετετεειιετι, Με ρε
τιοειεειι, Με νειιιε Βιετεειιιεε, Με εεειιείτ ετιεΙτεεε
ε.εεεετι, Μειτ ιτεεεεε πιτ εειιεε ειετειιειι ειειιετ Με
ειτε Μι· Ε.ιιετεεε ιε ειεε Νεεεειτειιιε νετιεεεε. - Πε
εε ττειεε εειιτ ιτε1ειιε Βειιτεετεεε: Κερί- εεε θε
ειειιιεεεετεετεεε εεετειΒιεειιετ ΑΜ, τεειετ
ερεετεε ειτιττειεετι εεε ννειιι Γεει ιττττεετΜτ ετιττε.ειαεε
Εεεε εετερτεεεεετι. Οοεετεετε 8ειιτεετεεε ειεε ιτε Θετι
εεε εειιεε, Μεεεεε εεΜι ειεε είε ειε Αεεεεε, Μεε
ρετιεειεειτ ειεεετεεεΜ Βιιτε-' εεεεττεττ-, οΜτ ΕΙιει;ετ

ιτεερτε-, Κεριεεετεετεεε ιε τετεειτεεεει€εε Ιειετνε.ιιεε επί
ττετεε, εεε ιτεεε ιε Μτ Ζινιεεεεεεειτ Μι· Κερί εε
εετετεεε εειε εεε ειε θτειιιιτινεε Πτεειτ εεε 8ειιτνετε
εεετειιεε. νιίεεεειειειτ "Με εεΙιεε Με Κεριεεετεετεεε
Μτ εεετοτειεειιεε Ι.εεειιεειιεε εει.ερτεεεεε, εε με”
Μειτ ιιιετιιιτ ιτειεε_ ΒεεεΙ. Κτεειτε τειι; Εειρνετε Με
Βιιτεειεεε ιιιεεεε ντοιτι νετννιεεεετι εεετ Βιιτειιεριεεετεετ
εεε εεε Πτεειτ ειιετ Με Δεεεεετε.εεε, ειιετ εεεεεε ιιεετ

ειιεετεειεεε Κεριετεειτ εεε ειειιτ εειιεε εεειτ $ειττεετεεε
ιτε Ηιειετιτερί, ε.εΜτετεειτε εετιιεει: ειεε Ειτετεεε Μτ
Κειιεειεεεειε ειεε εεεεειιιιεεειιειι Ηιετετιιεερτειιορι
εεειεετεεε, εεεΜτε Γεει εετετιε εε ιιιιειιε Βειιτεετεεε ιε
Βιιτε εεε εεεεεε.
Πιεεε Ρτειιεεννιτιτεεε ε.ει Με εεεεεε 'Ι'τιΒετειεεε Ιιεεε
τεεε εε.ιεεειιιειι εεειι εει τιιετερεειιεεεεε 8οτειιτεεεεε
τεερ. 5ριιιεεεεε Μτ ειεεειιτεε Ηειιιεε πει Βεει.ιττιτειιιειτ
εεεετειιτεε: εε εειιετι εε τεειεετ Βτίειιτεεε· Με τω.
εετ Βενεει, Μεε ι›ει $ριιιεεεεε Μι ΚειιεειεεειιΙε Μτ
θειιτεετε ιτι ειε Βερτεοτειιειεεεεετι Μτεειεεε δειτε νετ

Ιε8ι ειτε. -- Νεεεε Με νετεεειετιετιεε δειτειετεεε ιτε
θειιιειε Με Ττιτ.;ετειεεε, ννειειιε ειειιτ εειιεε Με θετι
τεετετ ειεετ τνριεεεεε ΝεετειΒιε, τεερ. Μιετεεε ττεεεε,
εεετειιτ Με Κιεεε ιιεετ ετεειτννεττε Νεεεεετιι
τεεεε, εεεεεετ ειε- Με εερρειεειιι€. Πε ιτε.εε εεε
Με ειειιτ. τνττεΜτε, ννεεε ννιτ εεεεειιεε, Με οτι ιε

Ροιεε Μι ετιιετιι8εε ειι:τιεεε θεετετιεε ειεε Ηνρετττερειε
ειεεειεετ ΤιιειΙε Μτ Μεεεεε οΜτ Βε.εεετ Μεεεεειε ειε
ιτιιτ, εε.εε εεεεεεεεε Μ.νεε, Μ.εε Με ειε τνειι;ετεε εεε
εεειι ιει.εεεινετεε Βεεριτειιεεειιιετιετειεε τιιε εεεεεειιτε
εεε ίε.ετ εετιετεει. νοτιτε.εεεεε Βιιεεεε νεε ΒειιΙειτε
ρειγρε ε ιιιεειιιτιττ. Εε Ιτεεεεε τιιεεε εειεεε Γε.ειετεε
ιε εεεινετεε Ρε.ιιεε Με εετ νειιιεεε θετετειιεε Μτ
Νε.εε ιιιιιτεε εεε Μεε, Με Δεεττιε.ιιεε Μτ θετεειιε- εεε

θεεεετεεειτερετεερτιοε εεε.ιεεε ετιιριεεΜε ντιετΜε.

νετεεετεειτεεεε Αεεετειε Με ειεε! Με” νεε εεε ιτε
Αεεειιιεεε εε 8ειιεεριεε ιτεττττεεεειετει; Με Αεεετεειτ

ειεετ ι.ετερετε.τεε νετεεεννειΙετη.>ςσετ Βεειο εΠεει.ετιε;

εοιεεε ΖεετιιττΜ Κεεεεε ετειιεεετ ννετεεε, εετε Γεεειιε

εειιεε τω Μτ ΒιεεεεεΙΙεε εεε Μ.τιιιι. εε Μεετεεετιι
νετιεετ Με θετεεεενεττεεεεεε ιιιιττετι, εειεει. ννεεε εε
εεεε εειιεεεε εειιτε, Με Ζεεεεε εετ ΒεΒιε ειιεειετιε.
ειιεε εε ιιειιεε. Ειεε εεΜτε Ρ'εττε Μτ $εεεειεεεε Με
Οιίε.ειετιεε εεε. Μτ Βιεεεεεεττεε εεεεετιε ειεε ιε τεειε

ει€ιεεεεε εεε_ιεετινεε θετεεεεετεριιεεεεεεε,
ειε τττετιεεειεειιν εεετιιεειει ειεε, ιεΜτε τιιε ΚτεεΙτεε

Με εειεττ θετεειι Με εετεειειεε Ειτετε εριιτεε, τιιειΙε
εεετ εεειτ τειε εετνεεετ Νετετ εειε ιτεεεεε εεε Με
εειιι.ε Ρετεετειεεε ιεΒιιειτε θετετιιεετερεεεεεε νετεετεε

εεεεε νεττεεεεε.
Πιε ΒεΜειεεε Μι Αεεετειε εεε Κειτοετειε, (Πε εεειι
Βιειεεεειιι€ εεεεεειτιε.ιιΜτ εεειειιεε Ιτεεεεε, εεΙι τττε.ε

Με εετετεειιιιτεεε: ιε ιιϋιτετεε Οτεεειι ειεε ειε ιτε
Βιετιιιε ιεεΙιειιε Ι.εεεεεϊτεεΜ εε εειετετεεεε εεε Πε
ρτεεειεεεεεετεεεε, ιε

.

ΜεΙεεεεειιε εε ετεεεεεε. Ιεεεε
εεεεετε ιειΜε εειειιε Κτε.ειτε εειετ Μτ νοτετεΙιεεΒ,
ειεε ιαϊιεεε ιιιεεε Με εειεε θτετεεε ε.ετεετιιεε εεε εεε
τειιιεε Μ.τειιετ ιε νετεινει>εεετε.

Βει ετοιεεετ ΙΒιιετεεε τεεεεεε ειεε Ε"οιεεεεεεεεεε
τιιειιε ιε Μι Νεεεεετεεεειτ, ιιτειιε ιε εετιετει.ετ ιιεθειι
Με Κετρεττιιειιεε εετεετιιιιετ. Αεεεεειιεε νεε ιιιετιεεε
Ειτεετεεε ειτε Νεεεεειεεεεε εεεεεειττετ τεε.ε νεεετεε
τετιεειιε Βιετεεεεε ιε Με τιιε Ηεει Μτ Νε.εε εεε
ννειετεεε νετεετεεεεεε θειιειεεεε: Γιιεεεεεε ΟεΜτεε,
Ραιτιιε Μτ Νεεε, εεειεεεεΜ Αεεε τεεεεεε. εεε εσπε

ετιι€ε Εττεειιτετεε ιε εεετεεττετιιεεειεττειτζετ Ε'ιεεεεε

εεεεεεεεεε ε.εί Με Ψεεεεε ειεε ειειιετΙιειι ετωεττεε
Ρ'ειεε ειιιετ· ειιτοειεεεεε Νεεεεεεειεεειτετεεε, ειεε τετε

εεειιε, νεε Μτ ιεΙι "εεττ ννιετιετεεΙΜετειτ τιιετερεετιεειιε
νετεεεΙιε ιιι›ετεεεΒι Με ιεΜτε ε. Β. Με τιερρειεειιι
Βετε Κειιεειεετερνετε τειτ εεεεετιιεεει Βιιεειιιετε Με
Νεεε εεε ιΨεεεεε ειειεειΒε 8ειιε, τιετεε εετεετεεεεεεε
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Ι)ο Κο!!π ποππ ο!!! πο!ο!ο!ο! Ε!π!!πεε Με!!! ίο!!!οπ: Α!!
εο!πο!πο ΔπΒοεε!!!οΒοπ!!ο!!, Ππ!πε! πο! Απο!. Ππ!ποπ
!!ε!!!!οι! π!!! θιοπππ!ιο!! επ εοποοπ!!!!οπ, !πο!οπε!!ο!!εε!!ο

ο

Βορ!οεε!οι!εεπε!πππο, Βε!!!ο!!οε!ο!!ο!!, πο! ΜοπΠω-Π Μ;Π;!ε
!!!οε!ε!οπο μποτ! Τοπο!! πππ ο!εο!ιο!

- ποε Απο! πι!!!
$νπη!!οιπο. Μο ε!ο π! εο!!ννο!οπ !!'5!!!οπ πω!!! ο!! πω!
Βο!!οπ!!ο!!οπ οο!!ο!οπ, ο!ιπο ποεε πο! Ε!!ο!!!η88!!!οοο88
πὶο Θ!!ο!ιοοπ πο! 8ε!!!ο!πι!!οπ! ππο!εε!!!!!!οπ !!!!!!ο. Νο!!
οπο! !!οππ οπο!! π!οεοε Ε!!οη!;π!εε ο!π!!ο!οπ. !!!ΐοππ ο!!!

!πιπρνοιπ .Ϊο!!!ο !!!πππ!ε!! ποε!ο!!!, πὶο θοιπ!πππ!εο!!οπε

π!!πππο ποε οο!το!οι! νο!!οΒ! !ε! πω! ποππι·ο!ι $!οπππο
ποε Ε!!ο!ε !πιιο!!ιο!π πο! ρ!ο!!πο!π!!!οπ Ηϋ!!!ο πο!ν!!!!!,
!!οι!π οε οπεπ ο!!πο Τππο!επ!οεο πππ Ξνρ!!!!!ε επ !Βοοπ

π!!ο!ποεε!!!νπ!οπ πο! 8επ!ο!πι!!οπ! πππ επ Οο!!οε ποε
Κποο!!οπε !!οιπ!ποπ.

Ποιπ!! ε!ππ ποπο !π!`οε!!οπε!νο8ο ο!ϋππο!,
π!!! Βοεο!πιπ!ο Νοε!!πο!εοποί! !π!!!οπ !!ϋπποπ. 8ο ο!!!
ε!ο!ιοπ, ινοππ οπεπ π!! θιοποοπ εο!!οπ, Απεοοεεο πι! θο
ε!ε!!!, πιο θοπιποπεοννϋΙπο πππ !π ποπ !ιο!ο!οπ Βο.εποπ

ο!ποποπ. Ο!π!!ο!ρ!!!οἔ!ποποπ πππ πε!π!οεο Ι)π!ε!!π!πε!!ο

!π πο! $!!!πποεοππ, Τ!!!οιπποεοπ πο! νοποεοι! Ηἰ!·ππ!π!

!ο!!ο!, ο!!!!οππ!ο!ο Απεεοεεο, Μοπ!πε!!!ε πππ Η!!ποπεεοεεο- !νο!!!!!ε!! !”ο!ποπεε!!!νο!ο Ε!ο!ππ!εεο, ννο!ε!ιο οπιο! οπ
Γοποε !ιο.!ιπ!οεοπ πππ ππ!ο! Π!πε!ο!!ποπ !οιε!!! επ πεπο
ποπποπ !οεο!οπ $!ππεο!!ο!πιιο !!!!οπ !!!ερ!ππο νο!ποπ!!οπ.
Ιε! οε π!! Με!!! Ρ!!!ε!!! πο! Αο!ο!ο πππ εροε!ο!! πο! Β!!!
πο!οπο!! ε!ε!! ποιπ 8!ππιπιπ πο! Νοπο!!!!ϋ!!!ο!!ο!!ο!πποοπ
οΙ!οπ Ε!πε!οε επ νν!ππιοπ?

Βο! Νοε!!ννο!ε νο!! Ε!!ο! οπί πο! !!οιοιιΟπο!!!πε!!ο πο!
Νοεοπεε!!!οἱ!π!!οπ! Βοππο! ποεπ Με!!! επ! Ι)!οοιιοεο
ο!ποε Νοπο!!!!π!!!οπο!πρνοπιε. Βοι!π !ο!πο Ρ!οο!!οπο!!ο

!πποοπ, ο!!πο Βο!!ιο!!!εππο πο! Νοπο!!!οππ!ο, ποοποε!!!ο!
πιοπ εο!νο!!! ιι!! Απεο!!!πεε οπ οοπ!οπ 8ε!ιππρΓοπ, ο!ε οπο!!
πο! ΙπΓοε!!οπε!!!οπ!!!ιο!!οπ, πο! νο!!ο!οππΒοπ. πο! Π!εο!ο
!!ο!!ο!! οπε εοπε!!!π!!οπο!!ο! Π!εοε!!ο, πο! Οο!!οε πππ Νο

!!!οεο !π !Ξ'ο!πο νοπ Έππο!επΙοεο πππ 8νρ!!!!!ε πππ πο!

ππεο!!!εοπ Νοππ!!ππποοπ.

Πε !ε! ν!ο!!πο!ι! πο! π!!! ποε ΙΕ!!ο!ε, εο!πο @ποπ
πιο! πππ Ωπο!!!ο!, εο!π Ε!εε!ιο!!!οπ ο.π ποε!!!πιπ!ο!! Β!ο!
!οπ πο! Νοεοποπποο, ποε ιπο.π !πὶποεοορ!εε!! π!!οε! ποε!!
ννο!εοπ κοπο. ποε!!ποιπ πιοπ π!ο Νοε!! ο!πω!!!ε!! Βο!·ο!πἱο!
πππ ι!π!π!Βοπϊο!!ε πὶο Ζπ!!πεεποο!!!!ο ποε!!π!!!!!ο! Νοεοπ
!ιπ!!!οπ ππ!ε!! Με!!! Τοι!!ροποπο οπεποεο!ιο!!ο! πο!. 5ο

εο!ο.!!ο! !ποπ Με!!! εο!!οπ πο! Β!!!!οπ!!ππΒ ο!πο! ο!ποιοοπ
!!ο!!!ο πο! οι!ε!πε!οποπι επι· !3Ιοοποεο. Απε!! !ιοΒονο!

οππο!π!ιοοπ ποε Κορ!οε !!οπιιοπ ποπο! νο!!νο!!!!ο! νο!
ποπ, επ π!ο Ρ!οπ!!ο!'εε!!ο Τ!οΙ`ΙοΒο ποε Κορίοε
ω!! εο!!!!ε!ιο! 8!ο!!ππ8. !νοπο! πο! !!!!ο!, ι”ο!!ε π!ο Κ!ο

Γο!!ιο!!!ο εο!ε!!οπ οπ!!!ο!! πππ ο!πο Οο!πιπππιεο!!οπ π!!!

πο! Νοεο νο!!!οπποπ, ε!ε!ι !!ορίοπννοιεο οπο πο! οι!!ερ!ο
ε!!οπποπ Νοεοπεο!!ο οπ!!οο!οπ !!οι!!ι, !οερ. πο! !!!!οπο!

οπΓ!!ε!!!ππο ε!ε!! !π ο!πεεο!ο! Μοππο !ιπ Ηἰο!πε εο!!!!

!ππο!!ε Με!. ΚΙοο! ποοοποπ πο! Ρο!!οπ! ππο! !ο.ε!!εο!!
Β!!ο!!!πεε !π ποπ Ηο!ε, εοπο!π ο! ειο!! !οποο!ο 2ο!! π!

Βπε!!οπΙοπο ποί!ππο!. ε! !ν!!π ιποπ οπο! ο!!!ο ΑΕ!οε!!οπ

πο! Κο!!πο!ι!- !οει!. 8!!!π!!π!!!ο οππο!!!ποπ. Βο! Ιππο
ποπο!ππο! Ε.!!ο!!!πο ποπ!! οε ππ!ε!! !)!πε!! ποε οπ π!ε!!οπ

Κ!πε!οιι πππ Βο!!!οπ οπεοιπ!πο!!Βοπο!!!οπ Βοε!ο!ε επ πο!!!

ε!οεειεε!ιοπ Β!!πο πο! Οποοπο !!οι!!ιποπ. πιιπ ω!! πο
!!οππο ιπ!ε!! !!οο!οε ο!ε Απποποο! πο!]οπι8οπ Ι.ο!!!ο, π!ο

ο!πο ε!οεεο Ζε!!! νο!! Οοποποίο!!οπ Π!! Βοεπππο.το!εε!ιο!

ππποοπ ο!ποε ρ!!ιπο!οπ Νοπο!!!!0π!οποιπρνοιπε
- ο!!! ποπ

!!πε!οπ Κο!!πο!πο!πρνο!πε
- ο!!!!ο!!. ο!!ιιο ποεννοποπ π!ο

Ε!!!ε!οπο ο!πο! ρ!!!πο!οπ, ο:ο!!π!ποπ Ο2οοπο οπ !οποποιι.
!πι!πο!!!!!ι !ιο!!ο !οπ πιἰε!! Με!!! οπο! Γ!!! πο!οεπ!ἱ!;! π!!!

ΒΙοοποεο !!ποππ!πο Οποοι!ο» επ ε!ο!!οπ. ο!ε Με !οπ ιπ!ε!!

νοιπ Ν!ο!!!νο!!ιοπποπεο!π ο!ποε Επιργοπιε π!!! $!ε!!ο!!ιο!!

ππο!οοπε! !!!!πο. !!Πο εεπ!νο! οπο! π!οεοε Ροε!π!ο! επ

ο!!!!!!οπ !ε!, ινο!εε .Τοπο!, πο! ε!ε!! ω!! Βπ!πο!οο!ο πο

εε!ιο!!!ε! πο!.

Ε!!! εννο!!οε ππ! εο!!οπ ίο!!!οι!ποε π!οοποε!!εε!!οε Μο!!!

ιπο.Ι εροε!ο!! ε!!!οπἱεε!!ο! Επιπνο!πο π!! π!!! Ρο!νροπ
π!!πππο. Πιο Βε!!!ο!!προ!νροπ οπ!ετο!ιοπ !ιπ Απεε!!!πεε
οπ π!ο !Σ!!ο!ππο πππ !!ϋπποπ ππε ο!! @πως ποπ !!Ψοοι

!νο!ε!!ο !π



4

ινειεευ, ννοιουου Μεεο 8ουοΜΜου υοι.

ιιουιιιει”Μιευ ειυιι ειο Μ. Ε. Με ρτιΜοτο Πτεοιουε Με Επι·
ιιγοΜε Μι2υεουου ιΜ Βιυυε ειυεε Αυιιυεειιιυιιοτυιεεεε,
ιιυτι τιιιυυ ιει; ιυτο Ι.οουιιεοτιου νου Μου έτοεεετετ Ψιοιι
τιειτοιι.

Αιιεεειιουυι.ο Αυινουιιυυι.ς Με ειιομυοετιεουεε ΗιιιεΜιιιοι
ιιιιΜι Με 8ουειο, Με υυε Μουτ ΜΜΜ ιιυετ Με Βε
εουιιιιουιιοιτ Μι· ΒουιοιΜυο.ιιι, εουιιετυ ε.ιιου ιιιιετ Πτ
ειιτυυε υυτι Οουειετουυ ιιοτ Ροιγρευ υυτι ρουιιιιιτετ Ηγ
ιιετριοειευ Βοουοιιεουειίι Μουτ υυιι υυε οιιιεουειΜυ ιυεει,
ιυ Με ννοιι Με υοτΜΜευ Οει.ιου νοτυειυιιου, Με Αυιιυεε
κνοεο Με οΜτ νοτιοοετο ειυτι, Με ιτυοουετυευ ιινευτιιιυ
Βου ιυι:οοι, υουιουυυεεινειεε Μ ινοΙουετ Ψειεε ειο ετ
ιττουιιιι ειυτι. 8ο ινιουιιο: Με Βουιιουιιυτοτειιουυυε Μ τιετ

Ηειιιιι ειιιεε ετιειυτουου Βυιυοιοετου Μι, εο ΜΜΜ οιυο
πιτ υετοουτιετ ιυτ οιυου Μ” ετοεεου ινοτιιι υοιευιεεου,
Μυυ υε.ιιίιε ΜΜΜ ιτε.ιιυ Μου ΜΗ Μτ 8ου‹ιε :Με ευε.ιο
ιυιεουευ θτιιυΜυ Μουτ Μ Με ΝΜιε Μτ υοτΜΜου Οειιου
;;οιουΒευ - Μεο ει;ποιοο ΑυυοτΜιιιιιοιι Μουτ. οουετΜι
του - υυιι ευευεο ΜΜΜ ιτοιιυ Μου Με - Με Μου
Μουτ εουτ νεττ.τοιιτ ΜΗ: ΜΜ Ψιιιοτετευτιεεειιιυι υειΜ
Οιευι·ουου Μτ Βου‹ιο ιει: ·- Μτ Τουεουυυε υιυεουου,
Μου Μ.υΜ τε.υιιευ Κυοουευ, ιιυυοτΜο Βουιεοου2ου -
Μοτο Μιοτυο.υτι ροιυοιοοιεουε Βειιιυτιο, Με υιουιε ινοιτοτ
ειυτι Με ΚυυειρτοιιιιοΜ υυτι Ροιεου του" ετννειε υτιιειτοιι
Με.υιρυιοτιου.
Βειιυ νοτιιουιιουεειυ ετοεεετοτ Ροιγρου, ετοι·ιτετ Μυ

εουοιυγροτιτορυιε,- Μιεευοτευετ Βοριυιιπιονιο.τιοιιευ οτε.
Μπι οιυο εευουο Βιοευοεο ετει; ετΜοοιιουι, υοουτιοΜ Μιε
Μοεο ιιυΜοΜιεουου ΗιυΜτυιεεε Μιτου υτΜιΜιιιοτο ορο
τοιινε Ειυετιιιο υοεοιιιοι ειυει. Αιιου Με ειειατιεουε

Βιιτουιευουιιιυε Μτ ΚιοιοτυοιιΜυ υειτ υυτ οιυου
υεΜυετου Μου, ιυΜΜ ιυτ ροειιινοτ ΑυεΓΜι, τ

ι.

υ. οιυ
ιΜΜιιουεε ι)ιιυιΜιυΙειυου Μι· ετιετο.υιττουΗιευΜοτειιουιο
υυ‹ι ‹ιοτ ΒιοιοιιεειιιΒου Ριιριιιο ιΜ νοτοιυ Μιτ ουιιοτου

8ι°ΜΡιουιου υυτ εοιιου ΜΜΕ. Αυετ Μ ειυετ Βουυευ
Βειυε νου ΡΜΜυ ιιιεει; Με Με ΒυτοιιΙευουιυυε ιΜ Βιιου,
εο ιιοι ειορρειεοιιι€ειυ Ε.ΜιιιοΜ, ουυοτΜ ετοτυοτ Κυο
ουευΜοιτε Με. οΜτ ιυτ υοΒοτινετ Αιιευιιιιιιυττειι'ΓτυΒ
εουιιιεεου, Μ. πιτ Μιτ Βιουετιιειι: ινιεεου, Μεε Μουτ ΜΜιυ
ειυ εοτοεοε, εουιιετυ οιυου οιυ τοιυ ειιτιοεε ιιιτευτιοι υιο
πνειΙου Με ειεΙατιεουου ιιιουιειτουιευ ιιο.εειτου ΜΜΜ.

Βιο ΒιιτουΙευουιιιυε ‹ιοτ ΒιιτυυϋυΜ Μι Μ. Ε. ιτειιιου
ρτοοιιεουου ννετιιι Μπι Με ε.υιιετευ ΗουιτευΜο ιτοΜΜου

ιιυοτυο.ιιρι Μουτ Μ Ε'τοεο. - Ι.ειιιοτ ινοττιου Μιε ειιιου
Μο Βουι.Βουειτουιου Μ Μι· Ι)ιοευοεο υιοιιι ινοιιοτ
υτΜεου. εε εει Μυυ, ιιοεε εε ειου τιετιιιυ υΜπιοιι Μο
θτοεεευνετυΜιυιεεε ‹ιετ Ηιιυιου, ιιοΜουιιιοιι ‹ιοτ Βιιτυ
ιιυιι κοιιυειυιιουιου, οΜτ Μυ Βιιυ οιιιοε ΡτοΜΜπιτρετε
Με ειτοτεττοἔοιι‹ιε Πτεο.ουο Μετουειειιευ. Βεεευτευ υο
ειι2ου ινιτ Μ Μτ Ρτουοιιιιυοτιου, ενευτιιοΙι ΜΗ:
υεουιοιοτουοοτ $ριιιιιυες, εινειιοιιοε ειυ πεττυνοιιοε τιιοο
υοετιεουοε ιιιιιειυιιιει, ουειειου οιυου τιιοεοε ΜΜΜ πιο
ιεΜε, Μουτ ουεοιιιτ ιιυττιιυιιοΙι Μ, Μυυ εε ιιουυ ε. Β.
Μο Ρτουουυυοιιου Μτ Κιοιοτυουιευ υυυινοιίεΙυυιτ Βιιοτ
ευ 'Εεεε τουιοτυ, ουιιο Μιεε ΜΜΜ Μι· Βοινειε Πιτ Με
νοτυουοουεοιυ ειυοε ΗιευΜοτευουιευ-ΕιΜργοΜε οοιιειοτι:
Με, Μιιυ ιιοτ ιιιιιετ Κουτι ΜΜΜ Με υουυοιιυοτι.ευ Βου
Μου Μ Με ιζιειοτυουιο Βειτοριτ εοιυ Μπι υιοτ οιυο Ζειτ
Ιου;; ιιεΒου υιοιυειι, ουυο Μο ΒουιοιΜυουτ ευ ιυιιοιτου,

ιι
.

υ. ουυε ι.τιοιου οιυ πειιτεε ΕΜργεΜ ευ νετιιτεο.ουου.

Αυου Με ιΞτεουυιεεε Μτ Ροτειιεειου ιιυιι Με Ποιοτ
ειιουιιυε· οιιι ΒτυοιτοΜρίιυιιιιουυειτ ειιπι υιιτ ΜΗ. Υοτειοιιτ
ευ νοτινοττυου, ινοιι Μο Αυειτιιιεειοιιου Μι· Βυρτο- υυ‹ι
ιυιτυοτυιΜΙυετι·ευ ιεπιπ ευ Τιιιιεουιιυοοιι νοτουιοεευυε
ι;ευευ υουυευ υυτι Με ιυιιινιιιιιειιο Τοιοτοιιυ εεε;ου
5ουΜετυου υιετ εευτ Μ Βειτοουι ΜΜΜ.
Πιο ευου υεερτοουουου ουιοοιινου τιιο.ευοει.ιεοιιουΜωυ
ΜΜε ιιυιιευ ειυε Μουτ υυινοεουιιιευε ΜΜΜ Μ ‹ιευ

ευυιοοιινου Κιε.Βου Με Ροιιου1ου. Βιο Ι.οοοιιεο.
Μου υυιι Ατι Μτ Κορι`εοιιυιοτεευ Μπι Με νετεουιεειουευ

Α

Νιιτ Μ Αυε- ι θετιιουεουοΜοιιου ννοτοου Μιυει Μ οι·ειοτ ι.ιυιο νοτινοτ
Μου ενετιιου υουυου, εοΜιυυ οιυου :Με ευΜτου ευυιοο
τυπου ΕΜριιυιιιιυεευ τεερ. ΑιιειοιιεοτεουειυυυΒου, Μπι που

οιυο εοτειιιιιιΒο. πιοιιοτυοιι: νοτοουοΜΜευο Ρτιιιυυε
ΜΗ: ΜΜυ ιιυε ευ (ιουοΜ ετευουΜυ ΗιιιεΜιτι:οιυ ιιυ‹ι

οιυο ιιιιιοοτο νοτιιτι:υειιεΓτειο Βοουιιουτυιιε Με Κτουιτ
υοιτενοτιουΓε Μπι ιιυε οτι ειυοτ Βουιι.ιιευ ι)ιοευοεο Μπιτ
Με ιιυ‹ι ΑΜ. Μτ Βιιοτυυε νοτυοιίου.
8ο Μιουτ Μπι ειυιοιου υιευ·οιιου Μο Βιοιουοεο ειυοε

ιιυοοΜριιοιττευ ΒΜργειυε εειυ ιτουυ, εο ε.υεεετοτυουιιιου
ετεοιιυτετι, Μ

.

Μουτ Μιτου ιιυΜοοιιου Μπιουτ Μπι Με
ειιοεειυο, νεου εε ειου υΜ εουινοτ υυτοτευουυετο.εοιιΜετο
εουευο Ροτιουτευ υουιιοιτ, Με Κοιυο ρτιιοιεου Αυοουου
Μοοιιου Μιτου Ι.οικιευ εουου .ιιιυτο ιου8 υοετουτ υυ‹ι υει

Μυου εε ειου υιουι. υιοε Μυ οιυο. εουιιοτυ υΜ Μουτοτο
ετιιτουιιτο Νουευυϋυιου, Μεο υΜ ου εοεουο.υυι:εε οοΜ
υιυιτιοε ΕΜργοΜ υευΜιι. Πι. ιτϋιιυευ ινουι .ΤΜιτο νοτ
Βουου, ουε Μου ειου οΜεε Μοουοετιεουου υυιι ι.υετο.ρου
ιιεουευ Βιοεοε ειυί Μτ €ουυευ ΜΜΜ οτιτευου αυτι.

Ιυ Μιτου Μτ Ρτοευοεε Μιιεεου πιτ Μοτο υυιι
ουτουιεουε ΙΒΜργοιυο ττευυου.

Βε ιιυιοτιιεει ιτεΜοΜ ποιοι, ‹ιοεε ειυ ετοεεετ Ρτο
οουι.εοιε οουιοτ Νευουυουιευειτοτυυεευ ερουιο.υ ευε
ιιοιιι, πουει ιου Μου Μυ εοεουο.ιιυι:ου Ηγοτορε, Μο ου.
ιοττυοιιεοιιε Ε'οτΜ Μιτ εωτιωτ Βουιειυιυευτεοιιινοιιιιυε
υυτι εετοεοΜ Βεοτει; Μι υιυοΜυουιευο. Βει·οτι.ιεο Αιτω
ι;ιουου υει ινουι .ιοΜτ υυτοτ υυε Μι Αυεουιυεε ευ οιυου
ιιοΓτιεου ΒουυιιρΜιι, οιυο ιυιιυου2ο. οΜτ οιυο ευΜτο
Ιιιίοοιιουειττουιτυοιι ιιιιτουεοΜοουτ υυτι ιτο.υυ Με ιιιουιιο
ιΜιτ ‹ιιοεετ Τυοιεε.ουο υοει.οτιεου. Αιιου εουινοτε Μοτο,

ρτοετοιιιευιο ΒιιοτιιυΒευ ιυιΜυου υυιοτ Αυεοοεευιιιιυυε
ΜΗ Αιιιυτυοιι Μ Με Νοεουυουιε οΜτ υο.οιι ουεεου,
εοιυεο ΜΗ: ι)υτουυτιιου ιτυοουοτυοτ Ι.οΜεΙΜυ εουυειι ιιυιι
Μιιιοτυιι ε.υευειιου. - νου ρτοευοετιεουετ ΒοΜυιυυε υπ
ιοειουιοιιε οιυου Με ΑΜ: Μτ Ιυίεοτιου, Μυυ Μι: ετοιΒου
Μτ νιτυιευε Μτ ιυιιοιτευΜυ υιιυτοοτεε.υιεΜου Μουτ. Με
Αιιεειουτ ειυί οιυου ευτετιιοου Μπιουτ.

Νιουι εε ειιυετιε ιει Μο ΡτοΒιιοεο ‹ιοτ ουτουιεουου

ΕΜργεΜο. Αιιου υιετ ιει οιυο Βρουτο.υυοιιυιιε Μουτ

οιιεεεεουιοεεευ. Τοπ Αυεουινοιιυυε ‹ιετ $ουΜιΜυο.υτ
Με ΑυειιιυτιιυεεΒουεοε ειυ υυτι ιιυΜι Μι· Μ Μτ Ηουιο
εεειοιιιο Βιιοτ Μιιιετυιι ιτειευ Αυιιυεε, εο Μου Μτ Ρτο
οοεε ειιΜ ειιιιειευ‹ι, Μο 8οιιιοιΜυοιιτ ειιτ Αιιευειιυυε εο

ΜΜΒευ. Πιεεο Ουο.υοε οι ιιυτιοευε Μουτ ευ οιυου υο
ειιΜΜιου Ζειιιιιιυοτ ΒουιιυΜυ, εε Μουτ ιΞ'Μιο ντο Μι·

οτιιεο Βρουιουυειιιιυεου υιιου Μουοτο-, Μουτ ιευτοιουεοΜ
Βοειευευ υεουοουιει ινοτιιου. Βιντεο Αουιιιιουοε ΜτΙ:
οιυ, νεου ευΜοΜιεουο ΗιυΜτυιεεο, υιοιουο Με ιιτιΜιιτο
Πτεειοιιε Με ΕΜργοΜε ευεοερτοουου πεττιου Μιιεεου, εει
εε ερουιΜι, εοι εε Μιτου Κυυειυιιιο, υεεειιιει ντοτιιου.
Ψουυ ε. Β. ειυ Βιιτυυουιοιι- οΜτ ΒιουυοιυεΜργοΜ Μιτου
Με ογειοιΜ ιιυιοτιιιυε ‹ιοτ Μικτιετου Μυεουοι ουιιετευτι
υυιι Με @Με υο.τει. οΜτ οροτε.ι.ιν ουτιετυι. ΜΜΜ, εο
ειυ‹ι του; Μτ Ψιοοετυοτετειιυυε υοτΜΜετ Αυιιιιεενετ
ιιΜΜιεεε ειιιου Με Ιιειιιυουυε;ου ειιτ Βοιυειυειιυυε Βε
8ουου. -- Βιο Μουτυο.υι σετ ουτουιεουου Βιο
ργοΜε υοιιτιοιιοου υιουι; ειιοτιτου.οιιε. ΠΜ
Με 8ουιειΜυουτ ιου8ετε Ζοιτ υυτοτ Ειτοττιτιιου Βεειο.υ
ιιου.οΜτ εουετ Με Μ ιυτετ ΤοΧιυτ εειιιι.ου (ιΣτοειουου,
Πιοετε.ιιουευ) ιιυτι ιει οιυΜΜ Μτ Κυοουου Μιιοτετιιιου,
ευ Μι; ΜΜΜ; Με Ουτουιοιι;Μ Με Ρτοοεεεεε Γοει ευε
ιιουυιειοε υεειεοοιι:. Ε'τειιιου Μι; υιοτιυιι υοου ιτειυεε

ινεοε εεεο.ει:, Μεε ευυιοοιινε Βεεουινετιιου Μυει υεειευοιι
Μι1εεευ, Με ιου εουου Μι Βοερτεουυυ,ε; Μτ $ιΜριοΜο
τοιοειο Μπι Βιο.ευοεο υοιουτε.
Βιυι ιιοτ Ηϋιιιευ- Μου. Νοεουειτοτυυε ιετ νοτυυυΜυ
Με Μιι ιυτ οιυου Με ΜΜΜ Μιοτ ουου υεερτο
ευευευ ΟοΜριιουιιοιιου. Νυτ εοΙιευ ιτοΜΜι; εε υειιυ
ουτουιεουου ΕυιργοΜ ειιτ ΑυεοεεευιιΜιυε ιιυ‹ι ειιΜ Ι)ιιτου
υτυου Μ Με Νοεουυϋυιε ΜΗ; Μιτουιιοιεευιιετ Ηειιιιυε.- Πουετουυε Μτ ΙΒιιετιιυε :ιοί Με τιοΓετευ Κυοουου

ιιυοτ Με οιυυτοιυιεουο



εο!ιιο!ιτειι πει !ιιοι· ιποιει ετποιο Γο!Βεπ. Νοιποιιι!ιο!ι οιπά
εε Βιιτιι!ιο!ι!ε ιιιιά 8ιε!ι!ιειπ!οιηι·ιπι!ι, άετεπ ο!ιτοπιεο!ι

οιιτιτιο Βιπεο!ιιπε!εππε επ Οειτιοε άετ Ηιπιοτινοπά τοερ.
άετ Ι.οιπιπο. ει·ι!ιι·οοει. ιιπά άοιιπιι επ !ε!ιεπο!ιοάτο!ι!ιο!ιεπ

Ετ!ττεπ!τιιπεεπ ντιπ Ξειιοπ άετ επάοετοπιε!!επ ()ι·Βοπε
ίιι!ιτοπ !τϋπιιοπ ππά !ιιετ ινιοάοι·ιιιιι ειπά οοπειιιιιιιοπο!!
ιιε!ε.ειοιο Ιπάινιάιιοπ ιιι !ιο!ιοτειπ Μο.εεε εο!ο!ιοτ θιο!ε!ιι·

επεεεεει2ι. Ιιιιιπετιιιιι εειιότι άετ !οιε!ο Αποοεπε επ
άεπ Βο!τεπ!ιειτοπ, Με Φο Βοοιιοπεοτει.ι!τ !ο!ιτι, άοππ
ιιπιοτ 15,000 Τοάεο!ει!!οπ ιιπάεπ ειο!ι πετ 3 ιι

ι

Ε'ο!Βε
τιιιππεοποι· θιο!ιιτπιπ!εοι.ιοπ. -- Ψεππ ιποπ ε!εο ιιπ Α!!
ιχειιιοιποπ άιε Ρτοεποεο ε.!ο ειιιιοιιε ειιοο.ά νιιιιιιι Βο
2οιο!ιποιι τπιιεε, εο !ειοετ ειο!ι !ειάετ ιιπ οιπΖε!ποπ Ριι!!ε
άετ νετ!ειιι` πιο!ιτ ιιιιι8ιο!ιοτ!ιοιι νοτοπεεε.Βοπ: εοιιειπ!ιει·

ιοιιάτογο.πι:ο Ιι'ιι!!ε !τιιπποπ οιιπο ιοε;!ιοιιο Ηι!ιο ιπ !τιιτεοτ
Ζειι εειιοι!ι οοιπ ιιπά οιπ !τοιιιπ άιοεποειιοιτιιοτεο, !ειιεπ
ιεο Ειιιργοιπ !τειππ ο!ιπο ετπειε νοτιιοτοπ ρ!ϋι.ε!ιο!ι επ

Οε!ιιι·ποοιππ!ιοε.ιιοποπ Πι!ιτοπ, άειιοπ εοεοπιιιιοτ ιοο!ιοιιο
Τ!ιοι·οριο ιιιο.ε!ιι!οο οι. - !)οιππεο!ι ινιτά εε ιιιιεοι· Βε
ει:τοιιεπ οοιπ ιπιιεεοπ εο!ο!ι' ειποτ ετπει.επ ννεπάπιιε ποσο
Μάι;!ιοιι!τοιι νοτειιιιειιεεπ ιιπά πιτ 88!8.Π88Γι !ιιετιιιιι επι·

1!ιετεροπιιοο!ιοπ Πεμ.
Πιο !οιο!ιτοπ Ε'οτιποπ εοοιιπάϋ.τετ Νειιεππο!ι!εποοιεττ!ιε
ιιιιά Βιιοι·ιιπεοπ !ιοάιιτ!”οιι ιπ άετ Εεεε! !τειπετ ερε
οιο!!επ Βοιιο.πά!ιιπε. Ειπε εο!ο!ιε !τιιπιε ιιιιτ πε
ιτο!Τε άετ Οτππά!ιτεπ!ι!ιοιι ιπ Ε'το<έο. Ε'τει!ιο!ι ιει
άοε ποο!ι οιπ ειτιιτιεοε θιοιιιοι, ιιοιιιεπι!ιοιι νεο άιο
Έ!ιετεριο άοε ειοιιιεπ 8ο!ιππρι“ειιε επιιοιτι!Τι. Ιο!ι πει·
εάπ!ιο!ι ιιιπ οιπ οπτεο!ιιοάεπει· Οιεεπετ ειπετ ο!!2π επετει
εε!ιοπ Εοοε!ιιο!ιοπά!ππε. Μιι Νοεειιάοιιοιιεπ ιεε!ιο!ιοι·ω, Ειπριπεοιππεοπ, 8ε!ι›οπ οτε. εο!!ι:ο ιιιιι.π ειπε εειιτο
οπτειιπάοιο Βο!ι!οιιιι!ιειιι πι. Ε. νετεο!ιοποπ. Ηιοτ επι,
πιο Μοτο!! πει ΕπιιπποππΒοπ, άοε Ρτιπειρ άετ Βο!ιοπιιπει.
!)επιιι πι!! κι πιο!ιι εοεοπ ρι·ορ!ιγ!ε!τιιοο!ιο Μο.εο
τοιιο!π επ Ρε!άο 2ιε!ιεπ. Ιιιι Θοιζεπι!ιοι!, ιοιι ιιιιι άετ
ΠοιιετεοπΒιιπ8, άο.εε εε πιοπε!ιοε !Βιιιιιγοιπ οιο!ι νοι·ιιιπάοτπ
!ιοοεο, ινοππ ιπο.ιι πει !ιο!ιιΒοπι νοπ Ριοιιοι· ππά Κορι
άτυο!τ ιιεε!οιιει.οπι $ειιπιιιιιοπ άεπ Κτεπ!τοπ !τιιι·2ε Ζοιι
άοε Βετι !ιιιιοπ !ιοεοε ιιπά τπτ Βιορ!ιοτεεο οοτειο.
Ειπ Ρτιεοεπιιε'εοΙιετ Πιιι80!ι!ο8 επι' άιο Βιιτπ Μάι
τοπά άετ Νοο!ιτ οάοτ οιπο άιο!τε Ροιι:εειιιο!ιι απ! Νοεοπ
ι·ιιο!τειι ιιπά Βιιτιιο;οεοπά, 8ο!ιογ! οάοτ ()!ιιπιπ ιππετ!ιο!ι
άειοετοιο!ιι, ιιοι επει!οπάοτ Νοεειινοτειοριππε ειπε Βοτιο

εο!ππο πω; άειπ Βοτ-θοοειπερτο.γ τ
ι Με) τειο!ιοπ Πιτ εο

ννϋ!ιπ!ιο!ι !ιιπ, επι ιπ !τιιτ2ει· Ζειι. Φο Αιιι!πεενετπο!ιπιεεο
οπο άεπ Νοιιοπιιϋ!ι!επ επ τεεο!π ιιπά άιο ΑΒοο!ιντε!!ππε
άετ Νεεεπεο!ι!ειιιι!ιοπι επ !ιοεο!ι!οπιιιεοπ.
Α!ιετ πω· οο!ιοπ ιιιιτά ιιιοπ Ι.οιιιο ιιιιάοιι, Φο ειοιι ντε

Βοπ ειπεο Βε!ιππριοιιο οπο Βοιιι !`εεεο!ιι !ειεεοπ, άο!ιοι· ιει
ιιιιι άιεεεπ Μοοεπε!ιιποπ πιο!ιτ νιε! επ οττειειιοπ. Πε
εο!! οιιο!ι οεντιεε πιο!ιτεοίοτάετι ινοτάοπ, άοοε πιοπ ιοάεπ

$ο!ιππρ!οπ ιπ άιοεοτ νιίοιεο ιιε!ιοπάε!ι, ει.!ιοι· άιοιοπιεοπ,
άιο ετ!ε!ιι·πποεεεπιο1οεινοο!ιοπ!οιιε !ε!ιοτιτοπ. ο!ιε ειοοιπειι

«Ετ!το!ιιιπεεεο!ιπιιριοπ» !οε ινετάεπ, ιποιοπ ιιοεεετ άειτοπ

ε!οιο!ι ιιπ ΒοΒιιιπ 24 Βιιιπάοπ οάοτ Μο!ιοι:επε ειιιιεε Τοεε
επι οριετπ, ε!ε ειο!ι άετ Ο!ιοποο οιιιοο !ιοτιπιιιο!τιεοπ Ριο
οοοεοο ειιοεπεει.εοπ. Βεππ ιοι άπο Ιοειάεπ 'πιει ο!ιτοπιεο!ι

Βοινοτάοπ, οο !ιιετοι; εε άετ Βο!ιοπά!ιιπε ιπ Βο.πε οιιάετοτ
Ψειοε 'Ποιο. - Νιειιι οε!ιεπ ειπά οιιο!ι ιιπ ντειιοτοπ
νοτ!ειιι” άιο οιιοπ ειιιεο!ιι!ιτιεπ Μο.εετεεο!π

- ινοπιεειοπε
ρο!!ιοι.ιν
- ντιπ Βιιιοτ Ψιτ!ιππε ιιπά ποο!ιιιιε!ε ιπϋο!ιτε κι

άεπ Ψετι!ι εγειειιιοιιεο!ιοτ, ιιι€!ιο!ι 1--4 Με! νοτειιπε!ι
ιπεπάοτ Βοτιεοο!πποεπ ιιιιι άειπ Οοοοιπ- οάοτ Μοπιιιο!

οριο; ιιειοποιι, ενοπιπε!! ιιοι 25.!ιοτειιι, ι·οιο!ι!ιε!ιετοιπ Βο
οι·οι ιιιιι ποο!ιίο!εοπάοπ Βιιιι!ιιποοπ. (Αεί '1'οο!ιπι!τ ιιιιά

Απινοπάππεοντοιοο άοε ερτ”, άετ Βοιιοιιε οτε. Μπιτ ιο!ι
ποτιιτ!ιο!ι πιο!ιι πει!ιετ ειποο!ιειι, πιει! ινοάει· Φο Ζοιι: άεπ
!ιιπτειο!ιι, ποο!ι επε!ι εο!ε!ιε 8ροοιε!ιτοΒοπ ιπ άεπ Βο!ι

τποπ ειποτ ο.!!εειπειπειι Βοιτεο!ιιππε ροεοοπ.) Ιπ ντιο
ινοιι; άιο νετε!ιτοιο!ιιιιιε άετ Αιιτιπεπτο!ειοο ιιπά Νοινιπο
ι!ιοοτειιοεπ !›οτεο!ιιιι;ι ει, νετιποε ιο!ι πιο!ιι επ επιεοιιει

άεπ, ιιιιιτειιο!ι!ιο!ι νοι·εειιοΒι Ρ!ιοιιοοοιιπ, Απιιργτιιι οτε.
ιιι εοπιι€επάοι· Βοειε (ι-ι'/ε Οι.), ιιπ Βοειππ άοε Απ
ιο!!ο Βιοποιπιπεπ. !ιιιιιιιις ετοοεο Βτ!ειο!ιιοτιιιιε εοεοπ άιο

!ειειιεοπ Κοιιι“- ιιπά θεειο!ιιεεοιιιποτεοπ. Βεοοπάετε εε!ιοι
ποπ ιιιιτ άιο Βιιτπιι6!ι!επ Φοεοτ οοιιιιιιπιτιοπ Βο!ιοπά!ιιπε
ιπιι Ριιοποοειιιι, Ρτιεεοπιιε ιιπά Βοτ.Οοοειπορτογ επειιπ8
!ιο!ι ειι οοιιι, πω· εε!! ιιιεπ άιοοο!ι›ε ιπιτ ειπι€ετ θοπεο

τιιιοπε άιιι·οιι ιιιε!ιτοι·ο 'Εεεε, ιιιιτει· Πιιιοιιιπάειι νι7οο!ιειι

ιιιπάιιτο!ι ιοτιοει2οπ.

ΕΞε νοτειε!ιτ ειο!ι νοπ οο!ιιοι, άοεε άετ Ροτιεπι ω!
οιιιοε ιιιιιοειΒοιι Ιιε!ιοποινοπάο!ε ιιο!!ειεειΒοπ οτι!! ιιπά Βο
εοπάοτε άιιτοιι Τοιιο!ι- ππά Α!!τοιιπ!ιπιεε!ιτοπο!ι εεεο!ιιιάιει:
ιιιιτά, ινιι!ιτοπά ιπιιπ ι!ιιπ ιπ Βοοιι8· επι $ροιεεπ ιιπά θο
ιτιιπ!τε οοποι !τειπο εττειιΒο Με νοι·επει·ιιτοι!ιεπ οτειιο!ιι,
εε οοι άοππ, άοεο εοειιπάιιτο ΙΙο!εειιι°εοιιοποπ ειπε εο!οιιο
ετίοτάετπ. Βοιεεεεπ ειπρίιε!ι!ι εε ειοιι, ποιποπτ!ιο!ι πει

άεπιεπιεοπ Κτοιπ!τεπ, άιο άεε ΜιιτΒεπε ιι!ιοτ Ττοο!τειι!ιειτ
ιιπ Ηιι!εο !τ!εεεπ. επί άιο Ειπει!ιιπππεε!ιιιι επ οε!ιι:επ,
άοππ εε ιει πιοιιτ ε!οιο!ιοι!τιο, σε άιο Ηγετοιιιοιοι·ποάε!
επί 20 οάοτ 80 ποιοι. ιιπ Α!!8οιποιποπ ιιπάοι ειο!ι ποο!ι
ιιιιπ1οτ ειπε νιο! επ ιιτοοεο Βο!ιοιι νει· Βοπιι€επά
!οιιο!ιιετ Ι.π!”ι, ιιιιά εετεάο ειπε οο!οιιε ιιτοιιοιιοπ άετ
ε.ττιεο Ητι!ε!τι·ειπ!τειιπά οιιιρ!ιπάειι εε ο.!ε ειπε ννο!ι!ιιιοι,
ινοππ ειε ειο!ι άιιτο!ι Αιιε!ιειποοπ !οιιο!ιιετ Τιιο!ιετ, Απ!
οτε!!οπ νοπ νιίοοεοτιιο!ιιι!ιοτπ οτε. άεπ ιι6ι!ιιΒοπ Ροιιο!ιιι8
!τοιιεετειά νοτεο!ιο!ΐι !ιο!›επ. Ποιο οι·Ιι!οιτι οπω!ι άεπ Νιιιοεπ
άετ πιτιππιειοοιιοπ Ττιπ!τειιτοπ, εοι εε ι

π άεπ !ιε!τιιιιπιεπ
Πιιτοτι;επ, εοι οε ιπ _ιοποτ ρτιιπιιινοπ Ροι·ιιι, άιο άοι·ιπ Βο
οτειιι, άεοε ιποπ τω! ιιιιο!ιιοτιιοπ Μεεειι ειπ θ!ο.ε ινοτιπε
8οάο.- οάοτ Βο!ε!6εππε ιτιπ!τι. Διιο!ι άετ ιππετο θε
ιιτοπο!ι νοπ .Τοά!το!ι ιιπά Αροιιιοτριιιπ ιιεινιτ!τι ιπ τιο!ι

ιιτεει· Βοειε ειπε νοτιιιιοειειιπε άοε 8οοι·οιε ιιπά ειπε

Πιιτο!ιΓεπο!ιιιιιιε άετ Βοιι!ειιιι!ιο.ιιι ιιπά !σιππ άε.ιιιτο!ι Πι·

!οιοιιιετιιπε νετεο!ιο!ϊεπ. Ειποιι !ιο!!εοιπεπ Βιιιι!πεε τω»
ιπεπ ιποιιο!ιο Ιίτειι!το άειπ Θε!ιτειιοπ άετ Βιιάοτ ιιο.ο!ι,
εοινο!ι! πιοτιποτ ινοτιπεπ ιιπά Πο.ιιιριιιειάετ, Με ε.ιιο!ι Κο!
ιοτ Βιιάετ.

Μ; πιιπ Με οοποοεπεπιοπ Οειιτιιπο!ιε ιι!!οι· άιοεετ
Μιιιε! !τειπο !!ει!ππε ετοιο!ι: πετάω, εο πιο Φο Εο
οο!!ιο!ιοιπάΙππε ιιι ιιιτ Βοο!ιι. Νιιτ Βιιπ2 οιιετ!!ιιο!ι
ποπ !τειππ ιο!ι άιεεε !ι'τεεε !ιετιι!ιτοιι, άοππ ειε εο!ιοτι ιπ
άοε Βιιοειο!ειο!ιιοι; άετ Βιιιπο-Ο!ιιτπτειο, ειιοτ εοτειάο !ιιετ
πει άιεεε!ιιο ιιι άεπ !οιΖιοπ .Το!ιι·οπ οτιτειι!ιο!ιε Ε'οι·ι

εο!ιτιιιο Θετιιοο!ιι. ντο οε εε!ιπει άιο Νοιιοπιιο!ι!επ τοπ
άεπ ποτιιιο!επ 'Οει:ιειι οπο επ εττοιο!ιοπ,ινιτά ιποπ άιιτειι ιστι

Βοοοιειο
- ο!ι ιποποιο- πιο ιο!ιτο!ει.πε άειιιοτπάο Βριι!ππ

Βοπ οάοτ ΑειεπιιΒοπ νετειιο!ιοπ, άιο Βοιι!ειιπ!ιοπι επι·

Αιιο!ιοι!ιιιιε επ ιιτιποοπ, τοορ. πει οιιτιοεοπ Κποο!ιεπ Φοεο
άιιτο!ι Αιιε!ϋ!!"ο!π επ επιιοτπεπ. τιιι.πιιε ιπιιεε ιπεπ οιο!ι

άεπ Ζιι€οιπει επ άεπ Οοιιοπ οι·ει !τιιποι!ιο!ι εο!ιο!!"οπ, ιπάοιπ

ιιιιι.π Ρο!χρειι επι:ιοτπι. Τιιοι!ε άετ ιπιι;ι!ετεπ Μιιεο!ιο!,
πιοιιι εε!ιοπ ειιοιι άιο Βοπεο ιιιιιι!οτε Μποοιιο! ορ!ει·ι,
ειιιτ!τοτο Αιιειι·ιιοιιοο οάοτ εοι!!ιο!ιο νοτιιιεειιπ,ε.οπ άοε Βορ
ιιιπιε !ιοεειιιοι.ιιπά άειπ Βιιετ επ! άιοεε ν!Ιειεο Αιιι!ιιεε

νοι·εο!ιο!Τι. Εο !ιοπιι, Με οοιιοπ οτιιτει!ιπι, άεάπτο!ι ο!!ειιι
!Ιοι!ιιπε, ειιιιτειοιι. !π !ιοτιπιιο!τιεοπ οάοτ εποιοιιιιεο!ι ιιπ

επεοπε!ιο!ιοπ Ρ'ει!!οπ πιιι·ά πιοπ οιο!ι νοτπιιιτο!ει ειεττοτ

Ιποιτιιιποπιε οιποπ άιτεοιοπ ινε;; επι· ;ιοεπε!ιιοπ Ηά!ι!ε

ιιο!ιποπ ιπι1εεεπ, επι ιιείειοπ Ρπποι ειπε Οε!ΐπππε οπ

!οεοπ ιιιπ νοπ !ιιετ οπο Βρι1!ππε·οπ οτε. νοτειιπο!ιιιιοπ.

Οιι ιποπ ειο!ι άιιιιει ειΒοπε άοππ οοπειτιιιι·ιοτ εο!ιοτιοτ
Πι!!ο!, Ζοπεοπ, Βιι€επ, Βο!ιι·ετ, Ττεριιιποπ οάοτ Ε'τε.ιοοπ
ιιοάιοπι, σε ιπππ Ηοιιά!ιειτιο!ι οάοτ Ε!εοιτιιιποιοτ ινιι!ι!ι,

οιι ιποπ ιιπιοι· άιτοοιετ Βο!οπο!ιιιιπε οάοτ ιιιιιοι· Απινεπάιιπε
άοε Βϋπι€επ'εο!ιοπ Ε'Ιποτεεοοπεεειιιτιπεε ορετιτι -
άοε Α!!οο οιπά ειιοοιο!!ο Ρτοεοπ, άιο ι!ιει!ε νοπ άετ Ιπάι

νιάιιο!ιιιιι άοε ΕιπΖε!ιο!!εε, ι!ιοι!ε τοπ άετ ροτειιπ!ιο!ιεπ

ΝειΒιιπε άοε Ορετοιοιιτο ιιοοιπι!ιιοει ινοι·άοπ. Βιι·ιιπά
ειιιε!ιο!ιοο!! άοε Βεει.ι·ε!ιοπ ιι!οιιιοπ επάο
πο.εε.! επ οποτιτοιι ιιπά άοπ Ρειιοπιοπ ι!ιιιπ!ιο!ιει τιιεο!ι

οτι "ιι επ ιιτιπεοπ, άοεε ει· άιο τοΒο!ιιιιιεοιεοπ $ριι!ιιπεοπ



Αοειιοο οοι ροτΙιοΙοοιεοΙιοο Αοοιοιιιιο πιο

οοι· ΗοοΙοο εοΙΙιετ οοεοΙιοο Ιοι·οι, οο.ιοΙτ οι· οοοοΙιοοΒιε
νοιο Απο οπο.
Εε οι οοινιεε οτίτοοΙιοΙι ιο εοΙιοιι, ινιο Το::ΙιοΙΙ: οοο
ΨΙεεοοεοΙιοΙτ ιο οιοεοι· Βο2ΙοΙιοοΒ Ηοτιο Ιο Ηοιοο 8οΙιοο,
οιο :Με Μιιετ Γοιει νοι·Ιοι·οοο 'Ι'οττοιο ινιοοοι· 2ο 8οινιοοοο
οοο Φο ΖειΙιΙ :Ιον νοιεοΙιΙο.Βο πι· οοοοοοεοΙοο ΒοΙιοο:Ι
Ιοοε Φο· ΝοοοιιΙιοΙιΙοοοιοργοοιο οιοοΙιει; πιο; Ιοοοιο .ΙοΙιτο.
ΒοοοοΜι απο οε Μοτο ΡοΙΙο Βοοοο, Φο οοιο ΟΙιΙτοι·Βοο
8οΙιοι·οο. -

Νι::ΙιΙ οΙΙΜο ε0Ι::Ιιο, οπο εοΙι:ιο ΟοοιρΙΙοοιιοοοο νοο
Βοιτοο οοοΙιοΒοτ Νοοοοοι·οοοο Ιιιοεοοοιιοιοο ειιιο, ο.οοΙι
:Ιο., ινο Φο ΗΜΙοοο ποιο Ι:οοειΒοτο::Ιιτοτ οοοοοοεοΙοτ

ΤΙιοτοριο οοεοΙοΙΜ, ινο οΙιοτ Φο ΒγοιρΙοιιιο Μοο ΒοεΜιι

Βοοε :Ιοε Ειιιιιγοιοε οιοοΒοοο οι·ΙιοιεοΙιοο, ινιι·ο Φο οοεεοτο

ΒτϋΙΙοοοο οοτ ΝοοοιιΙιοΙιΙο :Μι οο.οΙιΓοΙΒοοοοτ οΜτοτει
ε::Ιιοτ ΒΜιο.οοΙοιιο πι· Νοι.ΙιινοοοΙΒΙ:οιι, οοοο ιιοι· Φο
Ιιτοιτο Ε'τοιΙοοοοο οΙΙοι·, ειοοΙι :ΙΜ Ι:ΙΜοετοο ΒοοΙιτοο οιι:Ι
ΝΙε::Ιιοο νοτοιοο Αοερι·οοΙι 2ο οτΙιοοοιι :ιοί οοο ΑοεοτοοΙ:

Βο:ΙΙ:ιοΙ:ιροτοΜοο.
ο1τι·οιοΙιοο νο οοο οοοΙι ινοΙ:ΙιοΙι Μι: :ΙΜ οο:Ιοοο.εοΙοο
οοοτ ο.οεεοι·οο οΙιιτοιοιεοΙιοο ΒοΙιοοοΙοοο Μοτο νοΙΙο

ΗΜΙοοε?
Ι::Ιι ΙιοΙιο οε το τΙ::ΙιΙ.ιε, Μοι· ι:Μο εοΜοοιιν 2ο οι·
ΙΙιΜΙοιι οο:Ι Μο ποιο ινοΙιΙ Ιιοινοεετ, :Ιοεε ι:ιΙι ποπ ιοΜοοοι
Πιι.ΙιοΙΙ νοο οοοιιοοιΒοο ιοοοοΙιοτ ΕοΙΙιοεΙοετοο οΙιο·οιοΙιο,
ννοιιο ΙοΙι Φοεο Ι·`τοΒο ιιιοΙιιι Ιο ροειιινοιο Βιιιιιο Ιιοο.ιιι
ινοτιο. Μι Ι:οιοο ΜΜΜ Ιοοοιιοο, οο.εε Φο ΤΙιοτοριο οοι·
οΙιτοοιεοΙιοο ΝοΙιοοΙιΜιΙοοοιιοτοοοοο 2ο :Ιοο οιιοοοΙ:Ιιε.τ
ετοο ΑοίοοΙιοο οοτ οτοτΙΙοΙιοο Ρι·ο.ι:Ιε οοΙιοι·κ. Β::Ιιιοοι·ο
Ιιο.Ιτ Ιει οοο ΜοΙΜ. “Με οιΙΙοι· ΙοοοΙοιι ΑοοοειΙιοιιοο. Φο
ειοιε Ιοοοινιοτιθο, οοιοτ Ι.Τοιειοοοοο εοΙοει οοΙοΙιτΙΙοΙιο
ΒοοοοοΙοο8,8τοιΠ :Ιο.ΙιοΙ οοε Νοι·νοιιεγει.οιο οοτ Ροιιοοτοο
πιο οο:Ι :ΙΜ Απ: Ιιοι, ο.οοΙι ινοοο οι· Φο οι::Ιιι 2ο οοιοι·
εοΙιοι2οοοοο ιοοΙιιιιεοΙιοο 8οΙιιινιοτιοΙ:οιιοο ΒΙΙΙΩΙ:ΙΙ0Ιι οοοι·
ννιοοοι, :Ιοι·οΙιοοε οιοΙιτ ιοιιοοι· Φο Ρτοοοο Μιιοε νο1Ιοιι
ιιο:Ι :Ιοοοι·οοοο Ει·ίοΙοοε.
νΙ'οεοιι€ΙΙεΙιο Βοεεοτοοοοο :ιοί Ι:ιιι·2οιο :ι:Ιοι· Ιοοεοτο
ΖΜτ Ιοεεοο εΙ::Ιι ινοΙιΙ ιοοιει οι·2ιοΙοο οο:Ι πω· ιο Μοοιιι
θτο:Ιο, οιιιεε οΙΙο εοΜοοιινοο Ει·εοΙιοιιιοοεοο εοΙιινιοοοιι
Ι:ϋοιιοο, ινοτοΙτ Βοινιεε εοΙιοο νιοΙ οττοΙοΙιι. Μ. ΑΙιοτ Με
εοτ ΗοιΙοοε Ιοι οοοιοιοΙεοΙιοο Βιοιιο, Με οοι· τοειιτοτιο
ο.ο Ιοιοετοιο ΙΜ. οοοΙι ιιοοΙι Μο ινοιτοτ 8::Ιιτιιι. Ι)Ιοεο 2ο
οιιτοιοΙιοιι, ΙιοιοοΙιοο ειοΙι Φο οΙιΙτοι·οιεοΙιοο, ιοΦο:ιΙοο

ΟροτοιιοιιεοιοιΙιο:Ιοο οοο :εε Ιοεει ΜΜι οι::Ιιι ιο ΑΙιι·ο:Ιο
ετοΙΙοο, :Ιοεε πο· ιοιτ οοεεοι·οο οροτοιινοο'ΕιοΒιοΙΙοο Μιο

ΙΙΒοι· οιοο ι·οοιοοΙο ΗΜΙοοο οι·2ιοΙοιι, ΙΙιιιοο οΙιοι· Ιιο.Ιτοι;

οοε ΟΦοιο ιιιΜιι· οοοι· ινοοιοοι· οοιειοΙΙοοοοι· Νοι·Ιιοο Μι,
οοεΙιειΙΙι οοιεοΙιΙιοεει. οιο.ο ειοΙι οοι· οοοοιιιι πι: ΡοιοιοοΙ
οιιοτοιιοο.

ΙΞΙοο 8οου.Μο :::ιοιρΙοιε. οοΙιοι·ι οοΙιοι· - ννοοιο
ει;οοε Ιιοι εοΙιινοτοο οΙιι:οοΙε::Ιιοο οο:Ι ιιοιιιοιιιΙΙ::Ιι ::οιοΜ
οιι·ι.οο Βιοργοπιοο ιοοιιιοτ Αοει::ΙιτοοοΙι 2ο οοο ΒοΙτοο
Ιιοιτοο. -- Ιειι εε οποιοι· εοΙοΙιοο Ποιετοοοοο 8οι·οοΙιι.
ΜΜΜ, οιοοοι Κι·ο.οΙ:οο Φο ::Ιιιι·οτοιεοΙιο Ι.ο::ειΙΙιοΙιοοοΙοιιο
οοοοτοιΙιοιι? Ιετ οε οι::Ιιι τιοΙιοΒοτ ΝοοοιιΙιϋΙιΙοοοιιοτοιι

Βοο οι:εροοι.οον :σο οοΙιοιιοοΙο οιι:Ι ιιοι· ιο :ΙτιιιΒοο:Ιοιι
ΝοιΙιίοΙΙοιι --- εοι οε οιιοοιιο.εοΙ, εΜ οε νοο ο.οεεοο Ιιοτ- ::Ιιιι·οτοιε::Ιι οιο2οἔτοιΓοο? ΙοΙι ΒΙοοΙιο οἰοΙιτ. Ποοιι
οι·ετοοε ΙιοΙΙι οοοΙι Μο - ινοοιι οοοΙι οοτιοΒοτ Ρι·οοοιιι
εο.ιο, ννιιΙ:ΙΙ::Ιι οειοοι·οο οοε, 2οοιιοοε οι·ι·οιοΙιοο πο, ινο
οιοετοιιε εχοιριοιοοιΙεοΙι, ιο οοο ιοΜειοο Ε'ο.ΙΙοο Μοο :ΙΜ

ειτοΒο Βοεεοι·οοο, :Ι·ιεε οΙΙο εοΜοοιΙνοο Βοεοοινοτοοο
ειειιτοο οιιο οιι:ΙΙΙΜι οι·ιιτοιιε Ιιοο,οοο "ο οοτ::Ιι Μιιο
εοΙοΙιο ΒοΙιοιιοΙοοΒ :1οιιι ΨοΙτοτοι·οιίοο :Ιοε Ρτο::οεεοε οοο
@πιο νΙοΙΙοιοΙιτ οι:ιιειοιι ΟοιορΙιοοιΙοιιοο να. ΙΙΙΙι· Φιι·Ιοιι
οιΙεο Φο Ηοιιοο οι::Ιιι οι οοο 8οΙιοοεε Ιο,ο,>οιι,ΦοΓοο ιιιοΙιτ
ιο ροεειοιιετιεοΙιοτ Ροεεινιιοτ νοτΙιοττοο οιιο οοε οΙιοοεο

ινοοιο 2ο οΙιοοτο,ιεοΙιοτ ΡοΙγρτοοιοοειο νοτΙΜιοο Ιοεεοο.
ΑΙιοτ οιιιοτ ΜΙΙΙιιΙΓο οοτ 80οινοετοτινιεεοοεοΙιοΙτοιι :πιο
οε, εο ΙιοΙΤοο νο, :ΙΜ ΒΜιιοΙοΒΙο οοΙιιιΒοο, Ιιοι ινοικοτοοι

νοτΓοΙοοτιοτ

ΠιοΒοοετΙΙ: οοτοΙι Μοο οο::Ιι οι:ο:ιτοι·ο οο:Ι οοΙ›Μ οοεο-
ΜΙιτΙΙοοο 'Ι'Ιιοι·οριο :ιοί :Ιοιο θιοΜοτο οοτ ΝοοοοΙιΜιΙοο

οιιιργοιοο εοΒοοει·οιοΙιοτ Με ΜεΙιοι· :ιο ιν1τΙ:οο.

Βο:ιιιοι·οιι:οιοοιι οπο Βοεοι·οοιιοιιοοιι.

Ρ. .Τ
.

ΜοΙιΙοε: νοι·ιοιεοΙιτο Αοϊεοι:οο. (ν. Ηοίι :ΙΜ οοο
τοΙοειεοΙιοο Βοιιι·οι.κο). ΜΜΜ. .Ιοιι. Α. Βειι·:Ιι. 1898.
Ρτοιε 4 Μοτο. 173 Με.
Πιο νοι·Ιἱοςοοοο ι·οιοΙιΙιοΙι.Ιο·οΒοοιιοΙοο; νοο ιει·6εειοοτΙιοΙΙε
Ιιοι·οΙιε ιο ιιιοοΙοΙοΙεοΙιοο ιιο:Ι ρορο1οι.ι·οοΖΜτεοοι·ιίτοονοτοΙΤοοτ
ΙΙοΙιιοο ΑοΙιοοοΙιιιι.οοο οοε ιςΜετνοΙΙοο ΙοοΙριιςοι· ΝοοτοΙοεοο
οοι·ι'Με ΙοοΙιοΓιοετ.ο Ιοι.οι·οεεο οοι· Αοι·οιο πιο [ιδΙθΠ Ιιοοο-·
ερι·οοΙιοο, οιιοΙι οιοοο ιοιιο εΙοΙι εΜοοο Αοει::Ιιτοο ΜεινοΙΙοο
οι::Ιιτ :ιΙιοο οιοικοι·οεοοεοΙιΙιοεεοο Ιιοοο.
Ι)οε Μοτο ΟορΙτοΙ ΙιοοοοΙτ Φωτ Φο ΠΙοτΙιοΙΙιιοο· οοι· Κι·οοΙ:
ΙιοΙτοο. Μ. νοι·Ιοοει; Μιιο οοιιοΙοςΙεοΙιο Με Φο ΜΜΜ; ΙιοΓι·ΙοοΙ
ιζοοοο. »πιο :Με ΠοοοΙο.οο:ΙΙ::Ιιοοοι· οιεΙιοι·ΙΒ·οο ΒΙοτΙιοΙΙοοςε
ρι·ιοοΙρΙοο ειο :Ιου Ζινιι.ιοι·ετοΙΙιιος ο» Νοοι·οΙοο;ιο ινιοεοΙιοο
ιοιοι·οοι· ΙιΙοΦοΙο οοο Ρεγ::Ιιιο€ι·Ιο Μισο, ΙοιοΙοι·ι. Με Φο
θι·οοοιιοι; ρεγοΙιοοοοτοΙοεΙεοΙιοι· ΚΙΙιιΙΙ:οο, οιιιιοτ. οο.οο οοι`
οΜοο ΒιοτΙιοΙΙοος οοι· Κι·οοΙιΙιοιτοο Ιο οι:οιςοοοοοο οο:Ιοιοοιιο.
Πιο οι:ο,ο·οοοοΚι·οοΙ:Ιιοιτοο ,ιςοοοοΙοίοΙι;ο οοι· οιο'οι·οοιοο Πι·
ιιο:ιΙιοο ε::Ιιο.τί οοςτοιι2τιοΙ:ΙΙοΙεοΙιο ΒΙΙοοι·. Ι)Ιο Αοννοοοοος
οοε οοΙΙοΙο€ΙεοΙιοο ΙΦοιΙιοΙΙιιοςεριοοοΙρε οι·Ιοιςτ Μι :Μο οπο,
οοεε νΙοΙο Με _Ιοιοι.Με Ι:ΙΙοιεοΙιο ΙΒιοΙιοΙτοο,ο,ιοΙιοοοοΙτοΚιο.οΙ:
ΙιοΙιοο εΙ::Ιι οοι· Με Μο ΒγιοριιοιοοοοΙΙο, Μο Β ιοοι·οιο, οι·ινοι
εοο, »Μο2. Β. Φο ΙΏριΙορειο, ννοΙοΙιοοοΙιοι· Ιο οι· οΙΙΒοιοοιιιοιι
Ρ:ι.ΕΙιοΙ0ΒΙο οοο Η)·ιιιριοιοειτοΙοοΙο ΙΙιι·οο ΡΙοιο ΙΙοοοο ιοοεεοο
Πο· Φο οοοο,ο;οοοοΚι·οιιΙιΙιοΙτοο ΒΙοΙιτ οε οοι· οιοο Πι·εειοΙιο- Φο νοι·Ιιοοοοοο ΑοΙο,ο·ο,οοο Φο νοι·εοΙιΙοοοοΙιοΙτ οι·ινοοΙιετ.
οοι· Με οοιο (ιιι·ο:Ιο:Ιοι· ΙοοΙνΙ:ΙοοΙΙοο ΒοΙιινοοΙιο. Ι·ΙΙοι· οτ:Ιι·ιοι·τ
Μ. ι;οιιιιιιοι·:Ιοο Βοο:ι·ιο'Βοτο.ι·ιιιο,ις,:ποιοι οιιΙ' οπο Βοτει.οΙιοο;,:
οοι·::Ιι Φο 2οοοΙιιιιοοοοΟιιΙιιιι·, οοιι::Ιι Φο ινιι·Ι:ιιοο· οοε ινΙοΙι
οικειοο ΟοΙιοιηι;ιι“τοε.οοε ΔΙοοΙιοΙε Μο, οοο οοεριοοΙιτ ΙΙιι·οο
Ι:ΙΙοΙεοΙιοο ΝοοΙιινΜε. Ι)Ιο Χ'νοεοοεο·ΙοιοοΙιοΙτοοι· οοοοιςοοοο
Κι·οοΙιΙιοΙ:οο οοοιοςι Φο Ποιιι6:;ΙΙ::ΙιΙιοΙτ Μιιοι· εοΙιοτίοο Αο
ΒΙ°οι12ΙΙΙ1Β°ιιιινιεοΙιοοΙΙιοοοι οοο οοι· ιοι· οιΙΙοοιιιοΙοοο 0ι·Ιοοιι
ι·ιιιιι; ετοιοΙι·τ Μ. 3 οιοεεο θι·ιιρροο: Φο ΙΦοτιο, οοο ΒοΙιινοοΙι
ιεΙοο, Φο ΙοειοοΙΙιτοτ. ΑοεοΙιΙΙοεεοοο ΙιΙοι·οο ΒΙοΙιτ ΙΙΙ. Μοοο
Πιοι·Ιεε οοι· ερο::ιοΙΙοο Ρεγ::Ιιοοοοι·οΙοοιο οοΜι εΜοοοι ΙΒιοι.ΙιΜ
Ιοιιιι;ερι·ΙοοΙρ.- 1ο Μοοιο Νο.οΙιτ.ι·οο·οοοεοι·ιοΙιτ Μ. Φο Οοο·
ι:ι·ονοτεοο,ννοΙοΙιοει::Ιι :ιο εΜοοο 1803 οι·εοΙιιοοοιιοο «Αοι·Ιεε
οοι· ΙΙοΙιι·ο νοο :Ιοο Νοι·νοιιΙει·οοΙ:Ιιοιι.οο»,ιο ννοΙοΙιοοι οι· οοο
οΙιοιι ε.οΒοΗΙΙιι·ι.οοΘι·οοοεο.ι.2οοτοι”, ,ο,·οΙ:οϋρΙοΙιο.Ιιοο, οοο
οοοετοι.Ιι·ι.ιιιιοθοοοετΙιοοοε, Φιεε Με οοιιοΙοιςΙεοΙιο Ρι·ΙοοΙρ
ιο :Ιον ίϋοΙ'τοιι ΑοίΙοεο νοο Κι·οιοοοΙΙιι'ε ΙιοΙιι·Ιιο::Ιι :Ιοκ
Ρει·οοΙο.οι·ΙοΜοοιι ΤιοιιιιιρΙι ,:;οίοΙοι·ι.ΙιοΙιο.
Ποε εννοιτοΟοριτοΙ οτιοετ ῇ
ο οΙοο Κι·οοΙ:οιιο,·οεοΙιιοΙιι.οΙΙΙιοι·

Ηοοιιοχροι·τι·ορΙιιο. :που Οετοοοι·τιιι·οροιΙιιο Ιιγροττι·ορΙιΙοοι.ο
ροοοιοι:ιοο οοο ΙΙΙιοι· ΑΙ:ι·οιοοςο.ΙΙο.
Ι)οε :Μοτο ΟιιιιιιοΙ οοιΙιοΙιο ιοοΙιτοτοΔοΙ'εοτοο ΙΙΙιοι· Φο νοο
ΙΙΙ. ιο Αοι·οοιιιιε ι:οΙιι·οοΙιτο Ρι·ειεο ω· Νοι·νοοΙιοιΙει.Μιοο..
ΠΜ· οι·ει.οΑιιΓεοι2 «ΠοΙιοτ Φο ΒοΙιοοοΙοοι; νοο Νοι·νοοΙ:ι·οοΙ:οιι
ιιο:Ι Φο ΕΙι·ι·Ι::Ιιτοο8 νοο Νοι·νοοΙιΜΙειοττοο» @Μο Φο ΙΜιοο
οοο θο:ΙοοΙιιοιι ιο Φοεοι· Βοοοοο ?Νικο οιΙοοοτ. Πιο ΒοΙιοοο·
Ιοοι.; :Ιοι· ως. ΧοτνοοΙιτο.οΙ:οο οιοεε ιο οοι· Ηοοριεο::Ιιο Μιιο
ογ::ΜεοΙιο εοιο. Με ::ΙιοοιΙεοΙιοο οοο ρΙιγεΙΙαιΙἰεοΙιοο ΕΙΙοινιι·
οοοςοοειοο οΙ::Ιιτ ΙιοοοιιτιιοοεΙοε,_ΙοοοοΙιιιοι· ΙΙΙΙΙ'ειοΙττοΙ, οΙΜιο
ΠοιιριοιιττοΙ. ΑΙΙο ΜεΙιοι· 2ο θοΙιοτο ετοΙιοοοοο ο·οΙει.ιε,οο Βιο
ννιι·Ιι:οο8οοΙ::5οοοιι_Ιο:ΙοΜι· εΙ::Ιι οΙ::Ιιτ Φο ΗοιιρτεοοΙιο Ιο οοι·
ΒοΙιοοο1ιιορ; εΜο. «Με ΗοΙΙι.;ιοο νοι·ερτΙοΙιτνιοΙ οοο Ι:οοο νΙοΙ
ΙΜειοο, οοοι· εΙο εοτοι: ο;ο.οο Ιιοεοοοοι·ο Βοοιιιοοιιςοο νοι·οιιε,
Φο ΒοεοΙιοΐιι,οιιορ; ιοΙτ Κοιιει: οιιο ΙνιεεοιιεοΙιο.ΐοΙει. οοι· Ψοοι

ἐοο
οιι€ο.ορ;ΙιοΙι ιιο:Ι ε::ΙιΜοι. Ιιιι Βοοει:Ιο,·οο Ε'οΙΙο οοι· οιιιο

οιΙιΙΙΙ'ο ιο οοτ ΒοΙιοοοΙοοΒ· εΜιι :ο Ι::5οοοο; ο.ιιοΙι νοο οοι·
Νο.ποτΦιτΙ'οο Μι· οΙοΙιι; ιιιοΙιι· Με Μοο ιιοτοτεοΙιτοοοοοοι»
ΙιοοΒ· νοι·Ιοοε;οο. ΙειοΙιο ιιιι:Ι Β'ι·οιιιιοεοΙιοίι:οι:5;;οο ΙιοΙΙ:ιοιο εΜιι,
εΙιι:Ι οε οιΙιοι·ιιΙ::Ιιτ Ιιοοιοι· ιιο:Ι ειιιο Με οιοΙιι οοι οοτ Ι·Ιοοο.
[Πο :ΙΙι·οοιιο Βιιιννιι·Ιιιιο,ς:Ιοε Αι·2τοε οοοΙΙ::Ιι, ευ ινΙοΙιιΙἔ Μο
Ιετ οοο εο υίτ εΙο οοοοτΙιοΙιτΙΙ::Ιι πο, ε::ΙιΜοι. ο.ΙΙΜο οοοΙι οιοΙιι
Ζοοι ΖιοΙο Ι'οΙιι·οο :ο Ι:οοοοιι». ΑΙΙοο Ιιι:ΙΙοοτΙοοοο οοτειιι·οοΙιο
οοι· Μοο ΜοΙιιοςοΑι·οΜι οιι:Ι Ιοοτοο Φο ΤΙιοεοιι ΙιΙοτοοοι· Με
Ι'οΙο·ι.:«Ι. Ι)Ιο ΗοοριεοοΙιο ΙιοΙ :Ιοι· ΒΜιοο:ΙΙιιοο; οοι· Νοι·νοιι
Ιιι·οοΙ:οο ιετ Φο Βο:.ι;οΙιιοε οοι· ΤΙιοτιο·Ιιοιι: ΑιιεεοΙιοΙιοοο· Γιο
ε::Ιιοι·,ε::Ιιο:ΙΙΙ::Ιιοι· οοοι· οιιιοΙοεοι· 'ΓΙιοτΙεΙ:οΙτ, ΑοΙοιτιιοἔ 2ο
φαει· ΑτΙιοΙτ, Φο Ιιι ι·οοΙιιοι· ΙνΜεο πιο. ΒοΙιο ινοοΙιεοΙτ. -- Π.
ΙΗΜΙοι.οΙιοι :εε 2οΙιννοιεοιιοιΙιΙο,·. οοο Κι·οοΙ:οο :πιο εΜοοιι Βο
ννϋΙιοΙΙ::Ιιοιι νοι·Ιιο.Ιτοιεεοο πο οοΜοτοοο. Ιο εοΙοΙιοιι Ε"οΙΙοιι
Ιετ :Ιοι· Βιοτιιι:. Ιο Μοο Νοι·ιιοοΙιοΙΙοοετοΙο οοε ΒιοΙιτο.ιο.
Ιιι :Ιοι· ΑοετοΙο εοΙΙοο Μπιτ οΙΙο νοι·ττειοοιιεννοττΙιοοΗΜΙ
ιοΙιτοΙ οιιοοινοιιοοι ινοι·οοο, :ιοοι· οοοΙι Ιιιοι· ιοοεε Φο Βο
ΙιοοειοΙιι·ιιος, ο

.

Ιι
.

Φο ΑιιΙοιιιιιιο,: 2ο ι·οοΙιτοι·Αι:οΜτ οπο τοοΙι
Μι· ΒοΙιο, :Ιοιι Κοι·ιι οοι· ΒοΙι€ιιι:ΙΙοοΒ°ΜΙοοο. .Το:Ιο Νοι·νοιιΙιοΙΙ
οοετοΙτ ε:ιΙΙΒο οι Φοεοιιι ΒΙοοο νοι·ννοΙτοτ ινοι·οοο οπο εοΙΙιο



άοιι Κι·ιιτιιιοιιΜο Μονιιοιιιιοιι. ιιιιιιιιιοιιοι·ιιι-οιι ιιιοιοτι.- ΙΙΙ.
Ποτ Βιιιιιιτι ιιι Μο ΙάοιΙοτιειοΙι ιιιιιεε οτιοιι Μιτιάοι·ιιοιτιιιτοΙι.οιι
τιιιι,ιιιιοιι;ιοτιιιιοιιτινοι·άοτι.Πιοε ιιτιά άιο εοιιιικοιιά ΙοτιΒο Ποιοι·
άοε Διιιοιιιιιο.Ιιοε Κουτι τιιιιτιοι·ι·οιοΙιοτι,ννοιιτιΑιιει.οιτοτιιιιιι:

ιιιοάι·ιο·οιιΡι·οιεοτιΜιά ιιιιι. Β'ι·οιετοιΙοτιοτιι:ει.οιιοιι.ΒοΙοιιο Ατι
ειιι.1ιοιι ειιιοτ ιιιιιιτιοιι οιιι.ννοάοιάιιι·οιι ΟοτιοεεοτιεοΙιειτοτι,οάοι·
ΑΜ' Ηι·ιιτιά οιι”οιιιιιοιιοι·Βοιιιιιιιιιιιςοτι,ιιοινν. άοι Ζοιοιιτιιιιιιινοιι
Ατιιιιοιιεοιιοιτιοιιιιοο·ι·ιιτιάοτινοι·άοιι».
Πει· 2. Αιιι'εε.τοοιιι.ιιιιιι Βοττιοι·ιιιιιιο·οτιοιι κα. Βιοο·οι'ε
θιιι.οοιιιοιι ιιιιοι· άοιι νοι·ειοιιοιιάοιι Αιιι'επιπ. Μ. οιννοι·ιοι ιιι
Μο Πνετοι·ιοοιιοιιτιιοιιι άοιι Νιιτιοτι ινιο Βιορ;οι, ιιτιά ννιΠ
ιιιι θοιι·οτιεοι.οιιι ιιιτιι ειιοΙι Μο Ηνροοιιοιιάοι. ΙοιοΙιτ ΜοΙιιιι
.οιιοΙιεοιιοιι ιιιιά Ιοιοιιι: Βοιιννοοιιειιιιιιοοιι ιιι Βοι·οεοΙτοι· Μιά
ιιιιτε!ιοιιοι Αι·ιιοιι: ΙιοιοιιΕοεο,ετοιιινιεεοιι. Βιο.<ιο τ'ε Μοιιιιιιιεπ
άεεε ετοιειιἔοΑιιιοιτ οιιι νιοΙ ιιοεεει·οε ΗοιΙτιιιτιοΙ εοι Με Μο
θει·ιοιιοτιιοιι. ι.νοιει Μ. ιΜ·ιιοιι, εοΙιιιοεει.Μι ιιιιοι νϋΠιιι άοι·
ΑτιειοΙιτ οτι, άε.εεΜο ιιιοάοιιιο ινοιι οιιιοε Ειι·ειιιιοε Μι· Μο
Κιιιει.οι·. ινοιιιιοιιοι ΚΙιιει.οι ιιοάιιι·ι'ο. Πιοεοε Ροι·οάοιοτι εοι
ιιιοιιι ειιιιιΙοε. Ποι· Ε'ι·ιοάο οιιιοι επι ιι·οιοιιοιοτι ΑιιετοΙτ, Μο
ι;οιιιοιτιειιιιιοΑι·ιιοιι. άοιι οοιιινοιιιι.ιο Διιι'οοιιοτι άοε Ηοει.οιιε
ιιιιοΙι (:ιοΙά Μιά θοννιιιτι,άιο εοιιιιοΙΙο Αιιειιιιοιι2. Μο Πιιι:οιοι·ά
τιιιιιε ποιοι· άοτι ινιΠοιι άοε Αι·ει.οε Μο εοιιιι€ ΑιιιιΙοε;ιοιι
2ινιεοιιοτι ινοΙτιιοιιοτιιΜιά ιι·οιειιιοιιοιιιΚιοετοι. Ιιιι 8. Αιιι'εει.οο
ι'οΙ.<ιτιάε.ιιοι οιιιο Κάτω ΒοιιιΙάοιιιιιο· άοε ΚΙοει.οιΙοιιοιιε, Μιά
εννοι· άοι· Κειι.ιιιιιιεοιοτάοιιειιιιιάοτ.
Ιιιι 4. Αιιι'ειιι.ιο ο.ιιι:ινοιι.οι.Μ. ΜΗ' Μο Κτιιιιι Βο ιι ά ιι'ε ιιιιοι·
Μάιο Μιά θι·ιειιιιιιιιιιι. εοιιιοι νοι·οοιιΙ5.ιι·ο.- Πτι θ. Αιιι'ειιικο
νοιιιι.ιιοι Μ., Μι Με θι·ιιτιάΜιις άοι· νοιι ιιιτιι νοι·εοεοιιιιιο,·οιιοτι
Νοι·νοιιιιοιΙετάτιοιι τιιιι· νοι·τιι6Βο άοι Ρι·ινοτινοιιιιιιιιιιεκοιτ
άοιιιιιιο.ι·Με, άοεε άιο Αοιοι.ο «Μο Ιο.ι:οιιιοννοιιιιΙιά.τιο·ιιοιιοοιιν
ιιιοοιιοιι»ά. ιι

.

Μο νιοΙοιι ιιι·οοιι Ιιοεοιιάοιι Οο.ριιο.ιιοτιάοιοιι
νι7οι·τΜιά Βοιιιιι'ι τοι άοιι ιιοΖοιοιιτιοιοτιΖινοοιι ιιιιτειιιιιτπιο·
οιιοιι. Ε'ιιι· Μο θοειιιιιιιιι€ άοι Αιιει.οΙιοιι εοΙΙιετ ιιιιιεεοτι Μο
Πάτοι· νοιι ΙιτοτιοιιετοΙτοιι ιιιιά ριινοιοιι ΝοινοιιιιοιΙοτιειοιιοτι
ιιιι·ο Βιιιιιιι·ιιτιο·οιι ιιι θοιιοιο ετοΙΙοτι.- Ποι ι'οιο·οιιάοΑιτι
και ιει: Μο ννιοάοτεειιιο οιτιοε Μι Μο «θοιιοτι1οιιιιο» ιο
εοιιτιοιιοιιοτιΑι·ι;ιΙτοιειιιιοι· άιο Νοιιιινοιιάι;ςιιοιτάοι Βι·ιιοιιι.ιιιιε
νοιι ΗοιΙειιιιιοτι Πιτ τιιιιιάοι·Μιά ιιτιιιοπιιι.ιοΙιοΝοινοιιιιιοτιιιο.- Ιιιι 8. Αιιι'ειιι.ο νοτιιιοιάιει. ειοΙι Μ. ι.τοιςοτιΜο ιιιιιο.ΙΙιεο
Μάι Ε! τι Ι οιι οιι ι· @ο ιιιιοι· Μο ΝοινοτιιιοιΙειΜτοιι. Μ. εοιτιοι·
εοιιε ινοτιάοι:ειοιι αφου Μο πι· Ζοιτ Ιιοι·ι·εοιιοιιάοΒιτιεοιιι,ε;
Ιιτοιι. εοεοτι άοε Μοάοιιοιιιοιι, ιιιιοε Ιιιιοι·οεεο ιιιιά ειΠοεθοΙά
άοι θι·ιιτιάιιιιι.=;νοιι Ιιτιιιε;οιιΙιοιΙετά.ττοιι,άοιι Βοιιινιτιάειιοιιιι8οτι,
2τιιιιικοιιάοιι, Μιά ιιοοιιετιι·ιιοιιι:οι· άιο Νοινοιιιιιε.ιιιιοτι οιιοιι
άο.εεοΙΙιο.- Ιτιι Αιιι'εοτιο «ΖΜ· Βοιτάτιιιιι'ιιτιο·άοτ Νοι·νοειι5.ι»
εοιιιιι€ι Μ. νοι·, άοεε ΙοάιΒο Ροι·εοτιοιι ιιιιι ιιοεοιιτιιιιιτιοτιΜιτ
τοΙτι ιιι θιιηηιοτι νοιι 80-40 Μιιτιιι οιι. ιιοττιοιτιεο.ιιιοιιιΠοοοιι
ειοιι οιιεο.ιτιιιιοτιιιιιιιι.ΑΜ' ο·οιιιοιιιεοιιιοΚοετοιι ιιιιιι.οιι ειο ειοιι
οιτι Ηιιιιε ιιι ιιοιιοτιΜιά οιτιιιιιιοιιιοιι, άοε ε.ΙΙοιι Β"οιάοι·ιιιι.<ιοιι
άοι· Βοιιιιιιιιοιιιιοιι, Οτ·άτιιιιιΒ·Μιά Βοιιιιοι·ιτοιιοτιτετιι·ιι.οιιο..Ιοάοι
ΒιιιιοΙιιο ιιιι.ι.τοει1εάε.ιιιιτει Ιιϋοιιειοτιεάο.εεοΠιοθοιά, ννοιοΙιοε
οι· οΙΙοιιιετοιιοιιά τοι οιτι εοιιΙοοΙιτοεΡοιιειοτιε2ιττιιιιοιΜιά ιιοοιι
εοιιιοοΙιτοιοεΒοει.οιιιοτιοτιεοεεοτιιιιιεοοιιοτι ινιιι·άο, οιιι ιι·ιιτοε
Ζιτιιιιιοι, ειιιο Κοει, ε.ιιεεοτάοιιιΒιιιιιιιο Πιτ θοεοΙΙιοιτοιτ. Ιιοεο.
Μτιειιτ,Βιιάοοιιιιιιιοι·,(Μιτου.
θε ιι.οΙ ιν. Α. «Ποιιοι· Μο Πι·εοοιιοτι άοι Κιο.τιιτΙιοιιοιι».
Πιιε οειιιιιο Ιο.ιιιοι: Μ) Ποι· Βο οι άοι· ΚιοιιΙιΙιοιι ιει ι.νοιιοι·,
Με τιιο.ιιιιοικοιιιιΙιοΙι οιιτιιιιιιιιι. ο οοιιιιιτ νιοΙοε Ιιιιιοιτι, νι·ειε
Εοικιιιιιιιιοιι τιιιι ττιοι·ιιιιεοΙιιιοιι·οοιιι:οιΜιά. 2

) Πιο Κι·ιιιιιιιιοιιοιι
ειιιά ιιιιοιι ιιιιοτι Πιεοοιιοιι οιι πιοτιιιοτιιιι εοΙοιιο, Μο νοιι Μιο
οοιι Ιιοτιιιιιοτι.Μιά εοΙοιιο, Μο ιιιιε άοι Νιιι.ιιι άοε Μοιιεοιιοιι
ιιοι·οοειτοιτιιιιοιι. 3

) Πιο Ιοτειοι·ο.ι ιιοιΜιοτι οιι? οιιιοι· οιιοοιιοι·ο
ιιοιι Διιιι·οιοιιιιιιι.;νοιι άοι· ι·οοιιτοτιΑι·ι. Μιά ιιιι·ο θοεοιιιτιιιΙιοιτ
ιετ Με Βιιιο.ιιιιιιο· ιιι ιιοΖοιοιιιιοτι. 4

) διο ινιιι·οτιιιιοιιτ ττιιιαΙιοιι.
ννοιιτι ιιιοΙιι. άιιι·οιι νοτοιιιιιιιο· άοι· ΜοιιεοΙι ιιιιι: ιιι·οτιιιιιο.ΐτοιι
ΑιιΙο.<ι·οτιπι· ινοιτ Βάιιιο. 5) Μοιι οιιιοιιιιι Μο ιτιοιιΜιοΓιο
Δτιιοιι·ο ιιιοιΙε :πιο άοι· Ρ:ιτιιιιιοιι€οεοιιιοιιιο,ι.ιιοιΙε :Με άοτι εο
Β·οιιετιιιιοτιΖοιοιιοτιάοι· Βτιιοιιιιτιἔ επι Μοιιετ·ιιοιιεοΙΙιει».
Β. «Ποιοι άοτι Κιι.τιιρι Βοο·οιι άοιι ΑΙιτοΙιοΙιειιιιιε». Μ. οπι
ιιιιοιιιτ Μο οιιεοιιιιο ΒιιιιιεΙι.εοιιιιιοιι.
Ο. «Ποιιοι άοιι Μάρτ ο·οεοιι Μο 'Ι'ιιιιοτοιι1οεοΜιά εοετοιι
Μο νοιιοιιεοιιοτι Κι·τιτιιιιιοιιοτι».νοιι άοιι τιιοάοιιιο·οννοιάοιιοτι
Ι.ιιιιο·οιιιιοιιειο.ιι.οτιοιννοι·ιοι. Μ. Ιιοιτιοτιο·ιοεεοιι Νιιιοοιι, ιιιιι·
Μο ιιιΜι·οοιο Βοιιιιιττιριιιιιο·,Μο Ρι·ορΙιι·Ιοιιο νοιειιιοοιιο οιτιοιι
εο1οιιοιι.Ιιιι Κοτιιριο ιιιιι. άοτινοτιοι·ιεοΙιοιιΚιοτιιιιιοιτοιι ιει άοι·
Ποιιριοι·ιοι,ε· νοιι άοι· Αιιι'οοιιο ι·οειι. ΕιιτιεοιιιιιιιιιιιιιΒ άοε Μι
ι·οιτιοιιθοεοιιιοοιιτενοιιιοιιιε οιι οτινο.ττοιι;Ιιιοι·2ιι Κιιιιτιοιι ιι.ΙΙο
ΎνοιιΙτιιοιιιοτιάοτιΜιά ιιοεοτιάοι·εΜο Αοι·2το ιιοιιι·ιιο·οτι,ιτιάοιτι
Μο τιιιιετιιοιιετιιοοιιάι·ιιοΙ‹ΙιοΙι Μο ννειΙιι·ιιοιι. ιιιιοι Μο νοτιοτι
εοιιοιι Κι·οτιιιιιοιιοιι οιιεερι·οοιιοιι.Πιο ι·ιοιιιιιιο Βοιιοτιάιιιιιο·άοι
Βιιιι·ιι.ιιιιιοτι ιιτιά Μο Βοοοιιιτιι; άοι Ρι·οειιιιιιιοιι ιωττιιιιοιιοι·ει
ιιι Ζινοιιοτ Ποιο.
Π «Ποιιοτ άειεΒοιιοΙιοιι». Πιο Αοι·ετο εοΙΙοιι ιττι ΑΙΙ,ετοιιιοι
·ιιοιι ιιιοιιι; Β·οςοιι άοιι Το.ιιιιιι οιι'οιιι, νιοΙτιιοιιι· άοτι, άοι· ιιιοιιτ
ιιιοιιι· Με ιιιιιτ Με εοοιιε ΙοιοΙιτο Οιε;οι·ι·οιι οάοι Ρι'οιι'οτιεπι
'Ι'ιιι,ε_τοιο.ιιοιιι, ιιι Βιιιιο Ι.ιιεεοιι;οε ιει ε.ιιοι ιιιι·ο Ράιοιιι, ιιοτιοτι
άοιι Μιεειιιοιιοιι εοΙινι·οι·οι·'Ι'ιιιιοΙιο ιιιιά μια ιιοεοιιάοιε ε;ο.ιιοτι
άοε θιΒιιι·οιιοτιι·ιιιιοιιοτιοιιιΖιιιιοτοτι.
Β. «Ποιιοι Μο νοι·οάοΙιιτιο·άοε ιιιοτιεοιιιιοιιοτιθοεοιιΙοοιιτε».
Πειτεαπο ΖιοΙ ιιιοι·ιιοι οποιο άιο Αιιειιιοιοιιτιιι· άοι· Κι·ιιιιιιοιι

Μιά Βιιεοιι, Μιά άει2ιι ποιο άοε νι,ιοιιιι€ει.ο. Μοεο Ιτιάινιάιιοιι
οιι άοι· Ροιτριιιιιιιιιτιο· οιι νοι·ιιιτιάοι·ιι.Πιο θοεοιεοοιιιιτιο ιιιιιιι
Με οιι άοιιι Βοιιιιι'ο εοιιι· ινοεοτιιάιοΙιο,·οιι.τιάοτ·ι:ννοιάοιι. ει”
Μο νοιιιι·οοιιοι ινάιο Μο 'Ι'οάοεεει·ιιιοιιι ε,·ιοεεοιοπι ιιττιιιιτιο·θ
ινιοάοι·οιιιιιιιιιιιιοτι. Πιο ΒΙιο Μάιο ιιι νοιιιιοιοιι τοι ι.ιοιιτο,
ννοΙοιιο οτι νοιιοτιεοιιοιι Κι·οτιιιιιοιι.οιι, οτι θοιετοειιιοιιιτιιοιιοιι
ιιιι ινοιι.οειοτιΒιτιιιο,οιι 'Ι'ΜιοιοιιΙοεο Ιοιάοιι. Πιο ΒοιιιιτιάΙιιτιο
άιοεει· Κι·οιιιιιιοιτοιι οι νοιι ινοιιιιοι·.οιτιεοιιτιοιάοτιάοι·Βοάοιι
ιιιτιο·.Μ. ειο ιιι άοι Πειιιιιεοοιιο ιιτιιιοιιιιοι ειιιά. Πιιο νοι·ιιιι.
ιιιτιο· εοι.ει οιτιο νϋΙΙιετο Βοι"οι·ιιι άοι ιιοιιιιο;οιι εοοιιιιοτινοι
ιιιιιιτιιεεο νοτε.ιιε. Βιιιο .Τιιτιο;ο·οεοΙΙοτιειοιιοι·Μιά οιιι Βιοιιοτ
ιιο.οιιιεεε Πιτ· ιιιτιάοι·ιοιοιιο νιιιι.οι·-ινά.ι·οτιάιιτ·οιιοιιε ι·οι:ιοιιοΙΙ.
Ποτι _ιιιιιΒ·οιιΕοιιι:οιι εοΠ άοε Ποιιοι:ιιοτι θηθιοιιωπ ΨΘ'·άθ11
«Ηοιοοτιεο·ιιιο ιιοι οιτιοτιι ιιοιροιΙιοΙι Μιά ο·οιει:ιι.ιιιοειιιιάοιι,
ειιιι·Ιιοιι Μοτιεοιιοιι»Με Με Ιάοιι.Ι ιιιι ΑΠο οιι ετοΙΙ:οτι.«Νοιιοιι
ιιιτιι Μι με” Βιιιιιά εοιιι Ποιά Μιά Μο ιιι εονιτιοεοτηθηο_η]θ
ΜινοιτιιοιάΙιοιιο Κοετετιιιιιάιιιι,<;Μ: ιιιιιιοάθ"ΜΜΒ ννθΠΠ [Με
ΑΙΙιοτιιοιιι-ΜοιιεοιιιιοΙιο ιιιοιιι :ιιι ιιιιι·οάτοιιιττιι;».Μ” 18888ΜΒ
Με άοτιΑπο”, άεεε Μο (ιιοιιιιι·ι. ιιιοιιιι άιο οποιοι” άοιι
ΜοιιεοιιοτιτιιιιοΙιο.Πιο ΕΣιιοτιιιιιι·ιιι;ΚοιιεοΙΙ ιιοι άοι· ΒιιοεοιιΙιοε
ειιιιιι· ιτιι ΔΙΙι;οτιιοιτιοτιιιοννοιιιτ ννοι·άοιι,@οι Πω" οι" ΜΜΜ.
άοιοιι· οιιε οιιιοτιι Βιιιιιάο ιιι οιιιοιι οτιάοι·οιιει·ιι"ΜΜ21ιώ εθ
ει.ιιιιιοι:εοιιι. Πιο Βοεεοιιιτιοιιιιιιις μοι. Ζηγνθιωη α-Πω Βθωι.
ω.ιο, άοι·ιι ι'οιιΙοιι ιιιιοι Μοεο Β'ιιιιι,··οιιοοιι οιιιοοιιοτιάο Ποιοι·
ειιοιιιιιι οιι Μιά ρΙειιιτιιϋ.εει;.ιονοι·ειιοιιο.
Πιιε Οιιιιιιοι οιιιιιε.Ιτ εννοι Νο.οιιιιιιο,οτι Ο ιι οι·ο ο ι Μιά οιι

Η ο ι ιι ι· οι; ιι. Ο ιι ε.ι·ο ο ι οι·ιοιοιιι.οεοιτιοτςι·οεεοτιΒιι'οιεο. ννοιΙ
οι· οιιι ει·οεεοι απο, οιτι Κιιτιειιοι· Μιά οιιι μποτ Μοιιεοιι οιι
ι;Ιοιοιι νται. Αιι οι οι·οοι Με θοιοιιι·τοιι άιιιι'ιο Μο Βοεοιι
ιιοτιιιοιι:Μιά Μο Βοοιιοοιιιιιτι,ιιτεο·ο.ιιομη; ιιοεοιιάοι·ε ιιοι·νοι·
2ιιιιοιιοτιεοιιι.

Η οιιι ιο ιιι, Ρι·οι'οοεοι ιιι Ποιτιειο;.ε;οει.1848, ινοι άοι·οι·ειο
ιιΙιτιιεοΙιο Ιιοιιι·οι· άοι Ρεγοιιιοιι·ιο ιιι Ποιιτεοιιιοιιά.Με ιει ιιιιιι
ιιιι.ιιιιοτειιττι νοι·ννιιι·ι' Βοτιιοοιιι. ινοτάοιι, άιιεε οι· ιΙιοοιο.ειειι·ι,
Μο θοιειοειιι·ιιιιΜιοιτοτι Με οιιιο Β'οΙοο άοι· Βιιτιάοιιιτιο·οετοιιι
Ιιε.ιιο.Μι Μιά νοιι Μ. Με 2ιι οιιιοτιιοοινιεεοτι θι·οάο τοιιιιιιιιι·
ιιιι οιιι`θι·ιιτιά εοιτιοι Βοιιιιιι.οτι.Με άοιιοιι ιιοιι·οτε;οιιι. άο.εε
οι Μο θτοιειοειιιοιιιιοιινιτοάοιιιιιι ίι·οτιιιιιοιιιΙιοιιοιι ιιοιιοτιάοΙτι,
τιοοιιειο άοιι Ροετοι·οτιιιιιοι·ο.τιτννοιιοτιννοΙΙιο. Μιοιι οΙεο τι.
Ψ. Η οάο1: Πιο θγιιιιοιιοΙοειο άοε ριοοιιεοιιοιι Αιιιοε.
Βοι·Ιιτι, νοι·Ιερ,· νοιι Γιεοιιοι·'ε ιτιοά.Βιιοιιιιοιιάιιιιιο·,1898.

Ν ο ο
· ο Ι, Ιετιειιιιιτι,ιοι Αεειει.οιιι:οιι άοι· οι ιι ε ε ο ι· ο νι·'εοιιοτι

κιιιιιι‹. ΠοιαΜοεοιι Ποιτιο.άοτιιιιοιιι Μι· άοιι Ροοιιιιιοτιιι ιιοι·ο.ιιε·
.ε·οο·οιιοτι,εοτιάοι·ιιιιοι Αιιιιι.εειιιις άοεεοιιιοιιάοε Πιιοι·οοεο Μιά
Βοάιιι·ι'ιιιεεάοε ιιι·ιιοτιεοιιοιιΑτοι.οε ιιιι Αιι,=ιοιιοιιιιιιι.. ιιι Ε'οιιι·ο
άοεεοτιΜ: άοι· εωτι ιτι ειοιιιΙιοιι ο·οάι·οιιιιτιοι·Κιιιιιο ιιοιιιιιιάοιι
ιιτιά ννο.εΜο οτιοτο.ι;ινοΒοιιοτιάιιιιιο ιιοιιιιιι ιιιιι· ννοιιι;το οι·
ιιιοιιι.ο Μοι.ιιοάοιιοτιςοετοιιοιι.Αιιειιιιιιιιοιιοι· οι Μο οιιιιιοτιιι
εοιιο Ποι·ετοιιιιτιο.Μο ροιιιοΙοοιεοΙιο Ατιοιοιτιιοιιιιά Μο άιιιΒιιοε
τιεοιιοθιοιτοιιοιιο.ιιάοΙι.
Πιο εοι·ε;εο.ττιοιιε,ε;οι'ιιιιι·ιοιιοτιοι.οιιιιεοιιοιιΒιιάοι· Μιά οιιάοι
ινοιιιιιοτι Αιιιιιιάιιιιιι;οτι- Θ? οιι άοι· Ζοιιι - ιιοάιιιιοτι οιτιοι·
ΙοιιοιιάοτιΒτννιι.ιιιιιιτιιι. Π ι τ

ι
ε; ο τι.

Υοι·ιιιιοοιιιοε.- Αιιι 8. ννοιιιτιοοιιιεΐοιοι·ιοο·. άοιι 27. Ποοοτιιιιοι νοιι€οιι
.Τιιιιιοε, ι'ε.ιιάάιο ΙΒιιιιι·οιιιιιιιιιοιτιοιΑιιετοΙΙ: εισιτι.άιονοιι νοι·ιιο·
Ιιοι·οιτιάοι· θγτιιιιιιιιιιοιιάοι· Αοιοιο ιιιιά άοε Ριιιιιιτ·ιιτιιε ειοιιοι·
εοιιι Ιτοτιιιιο, Μο οιιοι ιι.ιιοιιι.νοιιοιι ιιιι·οι· ΠτιτννιαΙιοιιιτιεεε·ο
εοΙιιοιιιο οιτι ιιοεοιιάοιοε Ιιιιοιοεεο ιιοιιιιειιιιιοιιτ. Με ιει άοε
ονοιιο·οΙιεοΙιοΒοτιιιιοιιιιιιι ιιιι·θοιιννιιιάειιοιιτιο·ο
ιιι Ριιιιηιιιινι 12 ννοι·ει. νοιι άοι Βιοι.ιοιι άοι Ιΐιτιτι1ιιτιάι
εοιιοτιΠιεοιιιιοιιτι'Γοι·ιιι οιιιιι οιιιιοι·τιι. Πιο Ιάοο, οιτιοεοι·
οιιο Αιιειο.ιι ιιι Βι·ιιιιάοτι.ετοιιοι·ι.Ηοιι·τι Πι. Μ. Μιιειτιο Μιά
εοιιιοι· ιιοςοιετοι·ιοτιΗιτιο·ειιιοοτι άοε ΚΥΜΗ Μιά εοιτιοτιπιει
Ιοεοιι Βοττιιιιιιιτιεοτιιει οε οιι νοιάιιτιιιοιι. άιιεε Μο Ιάοο ιιι Μάι·
2οι Ζοιι: Μιά ιιι ιιιιεεοιει. ριιιιιιιεοιιοι· ινοιεο πι· Αιιειιιιιι·ιιτιιι·
ιςοιιοιιιιιιοιικι. Οιιιιο Πιάτο Βοιιιοιιιο Μπι άοε θοιά άοιοιι ριά
νοιο Βειι.ι·ιι.,·ιοειιεο.τιιιιιοιιιιιι· άοτι Αιιιιιι.ιιι οιιιοε ιιιιιιοιι ιιι
εοιιιιιιοιιιΤο.ιιτιοιιννοιά;ιοΙοοοιιοιι.άιιιοιι ΗιιΙιοτιιιιοτοι.ιοι.;·οτιινιιιάο
ιιοεοιιιιι2τοιιΙιιι.τιάειιιοιιοε,ιιιιά ι`ιιι άοιι ι·οιΙειιιιιάι.<ιοτιΑΜ'- Μιά
Αιιειιιιιι άοε 8οτιιιτοιιιιιιιειιιιι. άοιι άειιιο·οιιοι·ιο·οιιΝοιιοιιοοιιιι.ιι
άοιι. .και ιει άοε ινοι·ιι νοΙΙοιιάοτ Μιά ι·τιιιι.ω· εοΙιάοτιι.ΐοειοιι
Βοάοιι; άοιιτιΜε οιι' οιιιο ο·οι·ιιιο·ΓιιοικοΒιιττιιιιοιει:οι.εοιιιιΙάοιι
Με Μιά ιιιι Βιοτιάο,Με άοιι Κι·οτιιιοιιι.ιοιάοιιι ειοιι εοΙιιει. οιι
οι·ιιοΙιοτι. Πιο ΑιιειοΙτ ιει Πιτ 24 Ριιιιοιιιοτι ιιοι·οοιιιιοι, νοιι
άοτιοιι.Τοάοτιιοιιι οιι.ιοτιοεΖιιιιιιιοι·:ιιι νοι·ιιιιιιιτιο· ειοιιι. Βάι
Ι.ιοιιι, Μα Μιά Βιιιιιιι Μ. ιοιοιιιιοιιετ. οτοεοι·οι, οιτι οοιιιοιιι
εοιιιοι ΠροιεοειιεΙ Μιά οιιι θοεοΙιεοιιοιτεειιτιιιιοι νοι1οιΙιεο άοιιι
ιιιιιιιιοιι Ι.οιιοιι άοι Αιιειο.1ι:οιιιοτιοιιιιοιιιιοιιιάοτιι'ο.ιιιιΙιοιιιιιιι'ιοτι
θιιιιιοοιοι·. ΑΜ' Μο εροοιο1Ιο Ηγ,<.ιιοιιο,άοιοιι οιΙο άοιοι·τιιιο
$οιιιιιοι·ιοτιιιοάιιι·ι'οτι,ιετ ιιι ο.ΙΙοτι ΒιτιοοΙΙιοιιοτι. άειιιοι ιιι οιο
ιο.οιιειοτΜιά οιιεεοι·ει ρι·οιττιεοιιοιννοιεοΒιιοιιειοιιι ;οτιοτιιττιοιι.
Πιο 2οΙιιιοιοιιοτιθτιιειο, Μο ειοιι ε.ιιι 27. Ποοοτιιιιοι·πι· Βιιι·
ινοιιιιιιιε άοε Βοτιο.ιοιιιιιιιεοιιιοοι'ιιιιάοιιιιιιιιοτι.οτιηιι'οιιάοιιινοΙιΙ
οΙΙο. άο.εεοε ειοΙι ιιιοι· Μπι οιτι ιτι ιοάοι· Βοειοιιιιιι,<ι·8·οιιιιιοοιιοε
ιιτιά ιιιιιιιιοιιιεοιι οοιιιο·ιοε ΜΜΜ ιιο.τιάο1τ.ΒοιιΙιοιιι.οι,Νικι
εοιιοι Βιιιτι, ινιιιτιιο Νοοιιετοιιιιοιιο,Βοο·οιειοι·ιιιιςτω· άοιι Μπι
1ιοιιοιιΒοι·ιιι. οιιιο·οΙιοιιάει:οΒοοιιιιοιιιιιιιιεε ιιοΙιοτιοε εοεοιιιιιΐοιι
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Βοοιιιπιπι. ιπι πιο Αποι.πιι. νοτννιοποππ :οι ποιοιιο Κι·οπικο,
πιο ιπι Απιοποππιππιπιπ ποι· Βοιιινιπππποιιι πιο1ιοππ, ποοιι ο"
Βοποοι·ιιπο;σποτ Ηοιιππι.; πιιπ οιππ. Πιο ποιο πι·ιπποππ επ
ινιιποοιιοπ, ποοπ πιο.ιοπιποπΟυιιο;;οπ, πιο ιιιι·ο Κι·πιιι‹οιι ππι·ιιιιπ
πιι·ιειτοπ, ππι·οιπι πποποιοιιι ποιιιποπ. Ποπ·εοτιππο Ρωπ (πι11ιιι.
ιποπο.ι.ιιοιιιπιποιιτ.οπ πιιοιι ποπ ινοπιι;οι· Βοιπιιιοιτοπ ιππι.;ιιοιι,
πιο ποι.ιπππποπ ποπ Βοποιοι·ιιιιιιπ επ ,=.ςοπιοποοπ.
Ηοι·ι·π Οι. Π. Η ποιπ ο· 1ιοπιι.ιοιοννιιππο1ιοπινι1· νοπ οππποπι
Ηω·κοιι 2η οπιι·ιοιιιποιιϋποπΜ” πππ ινιιπποιιοπ Μπι πωπω
ποιπ .Αππιπιι.ποι·πι, Βοι·ι·π ι)ι·. Ο. Ι)οιιιιοι·ι νοιιο Βοι'ι·ιοπι
ο;ιιπ8 ιιππ επι.οπ οποιο ιπ ποιποι·οπικιιπιτ.ιεοπΤιιπιι,ο·,1ιοιιω- πο. ιιομοιοι ποι· Κπιποι· ο;οι·πιιι.οοιπ28.ι)οοοιπ1ιοι·
πιο ππιπππιιοιι ποπ .1πιιιιιι.πιπο ποι· πιιιιι.πι·-ιποπιοιιιιοοιιοπΑπο.
ποπιιο ιιιοι· πιιννοποπποπ οποιπ.ππιποιιοπ ι)οιοο;ιιτοπ, ιι·οιο·1ιοποι·
Ρπι·ο.πο ποι· Ροννιοινπο1ιοπ.Τιιπικοτποιιπιοιπ ποι·1πιοιιποι-πιπποπο
1ιοιννοιιπτοπ,πιοιι ποιο νοτοιοιιοπ 211ιποποπ ιιππ οιπιπ·ο ννοι·το
εαποιπ2οιπο ππι·οοιιιοπεπ ι·ιοιιιοπ.- πιο ιπι1ιτπι·-ιποπιοιπιπο1ιοΑοπποπιιο 1ιο.τιιιι·οιπ Βιιτοππιιι.
ιιοπο, ποπι Οιιοι··πιοπιοιππιιππροοι.0ι·ποι· Ποια» θοιιοιιπι·πιιι
ππι·ιπ πιο 1'ι'ιιι·πο οιποπ Ποοι:οι·π ποι· ιιιοπιοιπ
ποπ οι·ιπ οππ πο. νοι·ιιο1ιοπ.
-- Αιπ 14. Ποοοιιι1ιοι·νοιιοπποιοπ πιοιι 80 .Τοιιι·ο, ποιο Ριο
πω. Ν ο ινΜπι πιπ Νοποπ Κοιιιπιιποπ-Ηοοριιοι ιπ ιιοπιιοπ
πιο Οιιοι·πι·πι ινιι·ια. 8οιπ 40ιιιιιι·ιο,·οπΑι·πτ_ιπιιιιπππι ιιππ Ν. πο
1·οιιπνοι· θ .ιπιιι·οπ ο·οι”οιοτι..
-- Δω 15. Βοοοπιιιοι·1ιοπ·ιπ;; ποι· Οιιοι·ο.ι·πι.ποπ ιιιοοιπιποι·
πιιιιππιοοριπιπ, πιω. 8ιππιπι·οι1ιΒι·. Θ ο ν , ποπ 80] ο ιι ι· ι ι.: ο

.Τπιιιιπ.ππι ποιποι· ιι.ι·πι.1ιοιιοπ Τ1ιο.τι.<.ιιιοιμ πει
ινοιοιιοι·θοιοοοιιιιοιι ιιππ οιπ (ιι·ιιρροπιιιιπ ππιππιι1ιοιιοι·Πιοππι
ποποοποπ πιιπ ιιππ πω ποι·ποιιι·ποιιτινπ1·πο.- Αιιιπππιιοιι οι· Οοπτοππι·ιοιοι· ποι· πιιιιι.2ι.ι·-ιποπιοιπιποιιοπ
Αοπ.ποπιιοπιππ ποοιιπιο1ιοπποπΡιοιοποοι·οπ ποι· Αοπποπιιο πο·
ιιοι·ο 0ι·ποπ Α1ιοι·1ιποιιπι νοι·Ιιοιιοπ ινοι·ποπ: ποπι
απο ιιππ Ρι·οι. οπιοι·. θοιιοιπιι·οι.ιι Βι·. Ρπ.π οιι π τι π - ποι·
8τ. 1νιππιιπιτ-Οι·πο π 2. Οιποπο; ποιπ ΡΜ. οιιιοι·.
ννιτιο1.Βιο.ο.τοι·πι.ιιι)ι·. Το.ι·οποπιιι - ποι· 8το.πιο1οιιπ

Ο ι· π ο π 1
.
Ο ι π
.
π π ο ; ποιπ οι·π. Ρτοιοοποι· πιιπ ποιοιιι·τοπ Βο

οτοτιι.ι·ποπ Οοπί'οι·οπο,πππ. 8ι.οπιοι·πιιι ι)ι·. οιιοιπ. ι)ιοι.πιπ- ποι· ννιππιιπιι·- 0ι·ποπ π. Οιποπο.- Ζπ Βιιτοιιιιιιππιιοποι·π ποι· ιπιιιιιι.ι·-ιποπιοι

ιι ι π ο ιι ο π Α ο π π ο πι ι ο πιππ νοπ ι·ποπιποιιοπΡτοιοπποι·οπ πππ
θο1οιιι·ιοπ ποινιιιιιτ.ινοι·ποπ : πιο ο1ιοπιπιιοοπ Ρι·οιοποοι·οπ ποι·
Αοπποιπιο Βπιιππιιι, πιιιιιιο.πποννπιπι πππ ιιππ

π ο νν π κ ι , ιοι·ποι· πιο οποινιιι·ιιι;οπ Ρι·οι'οοποτοπ Π ο ο
; οι (Κπ

οππ), θποτποιιοιιοιν (Μυοιωπι πιιπ ιποιοοιι πι1ιοιν (Μι
1ιοι·ιπ Οποποει,_ιοτπιιιι Ρπι·ιπ), πιο Αοπποπιιποι· Β'ππι ι πο ν π

@3οιπιιιιιοι·)
πιιπ Κ ο νν π 1 ο ιν ο π ι (ιιιοισ<,.ςο)ιιππ ποι· Βοποιοιιι·

ο π ι.- Πιο ινιοποι· ππι·πιο.το1οπιποιιο θοποιιο οιιἶιι'ι
1ιπ.τποπ 1ποπ1πιποι· Ρι·οι'οοποι· 1)ι·. Α. Ροπρο1οιν πππ πιο
Βοι·ιιποι· Ρτοιοπποι·οπω. Ε. Ι. ο ο π ο ο ιιππ Ι)ι·. Ο. 1. ο. π ο π. ι·

επ Β1ιιοπιπι:,οιιοποι·π οι·ιι·πιιιι.- Ζπιπ οοι·ι·οοροππιι·οπποπ ιιιιτο·ιιοπο ποι· πιι
ιιτ.1ι.ι·-ιπ οπ ιοιπιποιιοπ Αοπποπι ιο ιπι. ππιοι· Απποι·οπ
ο.πο1ιποι· Ρι·οιοπποι· ποι· Απο.ιοτπιο ποι· Ππινοι·πιτπι. .ιπι·ιοιν
(Βοηπιτ.ι, [Μ. 11ο ιι1ιοι·, ποινπιιιι ννοι·ποπ.- ι)οι· ι)ιι·οοιοι· ποπ ιιιοπιποπ Ιππιιιιπιπ απ· Ειτροι·ιιποπιπι
Μοπιοιπ, διππ1πτοιιι Πι·. 1

.
ιι κι ο π ο νν . ιπτ ππιπ Ρ ι· ο ?ο π ο οι·

ποι· ι.;οι·ιοιιιιιοιιοπ Μοπιοιπ ππ ποι· Κπιποι·ι.
Βοοιιιπποιιιιιο οι·πο.ππτ ννοι·ποπ.- Πει· οιιοιπο.ιιπο Βοι·ρπιοι· Ρι·οι'οοοοι· ποι· Ριιπτιππικοιοπιο
ι)ι·. κοπο”, επι· Ζοιι ι)ιι·οοι:οι· ποι· Ηοιιο.ππιπιτοπ πιι· ιιππ
ςοπΚι·οπιιο ιπ Θϋι·ιιοι·πποι·ι(Βοιιιοπιοπ), πω: οιποπ Ειπ τ οι ο

οι·ποπιιιοιιοτ Ρι·οι'οπποι· ποι· Ριιπι·ιποιιο1οπιο
οιπ πιο Ππιι·οι·πιι:πτ Βοοτοοιι ππο;οποιππιοπ ιιππ »πιο
ποιπο Εοιιι·ι1ιιιΙιπι‹οιτποιοοι1ιπτπιο πο.ο1ι Νοπιπιπ ιιο8·ιπιιοπ.
πο απο ππ πιο Βιοιιο ποπ Ρι·οι'. Βι·. Νοιπ πο , ννοιοιιοι·ινοποπ
Κι·ππιιιιοι: πππ ποιπ Αιιπποιιοπ νοπ ποπι Ηειιιοπ νοπ νοι·ιοπιιπ
,ποπ ιιππ ποι· Ι.οιιππι; ποπ ρ1ιπτιιιπι‹οιοἔιποιιοιιπππ ιι1ινοιο1ο

ἔιπο1ι-‹:1ιοιιιιποιιοπ
Ιππι.ιιιιτο ποι· Ππινοι·πιτπι πωπω οπτ.1ιπιι

οπ πι.
-- Απ ποι· ιπιιιτπι··πιοπιοιπι οο1ιοπ Αοπποιιιιο
ιιπ.ιιοποιοιι πιο (ιοποιιιπιπιιππ ποι· Οοπιοιοιιο πιο Ρτιν πτ
ποοοπι.οπ ιιο.ιιιιιιι τι: Πι: Ρπτιπι‹ι Επι· Οιιιι·πι·πιο
πιιπ Πι: Ν. Βι·ιιππιοπιιι πι Πνειοπο.- Β π· π ο π π τ.: ποι· Πινιοιοποπτει. ποι· 18- Ιπιππι:.-Πινιπιοιι
Βιππιπι·πτιι Πι·. Η ο ι· π ο ιι οι πι ο π π - εππι Οοι·ροο.ιοι.ποο οι.
Αι·ιιιοοοοι·ρπιιππ ποι· Ρτινο.ιοποοοπτ.ποι· ιπιιιιπι-ιποπιοιπιοοιιοιι
Αοπποιιιιο, Βτοπιοι·πιιι ι)ι·. Βιιιπ_ι ο ιν - επιπ Ρι·οι'οποοι·ποι·
Αποιοιπιο ππι ιι·οιιιιιοιιοπ ιποπιοιπιποιιοπ Ιππιιιπι. 1ιιοι·οοιιιοι.- ν ο ι· ο 10ο ιι ο π : 1) 1ιπ Κτοιπο Αιοκο.ππι·οννπικ ((ιοπν.
ποιππτοιιποοπιππ·)ποι· _ιπππο Αι·πι πι. Α. 'Ι'ιοιιο πι ι ι·ο ιν ιιπ
25. ιιοιιοππ_ιπ1ιι·ο.Βου Πιπ οποιιιοποιιο, ννοιοιιοι· οι·πι; ιιπ Βο
οοιπιιοι· π

.

π
.

ποπ Αι·πιπ·τπἔ επι ποι· Οιιοι·ικοινοι·Ππινοι·πιτπ.τοι·
ιππο·ι ιιο.ιιο, ιπιιοιι·ιο πιοιι ο;ιοιοιιποοιι ποπι Απππι ποπ @πππ
ποπιιιτππιοποιοππω Κι·ο.πι‹οπιιοιτΜε Γιοοιαγριιππ, ποιπ οι· ιπ
ιεπτποι·Ζοπ οι·ιπο. - 21 ιπι (ιιοπν. πωπω ποι· Ροιιι·ιιιππι·2τ.
Πι·. Ι. Γ. π π. ι‹πι·πιιι ιιπ Αιιοι· νοπ 8Ο .Τπιιι·οπ επι Αι›ποιιιι

ποπ Οπι·οπο επ ποι· Οιιπι·ικοννοτ
Ππινοι·πιιοι. (1898) ιι·πι· ποι· οι·οιοι·ιιοπο 2ινοι .1π1ιι·ο0ι·πιπο.τοτ
ππ ποι· Ο1ιπι·ι‹οινοι·Ε'ι·οποπιιιιπιιι πππ ινπι·πο ποππ Γοιιι·ιιιππι·πι
ιιπ (ιοπν. Οιιπι·ικοιι·,πιο οι· ποιιι· ιιπιπ π.ιιο·οπιοιπο Βιοιιο ιιππ
Αοιιτππιπ πιο Απο ννιο πιο ιιιιοποοιι πιοιι οι·ιι·πι·ιι. - 8) ω
Οονπιιπποοπ (ινοπιι'πιοπ) ποι· ποτιιπο ιπποιιιιιι·ιπο Βι·ππποππι·πτ.,.
8ππιιο.ιπι·πιιι Πι·. Ι. ο π ι Ι. ο ιι πι ο π π ιπ 1ιοιιοιπΑιιοι·. Πιο
οι·πιιιοιιο Ριπιιιο ποιο οι· ποπ 1850πιιπ. - 4) Ιπ Οπιππι·ιπο,·ο
ποι· Ρι·οιοπποι· ποι· Ρπι.ιιοιο,οιο Πι. Κο.πιιιποιε ιιπ 86. [ιο
1ιοππιπ1ιι·ο.Νποιιποιπ οι· ποιπο Βι·πιο1ιππο; ιπ Βοπιοοιιιπππ οι·
1ιπιτ.οπ,οι.ιιπιι·τοοι· πο! οιιΒιιοοιιοπ Ππινοι·οιιιι.ποπΗοπιοιπ. ιιπ
τοι· ποιποπ 8οιιι·ιι”ι.οππιππ οοιπ «Ηει.ππιιιιο1ιποι· ρποποιο.οιοοιιοπ

ι.ππϋπιοιιιιο»
πππ ποιπο «Ρι·οοι.ιποιιο Βποιο1·ιοιοςιο» ιιοι·νοι·ιιι

ο οπ.- ινιο πππ ι(ϋιπ εοιποιποι. οπο, ιπτ ποι· 1ιοιππππιοποιο”
οπο. Πο. Β π. ι· π ο π ιι ο π ο ι· , ο1ιιι·ιιι·πιποιιοι·Ο1ιοι·πι·πτποπ ΚΜ
ποι· Βιιη;οι·ιιοπριιπιπ, ο.π ΒΙπ ιν ο το· ι πιο π π. ννοιοιιο οι·
πιοιι 1ιοιοιποι· Οροι·πιιοπ οπποιοο·οπ, ο ο ιι νν ο ι· ο ι· ιι τ π π ιι κ

.

- να ποπ ννοιιιπποιιτοΐοιοι·ιπποπι'οππ ιιπ Ριι·οποιο-Μιιοοππι
ιιιοι·οο1ιιοτοιπο Βιιιπππο ππιπ Θοπιι.οιιτπιππ Μ”. Θ»

Ρ. Βοτιι ι π ο πω, ππ ινοιοιιοι· πιο ιιιοπιο;οθοοοιιποιιπι'ι πιο·
οιοοιιοι·Αοι·2ιο πππ πιο ιΒιιππιποιιο οιιιτιιι·ειποιιοΡιι·οο·οιν-θο
οοιιοοιιπιι.ιιιοιιππιιιποιι. Ποτ Β ο τ κι π ιο π π π πωπω πομπ
ννιιι·ιιι.·;ποι.τοπ48.Οθθπω.- Απι 27. Βοοοπι1ιοι·οι·ιοιπιο πιο: ιπ θοι:οπινπι·τ. ποι· Πι·
ιππο1ιτοπΡι·π.οιποπιιιι ποπ Ποιποιιοοπιιιοπποπ Βοι1ιοπ Κι·οιι2ο8,

1
. Κ. Η. ποι· θτοοοιιιι·οκιπ ιππι·ιπ Ρπινιοννππ. πιο Βιπ·

ννοι ιι π π ο ποι· ιιοι ποι· Βιιοπιιοιιι-θοιποιπποιιπιτ 1ιοτιπιιοι·πιποι··
Βο1ιινοοιοι·π ποπ οι·ποπτοπ πννοι Κι·ππιιοπ-Βο.
ι·ποικοπ. νοπ ποποπ πιο οιπο τω· ιπποι·ο. πιο ππποι·ο πιο οπι
τπι·πιποιιο Κι·ο.ππιιοιι.οπιιοπιιιπιπι.Μ.. Πιο (πω, πιι- ιιι·ππιτο
Κιπποι· ιιοοιιιπιπιο Βπτποι‹ο ιιοιιπποι:οιοιι ποο1ιιιπ Βο.ιι.- Πιο 25'ιιιιι·ιπο .ϊποιιππιπ ποι· Κ1ιπιιι νιϊνιιο
ινπι·πο ππι 2 . Ποοοπι1ιοι·ιπ ποπ Βιι.πιποπ πιοποι· πιιι' Κοοιοπ
ποπ ννοιιπππ ιιοιππι·ποπ Βπι·οποιο νΨγιιο οι·ι·ιοιιιοιοιιΑπ·
οποιο πππιιοπ 1ιοι·;ππο·οπ.Απ ποι· ποιοι· πιιιιιποπ πιο ιπιιι·οπ·
οποιο πο: ιππ1ιοιποπ8ιιι'τοι·ο,Αοπποιπι1ποι·Μ. π

. Ψ νιιο. πππ

π
'ο
ι·

Ιιιιοι·
ννοιιοππο οπειιοοιιο Ρτοιοποοι· 11ι·. Γοι·πιιπποπ

ι ο
ι .- νοπ ποιπ ππιοι· ποι· Ρι·οιοοιιοιι ποι· Κειιποτιπ πω”.

Γοοποιοννπο πιοιιοπποπ Βιιπποιι·Οπι·οι.οι·ιππι πιππ,
ποοιι ποιπ .ιπιιτοοιιοι·ιοιιτ.Επι· ποπ νοτιιοοποπο απο, 88 Θου -
ιιοι.οπ-Βκροπιιιοποπ πιιι; 10? Αοι·21οπ πππ 17 διπποπ
τοπ ιπ ι·οι·ποιιιοποποθοποπποπ ποπ Βοιοιιοπ 8οποππι. ινοι·ποπ,.
ινοιοιιο 5ιι,828Αιιιςοπιιτιιιιι‹ο1ιοιιππποιτ ιιππ 16.029Αιιςοποπο·
ι·πιιοποπ πιιποοιιιιιι·τ ιπι1ιοπ.
-- ιπ Βοι·ιιπ οι·ποιιοιπι;ποιτποιπ Βοπιππ ποπ ποποπ .ιπιποπ
οιπο Ζοιι.οοιιτιι”ι. πω· Αιιο·οπιιοιιιιπππο ππιοι· ποι·
Βοποιοιιοιι νοπ Ρι·οι. Κ π ιι π τ. (Κϋπιπ·πιιοι·ι;)πππ Ρι·οί. Η ι ο ιι οι
(1Υιιι·π1ιπτο). Ζιιιιιτοιο1ιο1ιοι·νοι·ιπο·οπποΑππ·οπιιι·πιο πιιπ νοτ
ποιιιοποποπ Ι.ιιιιποι·π ιιο.ιιοπιιιι·ο οιιιππιο·ο πιππιπι οποοποετ.
πππ Βποπιπππ πιο Ρι·οι°οπποι·οπιιππ πιιπ οτι π (πιιι·ιοιν), ο ο -
ννοιιιιι (ιιιοοιιπιι) πιιπ ω. Κπιποοι‹ι (ιδ(πι·οοιιπιι).- ιπ ιι ο π ο ιι ο π ο; οι·οοιιοιπτποιτΚπι·ποιπ οιπο ο ιι ι πιοοι -
ποιιο πιοπιοιπιπ1ιο ιιιοποιποοιιτιι'ι, ννο1οιιο νοπ
ποπι ποτιιι.ςοπΑΜΙ. Πι·. πιο π 'Ι'ιιπ πο οποιοι” ινιτπ πππ
ππιποιιι1ιο1ιποι· Ηνιζιοπο ο·οινιππιοτιπ1. - Ιπ .ι προπ οι·
ποιιοιποπ 1ιοι·οιιπ80 ιποπιοιπιποιιο Ζοιι.οοιιι·ιιιοπ.- Βιο Ροπι ιπ ιππιοπ ιιππ Με ποι· Ιππο1Β"οι·
πι ο ο π. Νποιι οιιιοιοιιοπ Αιιπννοιοοπ πω: πιο Ρ ο π ο ο ρ ι π ο -
ιπιο ιπ Ι ππιο π πιο11τοιι·ιτοι·ιο1 ινοιιοι· πποοο1ιι·οιτ.οι.Νικ·
ιπ ποι· Ρτοπιποπι.πο1ιο.Μ. Βοιπ1ιπν ιπτ οιπο Αιιππ1ιιπο
ποι· 8οιιοιιο 1ιοιποι·ι‹1›πι·:πο οι·ιοι·ππιιιοπ ποι·τ ιπ πω· Ζοιο νοπι
26. Νονοιπιιοι· πιο 2

.

ι)οοοπι1ιοι·π. 8ι.. 8Β84 Ροι·οοποπ πππ οποτ
ιιοπ 8188. π

.

ιι. 2167τοπρ. 510 Ροι·οοποπ ινοπιι;οι· πιο ιπ ποι·
ι·οτιιοι·οοιιοπποπ1νοοιιο. ιπ ποι· 8ι.ππι Βοπιιιο. ιιππ ιπ
ποπ ιιι›ι·ιςοπ 'Γιιοιιοιι ιππιοππ ινιιι·πο ποο;οποπ οιπο Διιιιπιιιπο
ποι· Βι·ιαππιιιιποο- πππ 'Γοποπιιι.ιιο ππ ποι· Ροπι οοππιπιιι·ι.- ΑΜ' Γοι·ιποπο ιπτ πιο Ροοτ.νοπ Νοποιπ πιιποο1ιι·ο-
οιιοπ. Βοιιιιι°ονοπ πιοποι· ιποοι ινοι·ποπ πο.ιιοι· ιπ ποπ _ιπρο.ιιι
ποιιοπ Ηιιι'οπ οιιιοι· πειπιιιιι·οπΒοοιοιιιιιπππε ιιπτοι·ιοποπ.

Η
νοοππποπ: 1

) Ζινοι ποπ οι·οιι·το Αι·πι.οτοι1οπ
ιπ Οπ ο π πο., πππ πννο.ι·οιποπ πτο.πτιποιιοιιθππιτπιππι·πι:οπιππ
2800 πω. (ιο1ιοιι ιιππ οιποο νοι·οιππτιποιιοπ Αοπεοπ ιπιι: ποσο
πω. Θοιιπιτ. Αιιπιιιιπι'το οι·ιιιοιιτ ποιο Οποοποοι·8ιππιπ·πι. -

ο
ι Βοπποοιιπι'τοπτετπιοιιο ιιπ ι(ι·οιοο 'Ι'οι;ιππ

(θοιιν. 1νοιοπ·ποι Με Βοοριιο.ι νοπ 80 Βοτιοπ. Οο1ιπιτ πιο
((ιιιοι·τ.ιοι·οοιπ 1500 πω. Απι·οππο: ι'Ι'οι·οποκοπ Βοποπο.π
Υπρο.ιιο.».- Βιοθοποιπιπτ.οπιιι ποι· Κι·π.πιποπ ιπ ποπ πινω
ιιοοριτιιιοι·π Θε. Ροιοι·οιιπι·ππ 1ιοιι·πε πιιπ 25. Ποπ.

π
.

.Τ
.

7751 (ΜΒ ινοπ. πιο ιπ π
.

νοι·νν.). πο.ι·ππτοι·548 Τνιιιιιιπ -
(78 ννοπ.ι,?Η δγριιιιιο - (58 ποπ.), θ? Βοιιο.ι·ιποιι- (21 ινοπ.)..
107 ι)ιριιι1ιοι·ιο - (22 ποπ.), 52 Μπποι·π -- (Β ινοπ.) πππ 3

Ροοποπιαππιιο - (Ο ινοπ. πιο ιπ ποι· νοι·νν.).

ππ1ινιιιιππ. Νποιι Α1ιποινιι·ιιπ
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Αάι·οεεοιι νοπ Κι·ειιι1ιοιιΡΒοεοιιιιιι6Β=

Βο1ιννοετοι· πιω 'Ι'ειιιεοοιι, 1ΙοιιοκιΒ
ιιροοιι. π. 188, ιιιι. 18.

Ρι·ιιι ΜΜΜ ΚιιΙιει·ιι, θα. 8ω1ιωιωι-.
Παω ά. Ήπιι1εο1ιοιιΚιι·ι:1ιοθ-8, 9.19.

(Μπα Οιιιι·ιιιοιιιι, Οορι·ιειιοκιιιι,μ. .Νε17,
πιιιι.ρ·ι·.19.

?του Οειι1ιιιι·ιιιε Μιο1ιο1εοιι, Γιιι·ιιριιιι
οιιειε"Μια π. 80, Μ. Π.

Δ1οιιι.ιικ1ι·ειΚε.ειο.ι·ιτιονν,ΒπικοιιιιοΒοκωι
γι. ιι. 61, κια. 82.

ΜΜΜ Μο1ι1, Β Ο. 1. ι. Μ, πο, 3.

ΒΓ' ο'.0" .
?καπΔΙ3181.188011Π.1.88,Φ0ΠΦεπιω1$137,

'1'.-Α. 1νι1ιιιει·εάοι·(Νο. 92. 1182811811'.415. Τ.-Α. Χνι!ιιιοι·εάοι·ΐΝο. 92. 'Ε. 119_
νοι·πιι81ιο1ιοτ πωπω·- ιιιιτΙ 8οωτιιοτ-ΔιιΕοιιτ1ιωτ
Πι νοι·ιιο1ιιιιειοι·,εο1ιϋιιετει·,εεειιιιόοετοι·,ιι€1τιΙιειοι·Σαμ Μι Βοι·Ι1ιι Βιιρ·ιο. Φειιοροππο. Πειιοικι, Φγριιι·ι·ειιι·ι·

ΠΠ Νει·νετι1οιάειιάε ιιιιτ1 Ε! ι·1ιο1ιιιιεεΒεάι1ι·Ηιεε Μάι” Απ., οικω γαι. ιι. 45, Με.
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Μ: θοοι·8-Ήοιοι· υυι1 ΠοΙουου-9υοΙΙο ουκ! οΠοετϋΙιιυι υιιο ιιυυοοι·τι·οίΐου. Ή'ιιευιοι·,
1ιο.ιιΙ11ο1ιιιι άου Μ1υοιοΙννοεοοι1ιουάΙ. ιι. Αροι.1ιο1ιοιι,νοι·εουοοι 1υ ειετ.οΜεο1ιοι· ΠΠ
Ιυυι.ς Με ιιυτει·υειο1ιυοπο.νοι·ευυά 1υ 1898 ϋΙιοι· υποοιι Ρ`ΙιιυοΙιου. [Με ιιυ Ηουάο1
νοι·1ιοιυιιιουιΙοοιιι;ουΙΙο1ιο Υ)Ήουυεοι· ΜΙ: Μ. οιυ υιιυι 'Ι'1ιοιΙ υιιΙϋυΙΜιου Γουι·ι1ιοτ:
Με 1ι1ου1€ουΩυοΙΙου ννοι·οου Ιιοιυο ΒιιΙΖο; οοιοιτοτ.8ο1ιι·ιίτου,9,°ι·8.ΕΙοιιυι1 πω.
142θ-1 Μο Ιυεροοϋοιι Μ: Ψ11ιΙυυ);οτΕΠυοι·ιιΙοιιο11ου-Αο11ου-θοοο11εο1ιιιΠ.
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ΜιιιιιυουυυΑτο υινι)υΑαι.ι

..ΠΡΔΗ'Ι'ΗΕΠΚΑΠ ΜΕΠΠΠΠΠΑ".
Ποο·ι·ουιιυι. ουοοιο@πιο οοοιιουΙοορι·ιιιιιι,υυο.ιιυ1ιοι·ιιΜοιοιυοι·ο υο.νυυοπροκ

·ι·υ<ιοοιιιιυ·ι.·ιρο6ουουιιιιι·ι.ρνοοκυκι. υρουου, κι; νοουιιιιο οιι6οι·υιιυοι. ιι ιιυοιιονιικοοιω
ΒΒ60'1"Π'1"ΜΜο υου·1ιιιιου1ιιυπ οτυουυυοιπ :υγουει..τιο..ιιγνιιιιικ·υυρουουουουΜ ιιυοο·τρου
εσυ ιιοιιιιυυποκου .ιιυ·ι·οροι·γρυι.[Πο νοιιυιιι υιιυιιι πι. Μουτ. ο·ι·υοιυοιιιιιεε 6ι.ι.ιιυ
·ιιιιοτυι.ιιιιι, ιιοικοοιιιυιιονοευοοροοπιοιιιυιι·ι. νου·1ικοιι·ι.υινιυιοιιυ, π, οιι.ιιιιιιι.ιυωιοι.Μ.

Χ)ί ΧΥ

υρουυουυι.ιυ Μ.. ·ιουουίο 14 .ιι1ι·ι··ι.Πτι., ικα οι. υνυο·ι·υου·υ πυυΜιυο.το νυουσιο·ι·υο-_

ρου1:ι ιιοικοιι·ι. ΒΒΕΒΠΊ'Β.ιπο ·ι·1ιουι.ιιινοκ, ουιιυουυιἱυ ›ιονρυο..ιιιοι οι·ο ιυυοι·ουιιο.ιιου
Μπακ υυ·ι·ο.·τουειιυ,κρ1ιυυυ ιιο·υ τουιι πι. το”. Με οο:ιιιυιο ι

ι οοιιω11ο.[Μ. Μουτ.
ο1ψουιι01Μιοοοιιου1ιιΜι υορυοοιι·ι. απ” ,Με ιιο.ιιυυ·Βυυιο.τουοοοποοευτο ουν»κευΕυ
ιιιυ·τερεοουιργοοκυκ·ι. υριιυο11,κο·ι·ορυιο υ υπ. 1899 των υοιου·ι·υτι Μ. πιγρυιι.ιι1ιπο,
υι·ο υι.ιιυιιο ιειου6οντ1ιοιιυτεροουειτοπι. ουρουουοιιου υουυιιιιυοκου .ιιυτερο.·ι·γρ1ι.
Ο.ιι1ιιινιιυρυιιυ·ι·οιινυει.ιιιιοουιυε.ιο,υρυοοιιυυ·υ υιιιιΜουυι.ιε Με υοιιΒιιιουἰιι πι.

:πηρυου·Β υρουουουουιιι.

1
)

Προι)ι. Η. Ι)1ουΙοϊον, «Κ."ικτικα συμνυμυππωι Μουσικά», οι. υρουυουουἱοιπ
ο.υ·ι·ορο.Μ. ρνοοκοιιν υου:.ιυ1ιο.

2
)

ΠροΦ. Η. Ι.οειιιοιι,«Ροκοοοοουισοο6ωουφυρωπιιι». Οι. 12? οπο.

8
)

ΠροΦ. Ψο1ουεο1Μιυιιι, «Βακιυσρ€ο,ιοιί.<ιιι ΠαΡα.νυπιο.ιοι€.<ι».Οι. 78 ρυο.-Οουιι
πουιιυιι :οιυου υι.ι11)ιο·τι.συ υρυ.ιιοικου1οιιι·υ«Ονερκα ουκνυοριο.ιοιιιιιοσκουικουιοθιικυ»,
οοο·υιιυυουυο.υο;ιουου·ι·ου·υΒ.-Μ.-Ακοιιουιιι π· οι”. Δ. Μ. .Πεοωκωκι.
4) Προή).Η..ΟΙιτο!ιιιΙ: ιι Α. Βοο11ιοι·υ, « 0."ΜΜιοιοεποποι2ιιο.ιοοουσώσω». Οι. 97 οπο.

δ
)

Ποσο). Ε. Κτο1ι1, «ἴἰιιιιιωοιιιιιοοκειπφιισίο.ιοιΜ». Ρνκοοο0οιποοο” μναυι.υ.τοπ
ιι ορατά. Βιιποροοιιυ0ιικόο«Οοκοσι οόιιιει2κ.ιιιικιινεοκοϋπανω οιι)ιι»,

θ
)

πρι. Η. ΒοτιΙὶοι·, «Ρμποσοοοπιοουο .9.ιοκοπρουισραοιίυ»(σ.ιεκιαιροώιωικα,:Μεκ
ιπροώιι.ιίο.σοιΜ,σ.ιοκιπροι)€αικοοοπτικα,σ.ιοκιπροιιιεραιιέπ).

Τ
)

11.-υπ.Ε. ΒοΗΜΙιοιν, «Τηπιπίπ κωσοκιωτι6ο.4ιο.ικοο».
Ρ. θ. Πυπα.

8
)

ΠροΦ. Η. Ι(1οο1ι,υροΦ. 11'.Η'Ιυτοι·υΠ.υ, ιη”. Α. Μι·ειοειοι· ιι πρι. δ. Ιυιυιιι·ιιο,
«Κ.ιιι.ιιουιουιεραιιόπ,6α.ιοπεοιπεραιιίκ,ιιιθμουιεραιιίπο ιικια.ικαίουσιακσιωμυιΜ».

9
)

ΠροΦ. Δ. ΙΙοπιι, «Γο.ι:κυκα.καοσωοα»(ο6ω.αιτι 0ιι6αία.€οκσυ:),οι. 88 οπο. Μ.
·ι·οκο·ι··1ι.
10) ΠροΦ. Πι·Ιιιιυτοο1ιΠειου,«Μρα.»αιεπόπο.ιι):ι:ιιπρο σ.η):ι:οιππ».
Π) ΠροΦ. Ε. Ε'ἱυΒοι· ιι Μ. Βιιουιἔοι·,«Ιϊαιπο.ιοπιι ιι πιεραπίκ ιιημιι:οκοιοιι σιωπ

οποιο 6εου.ιοε)Μ».
12) [Μπι Α6ο.ιιοου, «Γιωισμιω.ιάκ ι.ιοικοκκοά .ι‹ιικὸο.ιιιπω ο αθοκοιιοκ. ρα.ιροπο.

ποοοι.ιοσπονκαωιιροσωραποικοα».
18) ΠροΦ. 'Πι. Βοοοιι1ιο1ιυ,Ο6ιιια:ιθάοιπουιεραπΜ,
14) -ρ·ι, Ε. Ε'ΙυΒ, «ΙΙοοιποροκκύππω” ο» που;) τι οι μου».
Π) ο» Ή'. Αυιιου, «,Ξ[ιιώιιιοριιπιπΜισο».

Οι οιρεθιιωοσ€ω·οι)-Ρα

τω”. υου.ιυιο
ΕΧ1ΞΗΕΜΠΒΗΧΧΗ
συ:γριπο..ιιο. «Πρακτικοο1:οπ Μουιπιππο.».
Ποια. ροιιο.κιιΙουυ-ρο.Μου. Β. Π. ΠΙΤ011ΒΙΙ.Α.

Β·ι. 1899των «Επιουου·Επουυκτ» υιγρυοιιο. «Προιιιυυοοκοπ Μοιιυυιιυο.» Βοη
υιι.ο·ι·ι.υ·υ υιοοτο11του ουοοι·ο ογυιοοιυουουιε ι

ι

6νιιοτ·ι. υιιιιο.οοποπ πο”. πιο πιο
ροιιοκυιοιο ιι οι. Μια πιο υπυρο.υ.ιιουιειιυ.
ΡΘΗΒ.1.0Η_ Ι υιγρυ:ι.ιιιι<<Προ.πτυποοκουΜοιιυιιιιιιο.»μου. Γ. Μ. [1φαοκιιιυιοϋπο.υ ° ι υοιιο·ι·ι.ι«Ευιουου. Πριιιιτ. Μουυυ.» ω” και. Β. Η. ΙΠιπο.σωτ.

Πο,ιο·ι·ευυ11.Ο. θυιικιικΙσρο.
ΙΠιιιιι πνρυευιο ,,Προιι·ι·υποουο.πΜουυιιιιυυα τι τυοο·ι·ιπ ,,Επουουυ.ιιυπευτ :ιηριιιι.ιιιι
ΙΙρυιι·ι·υποουιιιι Μο;ιιιιιυιιιια 10 μ. οι υοροο. υ ιιοοτιιιιιι. Βιιηιουυιιν 14 μ.
)[υυ πιοποιοιυυια υουνοκο.οτοε ροοοροιικο.οικοτουυοι·ο υιιιιοοο. οι. Του ομοκο.:

4 Με. υρυουουυυοιο·Β, Β ρνο. 1 Μου ι
ι Β μνο. 1 Αυννοιο.; που οι πιο ουοκου1.: υρια

υουυυοκ1ι ..ι οδο., υιι.·ι·Βιι·υ 1 Μο.οιο. 2 μνο., 1 Μου 2 Με., 1 1ιο:ιυ 2

πόρο 2 Ιανό.
Ποϋπιιοπαπμικιι.καωποκοι Ο.-ΙΙεσπερόμριιι,Μιοεικοκαυ,.Η επ κοκιπο]›π .οιουρκα.ια«Πρακ

ΠΠΡωα"ΠΙ1"Β01"ΜΗΜΙ»'Ηα) θί.'",.27"Διι.ποιοσυισιω.τοκπαΜΜΜ2:ο.ιιαιαοιιυα.το.

Ψ'Ι )"Ι

Νο. τ
ι
1 15%- ,

Γουορο.ρ·ι.επι ο·τυ·τωι,υου1ιυιοοιιιιιιυΜ. «Ευιουου1ι.πουυισΙι»:80 ρ. οι. Μοτο. πι. 8 ο·ι·ριι-

'

υιιιι·ι. ιι 25 οι·ιτου1.υυιΜ.ο·ι·ι:ιιοκου1.οι. ορυτυυουουυικυ οιει.·του,ιιο ιιο ψουι.οτουουα.. ι

ὅἔἔΏ!ῦἔἄἔΗ&ἔἔΠΠΏᾶὰἄἔἱῦἰἄῦῦ

ΑυετοΙτ Μ: Οττ1ιοΡΜιο, ΒοὶΙ€νυιυιιετἱΙι
υυιἰ Μοοοει€ο

νου Μ. πιει!. 1. Βι·ουυεουυ
ΜΝ”, θι·οοεο Βι.ι·οοιιο

8ροουιΙοουοιιο1ιιυε νου ΗυΙιυυρ,ιοΐο1ιΙοι·υ.
11ίιοοετοοι.=;ιιιυΤ

.

.Ιουιιιιι·.

ΏδἄῦἔᾶϋὰϋΏὰΏΏῦἔῦῦ·*ΏΏΏῦΏ-Ώ

ιιιιιιιιιεε ιιι:ιιι-Ειιτ
οι Με ΝιτιυΙι υιιυιΙο ο

ι

Βιιι

ι 7επάιιουευΜπα πιέια!28ιμιεεεοεΙΙόσε.

99ΠΡΗΜΈδ "9"Ϊ-ΕΪ"
οι Με Μιτου ιιιιιιυ οιΜι

ροιιι·1'ειοι·1σ:μ.ιοι·
ΓΜΜΑΕ!Α1:0Α.1.1ΝΕ ΟΛ2ΠΠ81Ξ

Μαιο .1:ι.υιιιιι·1895)οι·οο1ιοιυιιιυ ιιιιιοι·
2ειο1ιιιοΙου νοι·Ιο.εο:

ΖΕΙΤΒ(ΣΗΠΙΡΤ
1...

ΕΙοο1το11ιοτειρ1οπ οπο οι·:Μουο

ΕΙοο1το1οουυ1Κ.

Ηοι·ειυευ·οεοΒου νου ω ΒοουοΜου «Με
Οουιιο1οΙοιτοο ου Νοτνουυεἰ1Βιιυ‹1οιιυο

ΡενοΙιιυ.ι.ι·1ο,
"ΜΜΜ υυτοι·ειο:υι11εοι·ΗΙιννἱι·1ιιιυ<,;οοι·

Ηει·ιοιι
.ΜΜΜ ΒοτΙἱυοι· (Βοι·Ιἱιι); ΒοτιιΜουυ(Ποτ.
Πυἔου); Ρ. Βιιοοἱει (Βοι·υ); Μ. 'Πι. Μ”
υιιιυυ (Μυιιο1ιου); Ε".Ι'τιιυΙιουυυυεοι· (Βοι
Ηυ); Γ. θυἰΙυι·‹Ιιιοοἱ (Βουι); Ρ. Πο11ιοι·8·
11ζουου1ιουοιι); 1

.

Ι.. Ποοι·ννο8 (ΠτιεοΙιι);

1
.

Κιιτρ1ιιο (Μου Ρ. Ι.ιιι1ιιυιο (θουθ;
Ι.. ΒοοννουίοΙο (Πυιιο!ιου); Π'. ΙΑ0θ"θ".·
1ιιιι·ι11(Βι·οεΙου): Ε. Ποιιυ (ΒιοεΙειιι);
Ή"οι·Πιο1ιυΒιιΙουιουοου (Αυιετοι·άιιιυ)

νου
Βι·. ΗΑΝ8 ΚΠΙΠ·ΙΙ.Ι.Α ἱυ Βι·οοΙου.
Ζιιυειο1ιετ.νἱοττοΙῇουτ1ὶοΙιο1υ ΗοΓι. νου

Β-4 Βου·ου
Ρι·ο1ο 1111·ι1οιι διιυι·ευυε 1118.8.

Ι·Ιοίτ Ι.

ΟουΙου2, Ποοοιιιοοι·1898.
Η'. 1181008,ω. ΗοΓοιιου1ιουοΙιιυο;

(Ε. Μο1ιιυι·ιΙυε).

Υν1.ἐε οι) Α··ονι5.οιει9.1ιευ·11 ο13έτου.
Βοο1ιουοι·οο1ιιου:

Ι.ο1τ.Εει1ου

ου· Με

ου11·υτε1εοΙιε Διιοτοιυ1ε
νου 1)ι·. Ε. .Ιυι·ιι.ι·ιι.

1899.ει. 8
.

1111:188 'Τοιιι1η;. 8 Μ.

Ιιυ Ι)ουι.οο1ιουΑΙοκουυετ-Ηοορ1ωΙ Μιά
Νοο1ιννεἱυοι·τΙιο111:Μου πι· Ζω ά1ουει.
ΐτοἱο ΠΙοεοι· Μο Ρ11οςοι·1υυου ΠΠ· Με
ρι·1ν:ιτοΚιο.υ1ιουρΠο.<;ο(αφου ΖοΜυυ).:
νου 50 Οοο.)

Αυτοεοου νου ΚτουΙιουρΒοΒοτἱυυουΞ
Νοτια: ΨΗ11:1ε1·,γι. Οο.ιιιιιοιιοπου. ιι Που
·ι·ο.ιοΜουοκουγι. ιι. 4

., κι Π.
Ρι·ιιυθιΉπειι, νν. Ο.,1'ῖ.Ιιἱυἱο, Παω Ν) 16

()ιι. 10.
Ρι·ιιιιΠοεοι:ιιιιου, ΠΜ. Ποι·ιπυοοκ. ιο Μ·
π. 16.

Βουννοετοι·Οουετ. Βουιιιιι:18, Ποια. υοιικ·υ

4 μ
. ιι. Τ
, Η. 12.

Ο18ει Βοάο, Βου. οπο., 14 Με., π. 88,
π. 2.

Ποπ πο”. Ου6. 7 31υυο.υιι1899τι.
έ*
Ποι·ουεέουοτ1)ι·ΤΒιιτ1ο1Ε19ο.ιιο 18ιιο1ιοτυοΒιιοο1ν.Α. 19ἰουοο1-ιοΚιιτ1ιο.ι·υιου1ι. Η 15.



Χ)(!Χ. !ΑοοοΑΝο. οπο!!! !5”ο!Βο κι". .οποοΣ
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!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
οο!οπ οοι· Βοοοο!ποο νοο

Π!. !ο!ιοοοοο Κι·οοο!ιο!ο.
οπο!.

Ρπο!`. Π!. Κε!!! Πο!ιπο.
.Το!·πονν(Βο!·οο!!.

Π!. οποο!! !Νοοε!ο!!.
δ!. Ροι;ο!·οοοπε.

[π '8!· Ρο!"."!)"Γο!” κωποποποο!ιοννωιοοοοοιπ!. οι·οοποποηοοοοπ-" Α'οοοοοο!οο!ο-Αο!!Ημ οονιπποο.11ο Ιοοο!·ο.!:ο “Χ
8οοοο!!οο ο.- Ποπ·ΑΒοοιιοο!οο!ομο1οπο!ποΒοοο!οοι!. 8 πιο!.Μι· οοο οποιο τοοοοοοοο!ι!ποοο!πο!!οι!οποΒοο!ι!!οοο!οοενοο θα!. ΕΠΣΕ” πι!
!!!!.!.!!!·!5:ι°;:ι.!π::π ·πο!!!!!!.Ρ:!οι·ποο!!επ ο· ο ο ο!πτοπ· ·οο!.π:°ωι οι· ο ι· ο: . ' ` '

ποπ οι!! ποιοο ι πο!οο οο π ο ποοοοο
τοποιο:!ο!ο!εοορο!!οοοπο!! ποΡο!!! πο! !!

!

Χοπ!.οοο.πΐιο5ΠΒ!'ο!!!πΐΒΒέι!!82:22οι!!!!!!!!!!!”ππ!!π·ιοοοοοοΚοο!οο!οοι·!)ι·.Βοοο1Ι%οιμοπ ποο!.ΡοΑο!οποοννοι·οοο25Βοροι·οοο!!ιοεο!!!!·οι·θι·ποποο!οι·π.π!πο!ιοΒοοοοο!.-!!οι·ο!!οι·ς,Ρο!οι·ο!!οη;οι·8οπ!.ο,Ρο!οι·-Ροιι!οοορπ!ο!:ο ππο!!!οο 8οποο!!
!!οπο!·ο!ο

ννοποοοοοο!! οοο! δο!28νοο 18 οπο. οπο ΒοΒοο πω!ωω.) οι.ιιοοοοΜοπιι.οο.!!Ιππ.!.ννοο!!πο!! Ε'ποποοε·νοο 2-3 Π!!!·.

ο 2 1899

Η !ο!!ο!!: Οοο8.1°ν. δο!!ποιοοοι!: Ζοπ Πποοοοοο οοο Απποοο!·ο!!ιιο,οοι!! !!οο!ο!!οοοοποΜοοοο!οι·πι!!ο !!οο-οοοοποοποιοοοο.
-

Βιιο!!οι·οο2οποοο οοο Βοορι·οο!ιιιοο·οο: Βο.ιιιο!!ιιοι.ς·2ννοοο!οοοπΛ!!!!ειοο!ι!οοοι!οπο οοιο θο!!πο!οοοπ·Νο.οοο·, ΟΜΓθΠ”οΜΜΜ·ποο Ηο!ο!π!οο!π!!οπ!οο.Ηοποιοοοοεο!ποονοο Π!. !!!!!!ππο!π!πο.οΒποοεο!!. - Βοοπτο.!ο·ο!οοο!!πο!ι!οοοο !·ιιοοποο!!-!ππ!·!‹ποο!!οοΚι·πο;;οο
!!577-1878 πο Β!!!π;οι·ποιιοοο Απποοοποο.Βοο!·οοπιο! νοο 1)!. Ρο!!! ΜντοειοΖ.

- Ζο!ιο!ο!· Αοι·ιιο!οπ; οο!· «θοοοΙΙοο!!οϊτ
!ιν!!!οοποο!!οι· Αοπ2!ο› πο ννο!ο!!!!·. - π'οπο!ποο!!!οο. - Μοττο!πιο!ο-Βο!!ο!πο θ!. Ρο!οποοι!!·οο. - ΑοιοπΒοο.

δ!. Ροπο!·οοοι·8, 9. (21.) .Ιοοοοπ

οοο πωπω. Αοοοποποοπ!ο πο!!! πο! οοο !.οροτο!οππ!ποοπο!Ζοι· Βποοοοοο :ποπ Λκοοοι·ο!!οοο πο! !!οο!ο!ιοοοοπο

Μοοοι!!οι·ποπι! π!οο-οοοοπ οοπιποοοο.

νοο Ι
ο

Οοοοι· ν. Βο!!ποποοοι!,
()!ιππ·οπ·ε.Αοοπο!οοιοι·ο!.

Ποιο”, εο!ιο!!οο οι!! οοπο Χ. 1.πν!οποποο!ιοοΑοι·2!ο!οοο
ο!! ννο!ιοοπ·οι!! 22. Αιιπςοο! 1898.)

Μ. Η.! Μοπο οπο! Ζοοεο ν. Μοο!οο!!ο!, οοπο
πο! οπο Πο!!οπποοοοοο νοπ!ποεοοοοο !!!ο!οπποπο νοποοο!!ο,
οι!!!πο ω! οοο! οποο!!!!!ππΒοο0!!πποιοοοοοιιοποοο πο Βοπ!πο
!!οποο!ο.οοοο8 ο!ιοπ οοο ε!οπο!!ο 'Ε!ιοιππο2ο οοποο!!οο.
Πο!οποοοοοο πιο! οπο!! οοοοπο Οοοοπο!!!π οππ!οποοο Ρο!!
νοπποο!!π!, οοο οι! @οποο !!!π!οο, ο!. Η., οποοο Ι)ποοο!
οι·ινοποοο 2ο !ποοοοι!, πνοοο πο!! οροοποπ! 2οπ !)ποοι!οοο
ορποο!!ο, ννο!!ποοο οοπο 'Γ!ιοποο. ποο!!π οοο οροοπο!! Οπιπποπ

οποο!!ο π
ο

οοο νοποοποποοο ο!ο!!!ο.

Βπο Βοπποοοο!οοποο πο! Α!!Βοποοπ!!οπ!Βοοπο!!ο! οοο ποπ
οοπ ποιπποπ·οοο!! οπο!!! οποο ο!ο!ιοπο οοο οοοοοοποοπ!ο!ο
Ππο!Βοοοο. !!!οοο πο! οο ο πω!!! οο!ποοο!, οοοο οοο νοτ
οοο!!, ο!ο!ο οποο οοο!οποποο!!ο ΒποΒοοοο 2ο ο!ο!!οο, πο
οοο! Αοοοοποο!ι Ι.οπο!!!οοο!οπο'ο 8πρπο!!ο: «!)πο

Ι)πο8οοοο πι!! οοΒοποο $ποπο οο!ιποπ!ο! οπο!!! ινοπτοπ νοο
οπο ο!!οτ!!ειορ!.εοτ()οοο!οιπποοο οοο !!οο!ο!ιοοοοπ Βοπο!ι·οπ
οο!!!οοοοο οοο οοποοο πιο!!ποο!!οπο!πο!ιοο8π!2εο». Γοππιοτ
οπο ινποοοο 8πο, οοοο οπο! νοο «οπο. 10 .Ιο.!!ποο οποοο

οοο!!! Μοτο οοο !)ποΒοοοο οοπο!! ν. ο ο!!! πο οποο
οοοο οοο !ποο!!!!›οπο Ρ!ιο.οο Βο!!ποο!!! ννοι·οοο πο!, ποοοπο
οι· οπο οι!!!!οποοποο!!οονοποοοοποπι€οο πο οοο νοτοοο

οποοο ο!.ο!!!ο οοο οοο Οο!οτο!ποοοπ!οοο νοο οοο!

8!ποοεο!ο!ποοο!!οοο !ποοο!ο.

Βοπ !!ποννοπο ου! οπο 8ο!!!!!!!ιο Βο!!!ποεο Βοο!ο!!ο!ο
ο!!οπ· οοο!! ο!ινοο ποο!ο·, οπππο!πο!! π

ο

Βοννποοοπο8ποπ!ο οποο

Ι.οοοποποοοοοο. Ποο Βοποοο οποοο οι οοο νοο `οοοοοοο
ποιο ν!ίοπ!!!. 8ποο πο· οοο!! πο οοο οποοο!!!!ποποοοΕ'ο!ποο
ο!ο!ο 8οοο!!!πε!, οποο!! 2ο οοο!!οο οπο ποιο!! 2ο !ιοοοο!ο,
οι!. ο!›οοοο οπο οι!! οοπ ποοοποοπππ!οοΗοποπο _ποοο82οοοο
οοο Βππο !ποοοπο, οοο Βο!ιπο!ποι!!οοο Κποο!!οο οο!οο!!οπ

Βοπποοοοποοποο οοο ΙοθΌθΠ οοο ΚποοΙοοο πιο! οοο Βρπ!Ζο
οοο Μοοοοπο, οπο ν_ πο!!! !!οποοπππ!,οοο οπο νοππο!!!!οιπ
Μπομπ!! οπο! πο ε!οοοποο Γο!!οο ο!!οοοο νοποοπο!πο!! οπο

οπο Ζοννοι·π.οο.

Οοο!ο!!οο 5πο οπο, !›ονοτ πο!! οι! οοο Βπο!!οοοιοο οοο

Ποοοοποο ο!!οποο!!ο, Χοπ! ιο τοοο.ρπ!ο!πποο, νοο ποπ Ροπ
ποοο νοο Αιπο!!οτο!ιοοΒοο πο· οο!οποο!!οποοο, οπο οπο!!

οπο!! οπο.Βοοο!ποο!!ποο.π!οπποο,οπο οοο!! οοο οο!ποοο!οποο

Ροπππ!οο απο Βτο!ιοοεοο οοο Οοοοοοιο οοΖοτοππ!οο. ο!!!
ο!!!οποο!ιοποοο Βτο!!οοεοο πιο οπο Μοοοο !οτπο!
ο!πο οοο Ππ·ο!!οοΒοο οο! οπο Βοπ·ποο!πο.

Ι)πο ΒΓο!!!1ΠΒοο οο! απο !!Ιοοοο!οππο!ο!πο οοοποοοι!,
οπο ννππ οοο; Κππ!!οοπ, !!!'ο!!!, ΖοοΒο οπο! Κοοοτ
ννποοοο, Βο!!!ποποοοε οοπ Επο!!!ιποοο οοο Πο.πποιινοοοοοπο!!

8ποποοε οοο Β!ο!οπο!οο!`οο. οι! !νοποο!!οο Βνπορ!οπο:
Ι)ο!!οοοο οοο !!οπτο!!οοοπι Βο!ι!πο!!ο οπο! οτ!οοο!ιοοοι·
Ροπποιο.!!π!ε - οοο ινππ ι·οοπποπτοο οπο οο!οτ οοο
Β!ποοΒιι!ει!ποοοπ!οοο. Βπο Ι)πο!!οοε οπο απο Βοπ·πο
ο›;ο !ποοο οοο πω!! 2ο $!οοοο !ποποο!οο, πιο οπο !!οννοο
!πο!!οι· Βοπιο!!!οπ! πο οπιιοπιοιππο!οπιο!!οπεο!ι!; οπο οο!!οοπο!
οπο!!! οοο Β!ο!οπο!οο! οποο! Βοο:ποο 8ο!!!ποεο, οοοοοπο

οοο ο.ο οοο !!ιπο!!οοΒοο!ο!!ο οο!!›ο! !πο.πιοοο οπο· ΗΜ!!!

τοοεοο!οπ·οοο !ποποποοο.

Πτο!!οο8 οπο οπο Μοοοο!οπποποκο οπποπο!!! οο!!τ !!ο!!ο
θιποοο - 360 οπο πω!!! - οοο το!!! Ζοπο νοιποο!!!οοο
οοο Πο.πο!- οοο Οοποοο!πο!!!ο!!8. Βπο Ποο!!οοε οπο απο
Ποπποο.!πο!!ο.οο οπο!!! νπο! οσοι· 180" οο!!οο, οο. οπο !!πο
!οπο !.οποοοννοοο ο!!ο οποιοΜοοοοο!οπποπο οο!!!ο! οποο Μπο
!ποπο Βπο!!οοε νοπ!!ποοοτο. πν!!οοπι $πο π!. Β. οοο Βοοο
οποοο Τοο!ιοο πο! οοποο Απο οτο!!οο ινοπποο, οο !οοοοοο

οπο νοο ο!!! Μπ!!ο!ο!ο!!οοο; οοο Βοποο!!π!ο!. οπο ποο!!π οπο
160" οππ·οπο!!οο,οποιο ποπ! οπο! !Ιοοο οι! οοο Τοο!! 2ο

ο!οοοοο.) Αο οοο 8πο!!ο οπο· !!πο!!οο8 !ποοο οο οο!!οπ
οπο!!! πο οποοπο νϋ!!πΒοο νοποο!!!οοο οοο Βοπο!!πο!!!οοο
!ποππιποοο,πιο!!! οπο! 2ο οποο! 8!οοοοο, 2ο Ζοπ·ποοΒοο
οοο 2ο ποποποοο Βο!ιποπορ!`οοοοπ!. Βο τοπ!!! οπο!! οοποπ!
οποοο !π'οτπ!! οοιο Οο!οπο!ποπιοπποοο οο!οπ·. πιο
οποοοποο!!οοΒνπορ!οπο πο! Β!ο.!!!ιοε οοο οοοο!!ει!ο οοο 8!ο



τά

σεεε Ιἱεεετισειι Πετιπρστιίε -- ετΙιεΙτετιε ιιιια ΚΙΒ
ιιιεεε εεεεινειεεετε ΡετιειειΙιΠι.
Με Πτεειιιιε επι αιε εΙεεειιτετιεΙεκε και. ει.ετε :τεστ
ειτι ιιτισ νετΙειιίτ εσετ. .
Πιε Βτεειιτι8 ειιι αιε Πε.ττι1εκε φωτ, εεετ Μετα ιτε
τιιετ, εετεειεεε.
Άσε νετεεΙτ ειεε ειτε σιιε Οεεειιιιι σε.ειι?
Ιει εε ιιιεετ επι σετ ειει:ετειι Ι.ειεεεντετισ των
Κετιιι εε ειετι σεετεεερτ. στεεεε?

Ισ σετ 'Πει. τετ εειει εετιιιεΙ ετιιιιιιιεΙτεΙιειι Ιιισινισειιιτι
εεε Οεεειιιιι επι σετ ιιιειετειι Ι.ειεεεινειιισ εείεει.ιει. 1ιι
ΑιιεεεΙιιιιείιιΙΙειι Ιτε.ιιιι εε ειε εεΙιτ Ιετιεεε, ιιιια 2ινετ πει
σετε 11ειιτιι ειιεεττιιτιετι ειιι εειιιειιιεετεεε Μεεετιιετιιιιιι
Ιιεεειι. Πεεετ εειιιε Βιιτειετιιιιι8εινειεε ετιεετιτε αιε Εσιτ

ινιεΙιεΙιιεεεεεεεειεειε ιιειεε '1'εΙαι.: «Βει σετ ΒτεΙῖιιιιε8
σετ Ι.ειεεεεεεΙε ετισειι ιιιιτ εειιτι θινεεειεειι Βιιιετγε
εεεεε σετ τε1ειειν ετεεεειι Ι.εεετ σειι εΙε Αιιεειιεει.ιιεε
σεε ΟεεερεεΒιιε ετεεεειεεεσετι εετιιιτεεει εεετεΙΙιειι Με
εεε, εειιιειι Πεεετεεε8 Με Ι.)ιιεσειιιιιιι, 1ειειετεε εε!ιε
σειιιι ιιιιεσετ Με ειιιετ εεειιτίειι ΚτιιεΙιιιιιι; Πι ειιιε ετειΙε
8εεΙιεεε- ΝεεεΙεεεΙειιε - σεε 1)ετττιεε ιιεετ. Λε
σιεεετ 8εεΙιεεε ιιιιιετεετιεισετι πιτ ειιιεε ε.ιιί- ιιτισ ειιιετι

ιιεετειεεεσειι 8εεειιιτεΙ. Πετ ειιίειειεεεσε πιει: ιιιιιετ
ΙιεΙε σετ ΝεεεΙεειι1ειιε ειιιε Ιτιιτ2ε Αιιιιτειειιιιε - εεε
Εεεειιιιι πει. σειιι σετετιεσεεεεσειι Αερειισι1ι

-; εετειτ
εεετεει. αιε ΝεεεΙεεεΙειΙε ειτε σετιι αε)ιιιιιιιτι Πειτε θεε
ειπε ιιιισ ΩεΙειι. Βειεειιετ. ιετ σιεεε τιιιι. ειιιειιι Ξειιιειιι
εεειειι θεετεερΙΜιεΙιειι εε σετ Ιιιειετετι Ι.ειεεεινειισ. 8ο
εεεεε πιτ εει σειι πι σετι ινειτετειι Μειιετειι νετεεεειιι
τεετιετιΠιιιετειιεειιιιεεε εκκ- ιιτισ Βατιιισετιιι επι 1ειιιιεε
ιιιισ Βτειιε ειιιιειιιιιειι, σιτε @εεε νετετισετε. Πετ Πε.ττι1
ετΙε:ετι.ειιιε Βτεειιτιι;, αετ ΕεεεεΙιεειΙ τσειιτ ιιεεε τεεειε,
σεεττεΒιι εειιιιτ αειι Πιιοσεεε.ΙιεεΗ; σεσιιτεε ετιιετεει στο
εεεειεεειτε υιιτεεεεΙιτιιεε σιιτεε σειι σετ ειιιιετειι Ι.ει
εεεινειισ εεΙιεεειισειι '1`εει1 σεε Μεεειιιετιιιτιιε (Μεεε
εεΙειι).
Βεε θεεεειιι Ιιεει. ιτε θ. ΕττιεττειιεΙιιιεεετ νετ εσετ
ιιιιιετ σειιι τεεειετι ΝιετεερεΙ ιιτισ τει. 2ιιιιι 'Εεειι ιιιιι
σετε εετιειεΙεε Βιιεεετε1ΙεΙει.ενετΙι1εει ιιιισ τσειιε νειιι
7. Μεεετ Με ειπε θ. ι1εετ σειι ΠετιιιεειιιΙιετιιιιι εετειε.
σε τιιεετ εεετ σετ εετεετεεεεεσε Βιιιισσετττι εεε ειι σετ
Πετιιιεειιιετιιεε Ιεει.εείεεε, ιιιισ _ῇ

ε

ιιιεετ σε.ε Ποτε Βασε
σε.τττι8εΙιτεεεεε ΓΙετιιε Βεινιετιι, ιιιτι εε εεΙεει.ειειισιεετ
ετεεεειτιτ. σιεεεε ιιιισ επι εε τ1ιεετ νετινιεεει ειεΙι εειιιε

ιιτερτσεΒιιεεε θεειειεεεεείι.1ιεεεειτ σετ. σετιι@Με εεεειι
σειιε ιιιισ ττετιενετειιιιι. Κειιιιει ασε Οεεειιει εεε ιιιεει
αυτ Ασεεειειι στι; αετιι ρετιειεΙειι ΒιιιιεείεΙΙ εσετ τιιιτ
Ζε εετιιεΙΙετ Ασει5.ειειι, εε εεε σπιτι εε Με _ιετιετ Υετιε
τει τα ι.ειιτι, στο Με Μεεεειετιιιτε ιΙεο-εεεει νετι ειτε
εετ εεεεετιεεεε ινοτσετι ει..
1)1εεεε, ει. Η.) σεετ σιε τιεττειιΙε ιιιισ ετιεττειιι1ε@εεε
ασε Ωεεειιπιε ιιιισ σεε ()εΙειι εεεειισεεε.
'Ιτετειι ινιτ εστι εε ειιιειι ΗΜ, σετ ιειτ. εεετιιετεεείτειι
ιιιι.εττειι.ι.ιτειισεεΚεΙΗτετι, Βτετεεεετι, Αιιιττειεεε σεε Αε
σειιιετιε, Κειε- εεε θιιιεερεττε εεεεεεεε Με, - ιιτισ εε
τεε1εε Βετισιτε1ίτεετ ιιτισ εεεε '1'ειτιρετει.ετειι, εε ινιεεειι
ινιτ, σεεε σιεεετ ΚτειιΜιειιεετεεεεε σιιτε1ι ιιιεεΙιειιιεεεε
Ηιτισεττιιεεε εετνετΒετιιΙεε εειτι Ιτειιιιι.

Με εστι ειιιιεεεει. αιε Αιιιιιιιιιεεε ειιεεΙειιΒιι, εε τει νετ
ΑΠετιι Με ίτι1εετετι εεεΙιεεεε Αι.τε.εεεε σε ίετεεεεε,
σετ Ρει.ιειιτ Ιιε.ι Βε118.ι1εΑιιεΙτιιεΙι.ε εεετ αιε σετε Ατι1ε11

νετεετεεΙιειισειι Μειιιειιιε ειι εεεειι.
)Νιεειι€ετ ιει. Πιτ αιε Ι)ιεΒιιεεε ειιι ττιε81ιεεει.εεεειιετ
Ματσε, σετ Με σετ ενε.ε1'εεΙιεε 8εειιΙε Ιε1εεεσετ
ιτιεεεετι ειιΓΘετιετιιττιεειτιτσ:
θεεειιιε Ασερεειιετι σεε Αεσειιιειι, Βχτιιτι1ειτιεεσετ
Αεγιιιιιιει.τιε. Με εειιε;τειε Αειιιειεεεεε νειι σετ @Με
τεεεειεειι Βιιτισιιτιτς ινιτσ εει.ιτι ιιτισ σετεε ινιεσετεε1ιε

Βεεεεεει.ιιτιε Με εετιει.ιιιιι. εσετ Με ννεεεεεΙεσ εεειιεει;.
Β'εττιετ: ειεει εεε ΔιιΒε 1τειτιε ρετιει.ιι1ιιεεεε Βεινεειιτι
με, σειειι Υετειιιισεεεειε εσετ Νιεεενετεετισειιεειε νετι

ιιιιττεττιειιιετΨιεειιΒιιείτ Μ, εε τιείιτιιε τιιεε εεε σε τα
Με», ε.ιιεευ!ι;ιτε, - ειιι 5τιτιριειιι, ειιΓ σεε εεε
Βε!ιτι ειιΓιιιετεεεττι ΒειιιεεΙιτ.ω. ΗειισΒ Ιεετ ειεΙι αιε
ρετιετε.Ιιιεεεε ενεΙΙε εει Βετσετιιιιε σεε Αεσεπιετιε εεε.

Ρε.Ιρετιετι σεε Λεσετεειι ειιιΓ εειιιε 8εετεετεεεΓΙ.ιεΚειτ,
εε! Βεειετετισ ε1τιεε!τιετΡετιιειι, εε σετε εσετ εΙεειιεειι.
Ρετειιεειετι 8ιεετ ΑιιιεεΙιΙιιεε εεετ σεε 8τειια σεε
ΖινετεεΓεΙΙε, ι1εετ Τγτερετιιε ιιιισ ΒετιιρΓετιε Π

ι

σειι εισ

2ε!τιειι Αεσετιιιτιε!τε.<.ιιειιεε. Ιεεετε!ιιιιι.ετειιεειιεε
πει Ριτιτέετ ιιτισ 8ειισε (ΚΙγετιιε). Βτιιεερίοτι.ειι.
Τετιιρετε.ι.ιιτ. ΡιιιΙε. Ζιιε8ε. Οιεειεεεεεεε
στιιε!‹.
Ηεεειι πιτ τιιιιι Αεειτιιιεεε ιιιισ Ξει.ιτιιε Με εεετι εε
εεΙιτιεεειιετ Μετεεσε ειιΓεειιειιιιιιειι, εε Ιε.εειι ιινιτ ιιιιε

2ειιεεεετ αιε Πειτε νετ, εε 8ιτε.τιΒιιΙειιειιε- εσετ θεω
τιιιιειιειΙειιε νετΙιεει. Πιισ σε. νετσετιΙτετι ινιτ Ζε εεε
ειιι $εΙιεττιε.. ιιιιι.ετ σεε ινιτ αιε ειεεεΙιιει:ι ΙΙειιείεττεετι

τιιετιειτετι Ιτετιτιετι.

Ι. 8ττεεεεΙε.τιεεειΙειιε.
ΡετεεΙε8ιεεεε νετ- ΚΙιιιιεεεεε
ετισετιιιι8. Βγτιιρτειιι.

Ι) Ι.εεεΙιειττετ εΙετεετιειιιυε, Ι) ε.. Λεχιιιτιιεττιειι επι Αε

ΒΙειειιιιε σετ εττειιΒιιΙιτ- σειιιειι.

ε. Ιεεεσιειττε Β.εειετετι2.

2
) ΥεΙΙΙτειιιιτιετιε Βιιιεε σετ

σετ ΒειιεΙιιτειιισ ετι!ιε

εειισει1 8εΙιΠιιεε, Κετσετ
Ιει Ρει·ιειεΙτιιτ.

Ισ σἱεεε ΚιιἱεΒ0τἱε εὶεσ ειι ΖειΙιΙετι:

1
) νεΙνιιΙιιε, ΚτιειετιειΙσιιτι8, ΑΧειιστεειιιι8 επι αιε Με

εειιτετιειΙεκε.
2
)

ΑεεεΙιτιετιιτιε σιιτεε Βε.ιισετ ιιτισ Πετιιισινετιι!τεΙ.

ε) ΙεεετεετεΠεε Πτιρτείεττειττε ΟεΒ”ειιιι€ετι.

4
) Ιιινεειεειιοε.

ΙΙ..Οετιιτετιεεει1ειιε.
ΡετεεΙεΒΡεεεετ ΚΙιιιιεεεεε
ΒεΓιιτισ. 8γιιιρτειιι.

Ι) εΙετεετιετιιιιε, εεσιτιετ 1
) ΝεεΙιιιτειεεε.τε Αετιιιιιιε

σιιτεΙι Βτειιιιιιε εεετεεΙε Με, ρεΙρε.ε!ε Βεειετειιε
σεε Ηιιιαετιιιεεεε. εει Οετιιτειιιειι σεεΙ)ιεΚ

σεττιιε. Βει Ο. σεεΙ)σειι
σεττιιε σιΠιιεε Αιτίιτει

ειιτιΒ.
2
) ε. Ρετιετε!τι!τ

εσετ Πιιιιεετ.

ε. ΡετιετεΙΙ.ι|τ εεετ Ιεε
τω.

ιειι 8εΙιΠιι8ε.

2
) Ιεεεειιιιεεεε Πεττε!εε

πιεσε σετ εττιιτιειιιιττετι

$εεΙιτι8ε.

ε) ε. Κειιιε ετεεεΙιεεε ει» ειεει.εετ

ειιΙεσειιεειετιιιι8.

ε. Ηερετττερειεσ.Βεττιι
ττιιιεειιΙετιιτ εεετεειΙε
εεε Ηιτισετιιιεεεε εει
εετετιιεεεετι Ρετιιιετι
εεε ΒιεΙ‹σετιτιε.

Ισ σιεεε 0τιιρρε εεεϋτειι:

1
) 8ττιειιιτειι.

2
)

Πτεειιτιε επι αιε Πειττεεεε.

8
) Οεεττιιετιετιειι σιιτεε Νεεει1σεερ,ετι ιιιισ ΡτετιισΙτετρετ.

σ
)

Οετερτεεειετι σιιτεε 'Γιιτιιετειι νειι ε.ιιεεειι εεε.

Βεεεε ειιιιε ειιισ νετι ιιτιε ισ σειι Ιει;2τειι 2 .Ιεετετι εε

εεεεετετ ινετσετι. Ασε σεε τε Κι1τΖε ιινιεσετεεεεεεεετι
ΚτεεΙτετιεεεεΙιιεετεε εισιεεετεε Με ειιτ Πιτ αιε 1)1ειςτιοεε
νετννεττεεετε Μεττιειιτε Με σειιι Ηιιιινειε, εε 8ιτεεειιΙε
τιετιε- εσετ ΟετιιτειιετιειΙειιε ιιιισ σιε Ι.εεεΙεχτεετειιιε εετ

νετεεεεεσ ')
.

Για!! 1
.

Ι. Ρ., 17 ε. τι. Βειιετἱιι. 10. Αρτα 1896.

Α τι ε τε τ
ι
ε ε ε: νετ Β Τιι8εε Ηεεεε εττιετεεεινετεε Με:

@σε αστε νοΙΙΙτειιιτεειιμεσω). Ρ1ει2Ιιεεε 8εειιιετΖειι. Κειε·
ιιιισ Θε.εεεεττε. Αείσει·ιτιιιτει Με! ειΕεεε Ι:ιε.ιισ εειιειιιτεεε)
σιιτειιιϊΕΣτει·εεεειι. ΙτειιΒειιιιιεε Διιτει·ειεειι σεε Αεσειιτειιε.

Β ιετιι ε: Αεσειιιεε ετ.ειι·Ιτειιτετειττεεειι.Μετα εισαι· σεει
Νειεε1 τιιιισΠεεετ Τιιιιιοι·, ει·εΙΙ, ε1εειιεεε. Ζννει·εειειι ιιιιΙιε
Ιιεεει·. Κειιιε Εετιει.ειιστ τσει· Βεειεει.ειι Ριιτιιε). Μγειιιε.ιε,
εΙιιιε ΕτϊεΙΕ. 8ι.τετηςιιΙει.ιεεεΠειιε.

τ
.
ιι τ
: τ
ι
τ ε ε ε πι τ ε: μεεειειετιιει·ετ1)ι·. Ε ι ε ε
) Μεεεετετιιιιιι

εεε Με εειιιιτιιιτιε. 11τεειιτητιιιτιστο Μεεεει.ει·ιει1εεεεε 180°.-

ή Πετιιειιεττε.τ.τειισετ ειιιιεΙιιειι ΓεΙΙε επι ΖετεεειιτιΕεε.
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θιιπετ15.πσεε 11π!ιεππ!ετ σειπ Νιι!ιε! !!εεειισειι θσεεπιπε. Βε
εεε!!σ. θει:ιεεεπ.
ΡΜ! 2. Ε. Ο , 9:11π. π. Β1!.ιιετ!π15. Αρτ!! 1897.
Α π ιι πι π εεε: νετ 3 '1'ε.8·επιπ!! Βε1ιπιει·πεπ 1πι Ι.ε!!ιε ετ
!ιτππ!!!. Πε1ιτ!“ιισ!ιΒιιι!ι!, Με!. εσπιπσε!, σεππ Πϋ88!21 σιιτ.ιιι!'
Μιεσ!πιε Κσ!!ι- ιιπσ θιιιεερει·1·ε. Κσ!1!‹ει·!!8·ε8ε!ιπιει·2επ. Νιιτ!ι
3 Τιι€ειι Ετ!ιι·εο!ιοπ.
Βιιι!π ε: Α!ισσιπεπ ιιισεε!ε ειι!'εεττ1εσειι.
Μπιτ σεπ Νιι!ιεΙ !πιι!'επσ, ρι·ιι!!, ε!ειιι!!ει·1ι Ζννετε!ι!'ε1! !!π!‹ε
!ισ!ιετ. Ρει·1ετε!!!!ι. Κ!ι·ειιιιι1ιι ετ!'σ!ε;!σε,ε_·ε!ιεπ!ε1‹:!ι!-!ι!πε!ιι.
Ο1ι!.πι·ε.!!σπε!!ειιε.
Ιιιιππι·ο!οπι1ε ασοεε ν. !!!ιιιι!επ1”Γε11:
ι·1πιπ!!εσ εσεε1σσιπιιιιιιιε. 11ι·ε!ιιιπε ιιπι σιε Πιιτιπιιιιε. Οσε
σιιιπ ππ!ει· σειιι !!π!‹ειι Β!ρρεπσσε·επ. Ρει·!ισιι!!!ιι. Ζιιτ11ε!ι
νει!εεετππ8·. Αππε ρι·ε.ε!ει·πε!πτε.!!ε. Εκ.
.!)ιιτπι!!!!ιιιιππε;).
11”Μ!8. Η. ν. 117.19 ε. π. 96. Αρτ!! 1897.
Α πιιιπ πεεε: 1!σι· 2 '1'πιτειισι·!ιτιιιι!τ!. Ρ!στι!!ε1ιε5σ!ιπιει·
2επ. σιιππ τε1σ!ι!!σ!ιει·8!11!1!. 11'ο!ι!!ιεσπσοιι. 8ιιιτ!ιε πο!!νε
5ε!ι!πεσειι·ερ;ιιππ πι!! σειπ ι·εσ!ιιεπ Αι·ιπ. θ!εισ!ι σ.ιι·ε.π!'
Θε!ιιπει·Ζεπ. Ππσε!ιεεεπ. !πιπε·ειιιπεε Αιι!'ιιε!!ιεπ σεε Ασσο
πιεπ. Κο!!ι- ιιπσ θεεερει·ι·ε. Κε!π 11τ!ιτεε!ιεπ.
9!ε!πε: Α1ισσιπειι !ιε.ττ. ινεπ!ε; ιιιιΓεεττ1εσεπ. Πειι!!!ε!ιει·
'Ι'ππισι !ιπ ι·εσ!ι1επΒρ!ειιε!τ!ιιιιι. Κε!πε Ρει!ε!ε.!!!!ι.·βιι·ει·ε1ι
τε!! τεο!ι!ε 1ισ!ιει·. ?πάω Η! πστι·ε.11σ.ι. [ωστε _!ιε!ε81.

Β!ι·ειιι:ι
,ετε!ι1.!ι!πε!π. σ!ιπε 1σι·σ18·. Η τ ι·ιιπ ει!! πι1οιιε -

ε ιι ε.
Ιιερει·ο!οιπιε (Ζσεεε ν.111ε.π!ειι!'ίε!): 1ι!εεειι!ε
τ1ιιπι !!εσ εσεε1τσπιιπππε. 11τε!ιιιπε: ιιιπ σιε Μεεεπ!ει·!ιι!ε.σ!ιεε
1901'. θειιιςι·11ιισεε ιιιιιει· σειιι ι·εσ!ι!επ Η1ρρσιισσι.ξεπ!!ε,ε·επ
σειι θσεειιιιιε. Βεεεε!!σ. θειιεεειι.
Για!! 4. Ο. Η., 21 ει. π. Βτιιιει·.23. Με! 1897.
Απειππεεε: νετ 4 'Ι'ε,ι:επ ετ!ιι·ε.π!!! !ιε!ιπ Ηεσειι ε!πει·
Β0!.11λΈ!'ΒΠ1.ιιε!. Βε!ιπιετιεπ !πι Α1ισσπιεπ. 1)ιιτιιπ! Βεεεετιιπε·.
1'σι· 2 'Γει.τειι Κσ1!ι- ιιπσ θεεερετι·ε. 81ε.τ!ιε !ισ!!!ιιιι·ι1εσ
Βε!ιιπετιεπ.
Β!ιι.1.ιιε: Α1ι!οπιεπ ινε1ε!ι.
Ζινετε!ι!ε!!!!ιι1ιε !ισ!ιετ. Ονεποεε.
1)τιισ!ι. Β !εε ειι!!!ξεε Ε!ι·1ιι·εε!ιεπ. Κ!ι·ειπ:ι. εεε! !ε!ε!ι! Μπ
ε!πι σ!ιπε τ!'ο!ς. Ο1ι!ιιτε!!σπε11ειιε.
1ιπππι·σ!σιιι!ε!Ζσεε·ε ν. 111ιιπ!ειι!!ε!): 1!εεεπτε
ι·ιιιπι !!εσ-σσεε! σσιπιιιππε. Βτε1ιιιπε σεε θσεσπιπε ιιπσ σεε
1.τιιππεπ1)ππιισιιτιπε πιπ σ!ε Βει·ιπιιιιε. νει·ει:!ι!πεε !Κπ!ε!‹ιιπ€)
σεε 1)ιισσειιιιιπ σπι·ι:!ι σεε σποτ πω· σεπι Νασο! !!επειι·!ε Οσε
επιιι. Ζπι·11ο!!νει!εεει·ππε·. 1Βιι!!πε!ετιι!!ει.
Πι!! ό. Ρ. Π. 15 ε.. π. Βιιι1ετ.θ. Αρτ!! 1898.
Α ππιππεεε: Γτϋ!ι_!π!ιι·1897 εννε! Κσ!!!ιππ111.!!επι!! νει·
!!σετεε!ιεπσετ Κσ!!ι- ιιπσ θειιερεττε. Κ11τε!!ε!ιΡιι!ιι·! επ! εισι
!ι!!;επι 11'εεε. Ρεεε!νσ Πεσστε!ι·εο!ιιιιι€ σεε Βιιιιιρ!”εε ιιιιο1ι
!ι1π!επ. Ηε!11,ε·ε!ισ!!!ιστ11ςε$σ!11πει·ιεπ. Εππεεπιπεε Αιι!!τε!
!ιεπ σεε Α1ισσιπεπε. Κσ!!ι- πι!!! θειεερει·ι·ε. Βτ!ιι·εο!ιεπ Απ!
Βισ1ππε (11.τε!!!ε!ιενετσισιιππε1
8 1.ει! ιι ε: Ασσειιιεπ ,ε!ε!ε!ιιπ11.εε!ε·ειι!εε!ι·1εσεπ. 'Ι'ππισι·
Μπιτ !!!ιετσεπ Νιι.σε1:1ε1ιειισ. Ζππεε !τσε!ιεπ. Γιιο!εε Ηἰρρσ
σι·ιι!!σει. Ρετ!ε!ει!11!‹. Ο σ τιι ι· ε 1.!σ π ε 11ε π ε.
Ιιεπετσ!σιπ!ε (Ζσει.ι;ε ν. 1Ιειπ 1.ειι!'!'ε!): Μεεειι!ε
τ!πιιι !!εο-εσεε! σσιππιππε. Οσεεππι σιιει· 111ιει·σειπ ΝΜιε! 10011.
1)τε!ιιιιιε (ιιιπ σ!ε ΒΜ·11ΜΧΕ). Νει·1ιεπ επ σει· 11τε!ιπιιειιετε!!ε.
Βσε!ιστε!ιππς. θεπεεεπ.
ΡΜ! θ. Α. Π.. 80 ει. π. Βεπετ. 14. .1ιι!! 1898.
Α π ε ιπ π ε ιιε: 1ι1ε!ιτ1'εσ1ιε!'ι·ϋ!ιετε Αττε!ιεπ (Κσ!!!‹επ πι!!
Κσ!!ι- ππσ θεεερει·ι·ε). Νειιε ε!ιιι·!ιε Βε!ιιπετιεπ, νσ!!ε!!!πσ!ι.ιε

'Ι'πιπσι· φωτ

Πεεεπ1ε

!ετιι!!ε (ρει·ι!σπ.

ε!πσε2σσεπ.- ·Κε!π ζ'Ι'ιιιιισι·.
Α1ισσπιεπ εε!ιιπετε!ιιιί!ιιιι!”

Οσε!ιιεισπ, !ιιπιτειιιπεε Αιι!!ι·ε!!ιεπ σεε Α1ισσιιιεπε. Βτ!ιι·εε!ιεπ
απ! .Τιι1ιιι›ρεε. (Αει·ε!!!ε!ιε νει·οι·σιιππιτ.)
Β ! π ι ιι ε : Π!!!'πε ιιιιπ.ς·ε!τ1ε!ιεπεεΑσσοπιεπ. Βε!ιπιετε!ιιιί
11ς!ιε!! !π σει· 1!εσσσεεε!πεετειισ,!ιε!'ι!,=τεΚσ!!!ιιεπ. !ε!ε!ι!ε Βε
ε1ετεπε!ἰπ!ιε ππ!ει· ‹!επι Νπ!ιε!. Ρει·!ε!π!1!!‹. 1(!νεπισ.!ιε!πεεειι
εισ!ι νει!'ιι!,ε;ειιΜε επιπ Οσ!οπ ιιεσεπσεπε,- σε ! π ι· ιι !!σ π ε·
1Ι ε ιι ε. Ρει·!!οπ!!!ε.
1η! ρ ε ι· ο ! σ ιπ ι ε (Αεε!ε!επιειι·2! Β σ !ι 1ε ιπ π π π): 1!εεεπ!ε
ι·1π·π !!εσ-σσεσ! σσιπιπιιιιε. Οοεσππι !!π!ιε ιιιι!ετ σειιι ΝΜιε!.
1)τε!ιιιπε πιιι σε Πει·πιιικε. Βεσ1ιιε Β·εινιιπσσπε Βρ1ιΜε.
Νιιτ!ιεπ !ιε!ιιι Πεσετιςιιπε σεε θσ!σπ !πε θσεσιιιπ. Βεεεε!!ο.
Ει:11ιιε !ε!ει!1ε.

Με Ι.!!ετε!πι· ινε!ε! 26 Ε!:!!!θ επ!. σσε!ι ε18πεπ ε1ε!ι
!ε!σετ επ 111ε!Γ110!!νεπΖντεο!ιεπ πιιτ ιι·επ1.(.ιε,σε επ!ινεσετ
Απεπιπεεε σσετ 8!ιι!ιιε !'ε!ι!επ, σσει· νσπ Με!! νετ!πιι
!επσεπ ιιιινο!!ε!!1πσ18ε 8εε!!οπερτσ!σ!!σ1!ε επε!!.πε!1ε!ι ε!πσ.
1ε!ι ερεο!ε!! σεπσ1.2ε Με εσεπ σειπσπεττ1τ!επ θ Ρ!!!!ε ιιπσ
ε!πεπ !ι·ι1!ιετ νσπ ν. 11!!ιει.!ι!σρετ1τ!επ ιιπσ νσπ Ζοεἔε
ππ!ι!!ε!τ!επ (ΑΓΩ!ι1ν Πιτ !ι!!π. Ο1ι!τιιτ81ε 18111). 1)!εεετ
ιιπσ ΡΜ! 4 νσπ σεπ ε!ιεπ σεπισπε!τ1τ!επ.ε!Βιιεπ ε!ε!ι !π
εσ!ετπ π!ε!ι! Με !νρ!εο!ιε Βε1ερ1ε!ε, Με σε! !›εὶσεπ Οσιπ

π!!σει!!σποπ !ι!πειιιζε1το1σιι81111!.Με ε!πε εκεε!ε Ι)!εεπσεε
ιιπιπσε!!ε!ι ιπεισ!ι!επ. Ρε!! 4 εεφ! επεεετ Βτε!ιππες σεε
ώσειιπιε Α11επστε!ιππ8 σεε εειιι;επ Π1!ππι!ε111115σε! εε!

πετ Απε!τ!!!εε!ε!!ε ειπε σει· Ρ!!σε σιισσειισ-1ε!ιιπο.!!ε σιιι·ο1ι
σεε σεε σετ11σετΒε!ιι€ετ!ε Οσεεπιπ. Πει· νσπ Ζσεεε
1891 ρυ!ι!!ε!τ!ε ΡΜ! ε!στ! ε!πετεε!!ε σ!ε Ι)1εεπσεε σε.
σιιτε!ι, σεεε σεε 1111!1π!‹επ !!νρσ€ειε!τὶππι !!εεεπσε οσε
σιιιπ σ!ε Ρ!επιιτ !!ιι!σ!!ι. σεε Βιιτιιιτσ!ιτ π1ε!ι! πεεε!τεπ
!εεετ, εσιπ!! ειπε Απεπστε!ιιιπε σετ Ρ!ειιιιτ ι·στ!σιιεσ!ι!.
Βιισ!ιεπ ιν!τ`11!111πεο!ι σεπ 8!ε!ε!ιεπ επε.ιππεε!!εε!ιεπ
Β:1!811!π ππεετεπ Ρε!!!επ, εσ !!πσεπ ιν!τ νσπ σεπ ΗΡ!!!
Ιεπ - πω, σ!ε εε!ισπ !”τ!!!ιετεΑ!!εε!τεπ επεε!ιεπ, εσιπ1!
τεο1σ1ν!ι·επσε ε!πσ. πω! ν!ετ σου! επ!ε!ειισεπε. Ι)1εεε

ππεσσε!ιεπεπ 1)στπιειστιιπΒεπ !›εε!ε!ιεπ εεννσ!ιπ!!ε!ι ισ

ρ!σ!π!!σ!ι ειι!!τε!επσεπ Κο!!!τεπ, Οσε!!ρπ!!σπειιτ(!ίο!!ι- ππσ

(1ειεειιι-ιττε),8ε!ιπιετΖεπ 1π σετΙ!εσσσεσε!εεεεπσ. - 5σ!σ!ιε
Απί!!!!ε !ι!!σειι ε!!·1ι ππ!ει· Κσ!!ετπ ιιπσ Επ!!εετιιπε Βε
ινε!!!ιζετ Μπεεεπ νσπ Ι(ο!!ι ιιπσ (Με ειιτ!1ε!!,· σ!ιπε σ:ιεε

Ασ111!ιτπι!!!ε!Βεστειισ!ι! πετσεπ. Ισει·πετ Βε!ιεπ 4 Ρε
11επτεπ ε!τ!ε! ιιπ, ετ!ιτιιπ!!! επ εε!ιι πειε!ι ε1πει· Οσιι!ιιε!σπ

ι·εερ. Βρεππιιπε; σει· Βειιισ!ιιππεευ!Μιιτ. ΡΜ! 8 -- σε!!νε
Πεσετε!τεσ!‹ιιπ8 σεε Βπιπρ!`σε πε.ε!ι !ιὶπ!επ`ἶ(11'ε!ι!επἶε!πεε
!ισε!ι!ισπιιπειισεπ Ι.εινπ-'Γεπιιιεσ:ι.!!εε). ΡΜ! 5 -- ριιεε1νε
Πε!ιετε!τεε!!ππε σεε !!ιιιππ!εε σιιτσ!ι Μπι! επ! ετιισ18ειπ
1νε;;ε, ινσ!ιε! σετ Ο1ιετ!ιστρετ ππε!ι !ι!π!επ 8εεε!ι!ειισει!
ινιιτσε. ΡΜ! 1 πω! 4 Ηε!ιειι ε!πει· εε!ιινετεπ Με!.
Ρε!! 1 ππσ 4 εε!ιεπ ε·ιεεει·σειπ ιπ σετ Αιιιιπιπεεε Βιιτε1ι
!`ε!!ε ιιιισ!ι συ!!! που! ε!πεε!Ζεπσεπ 8σ!ιιπετωπίε.!!; επ.
Η!ετειι επ!ιπϋρ!`επσ !ισιιπεπ πιτ Με εε!!σΙσε1εο!ιε 11ο
ιπεπ!ε πιτ σ!ε Ο08061!ι!ΓΘ!ι111°18ν7σ!ι! Ι<'!!!!ιιπΒισεε θσεσπιπε

τεερ. ΟσΙσπ εεσειισεπε ιπ!! Κσ!!ι οσοι· (Με .ιιπσ ερσπ!ιιπ
ε1πεε!2επσε Οοπ!τεε!!σπ σετ Βσπσ!ιπιπεσπ!ε!πτ εππε!ιιπεπ.
Ιπ σεπ τεσ1σ!ν1ι·επσεπ Ρστπιεπ !ειεεεπ ε!ε!ι σ!ε ιιπσεεε!ιε
πεπ Α!!ειε!τεπ ινσ!ι! σε.σιιτε!ι ετ!!!στεπ. σιι.εε.σεε!!ιεινεε
!!σ!ιε Ι!εσεσεσιιιπ !ι111 ππσ !ιετ ι.ιεεε!ι!ειισετι ιν!ι·σ ιιπσ
!ι!ετι!ιιτε!ι επ σετ 8!ε!!ε, ινε σετ 1'τε!ε 1)πτιπ ιπ σειι σε

1νε8!!ι:!ιεπ 11σετεε!ι!, ε!πε πετσ18ε 8!επσεε επτε!ε!ι!, σ!ε
επι· Ει!ι!ε!τιιπε σει !ιεεε!ιτ!ε!ιεπεπ ι·στ11σιιτσε!ιεπσεπ·1)ει.τιπ

ε10τιιπσεπ !ιε!!τεε!. 11'!τ !ιιι!ιεπ Με 1π σεπ ε!πεε!ι!!!818επ
Γ11!!ειι !ιο!π Μπ! νετιπ1εε!. Βε! σετ Βιιτε!ιε!ε!ι!:σεε_σε!
σετ Ορετε!!οπ ε.ιι!”εεε!ε!!!επ 81Μιιε 11πι!επ ιν1τ ισ εεε!ιε
Ρει!!επ ε!π εενιπιπε!τ!εσ!ι ε.π!Βε!τ!εσεπεε Ασσσιπεπ, ιιπσ
σε! Με! 11'ι!!!επΜε Ρει!ε!Μ!!!! σιιι!ννε!εεπσε νστεεινσ!!ι!ε
$σ!ι!!πεε σπετ σποτ σειι ΝΜιε! 21ε!ιεπσ, σε! Με! Ρ!!!!επ
σεπ Τιιπιστ 1ιπ τεο!ι!επ Ερ18:ιε!τ!πιπ ιιπσ σε! 2ινε! Ρε!!επ

ειισ!!ε!ι σεπ Τιιιπστ Ι!π!ιε ιιπσ-τω Νε!ιε!. Β.ιε !ε.π8εσ.πιε
Αιι!!τε!!ιεπ σεε Ασσσιπεπ, σεε ερ!!!ε Ετ!ιτεο!ιεπ, σετ νετ

!ιε!!π!εεπιπεε!ε Με!! ε!ιιεε!2επσε Οσ!!ερε ερτεο!ιεπ !·ι Μ!επ

11!!!!επ111τΒ!ε!‹σετπινετεε!ι!ιιεε. ΙΖ!ιεπεο !!!εε! ε!ε!ι σ!ε

Βιιτπιεσπσε πι εεε!ιε Ρι!!!επ !εισ!ι! !ισε!ι ε!π!!!!ιι·επ,

επι·!ε!ι! Μεσ ΒεΒεπ Ρ!εκιιτστε!ιππ8; ιπεπ !ισππ!ε Μεσ
πσε!ι επ ε!πε Πτε!ιιιπε σεε θσ!σπ !τεπενετεππι τεερ. σετ

Ρ!ειιιιτει !ιεριι!!σε. σεπ1(επ. σσσ!ι ιπ11εεεπ ιν1τ σ!εεεπ 11%!!
σετ σο!!σεΜειι 8ε!!επ!ιε!! ινσεςεπ σ.ιιεεε!ι!!εεεειι. θε!!ιιε!
εε ιιπε πσε!ι !ιε1ιπ σιιετνει!ειιι!επσειι Τπιπστ σ!ε πετ1ε!ε!
1.1εε!ιε11*ε!!ε ινε!ιτειιπε!ιιπειι, ιιπσ εε!ιεπ ιν1τ σὶεεε πἱε!ι!,
Με πστιπει!. νοιι τεε!ι!ε πεε!ι !1π!ιε, εσιισετπ νσπ !!π!ιε
ιιιισ!ι τεσ!ι!ε ε!ε!ιεπ. ευ 1ε! ιν!εσετ ε!π Οιτππσ ιιιε!ιτ νοτ

!ιεπσεπ, επ ε!π !ιετεπΓεεεε!ι!πεεπεε Οσεειιπι τεερ. Οο!οπ

:ιεσεπσεπε ει! σεπ1(επ, Απε!ι Με πσσ!ι πεισ!ι σειπ ειπε
!τε!επεπ Υετεε!ι!πεε σ.ιι!1.τε!επσεπ σσππ!!ι1εεΞεεπ 8!!!!ι!ε
σι1τ!επ ιιπε π!ε!ι! !επεε!ιεπ - Ιιι!ιε!! σεε Οσ!σπ !τειπε
νετεπιπ ιιπσ σεεσειισεπε. - Ισ!ι !›!π ιπ1ι· σεννπεε!. σεεε
σ!εεε !ι!ετ ιιιισει.μ1ιεπεπ σ1εεπσε!!εε!ιεπ !!!ετ!!πιε.!ε !επεε
π1σ!ι! !π Μ!επ Ρει!!επ επι· τ!σ!ι!!Βεπ 1)!εεπσεε νετ!ιε!!επ;

1εσσε!ι πι! σει· νστ!τειε σεπ Ζινεσ!!, επ! σεε σ!Τεπσε.τ
π1ε!ι! Μ!ιιι εε!!επε νστ!ισπιιπεπ ε!πεε σειπε!πεειιπεπ Με

εεπ!ετ!ιιπι 1ι!πειιιιε!εεπ. Ζιιι;!ε!ε!ι τ!ε!ι!ε !ε!ι !ι!ε!›ε! :ιιι

επ σ!ε Οσ!!εεεπ, Με ωστε! επε ΚΓε1Ι1!(01!!18!!ε!πεε επι

Πετιπνετεο!ι!πεε Ετ!!τεπ!!!επ !τε!επ. Με Β!!!ε, !ιε!ιπ Πε!ιετ

ινε1εειι σεε Κτειπ!!επ επ ε!πειι Ο!ι!τπτεεπ ε!πε ιπσε!!ο!ιε!

πεπειιιε ΑπΓιιΜιιπε σεε Βε!ππσεε σε!πιι!!ιεεπ. Βε! ενεπ

1ιιε!!ειι 1'ετειιο!ιεπ σεπ νετεε!ι!πεε επ !σεεπ, _!εσεπ!ιι!!ε
ΑΜ11!ιτπι!ι!εΙ ω”. Γι!!! 6 ππσ θ) νσ!!ε!!ιπσιε; επ νετιπε!

σε!! πι!! εποε 1π ειι·ε!!ε!!ιε.!!σπ Γσ!!επ πετ Κ!)·ειπε.!σ.
!ιι



14

Βεε!τειι-, 8ειιεε- πεε Κιιιεε!!εε!ισ,εεε!ιιΒε επ νετεπο!ιεπ.

Πιιιετεετιε!-ειεεεσετιεσΙι 1πιτπε πι Ρτεεε Αρρεεεισιιιε τεετι.
Ρετίστειισεερετιισειιιε; ιε !ιειεεε 1ι'ιι!!επ ινετεεε ΚινεΜε επιεσ1ιιεεειι ινεει€ετ Βο!ιεεετι επτισιιτειι, Με Αι:
ιιιιιτιπιττεΙ. Λυσε εεεεε εεε πειιε!! Βεινετεεεε Οριππι
ππε πω, Με εε! εε εποε πετ επι εετ Αιιεισιιι, εετπ
Ρε!ιεετεε Με 8ο!ιτπετ2επ επ Ιιεεετε, ειιιεε ει! εποε
εετεε!ιιεεεε ινεπεεε, εειιπ ειε ννιτ!ιιιιιε εετ Νετεσιισε
ιεπεειιετι Απ: εεε Ρεπεπτειι ιισετ Με 1ττιι.ιεε!ιετιΜο
πιεειε !ιιπινεε Με 1ιετνιτ!τειι πετ ειπε νετεεεετεεε εετ
πειιεειπει ιιστ.!ιντεπειεςεπ Ορετει.ισε. Λυσε ειτε εετ
πεε!ι!ιε!ιεεεε!ιιεε Οιιιτιιτε εεπι νστ!ιε!ιεεεε!εεεε Ατειε
Πιτ εεε επτε!ι Νε.τεστιεε ετ2ιε!τεε ετε!ε!ιιιιιεε Πει·πι ειεε!
Πειτε( ινιεεεε. Εε ετπριιε!ι!ι; ειεε, πππ εεε Ττεπερστι εεε
Κτεπιτεε επ ετ!εισ!ιτετε, !ιει ενεει. ΕτΜεε!ιεε ειεε Με.

ετεπεριι!ιιεε πεε ειπετι Ιειε!ιιεε Πτιιε!τνετ1ιεπε επί εεε
εε!ιτπετε!ιειίιε Αιιεσειεε επ ιιιεε!ιετι, εεειι Με Κτε.ε!ιεε

επιριὶεεεε ειεεε !εισ!ιτεε Πτπε!τ, Με ειισ!ι Ττενεε πε
πιετ!τι, πετ επεεεειιπι. Νπτ ιτε επεεετετεε Νσι!ιίε!!ε

ετειίε πιιιε ειπε Νετεοιιεπει, πιιε πετ !ιε1ιετ επει ειστ
ριιιιιτιι Με ειπε Οριππι, εε εε ε!ιετ εε!ιιπετεεε!!επε πω!.
ΥΨεεε !ειετε!ει ππε ()Μτιιτε ιπ ειεεετ 1Νειεσ επεεειπιεε
ε.τ!ιειιεε, πιπεε Με 8ιεΙΙεε εετ Πιεεεσεε ετη Υίε!εε ετ
Ιειειιιετι τνετεεε, Με σε Μσττε!ιτειεειιιετ. ειε Με Μαι.
πσε!ι 75 πω. εετ ιι·ε,εεε Οσεοπτεετε!ιπτιετΙ.ειρετσισειιττεε
εειτε,=π πιπεε πιεετιεετ ινει·εειι. Πιε !ιο!ιε Μστιε
!ιτειεει!Γετ ιετ εισ!ιτ εετ Τεσ!τιιι!τ, εσιιεετε
εετ νοιι! τεειειετιι!ιει!ε εσιισπ ιιεετε!ιεεεειι
Ρετιι.σιιιιιε επεπεσιιτει!ιεε.

Βιισεετεεπειεεε εεε Βεερτεσιιιιεεεε

Βεπιπι!ιιετ.; εινεπε!σεετ Α!ι!ιεεε!πεεεε εεε εετε ΟεΜετε
εετ Νεεειι-, Ο1ιτεε-, Μπεε- ππε Ηε!επτειι!τ!ιειιεπ.
Ηετεπεεεεεεεπ νοπ Πτ. Μεκιτιιι!ιε.π Βτεεεεε.
νει·!ε,ε νοιι Κε.τ! Μετ!ισ!ε. ΗεΙΙε ε.. 8. 1898.
Πί. Βε.πε, Ηετ`τ2: Πετ Κεεε!ι!ιπετεπ ιιπε εειιιε
ιιι·ι.Ιιε!ιειι Πι·εσΙιειιιπεςεε ιπ Νεεε, Ο!ιτεπ Με
Η ε! ε. νοπ Πτ. Μ ει: Ηετ.τεεστπ. Νεε!ι ειπετ !επτεεε
Βεσεριτιι!ιιτισε εεε ετε.ιικεπΚι·ιιπΙ‹ΙιειτεΜΙεεε εεε Κειιε!ι!ιιιετεπε
εκει νετΓ. ειπε επειιιιιι·Ιιε!ιε Πεσετειε!ιι: ππε ειτε” ννιεεεε
εεΙιεΓτ!ισ!ιεΠι·ιι!ει·ιιιιε·ω· Ητεε!ιειιιπεεεπ ιπ εεπ ι!ιπ σεεε!ιιιιι'
ιιετεπεετιΟι· ειιεε. Βει εετ ειιεεετιιτεειιι!ιε!ιειι Ηιιιι!ιε!ιειτ εεε
Πειεεεε ιετ 5

ιε

Κεειιιπιεε εετεε!!ιειι π·σ!ι! Πιτ _ιεεειι πιεστι
ει·!ιεε Ατει: εστ!ιννετιειε. Ειππε!πε νοπ ι!ιπεπ τι·ειεπ εε!ισε επ
ειπει· Ζειι. τω, ιπ ω· εετ Ηιιειεε εσε!ι πιε!ιτε θιιιιτεετετιετι
εε!ιεε επ- ειε Τπεειε σσενιι!εινεεετΜετει. Πιε Βετιιεπε!ε!ιι.ι
πππ;; εετεε!!ιεε Μ. εεε!ιε.!1ιεπ ειε Ρισρ!ιν!επε εεε Κειιε!ι
!ιπειεεε νοιι !ισ!ιεπι Μ'ετι1ιε. Απε!ι Πιτ Με Βε!ιεπε!ιιιιε; εεε
Πειεεεε Μετει: ειε νστ!ιεε;επεεΒτσεε!ιιιι·ενιε!ε εε!ιι· πτεσιιεε!ιε
ινιπ!τε. ννπ- !ιιιππεε Με εεε!ιε.!!ιεεπι Ητιπε- Με Κιιιεει·ε.τειε
ππτ !ιεετεπε ειεπτε!ι!επ.
Π!. Βε.ιιε. Ηετ'τ8: Πε!ιει· Πιιι·ε!ι!ιισ!ιει·πεεεε εεε

Τ το τεπι ε ! Μ!! ε. νοιι Πτ. Β. Κ ενεε τ. Πιε τεο!ιτπειιιτ;ε
πιιε εισ!ιετε Οσεετειιι·ιτε,ε,·ειιιετ Τι·σιιιιπε!τε!!ρει·ι`στειἰσπιετ επ
εεπ Ρε.τ!ειιτεπεσινσ!ι!. Με επ· εειι Απε νοιι !ιει·νσττεεεπεεπι
!πτετεεεε. Ιπι νσι·Ιιε,ι.τεπεεπΠειτε Με ι·ιε!ιι; νεττ”. επετει ειε
νει·εε!ι!εεεπειι Βιιιετε!ιππιτεει·ιετι εετ ει·ι'σι·ετισπεε, ειε νετ
εε!ιιεεειιε Πσσε!ιεειισιι ππε Απεεε!ιεπ εει·εε!!ιειι. Ειπε ιιεεσιι
εει·ε ειπεε!ιειιεε !ει·ιιι·ιει·ιιιιε!ιεεει εει·ει.ιιι'ειε Πιεττιισεε εετ
Τι·στππιε!τε!!ειιτε!ιΙϋε!ιει·πιιε·επι' σριιεε!ιετπ 11'εεε επτε!ι εεπ
Ο!ιτετιεριεεε1ππε επιε!ι νει·εε!ιιεεεεε ειτρει·ιπιεετε!!εΜεεε
ιιε!ιπιεπ ππε Με Ί'!ιετεριε εει·εε!!ιειι. Πιε Β·εεεε Πει·ετε!!πεε
ιετ ειεε ιι!ιετειιε !τ!ειι·εππε εεπ διοτι' νσ!!!‹σπιιπεπ ει·εε!ιεριεεεε.
8ε!ι!ιεεε!ι‹·!ιννιιιεε επι·ιπ επε!ι ειε ΐοι·επειεε!ιεΒεεειιιιιιιε εετ
Τι·στπιπε!Γει!ι·ιιιπτ !ιει·ιιε!τεισ!ιτιετ.
πει· ννιτε ειε ισειιιι·ε ΑΜιεεε!ιιπ,ε νοιι Β·τσεεειιιΝπι2επ εειπ.
Π1.Βεπε.Ηει14: Πε!ιετ 0ιιιιε πιεειε ιπι Γτιι!ιεπ
Κιιιεεεε!τει· (Οιιιιε εσπεσιιιιτεεε). νοπ Πι: Ο.
Ηεει· πι επ τι. !π εει· νστ!ιεεεεεεπ ΑΜιεπε!ιιεε !ιεννειετ
νει·Γ. ππιιε.ε!ιετ,εεεε ειε ειεε πιεειε. ιπι τ'ι·ιι!ιετιΚιιιεεεε!ι.ετ
εεπ: ιιπε!ι!ιεπειτ.τνοιι εετ εσεειιεπετεπ 0επε ιιιει!ιε πεσπε
ι.σι·πιπεεε εει·ειι Βεετεπ επτετε!ιτ. Με οικω εσιισσιτιιτε.ιιε
!ιεεεισ!ιπετετ ειεε Μιτιε!σ!ιι·ειιιειιιιειιπΒ. Με ιιισ!ιι Με Οστε

ρ!ισειιοπ ε!τιετ !ιεεππιιιιιεπ Κτειι!ιιιειτ ειππ·ιιι, εσεεετιι Με

Με· εεε Α!!εειτιειερτετιι-

'

Εο!Βε εετ επτε!ι Με !ετπτει·ε νετιιτεεε!ιι.επ Οσπεπιπριισε εετ
Κτιιι'κε. Πιο ρε.τ!ισ!σειεε!ιεΑπετστειε ππε Ρει!ιο!οι.;ιε εετεε!
Με τνιιι·εενοπ νετ!. εεεειιεει·ε !!ειεειε “πειτε 8ιε νετΙε.ιιίτ
ειτε.σ!ιιιε πεσιιννειεΙιετε 8 ·ειρτσειε σεετ ι·ιε!ιτ.ιεετ εεεεετ ε!ε
ετινειεειι 8ντιιριστεεεετεε!!ιειι ε;ε!ιεπ ιπ εεπεπ εετ εσ!ιννετεε
Αιι€ειιιειπετ1ττιιπ!τιιπεεπι'. Πιε Οιιι!ε εσεεοπιιτειιιεΜε εσ!ε!ιε
ει·Ιιειεε!ιτ !‹ειεε ι!ιετε.ρειιιιεσ!ιειι 1!εεεεε!ιιιιεπ. 8ι.ειεετι. ειε
εισ!ι ει!ιετεπ εειιτεε Ηνιπρτσιτιειι, εε εεε!ττ.πω! ι!ιτε Τ!ιει·ει ιο

επι. εετ πεεπιπειι ειπε. Πω πιτ ιπ Κιιτ2ε εετ· 1π!ιει!τ ετ
νσι·Ιιεεειιεειι ΑΜιεεε!ιιπε·, ειε πιε!ιτ επι· επ εεε πτειειιεε!ιετι
ΑΜΙ, εσιιεει·π επε!ι επ- εεπ Βρεσιε!ιετεπ νοπ Ιισ!ιειε !ιιι.ετεεεε
Μ. Μ 8 τ

ι
ο !ι ε τ.

$επιιιιιε-0εεε!ιισ!ιι.ε εεε τπεειεε!ι-ι.ετ!τιεε!ιεπ Κτιεεε 1877
1878 ιε Βιι!ειιτιειι Με Αττπεπιεπ. Βεετ!ιειι.ετ νοιι
Πτ. Ρειι! Μχτεε.εε, Κ. πεε Κ. 8τε.1ιεετει, ειεε
ει8επι Μιιε!ιεεε εεε Μι!ιπιτ-8ε.ειπ5.ιε-Οσειιι6. τννιω_
νετ1ερ; νοπ @εετ Με 1898).
Τι·στε εετ επσι·πιεπ θε!ειπ!ττε!ππε ε·τσεεειιινοι·τε.ι!ιεεπ νει·
1ιε.πειπετει·ιε!ιεπτι.!!ετΑι·τ !ωππτε ειπε τε;;ε!τεε!ιτ.εΒε!ιεεε!ππε,τ
Με νετρ!!εςεπε,· εετ νετινπεεετεπ εεε νοπ 8ειισ1ιειιΒτέτι!!'επειι
πει· ιιιιτει· εεπ ει·ι$εετεεθε1ιτνιετις!κειωτιεπεεει1Μ. ννει·εεπ, εε
σε Οσπιπιπεισε.τισιιε1ιεειπ,ε·,ιιπε;εππεπει·εισ!ιεπεε ππε ειε επιτε
ι·ιιιιεενετ!ιε!τιιιεεειιπ,<;ιιπετι,ι;ννετεε. Νεε!ι Κσε!σνν !πιπιεε πιω 592,Ο85Μεεπ 28.Ιι!εεεειι Πσεεπετιεεε ιε 28 Μξσπετεε νστε
Νσνετε!ιετ18?θ- Με” 1879ιιπ θεε2ετι 951,993Βτ!:τειι!τιιπαεπ
ππε ΤσεεεΓει!!ε νστ, ννε.ε1560,5°/ωτει· ειεεε Ζειτ σεετ 688,7°/ω
ει» επι .!ε.!ιι·επειιιε.ε!ιτ. Πετ Μειπετε Τ!ιει! ε!!ει· Τσεεετιι!!ε
(ιει θεπε.επ 54,82θΜε.ιιιι) ννπτεε!ιεειεετ «εκει νετινιιεειιπετεπ
νστ εετε Γειεεε ειιι·ε!ι Βε!ιιιεε- σεετ Μειι!τε 1'νε!!'επ(114.2'νω1,
Με πιειετειι ει·!εεεπ Με 8σ!ειιτειι εετ Μπι· (879,05°/ω)ππε
εεει Τνρ!ιπε ( 175,6°/ω1.Πιε εεεετειι Πι·εεε!ιειι πω· Τσεεετε!!ε
νετε!ιει!εε ειεε Με Ψεε!ιεε!!!ε!ιετ, :πειτε Κι·εε!ι!ιει!επ εετ·νει·
εειιπιιε,·- ππε ΑτΙιειιιεΒεστ,ε,·ειιε, Βτεο!ισρι“ιιιιε, Βι·ι'τιει·ιιιιε
(980|σε)π. ε. Ν.
νοει Ρει·εσεε! εετ $επιτε.ιεεπετε!ι.επ ειπε πει εετ Βοιωτι
ετιιιεε Με Εεεε 1878εεεωτιιειι 109 Αει·ει.ε, θ Ρ!ιετιεεεεπτειι
ππε 208 !!”ε!εεε!ιετετ.

Β'τ.Η τι ιι 1 ο τι.

Ζειιε!ετ Αετ:ιειες
εετ· «Θεεε11εε1ιείτ1ιν1επειεσιιετ Δει·ετε» πι Όνει

πιει· νοττι 20-22. Διιεπει: 1898.

Η
.

8ιιιιιεε.

!!'τειιεε εεπ 21. Απε;ιιετ. νσε 9-2 πω.

1
.

!!ει·τ Η τ
ι

πι ρ ε1π - πω!! Με!! εειιιεπ ε.πρ,·ε!τιιιιι!ιε·τεπνοτ
τ.ι·ειτιισετ ,,Πετ:τεριπτ“. (!ετεε!ιιεεεπ Πι εετ Βι. Ρετετε!ιιιι·ιτει·
πιει!. ι'νσε!ιειιεε!ιι·ιω.

Π ι ε ο ιι ε ε ι ο π.
Ηετι· 1νιι.!ιετ -ΜΜΜ, ι·ει`ετιττ.επι· θεεπιει.!!τ εετ Ηετει·πρ
τετ ειπειι :π εειπει· Κεειιτπιεε 8ε!ειιιι;ι.σπΡε!! νοπ Βεπιπτ εεε
!ιπ!‹επ νειιτι·ι!τε!ε.!ιει·νστ,ε·ει·πιεπεπι·ε!ι ειε Ττειιτιιε. (Β”ε!!Με
Με νστεετε Τ!ισι·ιιαννεπει. Πει ε" 8εσιισιι Με πω! ιπι Ρετι
σετειιπε ειπε τε!ετιν €ετ!πιτε Βιιιτ.ειεπιτε. Βετ'ει·εει.ΜΜΜ,
εεεε εετ Τσε ιπ εεε Ρει!!ετινοπ νειιτι·ι!τε!ι·πριιιι·ιιιε!ιτ επτε!ι
Β!ιιτνετ!πετ, εσεεετιι επτε!ι (εισαι επί τε!!εστσι·ιεε!ιειε1νε,ε·ε
!ιεννιτ!α ννετεε ππε νετννειει.Με ειε Αιιε1σειε επι εετ Πτετπε
τπρτετ ππε νετ!ει2ππεεπ ιπι Α1ιεσιπεπ, ινε ε;!ειο!ιτε!!ετιιε!ιτ
εε!ιεε σ!ιπε ετϋεεει·ε Β!ιιτ.ιιεε,·εεΜε τεεε!ιετ τω ειιιττετε,εετ
!ιιισιιειννε!ιτεο!ιειπ!ιε!ιΜε ί)!ισε-ινιτ!ιιιπε ειιτειιτεεεεπ πιει.
Ηεττ !'τεν πι επ ιι-Βιεε.. Πετ τω! επτε!ι εεπ εσεεπεπετειι
()!ιεσ 1ιει Ηει·ει·πρτιιτ ππε επεετεπ ιεεετεπ Βπρτετεε εει ιειιπετ
ιιιε εε1ιννει·επ ετ!ι!ει·εε ππε ειστε νιεΙ Βει!ιεε!!ιεττεε εετ. Ζει·
Ι!!ιιεττειισε ειεεετ πσσ!ι ιιισ!ιτ€ειιιιε,·επεε,·ε!ι!ετιειιΕ'ι·ε;ιτεειε
εεε ι'σ1ε,·επεε.νοπ !!ιπι 1ιειι!ιε.ε!ιτετεΕ'ε.!!ε. Πει ειιιετ ?Με ετ
ιεΜτε ιιιιιετ ετει·!‹ετιιΒ!πι.νει·!ιιετ ειπε Β.ιιρτιιτ ειιιεε Πειτε
ιιτετιεεετ!τεε,σει ειπετ Απεετεπ ειπε εσ!ε!ιε εεε !ισε!ιεε!ιννιι.π
Βει·επ Πτει·πε, επτε!ι ειε νσπι Βει'ετειιιεε εειιιεε!ιτε !ιερετστσ
πιιε ννπι·ι!ειι! ιιειεεπ Ρε!!ετι εεε [ιε!ιεπ ει·!ιε!τεπ. ινιι.!ιι·επεΜε
Μεειι επε!ι 8-τε,ςιι;ειιιυπννσ!ι!εειιι ρ!ιιιιε!ιε!ιεπ εει·Ρει·ιστει.ισε
ειπεε Π1ειιε ειισεεπε!ε ε1ειτ1ι,πεσει ειπε εεννει8·εΡετίστει.ισπε
ρει·ιτοπιι.ιεσεετ εσπει.ιεε !.εεισιιεε ιεπετει· Οτε,·εεε :Με Τσεεε
ιιι·εε.ε!ιεεπτε!ι ειε Βεστ!σε εισ!ιτ.Γεετε·εετε!!ι.ννιιτεεπ.

Σ
.

Ηει·τ Β! ι τ
ι
ε τ ε ι ε ιι - ινσ!τεει· !ιε!τ εειπειι εεεε!ιιιπειει.επ

νοτι.τει;: ,,Πε!ιει· 1'ετ!ειιιτππε Τ!ιετεριε εετ Ι!π!ιτα. (!!)ι·εε!ι!ε·
εεε ιπ εετ Μ. Ρετει·εσιιι·ε,ετπιει!. 1'νσε!ιεπεε!ιι·ιω.

Β
.

Ηετι· Γ1ε!ιισ-ειιι;ιειν (Πστρει:1εεπ εειπεε εε.ςε1τιιπειε
εεπ νσι·ιτε,ε,: ,,Πεε Βε!ειιιιε!ετπ σε!! Με ειπε ε! Ιι!ν!ειιε πιιπ
!!Βε Πτεεε!ιε ε!ιτσιιιεε1ιετ Ππτο!ι!'ι!!!ε“. (!Βτεσ1ιιειιεπιιι εετ
θα. Ρειετε!ιπι·Βει· ειεε. ινσε!ιειιεε!ιτιΡη.

Πιεεπεεισιι.
Ηεττ Η τ

ι πι ρ ε! τ
ι - Βιε;ε. ειε!ιτ εεε νστιτσιππιεπ νοιι Ιει'ιιεσ

τιειι ιει Πετει ππε ι!ιτε ιιτειι.ε!ι1ιο!ιεΒεεεπι:πειτ σει εετ Πει·



εεεΙιεεε· νοε Βει·ιεεεεει·ι·Ιιειι Με εεεεεεεΙιεεάε 'Ι'ΙιεεεεεΙιε εε.
εε Βιμ. εεεειεΙΙ ιεεεεε εει-π' άεε εεε·ιιεινε Βι·.ε·εΙιειεε εΙΙει·
ΙιιεΙιει· άει·ειιι' 8·ει·ιεΙιεεεει·ΠεεετειιεΙιεεε:εε Ιιεεοεε ννει·άεε. Πε
ει·εοΙιειιιε άειεεεεΙι Με Οει·εΙιεΙιΙιειε ει» άιε ΠεεννιεΙιεΙιιεε· άει·
Ιειιιεοι·ιεε νοε Βεάειιειιεε εε εειε, άεεε Η ε Ι ει ι ε ε ιι ε ε άεει·
Ιιειιεε Με ειιιεΙι Ιειιιεει·ιεε εεΙιειεεε ιε Βιειι νιεΙ εεΙεεεει· Με
ιε Πει·ρεε νει·εεΙιειειιιεε. ΟΙι εΙιει· Ιει“ιιεει·ιεε άιε Πι·εεεΙιε εε
ειεε ιιΙεει·εεε, εεάεΙιεΙι νει·Ιειιι'ειιάε ΟεΙιειε εειεε. Με εε ιε άεε
ΙΙΙΙει ε'εεΙιειι Β'εΙΙεε ΙιεΙιειιεεει εεά νεε Ρι·οι'εεεοι·Ι)ειιιο
νει·ειεεεε ννιι·ά,ιιιϋεΙιεε ει· άοεΙι Με εννειιεΙΙιειε ιιεά ειεε εοεΙι
εε εεεεεΙιειάεεάε ι·εερ. εε ιιεεει·ειιεΙιεεάε Ρι·ιιεε Ιιεει·εΙιειΙειι.
ΙΙιει Ιιε.Ιιε ειεΙι ινιεάει·ΙιοΙε θειει.ς·εεΙιειεεεεοτειι. εϋάεΙιεΙι νει·
Ιεει`εεάε ειεΙιε άνεεεεει·ιεεΙιε Πει·ειοε.εει·ι·Ιιεει: ε.ιιεεΙιειεεεά
ε·ΙειεΙιεει εεεεειειεΙιεε Βεε'εεάε. Με ιε άεε ΠεΙιιο'εεΙιειι
Γε.ΙΙεε, :ιι εεεεε.εΙιεεε, άει·εε δεεΙιΙιιιιεει·ειιεΙιιιεε· ννεάει·Ιει“ιι
εοι·ιεε εεεΙι ΠεΙιειεεΙιεε ει·ε;ειε. Ι)εεεεεε Με ειεΙι ιε Μεεεε
?ΜΜΜ εεεεε ειεε θα ΙιοεΙιε·ι·ιιάιι.ι·ειεεει·ειιιιεΙΙε ΝερΙιι·ιι.ιε, εΙι
εεΙιεε ΙΙΙιειεεΙι νιεΙε'εεΙι Ιιειεε ΑΙΙιιιιειειιι·ιε ιιεά ειιεΙι ε.εετοιειεεΙι
Ι‹ειεε Ηερει·ει·ορΙιιε άεε ΙιεΙιεε νεεει·ιΙιεΙε νοι·Ιεε·εε. ΒειειιεεΙι
εΙειεΙιε ει·, Μεεε Ρειιιε Με ιιι·εειιιιεεΙιε εεκιεεΙιε Βεεει·ιειε Με
ε'εεεεε εε Ιιεεεεε. Βειιιει·ιιεεεννειΙΙι εει Με ρε.εΙιοΙο ιεειι
ειιιιιοιιιιεεΙιει· Βει'ειιά ιε άεε ιν ειε'εεΙιεε Ρε.ΙΙεε ιςΙειε ι'ΜΙε
Με ΑεννεεεεΙιειε νοε Νιει·εενει·ε.εάει·ιιεεεε, άιε άεε νει·άε.εΙιε
ει·ι·εε;εε. εε ΙιιιΙιε ειεΙι εει ιειειεειιιεΙΙε ΝερΙιι·ιειε ε·εΙιε.εάεΙε,
ειιιεεΙ ειεε ιιιιΙΙι·οεεεριεεΙιε Πεεει·ειιεΙιεεε· άει· Νιει·εε ειεΙιε
εεεεεεεεεεάεε εε ΙιεΙιεε εεΙιειεε. θει.εεε άεε ειιεεεειιιειεεεε
ΖεεειειεεεΙιεεε· εννιεεΙιεε ιιΙεει·εεει·, εΙιΙεειιιοεεεει· ΟοΙιειε εεά
άεει Βε.Ιεεειάιεει εοΙι εεΙιειεε ιΙιει ο.Ιιει· ι'ει·ιιετ εε ερι·εεΙιεε.
άε.εε ΙιιεΙιει· ειεε άει·ει·ειεε ννιι·Ιιιιεε· νοε Ιει'εεει·ιειι ιΙΙιει·Ιιειιρε
εοειι ειεΙιε Ι'εεεεεεεεΙΙε ενει·άεε Ιιεεεεε, εεεάει·ε ινε Ιείεεει·ιεε
νοι·Ιειεεε. - εε ειιιεΙι 'Ι'ι·ιεΙιεειεεε.ε ΙιοιεΙειε ιε ειεειιι ?ΜΙ νοε
ειεεεειι·εεάεει Μεεεεεε.ι·ειεοιε ιιεά Ιιει ΒιιεΒ·ειιε·ε.ιιει·ειι, -
ΑΙΙεε εε εεειιεάειι·ε οάει· 2ει`ΜΙιεε ΝεΙιεεεεεννιεΙιεΙιιες άει·
εεΙΙιεε ερι·ΙιεΙιε.
Πει·ι· ν ο ε Β ε ε·ε Ι Ιι ιι ι· ά ε - Εεεε Με ετσι: Ιιιιειιε,·ει·ιειΙει·ο
εεεειεεΙιει· θειιΙιΙεεεει·εεεΙιεεεεε. Με ει· ειεΙι εει ”εάεει εΙιι·οει
εεΙιεε Ι)ιιι·εΙιε'εΙΙ Ζει· ΒεεεΙ ε;ειειιεΙιεΜε, ννεΙιι·εε εειεει· 7-_ιεΙι
τι€ειι Ρι·ιιειε ιιι Βιμ. Ιιειεειι Ε'ε.ΙΙ νοε ΒιιΙεεειάιειε εεΙι εε
οΙιεοΙιεεε. ΒεΙιι· ννεΙιι·εεΙιειεΙιεΙι εει εε, άεεε εΙιεεεο, ινιε Με
Πιεροειειοε εει· Αεειεά1ιιιιιε άεε ΒοεΙιι·ιεεερΙιιιΙεε Ιε.εεε ιιι Πει·

Γε
ειεε ει·ϋεεετε εε εειε εεΙιειεε Με ιε ει” άεε ΒΜε.ειι
ιιιιιι εοΙι άοι·ε εΙιεει'ΜΙε εεειεεεεει·ε ΒιιιεεεεεΙιεάιεε·εεεεε
εεάε Με Ιιιει·.
ΙΙνεεε άεε ΒεΙεειιάιιιιιι εοΙι ειεΙι ιε ειιιειε άεειι άιεροειι·ιεε
Πει·ιε εεειεάΙε, εε εει εε ννοΙιΙ ιεει.:ΙιεΙι. άεεε άιε άιιι·εΙι άεε
εεΙΙιε -- ειΙιεΙιεΙι ννιε Ιιειιε ΒοεΙιι·ιεεεεΙιεΙιιε Ιεεεε - Με ΡοΙε;ε
άεε Ιεεεειεει.ειοε Ιιει·νοι·ι;ει·ιιΓεεε Αεε.εειιε Με νοι·Ιιεάιιιιι·εες
εε· ειεε εεΙιινει·ε. ιεάεΙιεΙιε, ιιΙεει·εεε Πει·ιεει·Ιιτεεεεεε; εεΙιιιι'Ι'ειι
Ιιεεεε. Ιε άιεεειε Βιεεε ενει·εε άιε ΠΙεετειιεεεε άεε Ι)ει·ιεεε
νεοΙιΙ Με άειεΙι άεε ΒΜεεειάιιιιιι εοΙι Ιιει·νει·ε·ετείεεε επε
εεΙιειι.
ΠεΙιει· ννει·ε ιε ΜΙεε Γε.ΙΙεε νοιι ΒιιΙεειιάιιιει-Ει·Ιιι·εεΙιιιεε·
άεε Βει·ιεεε ιειε ΠιιιιεΙιεε ιιεά Ιι·ι·ιεειιοεεε νει·ειιεεΙιειι. εε
Ιιει“ε νοι·Ιιεεειιες ειεει· Αιιιειιιεειιιεεειοε άεε Οι·εεειειιιιιε.
Ηει·ι· ΠεΙιιε-διιι_ιειν (Βοι·ιιε.ε): Πι· Με Αεειειιε, Μιεε
άεε ΒΜεεειάιεει εοΙι ιε άει· 'Μπιτ Με ΠιεειεΙιε άει· εεΙιινει·εε
θοιιειε εεά ιιιειιε ειε ιεάιιι'ει·εεεει· Νοεερε.ι·εειε ιεε. ερι·εεΙιε
Ε'οιε·εεάεε:
1) Ι)ε.ε Ιιε.ιιιιε·ε Ζιιεεειειεεει·εεεε νοε ΒοεΙιι·ιεεεεΙιεΙιιε ιιιιε
ΒειΙειιειάιιιιιι ερι·ει·Ιιε άειίιιι·, άεεε άει· Βειιάννιιιιιι άιε Ρι·ε.εάιε
ροειειοε ι'ιιι· Με ΝιεάειΙεεεεεε άει· ΒΜεεειάιεε ειεΙιε; Με εεε
άει· ΒοιΙιι·ιοεερΙιε.Ιιιε ιιιεΙιε άει·ιιι·ειεε ει·Ιιννει·εΒιεΙιάει·ιεε.ιι"εεειο
εεε Ιιεινιι·Ιιτ,Με ειε εεεΙιεε εεεεΙιιιάειετ ννει·άεε, εε Ιιεεεε

ει”
εει· άεε ΒΜεεειάιιιιε Με ΠτεεεΙιε άει· θειιιιε ΙιεεεΙιιιΙ

ιι.εεε.
2) Βεε ΑιιεεεΙιειι ιιεά Με θεεεεΙε Με· θεεεΙινι·ιιι·ε ιιΜιεε εε
ινειεΟΙιετεεεει·ιειιεεΙιεε εεά εεΙιειι εεάει·ε εεε Με εει άεε ,εε
ινδΙιιιιιεΙιεε Γει·ιιιειι άεε εεΙιννει·εε ει·ε.ειιεεΙιεε εει·ι·οειειι·εεάεε
θοΙιιιε. ΒεΙεΙιε θεεεΙιννιιι·ε,Με Με ιε άεε ΒεΙειιιιάιειε-ΡεΙΙεε
νοιΙιοιιιιιιεε, Ιιε.Ιιε ει· εεεεε Ιιε.ιιιιι εεεεΙιεε.
Βιιρει·ιιεεειεΙΙ ΙιεΙε ειεΙι άιε Ε'ι·εε·ε άει· Ρε.εΙιεςεειεειε άει·
ΒΜε.εειάειι Με μια ιιιε!ιε ειιτει·Ιιειάεε ιεεεεε. ΙΙεΙιει·ει·εςιιερ;
ΒεΙεεειάιειι εεεΙιεΙιεεάει· ΒιεΙι1εεε1εει·ιιεεεε ιε άεε Πι‹·Ι‹άει·ει
νειι
ΙΙιεεεεε

ιιεά ΚεειεεΙιεε ΙιεΙιεε Με μια Ιιειεε ΒεεεΙεειιε
ει· ε εε.
εει· .Τιι ι· ε·ε ε ε - Θε.ΜιεΙιεεΙιε: ι'ι·ει,ε·,εΗεει·ιι Ρι·οι'. Β ε Ιι ι ο.

Μι Με Πειετειιειιιιεε· ω· ετιι·ειι·ιιιεειεΟΙιιεεεειεεΙιάεε Αιιιίἱεάεε
άεε ΒΜεεειάιιιει εοΙι ετΙειεΙιεει·ε εεά σε ιεεε άει.εεεΙΙιε εεεΙι
εεννε5- 6 8ειιιιάειι εειεΙι άει· ΒιιεεειΙιιεε άει· θειιιιΙρι·οΙιε εεεΙι
ιε ΙεΙιεεάιε·ειιι Ζιιει:εεάε εεεεε.
Ηει·ι· Ι)εΙι ι ο Ιιειιι.ΙιεΜε ει·εεε ΡΜ”. Μειι Ιιειιεε άεε Βε
Ιε.ειιάιεει εεεΙι εποε νιεΙεε θειιιιάειιΙεΙιεεΜε ειεάεε, ινεεε άει·
θεεΙιΙ ννιιι·ει ε.ιιιΙιεινιιΙιτε ννιι·ά. Βεεεε ειιιεεε ιεεε ι·εεεΙι εε·
ι.ει·ειιεΙιεε. Ζει· ΑιιείιιΙιτιιεε· ειιιει· ι·ε.εεΙιειι Πειει·ειιεΙιιιιιε,
εεννε ιε άει· ερεεεΙιετιιεάε. επιριεΙιΙε εε ειεΙι ειιε ειιιεει εειε·
εετειι Ιεεετεειεεε, ε. Β. ιιεεΙι .Με ειεεε ΒεειΙΙιιι'εΙε. ιι·εεε
ειιιε Ρι·εΙιε εεε άεει Βεεειιει εε εεεεεΙιιιιεε.
Ηει·ι ΠεειρεΙε Ι›εεοεε άεε νοι·Ιιειεειεε νοε ει·ιιειιι·εε
Βει·ιεάιρΙιεΙιει·ιεε ι·εερ. υει·ιεεΙεειεειοιιεε εει ιιιεεεάΙιεΙιειι Ιε

ιε

Μνιάιιειι Με ΙιοΙιειε Β'ιεΙιει· ιιεά εεΙιννει·ειε εεάεΙιεΙιεε νει·Ιε.ιιι,
Με εε.εΙιοΙοειεεΙι-εεεεειειεεΙι εε Με ΒεΙειιειάιιιιιι-ΡιιΙΙε ει·ιιι
εει·ε, ννεΙιι·εεά ειε ΙΙΙιιιιεεΙι άοεΙι με: ε.εάειε νει·Ιιιιιι`εε.ΙΞΙΒε
ννει·ε εε ΙιεάειιΙιεε, οΙι εε ειεΙι ιε άει·ει·ειΒ·ειιΡεΙΙεε ειεΙιε ειδε·
ΙιεΙιει·ινειεε Με Βεεεει·ιεειεε'εεειοεειι εεεΙι ιιεΙιεΙεεεεεει· Δι·ε
ΙιειιάΙε. νοε ΚιιΙιε εε εει ιιι εοΙεΙιεε Γε.ΙΙεε Ρι·εεειιε Μπιε
ε·εννιεεεε εεά Με Πι·εεεΙιε άει· ε.ειιιο:ιιιεεΙιεε Ζει·εεει·ιιεεειι
εεεεεριοεΙιεε ινοι·άεε.Α
ΑεεΙι ιει Ιεεεεεε άει·ει·ειεεε νοει Βεάεει· ιε εειεει· ειπω
Ιιιεε ΙιεεΙιε.εΙιεεεεε ?Με ει·ικε.Ιι Με εεεεει·ιοΙοε;ιεεΙιε Πειει·
ειιεΙιιιεε· Ρι·οεειιε. ΑΜ' άεε νοι·ει·ε.ε ἱιΙιει· Με ΒιιΙιι· ειεεεΙιεεά,
ΙιειεεεΙιε Βεάεει· ειι Βι·. ΒΙ ι ιι ά ι·ειεΙι'ε Αιιει'ιιΙιι·ιιε,εεε, άε.εε
Ε'ιεΙιει·Ιιεινεςεεε·εε ιιΙιει·Ιιεερε ειεΙιε “εεε Βνεεεεει·ιε ερι·ε
εΙιεε, Μ. ειεΙιε εει· ιε ερειει·εε 8εε.άιεε εεΙιινει·ει· εΙιεε Μισε
ννειεΙιει·ε ΟοιεεΙιεε.ειοεειι νειΙειιι'εεάει· ΒιιΙιι·-Γε:ΙΙε, εεεάει·ε
:ιεεΙι εεΙιοε ιιιι Βε,ε·ιεεε άει· Κι·εεΙΙΙιειε Β'ιεΙιει·ειιιει·εεεε Ιιειιεε,
ιεεεεεεεάει·ε εει άει· εεε·εεεεεεεε ενεΙιεεεε Βιιιιι·.
Πει·ι· Ψε.Ιιει·-ΜΙιε.ε ενειεεΜε Με Μεε·ΙιεΙιΙεειτ άει· νει·
Ιιι·ειειιεε· άει· Β.εΙιι· άιιι·εΙι Με νοε ΓΙιεε;εε νει·ιιειειειιζ·εεε ι·εειι.
ιειιειι·εεε ΝεΙιι·ιιεεειιιιειεΙ Με, ιιεά Ιιεεοεε Με ΝοεΙιιινεεάιε·Ιεειε
άει· άεεεεεε εειιιιννεεάειιάεε νει·ειεΙιεειεεεει·εεεΙιι. Βε ιιιιιεεεεε
ε'ει·εει·άιε ΒεειεεεεΙιεΙιει·άεε εει·εεε άει·ειιε εεΙιεεε, άεεε ιε
Εεεε.Ιεε. ιε άεεεε Νε.Ιιι·ιιεε·εειιεεεΙ νει·Ιιειιι'ε ννει·άεε, Με εε
ε·εΙιοεΙιε ι·εειι. ειεΙιε άεειεεειι·ε ε;ειιοεεεε ενει·άεε. άιειειιιε·ειι
Ρει·εοεεε, Με ιειε άεει (ιιεΙάε εε εΙιιιιι ΙιεΙιεε, ειεΙιε εε ιΙιι·εε
άιιι·εΙι άιιεεεΙΙ›ε νει·εει·ειει8·εειι Ηεεάεε Με Νε.Ιιι·εεε;ειιιιεεεΙ
Ιιει·ιιΙιι·εε.- Ψ. Ιιεε'ιιι·ννει·εεεΜε Αεννεεάιιεε· νοε ειιΙιεεεεεειι
ΠοηιΙιιιιιε-Ιειεεειοεεε εει ΒιιΙιι·Ιει·ε.εΙιεε, νοε άεεεε ει· εεεΙι
ε:ετε ΕΙι·ιοΙε·ε Ιιει Κιιιάετε ε·εεεΙιειι Με. εειιιεεεΙιεΙι ιε άεε
Γε.ΙΙεε. ινε εειερει·ει·εε ιιεά ρει·ιεεεεεεεε Βι·Ιιι·εεΙιεε Ιεεεεεεά.
Βει Κιεάει·ε ιιεεει· 2 Μι.Ιιι·εε ΙιεΙιε ει· Ποι·ρΙιιιιιιιειεεει·ιεεεεεεε
ειεΙιε εεε·εινεεάε. ΜεεΙιε εΙιει·, άεεε Με ε.ιιεΙι Μι Με νοι·ειεΙι·ε
νει·ειιεΙιε ενει·άεε Ιιεεεεεε.

Βει·ι· .Τιι ι· ε ε ε ε -8ε. ΜιεΙιε.εΙιε Με 9 Β`Μιε νεε Πνεεεεει·ιε,
Με άει· ιεεει·εεε Βεεε.εάΙιιε,ε· Με ΟΜειιιεΙ. νι7ιειεεεΙι, 'ΓεεεεΙ
Με ιι. ε. ει. ει·οεεεεε, Ιοεει ιειε ε·ιιεειε Βι·ι'εΙε;ε ΙιεΙιεεάεΙε, ιε
άεει ει· άεε Πει·ιε ιειε εεΙιννεεΙιεε 8εΙιΙιιιιιιε- (Ι:14000) οάει·
εεει·Ιιεε Βοι·εειιιε-Βεεεεε·εε ειιιιΙεε. Μ· νει·ινε.εάεε εε άεε
θριιΙεεεςεε άεε Ι)ει·ειι·οΙιι·, ινειΙ ιιιιιε Με εεειεερειεεΙιε Ιι'Ιιιεειε
Ιιειε ιειεεεΙεε άεεεεΙΙιεε ΙιεΙιει· Ιιιεε.εε'Ιιι·ιεςεε Ιιε.ιιιι Με ιιιιε
άειε ΚΙγεειε. εεά ννεΙΙ άιεεεΙΙιε άει·εΙι Με Β.εΙιι· ι·ιιεεΙιει· εε
ι·ιιεΙιιιιεεεε, ινειε νοε Ιιεεοεάει·ει· ΨιεΙιτιε;Ιεειε εει άει· Αεννεε
άιιεΒ· νοε ΗεΙιΙιειεε ει·εεΙιειιιε, Ιιειιιιι“ενει·ιεειάιιες άει· ιιιεοκι
εεειοεεεεεε.Ιιι·.
Ηει·ι· 'Ι'ΙιιΙο-Βιειι. Ιιεΐιιι·ινοι·εεε ε;ΙειεΙιε'ε.ΙΙεΜε Αεννεεάιιιιε·
νεε ειιΙιειιτε.εεε Μει·ρΙιιιιιιι-ϊε_ιεεειοεεε Ιιει Ιιει'ει8·ειι'Γεεεειιιεε.
Βι· Ιιε.Ιιε ΙιιεννειΙειι εεΙιι· ιιι·εεεε θεΙιεε ε·εε·εΙιεε, ε. Β. Ι8ιε.Ιιι·ι
εεε Κιεάει·ε '/σ Θιι·ε.ε. Πι· ειεριιεΙιΙτ.ε'ει·εει· ι·ειεΙιΙιεΙι Μειω
ΙιεεΙιεεε Ε'ΙειεεΙι ειι @Με - εεννε. εειιεάΙιεΙι Με Ι/εεειιεάΙιεΙι
1 ΤΙιεεΙΒιιεΙ νοΙΙ - ρ;ΙειεΙιεειειε ιιιιε Βιιεοεεάε, Μι. εεεΙι άεε
Πεεει·εεεΙιεεεεε νεε νοιε, Βε.ιιει· εεά ΒιιΙιεει· Ι4"ΙειεεΙι
Ιιει θεε·εεννετε νοιι 88ειιιεε εεΙιεεΙΙ ι·εεει·Ι›ιι·ε ενει·άε. Πε εει
εερει·ιιιιεεεεΙΙ εεεΙιεεννιεεεε, άει.εε εεε ειεει· εΙιε·εΙιιιεάεεειι
Βιιεεάει·ιεεεΙιΙιεεε ιε Ιιετικει·Με ΜΙεε Ε'Ιειεειι εει'8·εεοιειιιεε
ννειάε ιιεά ειεΙιεε ιεεΙιι· ιε άεε ΒιεΙιάε.ι·ει ε·εΙεεε;ε.
Ηει·ι· ΒΙιεάι·ειεΙι-ινοΙειει· ννιεάει·ΙιοΙε.άε.εε ει· ινειΙιι·εεά
άει· Β.εΙιι·εριάειειε ιτε .ΤεΙιι·ε 18θθ--97 Ιιειε Ε”ιεΙιει·ιιε νει·Ιειιε'
άει· ιεεεπεε Κι·ε.εΙιΙιειε εεεεεειιι·ε ΙιεΙιε. Βειεει· ΑεειεΙιε εεεΙι
ινιιι·άε ΙΜΙεΙι Ιιει άει· Βι·εε.Ιιι·εεε· νεε Βιιιιι·Ιιι·εεΙιεε εεεΙι εεε
εει·ε Ι)ιεεεεε Με ΓΙειεεΙι Ιειεεεε. ΙΜ· Ιιε.Ιε εε ειεΙιε εε- ινιιΙιι·
εεΙιειεΙιεΙι, άεεε Ε'Ιιεε·ειι Με ΒιιΙιτιειΙιι·οΙιεε ιιΙιει·ετε.ε;εεΕεεε
εεε ιιεά ειεΙιε εεε άεει Πιεεεεεάει άεεε ει· ιε ειε εεά άει·εεΙ
εεε Ε'ειιιιιιεε εεΙεεε ιεεΙιι·ει·ε ΒιιΙιι·ειιΙΙε ι'εεά, άεε 8εΙιΙιιεε,
άεεε Με ει: άεε Ρεεεεε εεεΙεει·εεε Κειιιιε εεεινεάει· ειεε Μι
εςεεεΙιννε.εΙιτεΙνιι·Ιιιιι:ιε Ιεεειεεειι εάει· ιεεινιεεε νει·ειεάει·εεε;ειι
άει·εΙιειεεΙιεε ειιιεεεεε, εει ιΙιι·ε ινιι·Ιεεεειε ?Με ε.εειιεεΙιιιιειι
εεε ινειεει·ε ΑιιεεεεΙιεεε·ειι Ιιει·νοι·2ει·ιιι'εε.
Ηει·ι· ιν. Ιιεεε-ννεεάεε εεε ιιι ει·ιιΙιει·εε .ϊεΙιι·εε ιε άει·
Ιει'εεειοεεεΙιεΙιειΙιιεες άεε θεε.άεΙιτεεεεεΙιε.εεεε πε Βιμ ΘεΙε
εεΙιειε 8·εΙιεΙιε, ειεε ει·οεεε ΖΜιΙ νοπ ΒιιΙιι·ΙειεεΙΙειι Με ιΙιι·ε
. ιεΙιει·ειιι·νειι Ιιιιι εε ΙιεοΙιεεΙιεεε ιιεά άεΙ›ει άεε Βιεάι·ιιεΙΙ ει·
ΙιιιΙεεε, άεεε ιε άει· Μειιι·ΖεΙιΙ άει· ΙΜΒ.ΙΙε άστε Ε"ιεΙιει·ειιιει·ειε,
ννο Βεεεεεειοε άεε Βει·ειιεΙιεΙεε ι·οι·Ιεε. ΙΒε εει ιε άειΓει·ειεεε
Ε'ε;ΙΙεε εε.εΙι Αεννεεάεεε· νοιι ΑΙιι'ιιΙιιιειεεεΙε - ά:ιειεΙε ννιιι·άε
Οε.ΙοειεΙ εει·ει·ειιεε - Με Τειερει·εειιι· Με Με Νοι·ιε εεεεε
εεε. ΗιεειεΙιεΙιεΙι άει· νεε Ηει·ι·ε ΒΙιε άι·ειεΙι εεεεειιΙιι·ιειι
θει·ιιεΙιΙοει8·Ιιειε άει· ΒιιΙιι·ειιιΙιΙε ει:ιεΙιε ει· Με άιειειιιεεε εειιε
ειιιιιιει·Ιιεειε, εει άεεεε νεε νοι·εΙιειειε ι·ειε ΙιΙιιιιε·ε, εεεΙιειε
εειεΙιεεάε ΒιιιΙιΙε ειιι'ει·ειεε, Με Με ε.ιιεεειΙιιιιεΙοεειεε εεΙιΙεεΙιεε
Ρι·οι.:εοεεάει.ι·Ιιιειεε,ινε.Ιιι·εεά άει· ιε ερειεει·εεθεειάιεε ειιί'ει·ε
τεεάε Με (ιει·ιιεΙι ρι·οε·ιιοεειεεΙιειεΙιε εεειιεεειε· εει. Πιε Αε
ειεΙιε άεε νει·ει·ειεεεάειι, άε.εε άει· ΜιιεΙι Με ΝεΙιι·ιιε.ε·ειειεεεΙ
εει ΒιιΙιτκι·εεΙιειι νει· ΓειεεεεεΙιεΙιεειιι Ε'ΙειεεΙι άει· νοπ” Ζε
εεΙιειι εει, εειε ει· Με νοε Ρι·οεεεεοι· Ηοε'ειιι εε ιι ιε εειιιει·
ΜΙιεεειειεεε 'ΓΙιετεριε εεεεε·εΙιειιε 'Ι'ΙιεεεεεΙιε εεεεεε·εε. ά:ιεε
ΜιΙεΙι νιεΙ ΚοεΙι ιιιιιεΙιε. Ε. εει άε.Ιιει· ιε εεΙιννει·εε Γει.ΙΙεε
Ιιειιιιιε $εΙιεεεεε· άεε Πε.ι·ιιιεε άεε Ε'ιεΙΙΙε ι·'ει·Ιιε 'Ι'ι·ερεε
ιιιιε εειιι· ειιεειε Πι·ι`οιε·εΙιεειιτει. Πι. ιιιιε Με Βι·ΙιεΙειιες άεε
ΑΙιάοιεεεε ειιιε Ρι·ε.άιεροειιι0ε ει» Με ΙΩι·ειι·ειιΚειιε εε άεε



ιιι

Η.πει· ιιι νιειειι ε'ειΙεπ άειειιειειεπ εοειεπ. ειιηιι'εειε ει· Με
'Γι·εεεε ειπει· ινοΠεπεπ Εειεειιιάε ινιιιιι·εεά ειιιει· Βειάειιιιε.
Ηει·ι· ιν εεει·-ειειιπ ειινεεπτ. άειεε εει·ειιε ιιιειιιι'ιιοε νει·
εεεισάεεει·τι,ε·εΠεοτει·ιεε ιπιΡΙιεεεειιιεεει εεεεε·,ειι·ιεεεπ εειεε.
ΡΜ· άιε Απειιιιιιιε άεε νοι·ιτεεεεάειι, άειεε άιε νιι·πιεπε πιει·
Βιιει·πιιει·οεεε ιιι άεπ Αιιειεει·ιιεεεε εεεεεοιιννεοιιΙ: οάει· ει·
ιοεοεειι εει. ιιερε εειε θι·ιιπι νοι·. Πεπε, ινεππ άεπι εε ινει·ε,
πιιιεειε μ Με Βιιιιι·-Βιιιάειπιε ιιιι Κειιιι οι·ειιοει ννει·άειιεεε
εεε. Πιε Πιιι'ει·εει.ιεΙάιεε·ιιοεεεινιεοεεε Βιιιιι·ιειΙεε, Με πει
ιιοΙιειιι Ριεεει· ειπιιει·εειιεπ πιιά Έγρεπε ει. ιιι6.ιεε ιιιιειιιιιιιε
ιε ειιιιιετεε Βιιιάιειι άεε 'ι'ι·ρειιε ιε Βει:ι·ποει. Μι άει· Βιιιιι·
ειπε! εοεοε ιειειοιι επ Αειεπε ειιιιιε· ω. εει άει· ιεΙ:2ιεεε:ιειι
τεε Κι·ειιιιιιειε ιιεει· ει·ει ιπ ερειει·επ ιι'εοεεπ Πει·ιπειετεπ,ι.ιειι
ειιι'ιι·ειεε.
Βει·ι· Πει·ιιιι οι Ζει” ιι·ειετ επι Με Βεάειιιιιπε Με· αε
πεπεε Πει.ει·εεεειιπε άεε Αεάοιιιεπε Με Με 'Γιιει·ειριεάει· Βιιει·
ει". δε εποε Με· ΠεεεΙιεειιιιε άει· Πιοει·ειιοπεπ. Με άιιι·οιι
Ιοοιιιεπ Πι·ιιοεεειιιιιει·ε ιιπά 8οεινεΊιιιεε: άεε Πιιι·ιιιεε Μειω
ειιεΠεε εει. εει άιε Ήειιιι.εάιιιιιε·,ειειιιιειιεπ. Βει νει·ννιεει·επάει·
Βι·ιιι·επειιεε άεε Οοιοπ άειιοεπάεπε εειειι :ιειιεεειιεεεε Βιιιιιιιπ
ε·ειι νοι·ειιπειιιειιιι. εει Βι·ει·ιι.εειιει.:άει· ε'ιειιιιιε εεεει.ιιεε εάει·
άεε (ιοεοιιιε εει οι. ι·ι‹·ιπι εειιιιι“ε ιι·ι·ιιεάιιοιιει· Πιιιιεει·ιιεε· Με
Πε.ιιεεε ειιιι·εεειει. Νιιοιι εειπει· Αιιειοιιτ ειοιιε ειεε Ειεεει·
πιιτει· εννει Βεάιιιεςπεεεε εε Με· Βιιει· ειπ: εει Οεειιρειιεε
ιιπά εειιιι Απι'ι.ι·ειεε νοε εεει.ιεοεειι Βιεεεοιιιπεεεε. Ιπι επε
ι.ειεε Με ειιάε ειοε Με Βπει·-'Ι'νεεειά ιιιιτ εοεειιι Εεεε»
ειπε. Πι· ειιιιιιιεειι Με Απννεπάιιεε· άεε Μοι·ιιιιιειιιε ειιά νει·

@με
άεε Οριιιιιι, Με εε νει·ετοιιιιιπε ιιπά Βι·ει·εοιιεε ιιει·νοι

ιιι τ.
Ηει·ι· Νειιινειά-Ει·ιεε ειειιιιειιιι @με 'Ι'εεεεπιεπ Νιιι·
οοιιοε ιε Γοι·ιιι νοε Βερεοειτοι·ιεπ.
Ι·ίει·ι· ιι εν-Βιεε. ιιιιεεει·ι ειοε Με θι·ππά εειεει· ιπ Με· ιπ
ι”εοιιοπεεειιιειιππε: άεε Βιεε'εοεεπ 8ιεάτει·επεεπιιπιιεεε ι.ι·ε
ιιιιιοειεε Βι·ι'ε.ει·ιιπεεπ άιιειπ. άειεε Με Ρι·εεε0εε άει· Πνεεπ
τειιε ιιιι ινεεεπιιιοιιεπ νοπι ΑΙιπεπιειπεπετειιάε Μιά άειε Απε
εεεεε άεε Κι·ιιπιιειι ε.εεεει.ειε ω. Πιπ νει·Γειιεεεε Αιιεεεεειι
εει επιιι·εάει· άπι·οε ειεε εοεινει·ε Ιειοιιιοε.ιιοιι οάει· άιιι·οιι
Ιεεεάεπειπάε 8οιιΙει'Ιοειεεειε ιε Γοιε.ιε ιιειειαει·'Ι'επεειπεπ εετ
νοι·ιιει·ιιι'επ. ννεεε Με Κι·επεεε άιιι·οιι εΙοι·ριιιιιιιι-Ιειεοιιοπειι
πιει θεεειιιεε ,εεει·ιιοει ινει·άειι ιιπά άιιτπεοιι ειπ ε·ιιιεε Λεε
εεεεπ :ειεεε. εε εει Με Ρι·εεεοεε ειπε ειιιτε. ιιιι επι€εεειι:ι.ε
εεεει.εε ε'ειιε εεει· ειπε ιετεΙε. Επει· ιιιιι. ειιιιιι.ιεε, επειιιιιτ
ειιεεεεάεε θιϋειεε επάε εεειι εειπει· Πι·ιιιει·ιιπε· .<ιεινόιιε
Ιιοε τιιάιιιοε. Βιιιεε 'Ι'νεεπε ιιεειιοεεε νει·ει.ει άει· Βεει· ιιιιτ
εοεειε οοιιιιιιιιιι·ιιοιιειε Β"ιεεει· ιιεεε ει· ειοιιι ,εεεειιεε. νι·οιιΙ
εεει· εει·ιιιε;ε εεεεάιιοιιε Τειερει·ειιιι·ειειεει·ιιεεεε. άιε ιιιειει:
εεεε Αεννεεάιιες νοε Αει'ιιιιι·ιιιιιιειε εεεννιιιάεε.
Ηει·ι· ΒΙιε άι·ειοε - ινοιπιιιι· εει·ιοιιιει. ιιεει· Βιιιιι·-ΒιιιιιΙε.
Με εε Βει:ιεε άει· Βι·ει·ιιεειιεε ειοιιι: ι.:ει·ιιοειοε ννει·επ. εοπ
άειε εε πει ιπι ινι>ιιει·ειινει·ιιιπιε ννιιι·άεπ. οι Με θει·ιιοιι
Ιοεννει·άεε Με· θειιεΙε ειε Βιιιεε Ζειειιεπ ιε ρι·ο;;ιιοειιεειιει·Βε
πιειιιιεκ εει. Με ει πιοιιι οοπετειιι·ειι ιιιιππεπ.
4. Ηειι· 'Γιιιιο-Βιειι ει·ιιι,ιιτει·ιειπιε.·ε νοε ιιιιπ ει·εεεεεεε
νοι·ι·ιοιιιιιπειεπ επ ,,Κι·ει'ιεεειιειιιιιιιι€ειι εε ειιιειαειιι“.
Πιεεε νοι·ι·ιεειπεεεε ειειεπ άιε ειιιιιιιοιιεειτ:
Ι) Πιε εεει· εειιιιεςεπ Βεειε νοε Κι·ιιιιεε επ εεετιιππιεε,
ινειοεε θα ιιοεε ιπ εοεειπειι.ι εειειιιοε ει·ειοιεεεεε ειιιειιειε
νοι·εεπάεπ Με Μιά άπιιπ Με Ηοε'πιιπε; Με ειπε ινιεάειιιει·
ειειιιιειι· άει· ι“ιιιεει·εε Πειετιιεςειιιειαεειτ πεεειι.
2) θεΙιεε·τ εε εε νιεΙεπ επεεπιπιεεεεεεαιεπ Μεεεειει·ερρεπ
σε Βειειππε·ειειιιειιειτ άει· ειπιειιιειι Μιιεεειπ ιεειειιετειιειι Μιά
εε ειειοεειιιε θεεε.ιιιπιιΙειειιιιιι.ιεε ιε ιει·ε ειεεειιιεε Βεειεεά
ιεειιε 2ιι 2ει·ιεςεπ. Πεεοιιάει·ε άεειιιεε Με Μεεεε εε άεπ
Ριιιε;ει·ιειιεεειε επ Τε".
Πιε ειεεει·ιεεε Κι·ε.ι'τιιιεεεει·άει· εεε ινετάεπ εεεπτει, ιπ
άειιι Με Με Ηειεά πιπιε.εειοε ιιπά άι·ιιεεεεε. Ηιει·άΜειι ινιι·ά ειε
Ζι>ιςει·ιε Πεινεριιπε· 2εεειει, Μάθε” ιε θιι·επιπιειι Με ειιιιιιε
άεε Πι·πεεεε επειεει. 8εΙεεινει·ειιι.πάΙιοε εεπε ιιιειεει Με
Ποιετεε;;·_ιεάεε ειεεεΙεεε Γιεεει·ιειιεεειε Πισω ειιιε.εετ ινει·άεε.
Τε. ει·Ιειιτει·τεπ εειπεπι Αερει·ιιιε Με Κι·ιιιιιεεεειιεε· Μιά
Ε”ιιιεειιιειιειεεε Με Υει·ι'εειεε εει εειεεε Κι·ειιεεειιιειειιπε·εε.
Πι· Με" ειεειι ΡεΙΙ νοε 8οει·ειεετϋι·ιιεε;εε. ιε ινειοεειε ειεε
8οεινεοεεεις άει· 8ιτεοειειιεεειε νοιε ι·εοετοιι Ζειις·ειιεεει· Με
Πι·εεοιιε ιιιι.οει:εινιεεειι ινειάεε ιιεεπιε. Οιιπε ειιιε άετε.ι·ιιΞε
Κι·εΠεεειιιιιιεπιις ινει·ε εε ιιειιιϋειιοε ε;εινεεειι Με Πι·ειιοΙιε
άει· 8οει·ειεειει·πιιε επ ει·ι‹ειιπειι Μιά ει·ι'οιε·ιειοεεπ εεεεπάεΙε.
Πιε Ποιιι·ειεει.ϋι·ιιεε·επινει·άεε νιεΙιε.οε ιιιιι. άειε Βι·εεειετ νοε
Ν π εεεεπιε εειιεπάεΙτ. ιπάειιι ιιιιιπ εε Με εειεεενει·ειεπάΙιεε
επειπιπιι, άεεε Με Βειιεειιιεεεειιι άει· Ρ'ιεεει εεεοιιινιι1οιιτειιιά.
Πειε Βι·ιιοειετ εεε Με Βεεεειιιιιεεειε Με· Γιε,ιι·ει·ειιιΙεετεπ Μιά
εκει άεεεεε Με διι·εεειιιιιεεειιι άει· Ε'ιεε_ει· εεΙπειεε. 'Γ. Με
ιιπιι ιε νιειεπ Ρειιιεε ιειτ εειεεε Κι·ει”ιπιεεεει·ε ιεεεεεει:ειιι,
άειεεεει Βοιιι·ειεειϋι·ιιπε·ειι εεΙιι· εειιιι,ε·Με Βι·ιι:ειπιιεεειιι άει·
Γιει;ει· ι·εοιιιε εεεεευ ειει·ε μ ιιοειι ειιιι·ιτει·Με ιιπιιε ειπάιιεά
άιιεε Με 8οετειεειετιιπε· άιιπε άιιι·ειι Βι·ιιι·ε.πειιεε·επάει·Βιι·εοε
ιιιπειιειε εεάιπει ινει·άειι. ιιι εοιοεεε ΓεΙΙεπ ιιεππ :Με ειπε
Πειεειιιιι,ε πιει·ει·ει·ειιετεε Βιι·εεειειιεεεΙε πει· εειιιισιιειι ννιτευε.
Πει άεπ ειεΙιει·ι;.:οεΚι·εΓτεεεειπιιιιιιπ,ςεε Με· εε ιιιοιιτ ιιι6ε;
Με ιτε εειεεεειάεπ. ινεΙοιιε Μιιεεεε;ι·ιιρρεε ειπε 8ειιινιιοειιιι€

ει·ιιιτεε ειιιτεπ Μιά ιιιιιε εεεει:ε άεεει· εποε ειοετ πεεεπ εε
ει.ιιπιεεε, ινειεεε Μιιει:ειπ άιιι·ιειιΠεεππε·εε επ Ιει·ΜιιΞεπ εειεε.
Με” πιπεειε άεεε εποε Με Βεεεπάιιιεε: άει· Βοει·ειεει.ϋι·εε·
εεε άει· Ήε.εά Με ειιε2Ιιεε ει·ι“οιειοεεειε.
'Γ. ετειιι ειπεε Κπιιεεε νοε Η .Τειιιεπ νει. άεεεεε εεπεει·
ι·εοειει· Αιιιι Με νοιιειεπάιε πειιιειει: ει·εεειεπ. Πιο Πι·εεοεε
άει· Πεειπιιιιε ισιπειε ι.νεεειι ιιπε·εειιεεπάει· Αεε·.εεεε άεε εοιιει.
ρεεε: ιειιιειοε Κεεεεε ειοει. εειιειιει· ιεετε·εει:ειιτννει·άεε.
Πει· Κεεεε εειιε νοι· ειιιεπι .Πειτε (Αιιειιει: ιεενι ειπειι
Βι·ποιι άει· ιππει·επ Θειεπειιποιτεε επι ΕΙιειιεοεεπεειεπε ει·
ιιιι.επ. Πει· Βι·ιιοιι ινειι·ι·οι·τι·ει'ιιιοειιιιτ νοιιειεπάεω Βεινεε·
ιειιιιειι πετει· ειιιει·ιιιειοιιτειι Ρεεεενει·εε.πάε εεεπειι νει·ιιειιτ.
Βιινε ειπεπ ΜΜΜ. πεοε άει· νει·Ιειπεπεετι.ιεεεειοε Βεειεει·
2επ εε άει· Βι·ποιιειειιε ειεεεειεΙΙι. νοε Εεεε· εεε·ιειιετ Μιά
ιιιετε.ιιι'ειι”ειειε ειπε ν‹ιιΙει·ιεάιεε ιἰι·ει'ιΙ‹ιειε·ι‹ειι.ιιιιει·Βοειιιι.ει·
εεΙεπεπιιιειιειπ. Βιιειιεεε·επεεΙειιιι- Μιά Ηιιιιάπιπεεειπ.
Πει· Κειιεε ινιιι·άε ιιι ει” πει Βιεοιι·ιοιιιιτ. Μεεεε;;ε εεεε.ε
άειι. ιιιιπε πεεεεπειι·ει·ειιεε Πι·ί'οιε·. Ιπι .ΜΗ Ι898 επιε ει· ιε
Μο Βειιεεάιιιιιε νοε Τ.. ινεε·εει· ειειιει· εποε εειεε εεεοεάει·ειι
Πι·ι'οιειε"Με Με. Τ. ετεΙΙΙ: άεε Κι·ε.ειιεπ νει, ιιιε πε.οιιειι·
ννειεεπ. άει.εεει· άοοε εεεε Βεετε νοε ιιι-εεε" ιειτ εειεεε
Κι·ιιι'ιιιιεεεει·πειιοιινι·ειεεπιιιιεε ππά άιιεε εει Μεεει· (ινοει ι·ειε
ιιει·ιειιει·εε) Μιιιιιιππι; ειπε ιιεεοιιιι ιιε,ι;ιιεειιε,·εΡι·ο8·εεεε εεειι
πισω επ ειειιεε ει.
Πει· Κι·ιιιιεε Εεεε ιιιιι άεπι ειιεεεε Αι·πιε ειεεε Β.ειιεεειιες
ειιι ιιπά εει· Ζιεεεπ. ιεειοεει· ε·επειι Με 7'5”)θιιιι. εειεετει ιει.
Πι· Ιο.πιι ιιιειιι ιιιειιι· Με 750 θι·ιπ. Μεεεε. εεει· Με ινεειιι·ει·
Με 750 (ιι·ιιι. ισιπε ει· ιιιειιι ειε- ιιπά ιιει·ειειιεε. Πιεεε εοεειε·
εει.ι·εεει· επιειιιεεάε Ί'Ιιεεεεοιιε ει·ειιιιτ Τ. Γοιε;επάει·ιιιεεεεε.
?'50 (ιι·ιπ· ειπά ειπ ινεειε εειιινει·ει· Με άει· Αι·ιπ άεε Κεπε
εεε ιιπά εεεεπ άειιει· άειι Αι·ιιι. ινεεε ει· Ιιετε.ειιιι.εει. Πεε
νειιι ΠοιΙεεειιεε εεεεεεεεπ Αι·ιε εϋπιιειι Με )ιεεεειπ εε άει·
Βιιοιιεειιε άεε Αι·πιεε ειιι·ιιειιειοεειι. ινεπε Με θεινιοιιτ 750Οι·ιιι.
ιιιειιι ιιεειετειιιτ.
Πιε ειπε Μεεει· Μιιεεειε (ιιι.ιιεειιειιε άοι·ει. ιι·ιοερεπ. ε. ιν.)
ει·ιιιιιι πιιιιι ιιΙεο, ινεειι ιεεε Με θειι·ιοει άεε Αιιιιεε νοε
?ότι(ιι·ιιι. εειιεει. Πε ιιιιπ 750 (ιι·ιε. άεε Αι·πι ιιιιιιπι ιιεεεε,
εε ιειιεε Με Κι·ειι'ι.άεε τι·ιοεεει ειιιεειιιιιιε π. ε. ιν. ιιϋεεειεεε
200 Με 300 θιι·ιιι. εειι·ιιιι·εε.
Με άεπ τιιοεεε εειε.πε· εε 250 θι·ιε. ιιιιοιικιιινιεεεε. Πιεεει·
Νεειιννειε ινπτάε ΐοιεεεάει·ιεεεεεε ιι·ειιει'ει·ι.
Πει· Βιιεεεοπειι ινπι·άε Με ειιιεπ 'Γιιοε εεει,ειει·ι, Με Ηιι.εά
Με. ειπε: Ποεπιιι· Μι Με Ζιιιιιιιει·άεοιιει.ιειι2ι.εςτ.εε άει.εε άει·
Πειει·ει·ιπ ειπε νν:ιε·ει·εοιιιεΒιειιιιιιε· ειππειιιιι. Η άιεεει· εεε
Ιππε πι: άει· Πειει·ει·ιπ 230 θι·ιπ. Πει· ειεειιε εεε ιε Μεεει·
8ιειΙππε επι· Ι50 θι·ιιι.. εΙεο ειπ Θεινιοιιι, Με εει·ιιηι·ει· Με,
Με Με θεινιοιιι άεε Πιιιει·ει·ιιιεε. Πιιιιει· Ιιοεπιε εποε Με·
Κιεεεε άειι Πειει·ε.ι·πι ειοει ετεεεεε, ινεπε ει· ιεε ιιει·ε.ειι€ιερςεπ
ιιεεε. Πι· Ι-ιοπιιτεπει· ιε ιινιε·ει·εοετει·ΒιεΙΙιιιιε ιιιιι ειιι ιιπά
εει· εειιιεε;επ.
Απ? άιε Κιει“τεεετιπιιιιιιπ,<ι·ειιεπ άεε ιιπιει·ειι θιΙιεάπιεεεεπ
ειπε 'Γ. πιοιιι "ε" Με. Πιεεε Με νει·ὁιι`επιιιοιιι. ιιι άεπ
Αιάιειιοε «Η ε ε π ε ε·ο ε». ν ο Ι ιι ιιι ε ε ε'εεεε ΐοι·ιι·ιιεε 1897
Μιιι·ε Μιά Κι·ιιι`τεεειιιιιιειιει;εε επ :ι.ι·ειΙιειιεε
Ζ ιν ε ο ιι ε ιι. ΜιιποΙιειιει· ιιιεάιοιειεοιιε ιι'οοιιειιεοιιι·. 1897,Ν: 80.

(Αιιιοι·ειει·ει).
ε. Ηειι· Βιιε ά ι·ειοε-ινοιιιιιιι· άειειιεειι·ιιι ειεεε Με ι·οε
«0ιιιοειε ιιιιιιιεεε ιιι Ε'ειΒε νοε “Με” ει” ε'ειιιειειιι
ειιιιι·ε».
Ποιά τε θ. ιιι ει. ε., ιετ εειι 3 Μιει·ειι ιιι ειπει· Βιιεοειι
άεπ-Πεειιιι Με Πειιι·ιιεε: εεεεειειιι, ινε ει· Νιιι·Ιιεε Με: εοεο.
ενειεειειεεεει·ε ιε Βει·ιιιιιιιπε· ειπε. νει· 2 .ιεει·επ ιιω1ιιε ει·
εεε ιιιιτ εειεει· ιιιεεεεε ε`ιεεει· ινει:εε νοι·. ιιεοιιάειιι ει· εοεοε
ιεειιι·ει·ε ενοοιιειι ει·Γοιειοε εεεε.ιιάειτ ιι·οιάεε ινιιι·. Μειεε Μι
ιπιιιιι:ςεΠιιτει·ειιεειιπε ει·ι:ειε άεπεειεεε Βει”ιιιιά,άει· εποε εειιτε
νοι·ιιεει. Πιε ΝΗΜΑ άεε Πιιιιιιιεπε, άεε Ζειαε- Μιά Μικειιιει:ει·ε
ειπά νεει Νεεειεετι τω: εεεειιοεεε. επι Πι·ιιοιι ειιιιεετι ειοε
Βιιει·, Με Νεεειρεε.ιεεεεε ειπά εεΙιι· εοΙιειει·ειιε.ιι. Πιοεεε Ζε
ετε.πάεεινεεεε Μ: Ρετ., άει· εει·ειιε Ι Με· ειπε· ιε εειιιιιιειει·
Ρειει·ιε εεεεετειιι ινει·, εεε; 2 .ιιιιιιεε ει·εειτειιιιΓε.ιιι€.Νεοιιάειε
ει· νοε πιιι· ιιεά νοε ειιάει·ειι Αετειεπ ειιτ άειι νει·εοιιιεάεπετεπ
Μιιτειε εειιεεάειτ ινοι·άεε ννιι.ι·.ννε.ιιάιεει· ειοε ιε Με .Τιιι·ιειι·ει·
οιιιι·ιιι·ε. Κιιιιιι‹ ιιπά άειι·ιιιιι”ιε Με οειιιιι·8. Αειιιειιιιεε: άεε
.Τιιιήεινει·Ηοεριιειε, ινε ει· εεε.εειιιιε Με. άειε εοιιει·ιεε Ι.ειιει
ιιπά ΜΜΜ ιιιιτ άειιι Ρε.ειιειιε'εοιιεε Τιιει·πιοιιιιιιιει· ερει·ιι·ι.
ινπι·άε. Ποοε ει·ινιεε ειοιι Με Κι·ε.ιιιιιιειτεειιιπιιΙιοιιεπ Βειιε.ιιά
ιιιεε·ειιιετεοάεε εεεεειιεει· Με ειιεεει·ετ εει·ι.ιιιιεειιζ. Κιιιιιε
2ειετε ειιιιιιιοε ειε Νιιε·εΙΒΙιεά ειπε ι.;ει·ιεεε Βεεεει·ιιεε·, εε
Με επι 2. οάει· 8. Γιιι;;ει· ιι·ιεάει· Βιιει·ιιιιε.· ιπιι ετπι·ιιει·
Βοειεει·εεε.ιΊ:ιεςεειιΜε ιιεά ειιππι ι·νιιι·άιεεεε θιιεά ιε άετ Πει:
εει·πει.;·,εε 2ειετε άει.εειιετει ειιιιιιιιειε ινιεάει· άιεεεΙεεε ρε
τιιοΙοειε‹:ιιεε Ενεεεειειιεεεε ε. ε. ι'

.

Πει: 2 .Τιιιιι·ειι εειιπάει.
ειοε Ρετ. ιιειιιιιει·ει·οοιιεε ιε ει·ετΙιειιει· Βειιεεάιιιεε;. άοοε Μ:
άιε Βεεεοι·ιιεε; εοειι ειειιιειε νοε ειειιι· Με 8-ιιι;ιεει· Πειιιει·
ι:εινεεεε. Απειι Με ΒειιιιιιάΙιιειε πειει· Ιιειιεεεοειεεε Μιά ιειι.
Βειιιιπ,ε· νοε .Νά οάει· Αι·ιεεει. ειιι·ιε, εοινιε Βειάει· Με. οάει·
οιιεε Ζιιεετε νοε ιεεάιεε.ιιιειιι6εεε Μιιιειιι, εποε Με νει·εειιιε
άεπετεε Βε.ιεοε εειςιεε ιιειπειι Ει·ιοια. Πιε Νεεςειειιεειεεε ιει
ειει· ει·Ιιι·ιιεετι ειειιι εεει· Με Κιιοοιιειι- εάει· ειιιεεει;ειι·εεε,



π·

ιιειειιε ειειι νισιιιι·ειισ σει· 8ειι2ειι ?Ϊεἱι :σε ιιοι·ιιιεΙ ει·ιι·ξεειι.
8οιιε.ισ σιε Βιιει·-Ριιειειιι ειιι.ιετιιι ειιισ, ιιοει·ειειιι ειοιι σε.ιι
Νεεειοειι ιιιιι ειιιει· σιιιιιιετι ΗειιτρΙειιε, ινεΙοιιε σειιιιιειι σιε
εισιι ιιειιιιιισειισε Νεεε18σϋΒιιιιι2 ει·ιιειιιιειι Μπι;; σοειι ινιισ
σιε Βεεειιει·ειιοιι σεε ιιειιειι Νεεειε, ννεΙειιειιιιιιιει·νεοι ιιι·ιιιισε
σεε Νιι€ειίιι12εε ειιεεειιι, σιιι·ειι ινιεσει·ιιιιιιι·ειειισε ειιει·ιιιι€ειι
ιιιιιετοιοεΙιειι. Ηει· ειιιι·ιεειι 8ειιιιιεικιιει'ιιι;ι‹ειι νι·εε·ειι,ινειειιε
σει ιεσει· ιιειιειι Βιιει·ειιεειιιιιιιιιιιε· ιιιιει·ιι·σειιειι σε ιιιιιεε σιεεε
Ρ1ιιιιε ιιιιιιιει· νι·ιεσει·ειιιιειιιιινει·σειι».

(Ασιοι·ειει·ει).
θ. Βει·ι· ΡειιΙ ΚΙειιιιιι-Βιἔιι σειιιοιιειι·ιι·ι «Οοι·εειτο ιιιισ
θειιιιρριιι·ιιτε ιιιιε σειιιιιοισ», σιε ειιιειι εειιιει· νοι·εειιι·ιιι. ιιιιειι
ιημειιιιΒιιεεειι ειιεειει·ιιει. ειιι ριιεεειι, Ιειειιι ιιιισ ιιιιιιε ειιισ
ιιιισ ειειι σειιει· ιιιι· σιε ροιιιιιιιιιεειιε Βειιειισιιιιιις ειΒιιειι. Με
Βιιιι2ε ιετ. ιιει σειι Αρρει·ειειι '1'ειε.ει·εριιειισι·ειιιειι€εοιειειιι,
σει: ιιεεεειισ ιιοει·ιοε;ειι Με ιιιιι ΡΜ ι.ιεροιιιιετι ει.
Τ. Ωω· νοιι ΗΘ1°ιιι Η ιιιει·οει·σει· ιιιι€ειιιιιισι€ιε νοι·ιι·εε·
Π6.11ι.εεε, και σει· Αιιιοι· ιιιειιι ειιιννεεειισιει.
8. Ηει·ι· Ρειιι Κιε ιιιιιι -Βιι;ιι Ισια εειιιειι ιιιιιζειιιιιισιιμειι
νοι·ιι·ιι8·. «Ζσι· Βοιιιιιισιιιιιι; σει· 'Ι'ιιοει·ειιιοεε σει· ιιιιιιοιιειι
ιιιισ Ηειειιιιε». (Ισι·εειιιειιειι ιιι σει ει. Βειει·ειιιιι·,σει·ιιιεσ. ινο
ειιειιεειιι·ιιιι.

Ι) ι ε ε ιι ε ε ι ο ιι.
Ηει·ι· Α. ν. Βει·ειιιιι ιιιι Βιμ. νει·ιιιιεει. ιιιι ιιιιειεεεειιτειι
νοιιι·ε.8ε Κιειιι ιιι'ιι σειι Ηιιιινειε ιιιιι_ιειιε Βιιιειιιιοιιετννειι-ιε
εεΙιειιειι Με» νοιι ειι·ριεειι ειιιεει:ειισει· ειιιιεει· 0ειεοιιινειιιιε
σει· Βριριιγεειι οσει σει· εριριιχεει·ειι Βιισειι σει· Πιειριιχεε. ι)ιιε
εειειι Δι·ειιιιιιιειιεοιισει·, σιε ιιιι ιιει.;ιιιιι σει· '1'ιιοει·ειιιοεε ειιιιι
νει·ιι·εειιεειιι ειιιιιιειι ειιισ. 8ο Βιιι σιε ιιιιιιιοοιιιειι·ειισεεοιιεει·
νιιιινε Βειιειισιιιιιε σει σει· 'Ειιιιει·ειιιοεε ινιι·ιιε, εο σειεισι·ε
Ε'οιεειι ιιοιιιιε ειε σει σει· 0ει.εοιπνειιιιε ιιεΙιειι, σει σει· εε ιιιιιι
ει:: ιιιοΒιιειι ορει·ιιι ννεισειι εοιι. η
Ηει·ι· 'Ει·ε ιι-1ιιιισιιειιιι ι·ειει·ιι·τιιι Αιιεειιιιιεε σε σιε Μιι.ιιιει
Ισιιε; ΚΙειιι ιιι'ε. σσεε ιιι ιισειιειει· Σεπ ιιι σει· Πιιιι;εεειισ Μ·
με ειιι Βιιιιειοι·ιιιιιι τω· '1'ιιιιει·ειιιοεεεεειιιιιιισει ννει·σειι εοιΙ,
ιιιιει σειι εεεειιινειιιεειι Βιιιιισ σει· Ηειιειειιιειιεεννεςιιιι€. Μ·
ειννειιιιι σιε 'Ι'ιισ.ιικΚειι σεε «Πειιιεειιειι σειιιι·ιιι-Οοιιιιιεε» πι·
Βιιιοιιιιιιιι.; νοιι «Βειιειιιιιειι ιιιι· ιιιιιισειιιιι·ιιιιιιε» ιιιισ @σε
σο! σιε ιιι Βιιεεισιισ Βεειιιι:σειειι τεερ. ιιι σει· 6ι·ιιιισιιιιΒ· Βε
ει·ιιΤειιειιΒιιιιιιιοι·ιειι ειιι. Ζσιιι δειιιιιεε εειιιιιιςτ.ει· σιε ΒιισιιιιΗ
εισει· «ειεεεΙιεειισιι Ζει· Ηι·ιιιισιιιη; ειιιιιειιιιιεεΙιει· Βιιιιιιι.οι·ιθΜ
νει· ιιιισ ειιιειι σιειειιισειι Οοιιεεειι, σιε ιιιειι τω· σιεεε Απο·
ιεεειιιιειι ιιιιει·εεειει·ειι εοιιιειι, ειιιειι σειιιιιεε σει· Μπους ισ
ειιιει· Βει·ειιιιιιιε εσειιιιιιιιειιιιιιι·ειειι.
ι:ιει·ι· '1'ιιιιο-Βιςε εειιιιεεει. ειοιι σειι Αιιειιιιιι·σιι€ειι
ΚΙειιιιιι'ε ιιιι ιιιισ »Με σιε Οοιιεεειι, ννειεΙιε ιιιειιι ειιι
ι·ιιι·ι.ιειιειιισ, σιε 01ιιι·ιιι·ε;ειιιιιισ 0ι·ιιιοριισειι ι;ιει ιιιιειι ιιιιιιιε
νοιιειι, Με ιιιιι€_ισιιι·ιεειιΒειιειιισιιιιιεειι σε σιιιει·ειιιιεειι, σεε
ιιεεειιειιε 1εισει· ιιιοιιι. ιιιιιεει·. ιιιεςειι σιε Αιιυνειισιιιιις νοσ
0οι·εειιειι »ει ΧΥιι·οει-Βι·ιιι·ειιιισιιςειι ιιεειειιειι ιιοοιι νιειιιιειι
νοτιιτιιιειιε, σιε ει·ει σειιιι ιιεεειιιει ινει·σειι ιιϋιιιιιειι, ινειιιι
θιιιι·ιιι·σειι ιιιισ Νιειιι.ειιιι·ιιι·Βειι ειιειιιιιιιιειιειειιειι.
Ηει·ι ν. κι ιιι εεε ει-Βιε,·ειιιιιιειιιετ.σει· Αιιειειιι. ΚΙειιι ιιι'ε
ω, σε" εε οεσειιει1ιοιι ννε.ι·ε, ννειιιιΜε 1τισιιεει·ειινεεειιειιι
ειιιειι εοιιιε. Με σειιιιιισιιιιιε ιισιιιιε νοιι ερεειεΙιειειι νιει
ιειειιιει· ιιιισ ε·ι·ιιιισιιειιει· σιιι·ειιεειιιιιι·ι ιι·ει·σειι, ννειιιι σει·
Βιιιιιειιιει. ιιιιι ιιιιιει·ειιιιιι. Πεε Βιιοιιειιιιι ιιιιιεεε σιιιιιιιει· ειιι
εεισειι·ι ινει·σειι, σεεε ειιι Αι·ει. ιιειιιειιιεΒε ιιιειιι. ιιιειιι· εσιε
σειιιειε σει· Διεσιειιι ιιι ει·εειισριειισειιι Μεεεε ιιειιει·ι·εειιειι
ιιοιιιιε ιιιισ ιιι ιι'οιεε σεεεειι ερεειειιειειι ιιοιιινι·ειισιε ειιιειι.
ισει·ι· Ρειιιι 1σιειιι ιιι. .ιιι σειι Βιιιιειι, σιε1)ι·. Βε τι; ιιιε.ιι ιι
ιιιι Λυσε σει, σει σιε Βιεειιοεε ιιιειιι εε εειιινιει·ιε, σε εε ειειι
ιιιει· ιιιειει. ιιιιι σουτ. ειιιεει2ειισε, ιιιιι Β'ιειιει· ιιιισ εειινι·ει·ειι
Αιιεειιιειιιει·εοιιειιιιιιι€ειι ειιιιιει·εειιειισε Ζιιειιιιισε ιιο.ιισειε, σιε
σειι νεισε.ειιι ιιι σει· Βεεει ινοιιι σει ε.ειιιε ιιιιεει.ισεε Ει·οεεεεε
ιειιιιειι ινεισειι ιιιισ σειι Απε ιιι οιιει·ειεινει· '1'ιιει·εριε ιιεειιιιι
ιιιειι σιιι·ιιειι. Βειιινειει· εειειι _ιειιε Β`ιιιιε νοιι 0ειεοιιιι·ειιιιε
ιιι σιεειιοειιοιει·ειι, σιε ιιιιιιιιοιι σει· '1'ιιιιει·ειιιοεε ειιιοιιιεειιι
νει·ιειιιειι; σοοιι ειιιειι ιιιει· σιιι·ιιε εε ι.ςειιιιΒειι,σειε Βιειιιιι;ε
ειι ιιειϊειι, ιι·ειιιι ιιιιιιι οειιιειιειειιιιιςι, σιιεε εει·ιισε ιιι σιεεειι
ΗιΙιειι σιε ειειειιι-ιε ιι·ει ιιιειιιειι ιιιισ σει· Ει·οοεεε ιιιειιι· σοι
σιε ι.ιιιιιιιιγεε ιεερ. εεε εριιιιινιιιιι·εΜισο σει·εειιιειι ιιεει·ειιιιιει.
Ηει·ι· Με χ·ιν εισ -Αι·ειιεοσι·Β·.Μι. ειοιι σιε 'ι'ιιιιει·ειιιοεε σει·
Κιιοειιειι ιιιισ σειειιιιε ιισιιιιε; ε.ιιι εει·οοιισισεει·Βιιειε ειιιννιειι
επ., ιιιιιιιιε σει· Ηειιεει·2ι, σει· σιεεε Ζιιεισιισε εειιοιι ιι·ιιιι2ειι.ιε·
2ιι εεειειιιε ιιεκοιιιιιιε. ρι·οριινιεειιεειι ννιι·ιιειι,ιιισειιι ει· ειιιε
ριιιιΙοεε Κιιισει· σιιι·ειι ι5ειισιισισιιε "σε σειιισιιιιιι- ιιιισ Μουτ
ιιιισει·ιι νοι· ισοει·ειιιοεειι Βιιιι·ε.ιιιιιιιισειι ι·εειιισειιιες εοιιιιιιι.
Με Βειιιιιιιιιιιιιε.σει· εειειι ιιοει· ειιιειι ειιι πιεσε ασ ιισιει·
'εειισισειισεε Μιιιει ιιει σει· Βειιειισιιιιιε σει· ιιιιιει·ειιισεειι Βι·
ιιι·ε.ιιιιιιιι€ειι σει· ΚιιοεΙιειι ιιιισ ειειειιιιε Με ιιιιιι·ειι ιιι νιε1ειι
ι·ειιειι ειιιε ειειιεειιιιε οιιιιε Ορει·ιιιιοιι ιιει·οει, νοι·ιιιιεεεεειει,
σεεε σιιε ει·ιιιειιιιιε ωιεσ ιιι σει· ιιειιιι8ειι 6ιειιιιιιιι ιιιιιι·ι πι.
9ζ 1:ιει·ι·Η ο ιι ι ιι ει: ιι ·ΒιΒιι ιιιιιι. εειιιειι ειι€ειιιιιισιειειι νει·
ι.τιιε«Πειιει· Βειιιιιισιιιιις σει· Μει·ειιι·ει·ιειειιιικειι»,(ει·εειιιειιειι
ιιι σει· ει. Βειει·ειιιιι·σει· ιιιεσ. ιι οοιιειιεειιι·ιιι).

Η ι ε ε ιι ε ε ιο ιι.
Ηειι· Ο ι· ε ι Η ε ιι ιι ε ε ε ιι -Βενει ι·ειειιι·ι. ιιιιει· ειιιειι Ε'ειΙ1
νοιι Νιει·ειιι·ει·Ιειειιιιε σιιι·ειι 8ειιιοιιιειιιισε, σε: ειιιειι· εχερεο

σιιιι·ει· ιιεΙιειισιιιιιε· σιιειιείΙιε. ΑΜ' σεε εειιιει· Αιιειειι€ ιιιιειι
ιισσιιιιε «νοτιιοιιιιιιειι νοιι ειιιιειιιιιιιειι Νιετειινει·ιειιιιιιεειι ω
ι·'ιε.ιιειι>›ιιιιιι·ι ει· σιε ΗιιιιιιΒιιειε σει· σει Ε'ιειιειι εισιιιειειισειι
νιίειιισει·ιιιειε ειιι·ἱιειι.
Ηει·ι· νοιι ειι·ι·1‹·ιιιΒιι Με Ι εκει νοιι Νιει·ειινει·Ιειειιιιε
ω ειιιειιι Κιιειιειι ιιεοοιιειιιει, σιε σεισιιι·εΙιειιιει.ιιιισ,σεεε σει·
εειι›ε οειιιι Βιιι·ιιι€ειι ιιιιει· ειιιειι Τιεειι ιιιιι: σει· 1.18Παθεισιιιει.
Μ” ειιιιι€ε 8νιιιρι.οιιι ιιεει.ιιιισ ιιι Ηεειιιειιιι·ιε, σιε 2 Βιιιιισειι
ιισειιιιει· σει εοιιει ι.ιιιιειιι Βειιιισειι ιιιιιι.ι·ιιι: ιιιισ ιισειι 2-ϋ
Έιι88ι1 εεεειιινιιιισειι ινε.ι·. Μιιιι·οειιοριεειι ιιιιιιιειι ειειι ειιιεεει·
Βιιιι ιιειιιε ειιιιοι·ιιιειι Βεειιιιισιιιειιε ιιιι Πιιιι. Βει Βει.ιι·ιιιιε,
Βιεε.ιιιισειισιιιιεΜε 5οι·σε ιιιι· Ιειειιι.ειι ότιιιιι ιι·ε.ι. ι·εεειι σε·
ιιεειιιιι; ειιι.
1·ιει·ι·νοιι Β ε ι·ε ιιισε ιι -Βιεει. Ι)ιε ινειισει·ιιιει·ε ιισιιιιε πιεσε- Με σεε Κιιε ιε τ ιιιειιιι - ειιι ειιιειι ιι·εσιιιε.ι.ιεειιειι Πι·
ερι·ιιιιε ειιιιιειιεειιιιιιι ινει·σειι. ιιιεεειι ειιιειι σει·ει·ιιι;ειι Ζε
ειιιιιιιιειιιιειιε,·εριεειιε σιε ι·ειιιιινε Βιιιιιιε·Ιιειι σει· ιΝειισει·
ιιιει·ε σει σει· "Με ιιστρει·1ιειιεΑι·ιιειε ιειειειισειι Κιε.εεε.
Ηει·ι· Ριιιιι .κιειιι ιιι-Νεα ειιιιιιιιι Ηοιιιιιεειι οειιιΒιιειι ω·
εκερεει.ειινειι Βειιειισιιιιιε νοιι σειιιειιιιςειι Νιει·ειινετιειεσιιςειιω, σιε σιιιοιι 8ειιιιεε οσει· ειιιειι νοιι ιιιιι που ιιε ι· νει·ιιι·
εε.ειιι ειιισ. Ισιιι οιιει·ειινεε Βιιιει·ειιειι σει ιιι σιεεεσ Β`ειιειι
εκει ιιει ειιιι·ιεειι Βιιιιιιιιιιειι οσει· σει Ζει·εεισιιιισ σεε Βιιιιεε
ιιιιε·εεειι.ιι. Με σιιι·ειι δειιιι88 οσει· 8ι.ιειινο ιι νοι·ιιε ιιετνοι·
σει·ιιιειιειι Νιειειινετιειειιιιε·ειι ιιιιι. 1ιειειιιοιισει: Ρει·ιτ.οιιειιιιιε
ιειιειι ιιιιιει σιε ιιιιι;ειιιειιιε Κειε;.ιοι·ιε σε: νει·ιειιιιιιες ιιιιι·ε
ειισοιιιιιιιιιει 0ι·ι.ιιιιιε; ιιι σει·ει·ιιεειι Β'ε.Ιιειι εει σιε 1ιερειι·οιοιιιιε
ιιιιεε:ειΒι Με ιιιιιεεε σιε νει·ιειειε Νιειε ιιιιιει·ειιειιι, ενειιιιιειι
ιιιειιινειεεε οσει· ιι·ιιιι2ειιιιει·ιιι ννει·σειι.
Ηει·ι· Β.ειιεειιει·-Ιιειιιεοι ννειισει ειοΙι ΒΙειειιιιιΙΙε περσι
σιε Αιιειοιιι, σιε ειιι '1'ι·ειιιιισΜε Πι·εεειιε σει· ινιιιισει·ιιιει·ε
ιιειιιι ινειοιιειιειι θεεειιιεειιι ειιειειιι ιιιισ ρσιειιιει σειι Αιιιοι·ειι
ω, σιε ιιιιιιειιιιιειι, σεεε σιε ινιιιισει·ιιιει·ε σει Ει·ειιειι νιει
ιιιιιιιιΒει· εει αει. 20 ρΟι. ε.ιιει· ι:'ι·ειιιειι)σιε σει Μιιιιιιει·ιι. Με
υι·εεειιε εει ιιι σειι σιιι·ειι σιε θιεοιιιιειι ει·εοιιιιισιειι Βιιιιειι
σεειιειι, ω· σιιιιιιι. εσεειιιιιιιειιιισιι€ειισειιει·ιιεεει·ειι ιιιισ εοιιιιει
ιειειι Βιισσι·ειοιιειε.ιιιμειισεε Ζινει·ειιιειιε ιιιισ σειιι 8ει·ιιισει·ειι
ιιιι.ιε.εεσοιιιιιιιιιειιειει;ειισι·σειι ειι ειιειιειι. 1)ιεεε ισοιιιειιιε ισι
ιιιειι ιιει ειιιειι ισιιιει·ορι.οεειιιιι Βειι·ειειιι.
σε” Η ο ιι Ι ιι εε ιι-Βιιι·ε. Με νοιι νοι·ι1εοει;;εοι·ειειιιειιειιιειι
ινιιιισειι ει·ι·ειειιειι ιιιειει ινει;ειι σει· Κιιι·εε σει· Ξεινσιιιιιιοιι
Ιιειισιιιιειι Μεεεει· σιε Νιει·ε ιιιοιιι.

Βειιιιιεε σετ Π. Βιισιιιι€.
Οι. ιιιεσ. ινι1ιιεΙιιι νιει·ιιιιΠ.

σ. Ζ. εεει·ειιιι·.

Υει·ιιιιεειιιεε.

- Πει· 28. Οοιιε·ι·εεε σει· Πειιιεειιειι θεεειΙεειιείι ιιιι· ΟΜ
ι·ιιι·ειε ιιιισει νοιι ό. Με 7. Αρι·ιι ει. ε. ιιι Βει·ιιιι ειστε.
Νοιειι.ιειισει· ιιπ Ε). Ηειιιιι. Ζιι€ει·ειειε Κι·ιιιιιιε ιισιιιιειι ιιιι

Κιιέιι€ι.
Κιιιιιιιιιιιι (Βει·Ιιιι Ν., Ζιεςειειι·ε.εεε 5-9) Αιιιιισιιιιιε

ιιιι ειι.- Με νει·ινειι.ιιιιε σει· θεεειΙεεΙιείιπ ι·ιιεειεειιει· Αειειε ειιιιι
Αιισειιιιειι σε Ν. σ. 1··ιι·οεο ιν ιιιειειιι ιοιι.;ειισεε ιιειιιιιιιιι.
1) Πει· Μιιειιεσιιειιι·σε τω· 1899 εει.ι·ιι8·ι:5 ΗΜ. - Ειπε
ειιιιιιιιιιεε Ζε.ιιιιιιιις·νοιι 100 ΕΜ. εει'ι·ειι ιιιι· ιιιιιιιει· νοιι ερε
ιειειι Βειιτεε·ειι ιιιισ σει· Ζε.ιι1ει·Βια Με εεεισιισιεεε Μ.ιι€ιιεσ
σει· θεεεΠεειιιιιι.

Σ) Μεσιοιιιιεειιε θεεεΙιεειιιιιιειι, σιε σειι ΜιιεΙιεσειιειιι·ει; ρι·ο
1899 ειιιι·ιοιιτει ιιε.ιιειι,ει·ννει·ιιειισειιιιι Με ιιεειιι, ειιιειι Νεω
Βιι·ιειι ειιιιι Τ. Οοιι€ι·εεε σει· Ωεεε1ιεειιιιιι, σει· ιιιι Βιιιιι_ιειιι·
ιιι Κεεειι ετ.ειιιιιισει. ιιι ειιιεειισειι.
ε) Με Μιιςιιεσει· σει· Θεεει1εειιείτ 2εΙιΙειι σε· σιε ΒειΙιει
Ιιειιιιε· ειιιιΟοιιει·εεε ιιοειι ε σει.

4) Με 1ι!ιιΒιιεσει·σει· θεεειιεειιιιι'ιειιιισ σε νει·ειιιε. σιε ει·
ιιειι 11ειεειιιειι ειιιιι Οοιι€ι·εεε ιιι εειιιειιειι σιιε Βεειιι. ιιεοειι,
ειιιιιιιειι 8ι·ειιε ιιιι ω" 1899 σε.ε<ιεΙοιιι·ιιει»σει· ιιεεειΙεειιιιιι
ιιιιι ειιιειι Βειιιη;ειι.
Με Ζειιιιιιι€ειι ειιισ ΖΙΙ Ιειειειι: ιιι Μ.οεΙιειι ιιι σει· νει·ιι·οι
ιιιιιιι· σει· ιιιεεει1εειιιιιι (,ΙΙ,·Βιιιισεειιοσιε,'Γρν6ειικοιι ιιερ.,ιι. .ισ10)
ιιιισ ιιι Μ. Ρειει·ειιιιι·ἔ ιιι σει· Βιοσει·εειιειι Βιιειιιιιιιισιιιιι€.- Με ειιιειι· σει· Βεσιιοιιοιι νοιι Μει·ιιιι ιιιισ Βειιε·ει·
ιιιι νει·ιεεε νοιι ε. Κει·ρ;ει· ιιι Βει·ιιιι ει·εεΙιειιιειισε «Μο
ιιει.εεειιι·ιιι ιιιι· θεοιιι·ιειιιιιιε ιιιισ ειι·ιισιιιοιο
με» ει·εοιιειιιι νοιι σιεεειιι σιιιιιε σε ιιι ει·ινεπει·ιειιι Πιιιιε.ιιε.
Με ιινιι·σιιιιιιιιιειι σει· Μοιιειεεειιι·ιιι. σιε σει· 0ιιΒιιιιιιιιι·ιιειιειι,
Βιιιιιιιιειοει·ιειιιε ιιιισ '1'ειεεειισειιιιειιιειιιιι ειιιειιι ιιιιιισιιε· νοιι
θ Βοι.ςειι οι·ιιι€ειι ινιι·σ, ειιιε νει·ειιιε· ιιιισ 1.ιιει·ιιιιιι·ιιειισ8ε
ιιειεεεεεειι, σιε ιιι ειει.ει· Μισο Βει·ιειιιε ιιιιει· ειιε ει·ιειειιιιιιι·ειι
σειιοι·ιειιιιιιιιειιειι ιιιισ Βιιιειιιοιοσιεειιειι νει·ειιιε σειι 1ιι- ιιιισ
Διιισειισεε ειιιιιιιιιειι ιιοιι. Αιιεεει·σειιι εοΙιειι νοι·ιι·ιιεε ιιιισ
Υει·ιιιιιισ1οιιεειι εεε σειιι Θεοιειε σει· ειειιιιι·ιειιιιιιε ιιιισ σιγ
ιιε.ιιοιοειε εεε ειιισι·ι·ειι ινιεεειιεειιειιιιειιειι ειεεειιεειιιιιι.ειι ιιι
σειι Βει·ειειι σει· Βει·ιοιιιει·ειιιιιιιιιε Βε2οεσιι ινεισειι. 1σιει·ειι
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ινοτι1ευείο1ι:ΠοΒυο1ιυοερι·οο1ιυυεου,εονν1οτυο8ουυι·ιε1ιυ1111ου
ονιιυ1ιο1οο·ιεο1ιοΙ.1ιοι·ε.ι.υτιτι Μι· 1ιιευοι·οοεο1ιουου 1ΐοτιυ υυι1
νο11ειιιυι1ις1ιοιιιιυεου1ιοεεου.- Ζιιιιι Νοιι_ιιι1ιτειιιοο1899 ειιι‹1 υ2ιο1ιε1ο1ιουτ1οιι1ι1οι1ιοιυυ1
Ροτεουου Αιιε2οιουυιιιιοοιι Α11οτ1ιϋο1ιετνοτ1ιο1ιουννοι·ι·1οιι:
Οτι1ουενοτ1οι1ιιιυιτου: ι1οι· 8ι.. 8ιιιιιιειουε
Οι·ι1οιι 1. Ο1ειεεε - ι1ου υ·ιι·1ι1ιο1ιου8ι.ιιειιετιιιυου: Πι·.
8 ε ο ι ε ο υ ο υ ο νν. Ρτοϊοεεοτ ι1οι·1·'1ινειο1οειοιυ Μοε1ιιιιι; Πτ.
Κ υ ε υ ο ο ο ιν ς'1'1ιοι·ειρουι)υυι1 Πι·. Π υ ο ο.1ιε1 ο νν (ΟΠ11'11η·ζ)ι
Ρτοΐοεεοι·ου ιυ 01ιιιι·1ιουι; Πι·. Ε. ν. 11ιι υ ο ο εο υ, Ουι·ειιοτ
οιυοε Κιυι1οτειεν1ε1υ Τννοτ. - Ποτ 8 τ.. νν1ε.κ1ι ιιιιτ-0τ
ιΙου 8. Ο1εεεο - σου ννιι·1ι1ιουου8ι.ιιειει·11ιυου: Πι·. Α.

8 ε υ ο ε
ι υ ο νν , 11οοιοι·υυι1 Ρτοιοεεοτ τ1οτο;οι·ιουι1ιο1ιοιι1ι1οι11

ο1υ 1υ 'Γουιε1ι; 11τ.Βοι·υ 1ιιι ερτ., Ρτοι`οεεοτ ι1οι· Ο1ιιτυτοιο
1υ Κιοιν; Πι·. Ρο ρ ο νν, Ρι·οϊοεεοτ Μι· Αυιιιουιιο ιυ Ουσ.ι·υοιν.- Βοίοι·ι1οτι: Ζυ ννιτ1ι1ιο1ιου 8ιιιιι.ιετοι 1ιου- Με Ρι·ο1'οεεοτου: Ρ ο ε ρ ο1 ο νν (8νρ1ιι1ιι1ο1οεο)ιυ υ1οευευ;

Κ ιι 1 ι. ε ο υ ι ο κι ιΗιειο1οοο) υυι1 8 υ ιν ο τ ο ο ιν (Ηνι;1οιιιυοι·)
ιυ Ο1ιετ1ιονν;Η* ο111ιι (Ρ1ινειο1οΒο) υυ‹1 Ο τ ο οι υι ε

. ιι υ ε. ιι
(θ)·ιιυ1ιο1οεο)ιυ 11'οιυε1ι,υυ‹1 ι1οι·01ιοτειι·ειΜε Μοε1ιοιιοτ8ο
ρ1ιιου-Κιυι1οτυοεριου1εΠι. .

Ι ε. υ 1ο 1
ι
ο ιν.- Ποτ Ο1ιοτιιτει ι1οε 1ιιοειςου 8εοιιιουοννεουουΑ1οιιιιυι1οι·

Ηοεριιιιι1ε.ννιτ1ι1.8ιευιετει1ι Πι·. Ε. Κ. Ε1οε ει, ιει ευυι Θο
1ι11ιου ι1οε 111ι1ιιει·-Μουιοιυε1ιυεροοτ.οι·ε ι1οε
81ι. Ροτο1°ευυηςοτ Μ11ιι1ιι·1ιοειι·1ιε οτυυυυι. ννοι·οου.- Π1ο Ζιιυ1 τ1οι· Πειυιιιοι1ιο1 ι1οε Α11οι·1ιοο1ι
ειου Η ο Με 1ιο1ιο1ειου ευυι 1

.

.1ευιιοι· 1899 ιιυι' 39.- Ποι· 1ιιε1ιοι·ιεοΡτοιοεεοι· οιιιτεοι·‹1.ευ ι1οι· ο1ιιι·υι·8·1εουου
Ρο111ι1ιυι1ι1υ ι1ι1οε1ιιιυ,Πτ. 1

.
8 ρ1ε 1ιο.ι·υι, Μ. ευ ιιι Ρτο

ιεεεοτ ι1οτ τυοοι·οι1εο1ιου Ο1ιιτιιτειο ευ ι1οτΜ.οε
1ιιιυοτΠυινοτειιοι Βεινε.υ1ι.ννοι·ι1ου.- 1ιυ Ποοουι1ιοτΒορειουι1οτυιο1ι11ιοι1οε1ί1οινεο1ιοιιθοιινοτ·
υοιυουτε1:1οι11οιιιυ1ιυεροοιοιε,Πι·. 181 Ια ο 1 οι Ρ ο ο τι ο ε ο υ ,

Με 95_ιευι·ιιτο .1υυι1ευυι εοιυοτ ετιιτ1ιουου'Γ1ιιι.

τ ι ο υ ο ι τ
.

- Πει· ο.υεεοιοι·άουι1ιουοΡι·οι'εεεοτ ι1οτΡ1ινειο1ουιο ευ ι:1οτ
Οιιοεεειοι·Πιιινοτειιιι.ι, Πι·. 1νοι·ιο;ο, υπ ο υ πι οτι1ου ι
1ιο1ιου Ρτοιοεεοι· οτυουιιι. ινοτι1ου.- νου ι1οτ ιυ11ιι.ο.ι·-ιυοάιοιιι1εουου Αουι1οιιι1ο
Μ. υυιοι· τ1οιυνοτειιε Ρι·οίοεεοι· Πουι1οννε1ιι 'ε οιιιο ιιυε
οου Ρτοιοεεοτου Α11ιιευι, Ρενν1ονν, Ρι·οιυνιο1ι, .ι ε.

υο ιν ε1‹ι οοετουοιιι1οΟοιυυι1εειουοιυιςοεοτει, ννο1ο1ιοΜε νου
ι1ουΡτινοι(1οοουιου ι1οι· Αοειι1οιιιιο15οι·ιε ε ο ιν, Η ο υ ι1ι·ο,
Κοιυουε1ιι, Κοι.1_ιετ, Κτυνν1ιονν ιιυο11ιουε.ιεο1ιονν
1ιουυιε Βτ1ιευευυο· ι1οτνε.οευιου Ρι·οιοεευτ ι1οτΡ1ιιιι·ιυει1ιοιοιτιο
Με Βιι1υοο1οο1ονοτοοειο11ιου Πουουττουευτυοιιου ευ ρτϋιου
Μι.- Ζυιυ Νεο1ιι”ο18οτΡωι. ν.1Σειυετο1ι 'ε, ι1ετε.ιυ 1. Αρι·ι1
εοιυο 1.ο1ιι·ιυευε1ιου ιι.υω· Κιο1οι· Πυινοτειιει. ειιι'οιουι, 1ει
ι1οι·Ρι·οιοεεοι· ι1οτΟυιι·υτειο ιυ θτουεννε1ι1,Πι·. Βο11οτιου,
ιυ Αιιεειο1ιι Βουουιιυου.- νοτει.0ι·υου: 1) Αυι 3. .Τιιυιιιιι· 1υ 8ο. Ροιοτευυτι;τ
ι1οτΟυι·ειιοτΜε ννοειειυιτιεο1ιουΙ.ο1ιτυοοιι·1ιε,0ουοιιιιτειιυ Πτ.
1117.1ι`1οι·ιυ ε1ι1, ιιιι Α1ιοι· νου 65 ]:ι1ιτου. Νιιου Αυεο1νι

ι·ιιυε ι1οε Ουτευε ευ ι1οι· υιοι1ιοοουιτυι·ειεουου Αοει1οιυιο ιιυ
.Τιι1ιτο1858 υυ‹1 ιι·ο1ιοιοι· Αιιε1ιι1ι1ιιυι.τπι' ειιε1ειυο1εο1ιουΠΜ
νοι·ευ.ιιιου ννει·Π. νου 1864-1878 ουεεοτοτοειιι1ιο1ιοι·Ρτοιοε
εοι· ι1οι·Ηουιιι·ιευι1Γοευ ι1οτΒουιιυυιου Αουι1ουιιο υιιι1 ι1ιιιιυ
οτι1οιιι1ιο1ιοτΡτοιοεεοι· ευ ι1οτΠιιιι·οι·ειιετ.Κιιευυ, Με οι· ιιυ
.1ειυτο1885 ευυι θιιι·ειοτ ι1οε ννοειει1υτιεο1ιοιι1ιουτ1ιο21ι·1ιεοτ
ιιιιυυι ννυι·ι1ο.Αυεεοι· 2ε.1ι1ι·οιο1ιοιιιιι·ο1ιιιο1ιι€ιεουουυυι1 οι1ιυο·
οιε.ρ1ιιεουου Αι·1ιοιιου ειυι1 νου εοιιιου υιουιοιυιεουου ννοτυου
πιο 1ιο1ιευυιοειουεο1ιι«Οιιι·ευε άοι·οιουυιιε1ι11ι'ο»,εοιυο «Ηιειο
τιεο1ιο Πουοιειουι τ1οι· Ροειορικ1ουιιου ιο Βιιεε1ειι‹1», εοιιιο
«Ηιιιιειυοι1ιοιυ ιυι· Φου νο11ιεεουιιιιιο1ι».- 111 Αιυ 80. Ποοοιιι
1ιοτ18981υ 8εοννυετορο1ι1οι·_ιιιιιιτοι·οΑπε ι1οε Βτοετ'εο1ιου
1υϊειυιοτιο-Βοοιυιουιε .Ι ο 1

ι ευ υ ο ε Β
.
ο 1 τ
. ε ιιυ 27. 1.οοειιειευιο

ιιυ ι1ουΡοο1ιοιι. Ζυ 8ο. Ροιοτευυτο ιι1ε8ο1ιυ ι1οε1ιιοειιτοιιιιο
1ιιιυυιου Κιυοοι·ιιι·ειοε Ριου νν. Β.οιιε Βο1ιοι·ου. ννικ1ιυοιοοι·
ειο1ιιυι .1ευτο 1891ι1οιυ8ιυι1ιυιυ ι1οι·υ1ουιοιυ ευ τ1οι·ιυ11ιιιιι·
τυοι1ιοιυ1εο1ιουΑοειι1οιυ1ε,ιυυεει.ο ευοι· 1895 ινοΒου οιυοε άτο
1ιοιιι1ουΙουυοου1οιι1οιιε εο1υ 8ιυάιυυι ιιυι.οι·υι·οουου. ιιιυ οιυ
.1ει1ιι·ιιι τ1οιιιιυι1ι1ου Κ1ιιυιιι. νου Α_ιειοοιοευ10οι·ειοε ευ νοτ
1ιτιιι€ου. Νεου εοιυετ Βιιου1ιο1ιι·ιιιι.ου 8ο. Ροιοι·ευυτο εοιυιο
οι· εοιυο 8ιυ‹11ου ω” υυ‹1 οι·1ιιυειο 1υι Νονοιιιυοι· 189? ι1ου
Απρ πιο, ιιιυ ι1ειυυιι1ε_ιυυεοτοτΑΜ Με Βι·οει.'εο1ιου1ιιιιιυ
τοι·1ο·οιειιιιουτεΜου 8εοινε.ετορο1υ1ιοι·2υειοι1ο1υ,ινο οι· ιιο.ου
1υιιιιυ οιυ_ιυυιιΕοι· υι·2ι.11ουοι·'Γιιε.ιι€1ιοιι. οιυ Ορΐοτ εοιιιοε Βο
τυι`οεννυι·ι1ο.ιυι1ιυι οτ ειου υοι αει· Βουειυι11ιιυεροο1ιοιιυι·ιιιι
1ιοι·8ο1οιιτου1υ11οιι·ιο.Ποτ 11ιιη,τοεουιοι1ουοιει ειιιο1ιιιιουτυιο1ι
11ιοτιιτιεουιυυιιιτ εοννοεου; εο ι·οιοι·1ι·ι.οοι· 111ιοι·Αι·1ιοιιου ευε
11ε.11οιιιεο1ιουιυοι1.ι1ουτυ111ουιυ οοι· «Βο1ιιιτεουυο_ιυΠοεοιει
Βοιυιιιε» ιιυι1 νοτο11οιιι1ιο1ιιοιιι ι1οιεο11.οιι Ζοιιεο1ιι·ιιι ιι.υο1ι
οιυιεςο1111ιι1ιο11υιιι;ουο1ιιι·ιιι·;;1εο1ιοιι1υ1ιο1ιε.- οι 1ιι Ζιτιοτε
Μουν. Ροιτιυυυ) ιιιυ 2
.

.1ιιυυοι· ι1οι· ριοοι1εουο ΑΜΙ 11ίι11ι.
Βευσ1ο ιιυ Α1ιοτ νου 58 .1ει1ιτου.Ποτ νοτειοτυοιιο, ννο1ο1ιοι·
ειου ιι11ΒουιοιυοτΒο1ιουι1ιοιι ιιυιοτ ι1ου Ειυυ·ο1ιυοτιι εοιυοτ
νε.ιοι·ετει1ιοι·1τοιιιο,Νικο εοιιιο ιιιοι1ιοιυιεουοΑιιευι1ουυε ιυ
Ποτρε.ι οι·υιι1ιου ιιιιι1ουεο11ιειευου ιιιι .Ιουτο 18615Με Αι·ει·

οιιειιιου ευεο1νιι·ι, ννοτιιυι'οι· νιο1ο.Το1ιι·ουιυι1υτου ι1ου Ροε1ου
οιυοε 8τει1ι.ει·2ιοε1υ Ζιειοι·21ιο1ι1ου1οτο.- 41 Αιυ 8. διιυυε.τ
υ. 8ι. ι1οτυιιεεοτοτ‹1.Ρι·οι'οεεοτ ι1οι·Ουιι·υι·ιτιοευ ι1οτΒοι·1ιυοι·
Πυιι·οι·ειιΜ. 0011.Μοι1ιοιυυ1τιιιυ Πι·. Ε

)
τ ιι ει. ο
ι
ιι τ! τ, ?Β

.1ε.1ιιοΜε. Ποτ νοι·υ1ιουουο Με 45 .1ει1ιτου1ε Πυιι·οι·ε1ιερε·
1ουιοι· ο·οννιι·1ιτ.;€1οι·8ο1ιννοι·ρυυοι.εοιυοι· 1νιι·1ιεε.ιιι1ιο1τπιο
ιι1ιοτιυ εοιιιοτ 1ι1οιιιι1εο1ιου'11ιοτιο1ιοιι. Μ· υ·ιιτ Μιι.ι·οι1εο1οιιι·
ι1οε«Αι·ουινε πι» 1ι1ιυιεο1ιοΟ1ιιτυτοιο». Μιιοι·1ιοιιοτ ι1οι· Υ ι τ -
ουονν'εο1ιοιι «.Ηι1ιι·οε1ιοτιουιο111ιοτΜε Γοι·ιεο1ιτιιτοι1οι·Μο
ι1ιο1υιιυυι1ι111ιι·ιο ι1ιιε νοιι 1νοι·υιο1ι 1ιοΒ·ουυουο «Βιοεπι
ρ1ι1εο1ιο11οιιιυου Μι· υοι·νοττεο;οιιοειου Α81'218ε ευ Βυι1ο.
11υιοι·εοιυου ειι.υ1ι·οιουουεο11ιειειευοιοουΒο1ιτιιιου υιιοτ ρτιιο
ι1εουοΟ1ιιτυι·Βιο υιιυιυι εοιυο ι1το11ιευι11Βο«Ποεουιουιο ι1οτ
Ουιι·υι·ο·ιο.>ι1ου οι·ετουΒευρ; οιυ.- Ποτ 1ιουιιυυιο Ουιι·υι·ε; Με!. Πι·. Βετο ο υ υ ο ιι ο τ ,

Ουοι·ιιτει.ειιιι Κο1υοτ Βιιτ,ιτοτυοεριιε1,ννο.τ ου Β1υινοτοιιιιιυε;
Μου ο1υετΟροι·ει.1οιιεο1ιινοτοτ1ιι·ιιιι1ιτ,1ιουυάοι.ειο1ιε.1ιοτΜε·
τουε 1ο ι1οτΒοεεοτυυε;.- Ρι·οι. Πι. Ψ ΜΗ, Π1τοοιοτι1οτΚ1ιυι1ι τετ 8νρ1ι11ιευυ‹1
Ηευτ1ιτευυ1ιο1τουἱυ 8ιοι·υεευιιι·ι;,1ει νου ι1οι·1νιουοι· ι1οτιυε.το
1οοιεουου 8οεο11εο1ιεΓι ο υ ιο 1

9
υ τ ο υ ιυ 1 ο ο 1 ι ο ο ο οτυειιιυι:

ννοτι1ου.- Ποτ 1ιοτυ1ιυιιο1Υιουοτ Κ1ιιι11ιοτΡι·οί. Πτ. Ν ο ιυ υ εΒιο1
Μ. το Αιι1'ους ι11οεοτννοο1ιο ιυ υ1οευ:ιυ ο·οννοεου; ινουιιι οτ
νου ο1υοιτιι1οτιιΒουΑι·υιο πι· Οουευ1ι.ειιου 1ιοι οιυιΒου Ρε.
ιιουιου ι1οεεο11ιοιιοιοοο1ιιι1ουννοι·ι1ουννοι·.- Ποτ υ1οε1ιοιυοτ1Υο1ι1τ1ιιιιοι·Ε). 8ο1ιο1:ι.ρυ ιιυ ΜΗ.
υοιιοι·ι1ιυειε100,0.ιΟΒ1›1.ευιιι 11υιοτ1ιιιιιΜε ο ν υ ευ ο1οι;ι
εο1ιου 1υει.1ι.υι.ε ειιτ Αυε1ι11ουυς νου Αοτειο υ,
ινο1ο1ιοεοι· ιιυϊ οιυουι οιι·υιιι1ειιιο1ιι1οι· 8ι.ιιι1ι υ1οε1ιε.υοτυιιιιι.
1ιιι.τ,εοερουι1οι.- 1υι .1ιιυι·ο1898ννυυι11.811ειου 467 νου νοτεουιοι1ο
υου Τ1ιιοτου ωτϋεειοιιιυοι1ε 11υιιι1ου) ιτουιε

ε ο υ ο υ Ρ ο τ ε ο υ ο υ :οι ι1ιιε1ιιειιιυτ τω·Βιιροτιιιιουιυ1ιιιοάιοιυ,
ιιιυ ειου .Ιου 1ιυρϊυυς ου ι.τοι,του Με '1`ο11ινιιτ.1ι ευ
υυιοτιιουου.- 1υ ι:1οι·Ιοιειου Ποοειυ1ιοτννοουοννιιι·ι1ε1ιι 11ο 88811 Με
υουοτ1ιευιο 8ιει1ι.υοεριι.ο.1 ιο 8εο1ιοιυιυι οι·
οιιυοι. 1ι“υι·εΕτειο ειυι1 υυι· 125 1$οιιουι1ιερουιοο1,ινο1ουοιιι
1ιο12οι·υουΒειε.ο1τουιιυιοτυουτυουι ειυο. Α1ε Ο1ιοτοτει. ιου
τοι ευ ι1ουιεο11ιοιιΠι. 8 ου υ ιιιι1ιοτι;, Ρι·ινε.ι‹1οοουι.1111·1ο
υοι·ο Μοοιοιυ ευ σοι· υ1οευευοι· Πυινοτειι.1ι.ι.- Πιο Πορτο ιιυ ο1ουνοι·ιιοιιιουρ Ουοτεεου.
νου ι·1οιυ Ο1ιοι·εεου'εουου 11οιιιοιυε1ιυεροοιοι·εΒουι11ουΠι·.

Ο ο ε ο υ υ ο ννι ι ε ο υ ειυι1Πιιιου υ1ιοτ Με ιιυ Πουν. Ουοτεεου
ιιυ Μαιου Ποοουυιιιιυ ι1888-1898) τοοιει.τιτιου 1ιορι·ιιιε1ιοεο
ειιιιιιιιο1ιυυ‹1 νοτουουι1ιουι. υ·οι·ι1ου. Πιιυιι.ο1ι ειυιι νου σου
Αοτιιιου υυι· 1υ 9 Κι·οιεου 46 1.ορι·οεοι·οοιειι·ιι·ι ινοτι1ου, υυσ:1
ιννιιτ 25 1ιυ Ουοεεε.οτυυι1 21 ιιυ Π1ιοτεεοιι'εο1ιου1έτοιεο. Πιο
Μουττευ1 ι1οτεο11ιου(80 ρθω ινουυι. ιυ 8ιειι1του.εο ιυ 0‹1οεευ
ιι11οιυΜ. Πε ινοτι1ου ι1ευοτ 1ιε1άιυϋ81ιουει1ι1ιιεει·οο·ο1υαυτ
1εο1ιι·υυ8ι1οι·Κτου1ιου οι·ει·ι11ουννοι·οουιυυεεου.- Πιο Ρο ει ιυ 1ιιι11οιι. Νεου ι1ου 1οι.πειι ο111οιο11ου
Αιιεννοιεου ιει ι11ο Ροειοριι1ουιιοιυ 1υι1ιου υοο1ι ιιυιυοτ ιιυ
ννυοιιεοιι υοετιθου. Νο.υιουιιιο1ιειυι1 Με Ρι·υειι1ουιεουειτ.ιιυ‹1
ι1ιοΒιιιοι Β ο ιιι υ ο ν εο1ιννοι·νου ι1οι·Βουο11ο1ιοιυιοοειιουι.ΕΙιυο
ιυ 1υι1ιου ιιουοτοιιιοε υυτοι· ι1ουι'1'ιιο1‹1υ‹1ιυυυ1οι1ιου11ι1οοοτοε,
οτεο1ιοιιιουι1ουιοι1ιο.Ζοιιεο1ιι·ιιι οι1ι1ιιι·ι Βοιυ 1ιεν ο· οι·ιι‹1ο
ευ Πιτ οιυο ι1οιυ 11υι.οτειιυεο Βοινοι1ιι.ο 8ι.υι1ι.
Βου. ι1ουιΑιιο;ιιει. 1898.εο 1ιοιεει οε Δε, 1ιουυιιοι ειου Βουι1υιν
ιυ ι1οιι1(1ευοιι ι1οι·Ροει. ιιυ‹1 ιετ@Με 1ο Με ι1ι·ιιιο 1:;ρισ1ουιιο
οιυοοιι·οιου. Πιιο·οι”ε.1ιι·898,1100Βιιιννο1ιιιοι·ειιιι11ιουιιΑιιευτυου
ι1οι·1£ριοοιυιοΜε Βοιυυυν ο·ο11ο1ιουυυι1 1ιει1ιουυιοιιι ιζοννυει
ειιτυο1ικιι1ιο1ιιου,Μ. ‹11ο.8ριοουιιοιι ευ τυεο1ιευ! οιιιιιιιτ1οι·Με·
ιοιι. 1·1ιυιοτο11ουουιειουι. υιο υιι1ιοιιυυι· ιιυεοειιυοο 1.ιι.ιτοοοτ
8τειι1ι,ποτε ε11οτΒοιιιιιυιιυΒου τ1οτ1ιτιιιεουοιι Ηοειιυι11ιοιι.ευο
οιυι.ου ιιυι1σ1οτΑιιεεε.1ιουιιι.ςο1ιουοτοι·Πο1ι1ειιυιιιιου.Που 111°ιι11ι1·
ννοεεοι· νου Βουιυυν υουιιυοι. ειο1ι ιιειιυιιου 1υ υοειευτ118οιυ
8ι.οιεου (ω. 20 Οι.ιιι._υι.υτ1ιου).ννοου οι·ειοιιε ι1ιο νου Α1118.ιιΒ'
ευ ιιυοουυεουάο ΒυιιανυεεοτιιυΒ·υυι1 εννοιι.ουε Φο 19ιυι11υτιιυο
οιιιοτ ι·οιου1ιουουννυεεει·νοι·εοτουυο ουυο οιυο Βο

υ υ 8ο υ Με Ο ο υ ε.1ιε ο
.
ι ιο υ 1ιοι,ο,οιι·ιιΒουυιιυου. Πει τυοειο1ι

ε.υυε.υ1ουι1ου1νυεεοι·ιυιιεεουάου Βοι1ου ουι·ουιτυυ1ιιου, εο οι·
ννιοε ειο1ιΜε *.Υεεεοι·νοι·εοι·ουυε υιουρ Με οιυ 8οεου, εουι1οι·υ
Με ο1ιιναι1ιτοι·14"1ιιο1ι.Πιο 1ιο.ιιυοι·οιιοΠεμ ι1οι·8ιιιοι. 1υΓο18ο
εεε 1ιιυεου εοεο1ιο.111ιο1ιουΒιι11ειειυι1οευπερ 1ιοιυο Ηουυιιυο·
Μαιο, ι1ιιεε τ1ιοεοι·ιιιιιοι·ιι·οιεουο Αυειοουυυιτε1ιοτ‹1 1ιοεοιιιει.
ννοι·υο,ιιυι1 εε Με οιιυοι· ιι·ιιιιοι· οι1οι· ερει.οτ ιιοτ 1οιιιο 15ο
ννο1ιυοτι1οι·Μουτ νοι·ιιιο1ιιοι οι1οι· ευεοοιι·ιουου ννοι·ι1ου. 8ο
ννιι·ι1ειου πι' ι1οι·8ιοι.ιιο, ννο ειου ιιυυοτ τυο ιετοεειυε.ουιι8·ο
8ιευ1ι Βοιιι1ιο.ν1ιουιυά, υυτ υοου οιυ Βιιιιιουιο1ι1

οι·1ιο1ιου.Βΐ- Π1οθοεειυιιιτ.Ζευ1 ι191°Κι·ιι.υ1ιου 1υ ι1ου Οιν11
υοεριι:ιι1οτυ 8ι. Ροι.οτειιιιι·ιτε 1ιοιι·υο;επι 1

. δ”.

6
1
.

.1
.

?928 1177ιιιουτ Με 1υ ο
.

νουν.), ι1ε.τυυι.οι·561 Ένρυυε -

(13 ιιιο1ιι·),'ΤΟύ8νρ1ιι11ε- ώ ννοιι.), 98 8ουειι·Ιοο1ι- (11 υιο1ιι·),
105 Πιρυι1ιοι·ιο - (2 ννοιι.), ΤΩ 111εεοι·ιι- @Ο ιιιουτ) υιιι1 8

Ροουου1ιι·ιιυ1ιο- (1 που. Με ιιι οοι· νοινι·.).
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ενει·π1επιειεε πιπεΒπιε1ιεεερι·εεπιπιπιέ·ειι,εοννιεπιπεεεειιι·ιεεππ1ι'Ιπεε
ιιι·πιιι1ποιοΕπεπ:1ιε1ιπιει·ιιιιιι·ππιπιει· επεπιει·ιεεεεεεπιεπι1δ'πιπ·ππιιιιιπι
νοΙπειιπ.πιπιπς1πεπι.ε.πιεεπι1πεεεειι.- Ζιιιιι Νειι_πιιεπειεεε 1899 επιιπιπιε.ειιεπεπιειιπιειι1ι1επιιπιπιιε1
ΡεπεπιπιεπιΑιιεεεπεπιπιιιπι€ειιΑ11ει·εεεεει νει1πεεεπιινοππιειι:
0ι·πιεπιενει·1ειεπιιιι;ειι: πιει· 8ι. 8ιιιιιπειε.ιιε
Ο π·πιε ιι 1. 012. ε ε ε - πιεε ιι·πι·1πΙπε1ιεπιΒιιιιππει·ειι1ιειι:Πι·.
8 ε ε ι ε ε πιε πιο ιν, Ρι·οιεεεπιι·πιει·Ρ1ινεποποεπεπιι Μοε1πειι; Πι·.
1( πιε ιι ε ι ο νν ('1”εει·ερειιι.)Με Πι·. Π ιι πιε.1πιι 1ο νν (Οεπι·ιιι·ε),
Ριπιι”εεεπιι·ειιπιι 0ιιιιι·1ποιν; Πι·. Π. ν. 11ιι πιπιε ε ε πι, Οιιι·πι.ιοι·
εππιεεΚππιπιει·εεν1επιι 'Ι'ινει·. -- Πει· 8ι. 17171επιι ιιιππ·-0ι·
πιε πι δ. Ο 1πιε ε ε - πιεε ννπι·1πιππιεεπι8ι.ε.ειει·ε.ι1ιεπι: Πι·. Α.
8 ε πιπι21ιι πιιν , 1ιεπιιπιι·Με Ρι·οιεεεπιπ·πιει· εει·πε1ιι1πε1ιειιΜεπιπ
εππιπιι Τοπιιε1ι; Πι·. Β ο ι· πιπιπιιι ρ ι, Ριει”εεεοι· πιει· Οιιπι·ιιι·ιεπε
πιι Κπενν; Πι·. Ρο ιι ο ιν, Ρι·υι'εεεοπ·ω» Απιειοπιιπεπιι (ιειιι·1ιοιν.- Βεππιπ·πιει·ι: Ζε ινπι1ιππειιεπι 8ιεει.ει·ιι.τ εειι- πιπεΡι·οι'εεεπιτειι: Ρ ο ε ρ εΙο ιν (8γρπιπ1ιπιοποε·ε)πιι ειπιειιιιιπ;
Κ ιι 1ι.ε ε ιι πε ιιι (Ηπειο1οεε) ιιιιπι 8 πιιν ο ι·ε ο ιι· (Ην,επεπιπ1ιεπ·1
ιιι θειιι·1πονν;117ε 1πιιι (ΡπιγεποιοΒε) πιπιπιΟ ιιι ιιι πιιΜι πιε.ιι
(θιιιιιπποιεεε) πιι 'Γοιεε1ι, πιπιπιπιει·0εει·ει·ει πιεεΜοε1πε.ιπεπ·8ο
ρπιιεπι-Κπιιπιεπεοερπι.ειεΠι·. .ι ε.ε 1ο ιι ο νι·.- Πει· Οεει·ιιτει. πιεε επεεπεειι 8εειιιειιοινεεεεπιΑ1επιεπιπιει·
Ηπιειιιιε1ε.ινπι·1ι1.Βιιιειεπ·ιιι1ιΠι·. Β. Κ. 1:ιπιεεπ, πει.ειιιιι θε
επ1ιεπι πιεε 11πι1πι.5.ι·-Μεπιπεππιε.1ιιιειιεειιοι·ε πιεε
ει. Ρει.ει·εειιπ·ι;επ· Μπιπιει·εεειι·1ιε ει·πιεπιπιινι·πιπ·πιεπι.- Ππε Ζιιε1 πιει· 1.ιεπειιιεπιπει πιεε Α11ει·ιι6επι
ειεε 11οιεε εε1πειειεπι επιππι1. .1ειιιιιιι·1899ειιι 82.- Πει· επε1ιει·πεεΡποιεεεπιι·ειιιι·επιππι.επι πιει· π:επι·ιιι·επεεεεπι
Ροιπ1π11πιπιππιιεποεπιιιιι,Πι. 1. Βρπεπιει·πιπ, πει ειι ιιι Ριο
ιεεεοι· ιιει· ι.1ιεοι·ει.πεπιεεπι 01ιιιιιι·ε·ιε επι πιει·εποε
1ιε.ιιεπΠπιπνεπειιε.ιςεινιιε1ι ννοι·πιειι.- ΙππιΠεεειιιεει·Μ" πιει·θε1ι11ι“επιεε Κπεινεε1ιειιθοιπνει
πιειιιεπιτεΜεπιπειιιιιππιιερεειοι·ε,Πι·. Ν πιι ο 1επ ι· ο πι ι_

π
ε ε ε. ιι ,

πιεε25πιιει·πε·ε .1ππεπιε.ιιιιι εειπιεπ ιιτει1ιπ:πιεπι 'Επιει

ι. π ι; ε ε π ι.- Πει· ειιεεειοι·πιειιι1ππι1ιεΡι·οί'εεεοι· πιει·Ρει·επο1πιεπεεπι πιει·
Οιιεεεεει· Ππιινει·επι1ι.ι,Πι·. ιν επ·π ε πι, πει ε ιι ιιι π

ι
ι· π
ι
ε π
ι
ι -

1ιεεεπι Ρι·οιεεεπιι· ει·πιιι.πιιιι. ινοι·πιεπι.- νοιι πιει· ιπιπ1πιιι.ι-ιπιεπιππ:ππιπεεεεπι Απ:επιειιιπε
πει ιιιιιει· πιειιινοπεπιε Ρποιεεεπιπ·Πεπιππεινε1ππ'ε επιιε ιιιιε
πιεε Ρποιεεεοι·επιΑιεπειππ, Ρειι·ιοιν, Ριιιπει·ιε1ι, ι ε.

πιπιινε1ππ εεειεεεπιπιε0οιιιιιιπεεποιιεπιιιεεεει.ει, ινε1π:1ιεπιπενοιι
πιεπιΡπ·πνιιιιιοεεπιιεπιπιει· Δεπιπιειιιπεπιο ι· 1 ε ε ο ιν , Ο ε π

ι π
ι
ι· ε ,

Κιιιιιεπιειππ, Κοιι_πει. Κιιιιν1πονν ιιπιπι1ιπεεειεεεενν
εεειπιε Επι1επιεπιπιεπιει·νεεεπιιεπι Ρι·οιεεειιι· πιει·Ρειιι·πιιε1ιο1οεπε
ιιπιπιΒιιιπιεο1οε·πενοι·ςεει.εππιεπιΠοπιπιπιππειιεπιπ·εεπιεπιεπι ρι·ππιεπι
επιι. -- ΖπιπιιΝεεειο18ει· Ριπιι`.ν. Β επιιεπ· σε ' ε , πιει·επιι 1. Αρι·πι
εεππιε1.ε1ιπι1ιειπ81ιεπι.επι πιει·Κπε1ει· Πιιινει·επιιιι. ειιιιι·πεει, πει
πιει·Ρι·οπεεεοι·πιει·0επι·ιιπεπεπιι θπ·επιεινε1πι,Πι·. Ηε1ιει·ππ:ε,
πιι Διιεεπε1ιπΒεπιοιιιππιειι.- νεπ·ειοι·εεπι: 1

) Απε 8
.

.Τιιιιιιιιι πιι Θε. Ρειει·εειιης
πιει·0ιιι·ιπιπιπ·πιεε ννεειεπεππ·πεε1ιεπι1.επιππεεεπιππε,θεεεπιπιπειι1ιΠι·.
ιν. .1ι”1πιιππιεπι ι, πιιι Α1ιεπ· νοιι 65 .1ιιει·ειι. Νιιεε Αεεοινι
ι·ιιιιε πιεε Πιιπειιε επι πιει· πιιεπιππ:οεεπι·ιιι·επεεεεπιΑεπιπιειπιπεπιιι
.1ιι1ιι·ε1858 ιιπιπινι·επιειει· Αιιεεπιπιιιπιε;επιι επιεπε.πιπιπεπ:1ιειιΠιπι
νει·ειιιι.ιειι ινιι.ι·Π. νοιι 1864-1878 ειιεεει·οι·πιειιι1πειιει·Επ·οιεε
επιι·πιει·θεειιι·ιεεπ1ιε .πιιιπιει·Βειιιιιιιιιειι Απ:ιππιεπιιπειιιιπι πιιιιιιι
οι·πιεπιι1πε1ιεπΡι·οιεεεοι· επι πιει·Πιιπι·ει·επιππι:Κεεεπι, επε ει· πιιι
.1ειιιι·ε1885 ειιιιι Οπιι·ειιοι·πιεε ινεειεπεππ·πεπ:1ιεπιΠειιι·εεεππ·ππεει
πιιιιιπιι.ννιιι·πιε.Αιπεεει· 2επιπιεπεεειιιιπ·ε1ιπιπι1οεπεεεεπιιιπιπιειιιπιο·
ιειε.ρεπεεπιεπιΑι·εεπιεπι εππιπινοιι εεπιιεπιιπιεπιππιπιιπεπιεειιννει·1πειι
επιι εε1πε.ιιιιιεειεπιεεπιι «Οιιι·ειπεπιει·θεπιιιι·ι.ε1ιπ1ιε»'εεπιιε«Ηπειπι
ιπεπι1ιεΠεεειεπεπιι ω· Ρεειερππιεπιιπεπιπιι 1ιιιεεπειιπι»,εειπιε
«Ηιππιεπιιεπιπεππιιππι·πιεπινο11ιεεεει·ιιιιπ:1ι».- 2) Αιπι 80. Πεεειιι
πιει·1898πιι 8εενντπειορπι1πιει· _ιππιιεςει·εΑι·ιι πιεε Βι·εει.”εε1ιεπι
Ιπιπειιιει·πε-Βεε·πιιιειιιε .Ι ο π

ι
ε. ιι π
ι ε ε Β ε π ιι πιιι27. 1.εεειιεπειιιε

:πιι πιεπιΡοειπεπι. Ζπι δι. Ρειει·εειιπε ειπε8ο1ιπιπιεε 1ιπεεπιζεπιεε·
1ιιιιιιιιεπιΚππιπιει·ειι·ειεεΡιπιπ. 157.1ιεπ ι.2 εεεοι·επι, ινππιππιειεει·
εποε πιιι .1ειιι·ε 1891πιειπιΒιιππιιιιιιι πιει·11επιπειιιεπι πιει·πιιπ1πιιι.ι·
ιιιεπιππ:ιπιπεε1ιεπιΔεεπιεπιιπε, ιιιιιεει.ε ε.εει· 1895 ννεεεπιειπιεε πιπε
εεπιπιειι Ι.ιιπιεεπι1ειι1επιεω” Βιιππιππιπιιιιπιτει·επ·εο1ιειι.ιιιπι επιι
.Ιιι1ιι·ιιι πιεπιιιπιπ1πιεπιΚΙππιιε. νοιι Απειπ·οποεπιι'Οοιεπεε.επι νει·

ειπιι€επι. Νιιεε εεππιει·Βππεππ1πειιι·πιεσε 8ι. Ρειει·εειιι8· εειειε
ει·εεπιιε Βιιιπιπεπι Μπι ιππιπιεπ·πιππιδιεπιιι Νονειιιεει· 1897πιεπι
Απει. ι·ειπι,επιι πιιιιιιιιι1επππιι8ει·επ·Αι·ει. πιεε Βι·εει'εεεειι 1ιιιιιιι
ιει·πε- εεπιπιεπιτεπιιιπ:ε8εειι·ε.ειορο1πιεει·επιειεπιειιι,ινε ει· ιιε.πιε
1πειιιιιεπιι_πε1ιιπεει·ει·ει1πεπιεπ·'1`ιιιι.ιπ81ιεπι.επιι Θείοι εεπιιεεΒε
ιιιι”εε νι·πιι·π1ε,ιπιπιππιιει· εποε εεπ πιει· Βεειιιιπι1ιιπιερπιπ:1ιεπι1πι·ιππι
πιει·8ο1πιει.επιππιιππ:πι·ιε.Πει· 1:1ππιχεεεεπεπιεπιεπει. ιιιιεε ιιιεει·Γεε1ι
1πιεπιιιιπεεειπιιιιπιεεεινεεεπι; επι ι·ειει·ππ·ι.εεπ·πιπιει·Δι·εεπιεπι εεε
πιε1πεπιπεε1ιεπιιιιεπι..Ιοπιι·πιιι1επιπιι πιει· «Βπι1ιιιιεεεπιε_ιεεπιιεειιι
Βοι1ιπιιιι»ιιπιπινειπιιιειιι1πεειε πιι πιειεε1εειι Ζεπιεε1ιι·πιι.ιιιιπιιι
ειπιπιζε1ιππιππιεπιιιπιεεπιε1ιιι·ιιι·ι;πεε1ιειιιιιιιιι1ιε. - 5) ιιι Ζιςπεπε
(πιουν. Ρειι·πιπειι)επιι 2
.

ι1ιιιιιιιιπ·πιει· ριεπιι,πεεεεΛεει ννιιιι.
Βιιπιπιο πιιι Α1ι.ει·νοιι 58 .1ε1ιι·επι.Πει· νεπ·ειοπ·εεπιε,ινε1πι1ιει·
ειεε ιι118επιιεπιιει·Βε1πεει1ιειι. ιιπιιει· πιεε Επιιιι·ο1ιπιει·ιιεεπιιει·
Υε.ιειειεπιι: ει·ι`π·ειιιε,επιιιε εεπιιε ιπιεπιππ:ππιπεεεεΑιιεεπιπιιιιις πιι
Ποι·ρει ει·1ιιιιιεπιιιιιπιπιεεε1εειε.ιιε1ιπιιι .1ιι1ιπε1866 πιεε Απει

ειιειιιεπιεεεο1νπι·ι, ινοπιιιιι'ει· νπε1ε.1επιπ·ε1ιππιπιπιι·εεπιεπιΡοειειι
εππιεε8ιε.πιι.ει·ει.εεπιι Ζι.ιιει·ε εε1ι1εππιειε.- 41 Αιιι 8. .Τει.ιιιει·
πι. Μ. πιει·ιιιιεεει·πιππι.Ρι·οι`εεεπιι·πιει·Οεπι·ιιι·ιςπεεπι πιει·Βεπιπιιεπ·
Ππιπι·επεπιει:.θειι. Μεπιππ:ππιειι·ιιι.1ιΠι·. Ει·ιι ει ιιιι τι ι., 73
ι1επιιε Με. Πει· νει·ειππ:1ιειιεεπιι. 45 .1ιιιιι·εΜε 11πιπι·ει·επιε.ι.ε
1επιι·ει·επεινπι·1πι.;πιει· 8επιινει·ρπιπιει.εεππιεπ·1Υπι·1ιεεπιπιπεπι.Με;
ιιεει· πιι εεπιιεπ·1ιιει·ιι.ιπεπ:εεπι'1ειιι.πιιιιεπι. Πι· ιιππ 1Ιπιι·επ1επ:ιεπιι·
πιεε πΑι·εεπνε πιιι 1πιπιιπεπ:1ιε()επι·ιιπ·ι.>;ππι».Μπιεπεεπιει· πιει· ν ι π

· -
ειιοιν'επ:1ιειι π‹.1επιι·εεεεπ·ππ:ειεππεει· πιπε1·`οι·ιεπ:ει·πιιεπιει· ειε
πιπεπιιιιΜε ιππιιι·ιε πιεε νοιι ιν ει·πι πεπι εεεπιιιπιεπιε«πεφτει
ρ1ιπεεεε1.ειιπ1ποπιπιει· εει·νοι·ι·εεειππιειεπιΑει·ειει επι Επιπιε.
11πιι.ει·εεππιειιειι.ε1ι·επεεεπιεεπεει.ειεπιπιι€ειι8ειιιιιιεπι ειεε ρεεε
ιπεειιε 01ιπι·ιιι·επεπιππιιπιιιεεππιε πιπεπεεπιπιπεεππθεεεεπειιιε πιει·
Οεπι·ιιι·ι;ιε»ππειιεπ·ειειι Βπιπι€ω.- Πει· εε1ιεπιιιπε Οεπι·ιιι·ιε Ρπ·πιι'. Πι·. Βει·πιειι1ιεπιεπ·,
θεει·ιιπ·ει.επιι 1(61πιεπ·Βππι·εει·εοερπι.ει,πινει· επι Βιιιινει·επιιιιπιες
ιιιιειι εππιει·Ορει·ιιιποπιεπ:1ιινει·επει·ιιιιιπι:,εειππιπιει.ειεε ιι.πιει·εε·
ι·επιεπιι πιει·Βεεεεπιιιιιε.- Ρπ·πιι.Πι·. ιν επιι, Πππ·επιιπιπ·πιει·Κιππιπ1ππιιι 8νρ1ιπππεπιπιπι
1·1ειιιιιιιιιιππεεπιειππιι 8ι.ι·εεεειιι·8·,πει νοιι πιει· ι'νπεπιει·πιεπιπιει.ο·
1οεπεε1ιεπι6εεε11εο1ιιιι“ι ε ιι πιι ε ιι ι· ε π

ι

ιιι π ι. ε 1 π ε π
ι
ε ει·πιεπιιιι

ννοι·πιειι.- Πει· εειπιειιιιε νι”πεπιει·Κ1πιιπιπειΜε. Πι·. Κ οι1ι πι εε· ει
ιει επιΜε" πιπεεει·ννοε1ιε πιι εποε1ιιιιι εεινεεειι; ινοεπιι ει·
νοιι επιιειιιπιοι·ιι€ειι .ειπε επιι· Οπιπιειιιιιιιππιιιεεπ εππιπεειι Ρε
ιπειιιεπιπιεεεε1πιειιεππι€ε1ιππιεπιινοι·πιειιινε.ι·.- Πει 111οε1πεπιει·ιι'ο1ι1ιειιιει· Ρ. 8εε ε Με πι ιπιι επι
πιειιει·πιπιι€ε100010 πιει. :ιιππ Πιιιεππιε1ι. ιιεε ι; ν π

ι
ιι ε ειεε π -

επ:εεπι 1ιιειιι.ιιι.ε επιι· Αιιεεπ1πιιιιιις νοιι Αει·ειε πι,
ινε1ε1ιεεει· επιι επιιειιι 0ιιιιιιπιειππε1ιπιει· 8ιεπιι Μπιεπιεπιεπιιειιι
ω, εεερειιπιει.- πιιι .1ιιιιι·ε1898 ινιιιιπιιεπιειεε 467 νοιι νει·εεεπεπιε -
πιεε Τειει·επι (ει·πιεειειιιεεπιε ιιιιπιπιειι) ιεεεπε

ε ε ιι ε ιι .Ρ ε π
·
ε π
ι π
ι

επι επιιπιεε1ιιειπιιιι πει Βιιρει·πιπιειιιε1ιιιεπιπεππι,
ιιππιεποε .ιειι 1ιπιιιιιιιιΒειι ι.;εει·επι (ππε Το11ινιιιιι επι
ιιπιιει·ιιε1ιεπι.- ιιι πιει·1ειειεπι Πεεειιιεεπ·ινοεεε ινιιι·πιε πππ1:1οε1ιε. πι πιεε
πιειιει·ειιππιε 8ι.επιι.εοερπι.ε.1 πιι 8εο1ιο1πιιπιπ ει·
επιπιει. 1π`ιιι·εΕ·ιτειεεππιπιπιει· 1:25Βει.ιεπι πιπεροπιιεε1.ινε1ε1ιεπιι
επι12ει·πιεπιΒιι.ιεε1πεπιιιιιιεπεεει·ιιπιπιι εππιπι.Απε 0πιει·ιιι·ει. Πιπι
Βιιι. επιιπιειπιεεπεεπιΠι. θεειι ιι

ι
ιι πω”, Ρι·πνιιιπιπιπ:ειιι.ει» πιι·

πιει·εΜεπιπεππιεπι πιει· .ιι1οειιιιιιει·Ππιπνεπεπιει.- πιω 1ιερι·πι πιιι πιοιινει·πιειπιειιι.
νοιι πιεπιι 01ιει·εεοιι'εεεεπι Μεπιπεππιειππιερεειειεςε1ιπιιεπιΠι·.

Ο ο ε ο π
ι ιι ε νν π ι ε ε ιι ειιιπιΠιιιεπι ππεεπ·Με πιιι ιιοιιν. Ο1ιει·εεπιπι

πιιι1ειεπεπιΠεοεπιπιπιιιιι(1888-1898ι ι·εεπει.ππι·ιεπι1ιερι·ει'ει.11εεε
εειπιιιιιε1ιιιπιπινει·ϋιιεπιι1πεει.ιι·πιι·πιεπι.Πεπιιι.εε εππιπι νοιι πιεπι
Αεπειεπι πιιιι·πιι 2 Κι·επεεπι46 1ιερι·πιεει·εε·πεπι·πι·ι.ιι·οι·πιεπι,ιιπιπι
:ινιιι· 25 πιιιΟπιεεεεει·ιππιπι21 πιιιΟπιει·εεπιιι'επιπιειιΚι·επεε. Ππε
1ι1επιπ·ιεπι1πιει·εεπεειι(80 ρθω ινοπιιιι πιι 8πε.πιιεπι.πιοιιι Οπιεεεε
ιι11εππιΜ. Πε ινεππιειι πιεεει· εε.1πιιιι68·Ιππ:1ιειιι1εεει·εεε1πιεπιι·
ιεπιππι·πιπιεπω· Κι·πιιι1πεπιει·Βι·ππιεπιινει·πιειιπιιππεεεπι.- πιω Ρεει ππι 1πιπιπεπι. πιεσε πιεπι πει.:ι.επι οππππ:ιεΠεπι
Αιιειι·επεεπι πει πιπε Ρεειερππιεπιππεπιι 1πιπιπειιπιοεε ιιπιιιιει· πιιι
ννεειιεειι εεε·ι·πιι“επι.Νιιιιιειιιππε1ιεππιπιπιπεΡπ·εειπιεπιιεεειιιιιιπιπι
πιπεΒιιιπιι. Β ο πιι ε ε ι· επιπιινει·νοιι ω- 8ειιπ:εεΙιεππιιεεειιεει.Επιιε
ιιι Ιπιπιππιπιπιειιει·πιπιιι.ιειιιιιει· πιειιι'1'ιιει πιιιπιπεπιΜεπιπειι11ιεπ·οι·πιι,
ει·εε1ιεπιιεπιπιειιιεπιιπ:.Ζεπιεπ:ιιι·πιπ.επ1π1ιιι·ι.πιο ιιι ε ει· ε ει·ιιπι ε

επι ει” επιιε πιεπιι 0πιτει·8ε.ιι€ε εεινει1ιπε 8ιεπιι..
8επι.πιειιιΑιιιιιιει. 1890,εο εεπεει εε πιο.,εειππιπιειεποε Βπιππιειιν
πιι πιειι Κ1ειιειι ω· 1·'εει.πιιιπιπει:_πει:ει ιιι πιπε πιι·πιιε Πριπιεππιπε
ειιιεει.πει.επι.Πιιιιει”επιπ·898,πΚΠειιιιιι·ο1ιιιει·επιιπιεεπππιΑιιεεπ·ιιπ:ε
πιει·1Βρππιεππιπεειπε Βοιπιειιγ 8·ειιο1ιειιιιπιπιειιεεπι πιιπ:πιτι.ςεινεει.
ειιι·πιειιιιιιιιεπιπειι,πιιι.πιπε1ερππιειιιπεπιιιι ι·πιεπι1ιεπιι'ειπιιι.ιιπιει·Με
ιεπι. επιπιιεπ·ειΙπεπιεπιιειεει. πιπειιιιεειιειιι· πιπιεεειιπιπιε1ιει,ιεπιει·
8ιεπιι, ιι·οιε ιι11ει·Βειιιππειιπι€επιπιει·ει·πιπεπιεπιπιΠεειιπιπιιιεπεεεε
ιιιιιιεπιιιπιπιπιειΑιιεεεεε ιιιιι.ιε1ιειιεπ·ει·Θεππιειιιιιιιιειι.Πιιε πιι·ιιπιπι
ιι·πιεεει·νοιι Βοιιιεεν εειιιιπιει. ειεε πιιιιπιιιεπιπιι εεειιππιπιπΒεππι
8ιεπεεπι (πιιι.20 0ι.ιιι. _πιι1ιπ·1πεει,ινοεπι ει·ειεπιε πιιε νοιι Αι118ιι€
επι ιιιιεεπιππι;επιπιεΕπιιινε.εεει·πιπιι.;ιιιιπιεινειι.επιε πιω ιπιπιιιππεππιπιε
εππιει·ι·ειπ:επιπ:εεπιινιιεεει·νει·επιπ·επιιιε επιπιε επιιε εε

π
ι
π
π

δε π
ι

πιο Ο ε ιι ε.11ε ει ι πε π
ι

εεπ,εει.π·ιι€επι1ιιιεεπι.Πε πιπεειεε
ιιπιειπ.ιιιεπιπιεπι1νεεεει·ιπιεεεειιπιεπιΒοπιεπιπιππι·εειπ·ιιιιιπιειι,εε επ·
ινπεε εποε πιω ΣΥεεεεινει·εοι·Βιιιιε πιιε1ιιΜε επιι 8εεεπι, εοιιπιει·ιι
ειπεεπιι ινιιπιπ·ει·ε"πιιπ:1ι.Ππε επιπιπιει·οιιεΠπε πιει·8ιεπιι.πιιΕ”πι1Βε
πιεε1ιιιιεεπι8·π>εεπιει.ιι1ππ:1ιεπι8ιπ11ειιιιιπιεεΙεεει. 1πεππιε1ιοιιιιιιιιε·
πιει-πε, πιεεε πιπεεεπ·ιιιιιει·πιπιπεπιεεΑπιειεειππιπιιςεεει·πιεεεεπιπει
ινει·πιε,ιιιιπιεε ινπι·πιπιιιιιει·ιι·ππιπεπ·οπιει· ερειει· πιει· πειιιε Βε
ιι·οιιπιει·πιει·Με ι·ει·πιπεειει οπιει· ειιεε·ειι·πεεεπι ινει·πιεπι. 8ο
ινπι·πιειεε επιι πιει·Βιιιιιε, ννπιειεε ιι·πιεεπ· πιπε ιςι·πιεεπιιιιεει.πε·πι
8ιειπιπΒοιπι1ιε.νεειεπιπ1,ιιιιι· πιοε1ιεπιι Βιιππιειιιε1πι

ει·εεεεπι.Βί- Ππεπιεεει.πιιιπιτεεε1 πιει· Κι·ιι.πι1ιεπιππι πιεε σιωπ
1ιοεπιπιε.1επ·πι 8ι.. Ρειεπ·εειιι·ιπε εει.ι·ιιΒ επιι 1

. Με.

π
ι.
δ
.

7928(177Με» Με πιι π
ι.

νοι·ιν.),πιιιιιιιιιιει·561 '.1'ι·ρειιε-
(18 ιιιεει·ι,705 Βιιιι1ιιππε- (6 ινεπι.), 98 8επιιιιιιιεπι- (11 ιιιε1ιι·),
105 Ππριιι1ιει·πε- (2 εεε.), 72 Μεεει·πι - (20 ιιιεεπ) επιι 2

Ροε1πειι1ιι·ιιιι1ιε- (1 ινεπι.Με πιιω· νοι·ιι·.).

Οεεπ·εεοπι.



19

Μοττε.1115.τε-Βιι11οϋπ 88.Ροτοτ8Β111·εε.
1

Β1ρΙι11ι(ΐτ1ο εἔ
έ

€ι·οιέΓ88έξϊΈδυάΙ&ϊΒ20%δ._ _ ι·ιιιιιι .τ . .. ,ι .ι
Η: Με 77οοΙιο νοιιι 27. ΒιιοοιιιΙιετ Με 2. .Ιιιιιιιιιτ 1890. %1ιιίβ 2. ἔρἱάοιιιἱεὶ11ἔ Μωι1ιιωτιιι Ο.Αοι1τοτ Θο1οιι1ιτ1ιοιιιιιο.

Ζ Η .ι _ τ.1ειιιιιιι Ο
,

Ριιι·οΙ.Με ορ1άοιιι1οιι Ο
,

Β.οΙ.2111°8.ΕΙΗ10115Ο
,

19ιιτ1ιτ.ιικ Ο
,

α Ι ω” 8ΒθΓΒθ[Β ιθ°
Ηγάτομ1ιοΙι1οΟ,Ριιοι·ροτάΙΗοΙιει·|11,Ργ9.ιπ1οιι1ιά68ορωδιι.οπιιοῖ · . 'Ι' Ιι Ι ά 1

1

106. Β 1 επι οτοι· ι·,ε;ιι.1ιο .Η ΜΒΜ
ΟΡ8οΙἶΙθΒΨ @ο .ΑΠΡ Α11$ΙΙ18ΙΙεξι52εἐἶἶω Β]8ξε11ιιιιιττοὲοιῖἔοι19:)ΈοΙιοπεεο1ιινάο1ιοιιιιά

Ξ Ξ ι
ι ε ε -ι ιι ι: 5-1: ε ιιιιιιι.ιιιιιιιιιι.ιιιιιιιι.ιιι1ι· ιι
·

______` ι-τιπι-›ι-›ωι-ιιπισηι·»εω · 1

Μπ._8.Τ9ΐεεεεεεεεξΒΞ -- 9 -

ο Β .ή ΙΙ Ε! έ ἔ ἐ ἐ :ἔ έ Ξ ε; έ
' +Νάο11ετο 819πιιιιε άσε νοτο1ιιει 8τ. Ροτοτε

428351 πιο 174 ει 108Η 12 2.3 πι 7ο 56 εε 58 .ια κι ι 9112891' 999919: Β1988198 888
Μ· 88988: Μη·

'Γιιἔεευι·άιιιιιιἔ:Βιιι·γ: Βιιιιἔοε_ιιΙιετ Ηγεωι·ιο. π;

9
) ιιιιαΙι άοιι 'Ι'οάσειιι·ειιοΙιοιι: __ _ ·

- 'Γγρ1ι.οκειιιΙ:1ι.Ο,'1'γρ1ι.Μιά. 91, ΓοΙιι·1ει·οοιιι·ι·ωιιι0,'1'γρΙιιιιι +._ Ν8·ω18ω 8ΠΣΠΠε (ΜΒ ΒοαΜοΠω1 =πΖωιω191
ο1ιιιοΒεετιιιιιιιυιι,ςάοι·Γοι·ιιιΟ,Ροο1Ιοιι Ο

,

Μ4ιεοι·ιι6,8οΙιο.τ1ειοΙι14, νθΙ'θΙΠΒΐ ΜοΠτ8·8 άΘΠ Π· 18111181'1899· 4 9
:ΐ

@ΔΝ1ΊΟΝΟΕΙΝ .Π91)ΕΒ ΔΒΤ7ινοτάθϊ1911δ Βι1δ1111ει.11ά1ί11189ό1ιμΌΒΒΕ-ΒΙΟΚΕΒ Πιτ81.7ΡετιιιεΙιιιιΞε. ΝὶνεΙ‹γ-1ξτ. Μ, εονι191ιι ιιΙΙοιι1ιι- ιπιά ειιιάΙΙιιιά.ἐΑιιιιοιιοοιι-Οοπιρτο1τριιιι.ιιΒειιοιιιιιιοιι.

ν ο ιι Ν ο ο π
·
ά ο τι: Οωιτι·ιιΙΙιΙιιτιΠΠ· ιιιιιιιι·οΜεάἰοἱιι 1896, Νο. 48.

Ονοι·ΙειοΙι: 1)ειιτεοΙιο11Ιοά1ο1ιιιιΙιο1τιιιιε1897, Νο. 15.
Οο1ιιι οι: ΑΙΙι;οιιιεΙιιο ΜοάΙο1ιι1εοΙιοΟοιιτι·ιι1-Ζο1ι.ιιιιε1897.Νο. 8

.

Ρ ει ιι με; ι· ο ε ε 1
:

Θε.22εΙ.ιιάοεΙΙ ΟεροάιιΙ1 ε άο1ΙοΟΙΙιι1ο1ιο1897,Νο. 118.
Οοιι-τι:άθιι22ετε. άοε:ΙΙ Οεροάιι.ΙΙ ο άειΙΙοΟΙιΙἰιιἱοΙιο 1897.Νο. 136.Κ Ι ο πι: 1Ιοάγογιιει1897,Νο. 48. Ε' ι· 1 ά ι· Ι ο Ιι: Ο1·νοε1ΗοΙΙΙιιρ1898,Νο.1.

ΟΙιοΙιι;;ορ·ιιιτιιν1ι·άΙτι Ροι·ιιι άει· ΒιιιιιιττοΙ
Ρ111οιι οΙιιιο _ιεάο 11910ΝεΙιοιιοι·εοΙιο1ιιιιυς
πιοιι:ιτεΙιιιιε €οιιοιιιιιιιιιι.-- ΒΜετιιτιιι·:
Β1ιιιιι: 1)ει· Ματ!. ΡτιιΙΙΙ1Ι:οι· 1897.Νο. Β

.

Αιιει1ορτ1οιιιιι;οΙιοιιεοΜ σε εἰι1 ειιτοειΒω
πιο.οΙ11οιιιιι.Πττω·ιιτι1ι·:

1)ι·. 8 ο Ιι ιν ο ι· ε ο ιι ε ΙΙ γ: ΤΙιοι·ειροιιτιεο1ιο1110
ιιειτεΙιεΐτο,Νον. 1897. Χ
ΡτοΙιοιι, Ι.ι111τθ1'Β13Ι11'ιιιιά Με ιιοιπιιτ1εοιι1)οτε.11εεπ 1)1οιιετοιι.

Ρει·ιιοι·ο8ρει:1ειΙΙΙΞτειι:
ί.1ΗΙΧΙΝ, θΙι1ιι1ιι-ΡΙ11οιι,00011111,Οο11'ε1ιι,ΕκΙτιιοτε, .ΙοιΙρτΞίριιτιιωΩω

ι -....ν

'·Ν

' :.
'·
.....::.

μ:9 ·· Χ· ι

μ ΕΞΩ· · ι - · έ' Ξέ Ν'
7ετο1τι18το ΟΙι11ι1τιΓει1οτ1Κοτι .ἔ--ωω...ΦΖΙΜΜΕΚ δε Ο). ΡΕΑΝΚΡΗΚΤ Α. Μ. ΞΞἔ

><Θο)><=7·" Β

θΙοἱοΙιε Πε1Ιιι·1τΚιιιιιε;Μο ΟΙι1ιι1ιι. ΕιιοΙιἱιι1ιι
σ)

Ν εοΙιιιιοοΙΙΙ.ιιἰοΙιτ Ιι1τωι·. ΙιεΙΜΙ18·Ι άει1 9182811

·Ξ

ιιιοΙιτ ιιιιά "Μα ν1ο1ιιοΙιννϋ.οΙιοι·επί Με Νοι·- «ο
νοιιεγετειιιΜε (ΜΜΜ. - 111ττοτει.τιιι·: έ)
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οιιιο1.
νν1τ‹:Ιπιἰτ ΕτίοΙἔ ειιι€εννειιιάτ:

Ιιε1 ΓτειιιοτιΙοἰάειιιιιιά ΟΙιΙοτοεο, ΙΜ Η‹ιιιοι·ι·Ιιοο,ΙΜ Κτω11Ι1ιο1τωιάοι· Βάια. Μι· '7οι··
άειιιιιπ,<.>;ε-ιιιιά Ο1ι·οιιΙειτἰοτιε-Οι·,ς:ιτιιι,ΙΜ ΒιιιιιζειιτιιΙιει·1ιιιι1οεο,ΜΙ Ηιι.1ε-,Νειειιιι- ιιιιά 1

ΑιιεειιΙοὶάοιι, εοννΙο ΙΜ ωιΙ.2ϋιιάΙιοΙιειι ιιιιά τ1ιοι1ιιιειωεο11οτιΑΙΙΙεοτ,1οι1ειι211181'Απ, 1

ΙΙιε11ε1ιι 11ο1Βοεο1τιω·άιιι·οΙι εκροι·1ιιιοιιτε1Ιοιιιιά 1‹Ι1ιιἰεοΙιοΒεοΙιιιιοΙιτιιιιἔειιοι·ιν1ε
ιιιιιιοτιτοάιιο1τοιιάιιιι,εοάιπ1νοιιιιιιάει.ιιτιρο.ι·:ιε1Ι.9τοιι1118οτιεοΙιΜτοι:ι.ειιιάετιιτΙιε1Ιεάιιτο11.

ιιο1ιιοάΙο Βοειοτρτ1οιιΙΜΒιάΒτιιάοιι ιιιιά @τι 8τοΙΙ'ινοο1ιεε1ετοΙαοι·ιιάοιι 191ι·ΙΙιιιιιζωι.

1)1ε· 1οΙιΙ1ιγο1-Ρτάρετει'πε ιινοτάθιι νοτι Κ1ιιιι1ωττι ιιτιά νιε1οιι .

Αετ2τειι ειι1ιΓε ννάτιιιΞΙε ειιιρίο1ιΙοιι κιμά :πάψω ΠιιὶνετεἱΙἐΙε
εοννιε εΙέ1άτιεοΙιειι ΚτειιιΚοιι1ι5.ιιεετιιιιι εΙ:1τιά18ιεΠι θε1)τειιο1ι.. ιο Μι οι 1198181101'κ

ι

Μισο. ι

ν1ΠεεετιεοΙιειίΙΙιοΙιε ΛΒΙιετιάΙυτιἔειι ΙΙΙχετ 1οΗΤΗΥΟ11 ιιεΙιεΙ .

7 '

ΒοοερτίοτιτιοΙιι νετεει1άεΙ ετει1ιε ιιιιά ίτειτιοο άιε Δάτο$εοτι νοιι Κτει.111το11Ρ116η;021Πτ10Πξ
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πιοε1πποσο ε1οιιινοτίο.1ιι·οπνοπ Ρι·ο1'.Ο ο τ.ι 11ο1ι
Η ο ι 11ο11›ο τ ι1ει.τοικο11τεε'Ι'ιιππιπιι11ιππι1πιι1
500710Οοτ1ιο11πτοοπτ1ιιι.οπο.1111111111!π
17οτρ:1ο1ο1ιο:

,,11οιιοι· 61ο 111ι·Κιιιιο οσε Τιιιιιιιι11ιιιι 1ιο1 Βιιτιιι1ιτειι1ι1ιο11οιι

Μ· 1(1ιιι1οτ“
τοπ 11.Ρ. οιιιιιιιοιιιιι, Ρι·1νιια1οοοπτεπ ω.κ. 11ο”. 1111Μιτ-Α1ιιιι1οπι1ο
. 1Π1οτε1ιιιῇιι11οι1121πει1897.Ντ. 1

).

81ε1ιοαπο ᾶἰο νοτοδοιιτ1ιο1ιππ,=.;οπποστ '1'ιιιιπιι11ι1πνοπ:
ΗΜ. θ. 71οτοτι1τ.11ο1ς1ο11ιοτ8 11οιι€πο1ιο11Ιοσ11ο1π.
Ρτ1πι11τιιτπιτ. Εππο1, Βι·11ιιιι 77οο1ιοπιιο1ιτ11'ϊ1898,
Κ. 11ο1περίο1.81τιιεε1ιιιτε
1ί1ιιι1οτιιτπ1.Μ”, Διιο1ιοιι

' Β "Τ Η Α Π· Η Η Ιο1ι1:1ιρο1-Δ11ιπιπ1πει.τ. θεεο1ιτπειοΚ

ιι. ἔετιιο1ι1οεεε 1τ:1ιτ1ιγο1-Ρτερειτειτ.~
81ο1ιοΒοτ. Πι: Α. Βιιο 1

‹

(1)οπι.ιιι:1ιο11οι11οιιι.ινοο1ιοπεο1ιτι1'τ.1897.Μι 23),
ποινιο ‹ν7τπτεο1ι›1897.Η 39, με. 1134.

Βοπι1οτει1ιάτι1ο1τοω: ννιιιιεο1ι 2ο Πιοπιποπ ι1πτο1ιω 11οι·τοπ:
Βοο1ιοτ ὰ (1τιι1ιο, 8τ. Ροιοτιι1ιιιτε.Οιιττ 1ιιιττιιιιπ. 111οιι1ιιιιι

Κιιο118ι. θα, Ο1ιοιι·ι1ει:1ιοΡο1τι·11ι,1-ιιάνν1$Μι:Μειι ιι/Π1ι.

Ντ. π, οι, ω.
πρι, Ντ. ει

.

οτιιι>ι.ιιυι πο)ιπποιξι 111189.. ι·οιιπ..

π1επτοπποπ

ιιιιιιιιιιιιιιιιι
ποιοι. ι>πιιΑππιππ

Προοι. Π. Β. Οκκιαιροσοσοκαεο οι Προο5. Η. Α. Β.<ι.οοιι.ιιιικοοα
(11οιιοιιιιιι.ο). (Κ.προπιπιπ, 18).

Βριι.οι··ιι ιιιιιιι.ποτι.οπ πο τοπ πιο προτριιιιιι1ι ιι πι. τω" πιο ο6·ι.ειιιι. των»

ιι :τι 1898 τ., ο
.

πιιοππο:

1Εγρπειιι·ι.6γιιε·ι·ι.ΒΗΧ0|Π.Πικιιικιιι.ιοπω. ιι·1ιο.ιειπο,πιιπππ.ιπ οι. πππο.ρπ,ιιππτιιιιπ
πο ιιειει·1ιο8 απο” πο.ιιιιιιι.ειπριι ιιιιο·ι·ιιι:προτρ.Δ. Δ. Βοοροοιι (Μοοιιιιιι). προ. Δ. Τ.
ΒΜασα:κπ10(Κροιιοπιιγτιι), πρωι. . Ε. Βοριιιαιριπια(Β1οπ·ι.),ιι-ριιΡ. Β. Ειριιιι.τι(11.-Πο
·τορ6γρι·ι.).

πΐιρ.
111.11..Βασιωιωα (Βειριπο.πο),πρωι. Δ. Δ. Βοοοοικ·καιο('1"οιιιοιι·ι.),

προΦ. Κ. Π. ιιιιοι)ιαθοσα(Ο.-Πο·ι·ερ6γρι·ι-.),ιι-ριι Ο. Β. Β.ιαοπο.ιαο.ιειιιι(Ο.-Ποτορ6γρτι.),
ποπ. Ο. Η. 11ο.ιιιιιιικο(Ο.-Ποτορ6γρπ), ιι;-ριι Ι. Φ. 8ωιαιικαιο(Ο.-Πο·ι·ορ6γριτιι).ιι·ρ:ι
Η. Π. Ποιαιιοιια(Ο.-11ο·ι·ερ6γρτ·ι.).ιι·ρο. Δ. Δ. Ειιθωιιια (Ο.-11οτορ6μι.), ιι- ο Ε. Ο.
ΙΦωοσοκαιο (Οιιοπο), ποπ. Μ. Μ. 11”ιχ.ιιισιιοσα(ΧΒΡΒκθΒΈ), ιι-ρειΔ. Η ιμιεύκο- ρειικαιο
(ΠοΦρ08880ιιοπι),προι1ι.Δ. Η. .ΜΜεοα

(Ο.-11ετορ9ρι·ιι).
προι1ι..1..1..1οοιιιιιω(Μοοιιπο),

πρωι.
19.13. Μακαι.ιιοοα (Βερπιειιιιι.),ιι-ριι Μ. . Μαιιαοοιιιια(Ο.-Ποτορ6γρπι.), προ.

. Δ. Μοϋιιιαρθα 1Ο.-Πο·ι·ερ6γρι··ι.),ιι·ρο. Δ. Β. Β[ιιιιιικα(Ο.·1181°ΘΡ6ΥΡΓ'Β)ιπρο. Γ
. Γ.

ΕπιΜισθπω (Γο.·τιιιιπο),προς). Δ. Γ. Π0θρο.9πι(Χειρι.ιτοπ·ι.),ιι-ριι Μ. Φ. Ραδιιιιοσιαα
(Ηοπτορο11°Β).ιιρο‹1ι.Β. Δ. Ραπιιιιιιοοπ(Ο.-Ποι·ορ6γρτ·ω.ιι-ρε Π Ε 1'06.3εοανα(Ηπιιιπ111
1:10ιιτορο11$1.11· 8

. Π. θ
.

Οιι6αιιικοα(018οοοι)..11·1)ιιΠ. Μ. Παιιιωιοκο(Κιωι·ι,), ιι-ριι Κ. Π.
Οσραιιιιιια(11.- οι·ορ6γρτι.).πρωι. Η. Ε. Οιιιωιωριιαιο(Μοοκιιο). πρωι. Δ. Η. 2'ορωωο

καιο(ο.·118ΦορδΨιπ).

π σοι. Δ. Ο. Ήιοδο!ια (Βιι.ριπιιιιιι),ιι-ριι 19. Δ. Π” (Ο.·Ποτορ·
6γρι·ι,). πρωι). , Φ. ιι..ιιικια(Ο.-Ποτορ6γρτ·ι.).προ. Κ). ΙΟ. Τρει76ορια(1·1ιικοπιιοιιΜ,
11·ρ8έ. Δ. Τρο.ιιιιοεα(Ο.-Ποτορ6γρπ), ιι-ρει._ΙΙ. Π. Τριιιικ.ιερα (Χει.ρωιοπ·ι.).πρωι.
Π Η. Τι|ροσφα(ο.-1115°τορ6ΥΡ1'1>)ι1

1

1111δ
'. Δ. Φραιιικιιιια ςΟ.-11ο·τερ6γρππ),πως. Γ. Φ.

Ιζοι10.ωρα(Ο.-Πο·ι·ερ6γρτ·ιο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 111ΥΡ11Α.11Α:

1
.

Οιικοο·τοπτωιι.πιππαπ” ιι ρει6οτιππο παπι” ο·ι·ιι1ι.ιιο.ιιι.ιιπργρτιιι ιι ροιιοτιιεπ
πιο” ο! οπεπ1π.ιιι.ποο·ι·ο11.
Π. Ε

.

π·ι·ιιιιιι ιι Βιι6ιι1οτριιΦιιι.
- 111. ετ1ιορει·τι.ιπο ιιπργρτιιι ι

ι ο·ι·ποοπιιιπποπ κι. πο! οτ)ι·1ιπειιι·ι.προ.ιιο6πει.το
οποπιπ.
Π'. Οτπετι.ι ο π·1ιπ·τωιπποοιπργοοκιιιι·ι. ιι ιιποο·τριιιιπι.ικ·ι.ιιιιργρι·π·ιεοκιιιω ο6

πιοο·τιι·π π σι.1ιοιιοπ·ι..
ν. Βορροοποπιιοππιπ ιι ριι.πιιπιπιιειο1ιο·ι·1π.
111.Ο6·ι.πιι.ιιοπιπ. _
11·1ιπο.ω. το”. οι. ποροοι.ιιικοιο ιι ποο·τιιιικοιο 8 Νο. Ποιιπποκει πωιπππο.ετοει

πι. 1ίοπ·τορ·1:«.1ιωιοιιποπΡροσκοιΖ Χιιρι|ρτίιι» πρπ ιιπιιιπποειι·ι.ιιιιτειοπππ Κ. .7. ΡΗΧ
1112'ΡΔ.πι. Ο.-11ετορ6γρπ1ι,11οιιοικι11πρ.. 14
3ο περειι·1ιπγ πιιρε0ο.πειπποε·ιοπ 50 ποπ.. 6οιι·ι. γπ.ιιο·ι·πιτοπια. Ι1οπτορει πο

ο·ι·'ιτ1ιποο·ι·πω. ποποιιγιιεπιε κιιιιικοκι. ιιιγρπει.ιιπ.111ιππεπ ο6·ιοιιιιιεπιπ10 Νο. Μ. στρο

1"Ο11;'ΕΣΥ.. 111111: 111

πω". 6 Νο. επ ποιιοπιιπγ οπ.

8

.11οιιιιιιοιιιι.Οπ6. 12Ηππειρ.π1899 τ
ο ή

11οτπππἐο1ιεΕ11τ.11ιι11ο11117ιιιιιιο1ι.
1
Βπο1ιτ1τιιο11οτοιν. Δ

.

1111οποο1ιοΚιιτ1ιο.τιποπ1ι.Ρτ. .ΝΕ13.

1
ι1 Ο

1 νετ1Μιε1ιο1ιετοΤ111ΝΚΩ11111111.11.
11)1ειΕ'1τιεο1ιε1'τειποοΜ. Ροιοτιι1ι.311Κο- ρ

ο1τοπεπ ετοιι. 1'ει11εΠιτ Αροτ1ιο14ετειπε
πιο 1ιοπιο11τ. (134) 5-5.

Π” 100 ΗΜ. πιι νοι·1ιιιιι1'οιι:
11οιι1εο1ιο2ο11εο1ιι·.ί. Ό1ι1τιιτς..Β11.19-37.
Οοιιττιι11ι1ιιιτ1'11ι·(11ι1τπτρς1ο,133.89-94.
Ζιι οτί'τειρ;οπΜι Ηοι·τιι Ο. Ε.. Β1ο1τει·.5

Ρ18111.1.Ε8 'ΜΥ-ΕΤΗ
ιιι 8ι1ιΝιιιιιιι ιιιιιιιι ιι

ι

Ειιι
Ι'επάιιοιιεπ1ιο1ιε.ειιπέιπ11ιςτωοεοεΠόειι.

111)ΗΡ11111Ε8 1112111-ΕΤΠ

ιιι 8ι1ι11ιιιτι1ιιιιιιιιι ιι
ι

Βιιι ·

οσοι· ιπ1:ιτ1οιιοτ

) Μαι:: Δ1.οΔ1.ΙΝε ΟΑΖΕΙ.78Β

Οτειι.ιι1εο1ιοπ Βικιπ

11ίει.ιιειι.ιι-Δ11ιιιιιιιππ.1: Ποτιιο1

(ιι.ιιιιιι.ιι·οοπιι).

Επι οιεεπτειο1ιοε τπειππιππ1ιο1τ18εε
Β1ιιτρτορετειτ, ννο1ο1ιοε άπο Ειεειι ιι

ι

οτἔπτιἰεοΙιετΡοι·ιπ €ε1οιιπε1επεπτ1ιι11τ.

1)ειτε.το1Ιππεεπ ιζτοε πι ε1οτΑροτπε1‹ε
νοτι Μ88. Π01°ο01 ιιι Μιτου.

νοτ1ιοπΓ ιιι ει.11οπ Αρο11ιο1τοπ.

πω. .1ει.ιιπιιι·1899οτπο1ιοιιιτιπι ιιπ1οτ
ιιοιο1ιποιοπνοτ1ιιιι.·ο:

ΖΕΙΤ5(ΞΗ11ΙΡ Τ

Ι...

Ε1οο1το11ιοτοριοπιιιιιι 11τ:11ιο1ιο

Ε1οο1το1οο1ιιι1κ.

Ηοτειπειτοροποπποπ ι1οτ πωωιοπ άοε
0οπιτπιοιωιω 111τΝετνειι1ιο111ιιιπ11οαπο

Ρηο1ιιο.τι·ιο.
πάψω: ποιοι· ειι€1πι11ι.τοτΜιι.ιιν1ι·1ιπιι€ι1οτ

11οτι·οπ
Λι·πο1ι1Βοτ11ποτ(Βοτ11π);Βοτιι11ιιιι(θοι
ήιι€θη); Ρ. 11ιι1ιο1ει(Βι-ιτιι); 111.'Η. ΕΜΙ
ιπιιππ (11ιιιιο1ιοπ):Ε".Ι·'τοπ1ιοιι1ι11πποτ1Βοτ
11ιι); 1'. (11ι11πτοποο1(11οιιι); Ρ.1Ιο11ιοτ8·
(Κτιρειι1ιοι.εοπ):δ. Ε. Ηοοτινο8· (11ιι·ε·ο1ιι);
.1.1(ιιτρ1ιιπ ‹ινιωιι. Ρ. Ειιι1:ιπιο (θειιί”);
11. 1.οοιι·οπ1°ο11111111ιιο1ιοιι);11'.1.οοινοιι·
1ιιιτι11(ΒΡΘ818.11):Ε. 111ιιιιιι(Βτοπ1αιι);
11'οτι1ιο1ιιι8ιι1οιιιοιιιιοπςΑιπεροι·ι1ιιιιι)

νοιι
11τ.ΠΑΧΗ 11ΠΒΕΙ.Ι..1 1π Βτοε1ιιιι.

Ζιιιιϋ.ο1ιειιν1εττο11111ιι·11ο1ιοιιι 11οΐι: νοιι
3-4 Βοι;επ.

Ρι·ε1ε Μ: άεπ ιΤο1ιτειιπε 1118.8.
11ο11Ε1

.

Οο1ι1εππ,Ποοεπι1ιοι·1898.
11'.(111()08.1(81. Ηοί1ιπο1ι1ι:ιπι11ιιιη;

(Ε. Μο1πιιτι1ιιιι)_

1ιτι11οιιι.οο1ιοπΑ1οιιιιιιι1οτ-Ηοοριτιι1νν1τ‹1
Νο.ο1ιινο1εοι·11ιο11τ.ἱ1Ιιοτπι· Ζοιτ. Μειωτ
1το1ο1111ο8·οτιιπά Ρ11οποτ1πποπ πιτ ι1ιο
ρτινοτο Κι·πιι1ιοπρ11ο;ζο(ιςο€οπ Ζιι1ιΙιιπρ·
ποπ 50 Οορ.).
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Ποιιο π'οιπο Χνι. πω.ιιιιοιιιιοιιι ιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιπιι ιιιιιιιοπιιιι
ποιοι ποτ Βοπο.οιισιι νοιι

τω. πι. ιιοτι ιιοπιπ. πι. ισπιιπποε ιιτοππποιε.
.ιιιτιοπ (Βστρπιι. Βιμ.

πι. Μπιτ πωποι.
Μ. Ροι:οι·εππτε.

Βιο«Μ. Ροιοι·εππι·ποτΜοπιοιπιεοιιονιισοπεπεοιιι·ιιι»ωοωπιιοποο;-·· Αποπιιοπιππω-ΑμιωιιΕο “πιο ειιο Σιιεοτπιιο “Χ
Βσπιιεποππ. -- ΠοτΑποιιποιηοπι.ομοιειει ιιι Βιι,"1ρ.ππ8 πω. Πιτππειπιιι.οι

ιιιιιιι ο.πεεοιιιιοεειιοιιιιπ πιοΒιιοιιιιιιιιπιπιι8νοιι Οπι·1Βιοικει·ιιι
Μπι, 4 πω. τω·πιιεπιιιπο .Μπι πω. Ρσειιιποιοιιπιι%ιιι ποπ ρ,ιιποι·οιιδι.Ροιοτειιπτε,Νοπειη-Ρτσεροοι: .ΗΜ, ιιι ι·ιοιιι.οπ.-Ἑοι ιιπποτιιιιο
“πάει” ?Οπια ιιιπι·ιιοπ, 10Μπιτ ππιπιιιπι·ιιοπ.ΠοτΣποοι·ι·.ιοπημοιε'εσπιοοιιο σιιι'πιοΚοποοιισιιποιιιΒιιοιιοιιΜιιιι:ιιοιΙπιι€οιιπιο” :ποπ ιιπ
ι“ιιι·πιο3ιιιιιιΒοεροιιοποΖοιιο ιπ Ροι.ιιΜ: 18Κορ. σποτ35Ριοιιιι.-Ποπιποπ ΠοεοπΜ” τοπτοιιποιι Β.οπιιοι.οπτΠι. ποιοι ΎΜιπισιιΗ 8ιι-ΡΘ·
Διιισι·οιιποτποιι25Βοροι·πιππιπεοιπτοι·θι·ιειππιστιιιιοιιπποεπιιπι.- ιοι·ειιπτς,Ροιοι·ειιπτεοι·Βοιι.ο,Ροιοτ-Ρεπιπσεριιπι επ τιοπιοιι Βρτοοπ
πωωιο ποτποιι πποπ ποιιι δικιο νοιι 18 πω. ρτσ Βοεοιι ιιοπσι·ιι·ι. ετιιιιποππισω", πιιιιποοιι πιιπ Ε'τοιιοΒνοιι ι-:ι Πιιι·.

Μ 3 Μ. Ροιοτεπιιτ8. 16. (28.) .Ιο.ιιποτ -
ιπππιτ: Πτ. Α. Κτποοι·: Βιο Μοτο” ποτ Βοπεοιιιιτιοποι νοτπποιιι Με ειππωιωι. - Πι. Π. .Τιιτο·οιιε: Ιπισεγπιιτοειο

ποι
Ιοπιπγοιιΐεπτοποπ

ιπποι·ιιοπ. - Βοι'οτοτο: Α. Βιι·πποιι: πω οπεπιετιεοποτΒοιετιιο;πι· Ρε.ιιισΙσπιο πππ Τποτοριο ποεΜιι2
πτπιιπποιιιι οπεοποπ. - Ο. Αιτεοππι: Βιο Ειιιπιτιιιιπο ποε Βιιπιπιιτοπε πιιπ ο.ιιποι·οι·ερστιιιοποτ 'Ι'πιι.ιιΒιιοιι επι Με πιο”.
ο. Ζποιοοι·: Ποποτ Ριοπτιιιε πιοριιτο.Βιιιο.ιιοπ.- Βιιοιιοτοπιοιο·οπ πιιπ Βοερτοοππιιςοπ: Ρτοι'. Πι: Ο. Ηο.ειπ: Απ” ποτ
5.πεεοι·οιιΒτιιτοπιιππεοσ ποε Αιη;οε. -- Ρτοπιιεσπο Οπτοιιιιοιιιιιιππο. νοιι Ι)τ. Α. Βιιοιποτο;. - Πι. Ρ. Βοιισποτ: ιιποπισιιιιοοιιοε
ινσιωιωπι ποτ ιτο.πεπειεσιιοππιιπ ποιιιεσιιοιι θρτεοπο. - Ηο.πππποιι ποτ 'Ι'ιιοτο.ριο ιιιιιοι·οι· Κτιιιιιιποιι.οπ. Ποτοπεποποποπ νοιι
Ρτσι. Πι·. Γ. Ροπεοιπτ πιιπ Ρι·σι'. Ι)τ. Β. Βιιππιπο·. - Ο. ιιππιιτεοπ πιιπ Β. Οειοττειο·: Επι·οπιιιεεο ποτ ο.ιι8·οιιιοιιιοιιΡο
τπσισοιοπιιπ ρο.ιποισοιεοποπΑιιο.ιοπιιο ποε Μοπεοποπ πππ ποτ 'Ι'πιοτο.- Ζοπιιιοτ Αοτειοτπε οι· «Θοεο1ιεοππι'ι:ιινΙπππι
εοιιοι·Α'οτειο» ιιι ινσιιιιοι·. - Υοτιιιιεοιιιοε. - Μοτιοιιτπιε-Βπιιοτιπ Μ. Ροι:οτεππτο;ε. - Απιοιποπ.
πιο Ρι·ιιιπησ πω· επιιος;ι·ιπτιο ω νω·πωπι "η ι πιιεε οιιι 8ιιππιοιιι σποτ Ποποτιτοιποιιποτ ιιποτ πστπιοιο

8ιιππιοιιοπ.
νοιι

Μ. Α. Κ τπποτ,
Βιππιπτει επ Ροτπππ.

ι'οι·ιτιιε. εοπιιιιοιι πιο 22. Αποπετ 1898 επι” ποιιι Χ. ιινιιι.ιιπι
εοποπ Αοτ2τοποοο

Μ. Η.ι ποτ πιο Νιοπιεροσιειιει ποπ σππο πιο πιε
εοπεοποιτιιοποπ Ηιιιεπιιιιοι ποτ Πιιινοτειιπιε- ποπ Οιτσεε
ει.ιιπιο ποπ πιιτ ποτ Βοοπιοσπιππε νοιι Βιιιιπιππιοπ ποτ

ποεοπιιιιι€οιι ιιιιιεεοιι, πιτπ ειοπ ποτ ΠπεπιππΒιιοπιιοιι ποτ
ιπιπ ιιι (ιοποιο ειοποπποιι Πιιτοτεποππποειιιιιιποποπ Βοπιεε
σιι ποππεει: 8οπστποιι εοιιι.
Πιιιοτ ποπ 8ιπιπιο.ιιιοπ ποιποιιεισπιι8ο ιοπ εροοιοιι πιο
Βοοτπιοιι πιιπ πιιιοτ ποπ Ππτοτεποππποεποπιοιοιι ποιο
Απεο, ιιπ Βοεσπποτοιι πιο 8οπεσποτιο.
Πιιε ιετ πιο Απιποπο Βοετοιιι, 2ιι οσιιειο.ιιτοπ, οπ πιο
8οπεοπιιτιο εροο. ποε τοοπιοπ Απποε πιιιοτ “ω σποτ
ιιποτ οι... Μ; ιιπ οτειοτοιι Ροιιο ιει ΒΧριστοππ Πιτ ιιπ
ιιιοτ νοιπ Ρτσπιπιοιιετο ποιτοιι, ιιπ ιοι2ιοτοπ ποιο πιτπ
οτ Με τοπΒιιοπ οπποπσιπιποπ. Βοπιοτιιι: εοι, πειεε Πιτ ποπ
Ρτοιιιπιοιιει πιω ποτ ο.πεσιπιο πω. ιοετιπετοιιοπ Μ,
πιο ποτεοιπο εισπ ιπιοπ Οσττοοιιοπ ποτ Βοιτοοιισπ οτ
Βιοπιι, εσιιποτιι πιο 8οπεοπιιτιο ποε ππτοπ θιιιι.εοτ ιιιοπι

οσττι8ιτιοι1 Απποε, πιο τοπιιινο Βοπεοπιιτιο σποτ, πιο
Ρτσι. Οσπιι ειοπ οπεπτιιοιιι, πιο 5οπιοιει.πιιο.
Βιιπιιιιοιι πιο ππτοπ Ρτιιιπιιο πιιι Ι.οεορτσποιι Πιτ πιο
π'οτιιο οτποιιοιιοπ Διι€οποπ ποε Ειιριστοιιποπ ιιιιι ποιιι
ππτοπ εοιιιιοπο Βοιοποπιιιπε ορπιππιιποειισριεοπ ποπ επιπ

ειιοριεοπ ιοειεοει.οιιιοπ σπ_ιοσιινοπ Βοιιιιιπο ιιποτοιιι, εσ
ειππ πιτ σιιιιο 8οιιπιοτιΒιιοιι ιιι οιιιοπι ποππιιινοπ Βο
επιιοτ Βοιισιιιιποιι, πιο ποτο.πο ιιιοπι ποτ πιιπιιοει.ο Επι! πι.
Απποτε οι οε, ποπιι ποτ σπιοοιινο Βοιπππ οιιι ποοειι
τετ ιει σποτ σπ_ιοοιιν ιιιιοπποιεποτο νοτιιπποτπιιοοιι πιιτ

Βοτιπποπ 0τοποε νσι·ιιοεοπ, πιο Ρπιιοιισπερτιιιιιπε ποε

Απποε Μπομπ οιιιο πσοποτο.πιπο Ηοτο.πεοιπππε ποο νοιι
οτειοπι. Μ; ποτ ι'οτποσπι οποπ ποτοοπτιοτιιοι, ποεε
ποι οιιιοπι ποτο.τιιοοιι Ε'οπιοιι ποτ Ποποτοιπειιιπιπππο ποε

σπιοσιινοπ Βοιππποε ιπιι. ποιπ Ετοοπιιιεε ποτ Ρπιισιισπε

ρτπιπιιΒ Βιιιιπιιιιισιι σποτ ιιοποτιτοιππιιΒ νοτιιοει, πο πο
πιιο;ι οιιιο ποπιιι ιοπιοιιπο Ετιιιιιτππε παπι, εσ ποτοοπτιει
πιτ πιιοπ ιιπ Αιιεοιποιποπ ευτ Αιιιιιιππιο εοιιι πιιτιτοπ,

σποτ 8οιιιιοοιιπο 8οπεοπιι.τιο νοττπει. Μι πιιτιοιι οιιιοιι
Ποποτιτοιποπποπ ιιιοπι οπιιο ινοιιοτοε Πιτ τοπΒιιοπ οι·
ιιιιιτοιι. εσιιποτιι ειππ νοτριιιοπιοι: ππεοτ Οπι:ειοπιοπ ποτ
ιιποτ ο.ποπεοποπ, ποιοπο 8οπιοιειππο ιπο.τειιοπιιοπ ποπι
οσπειοι.ιτιοπ Βοιπιιπο οιιιερτιοπι, πιιπ σπ πιοεοιπο 8τιιεεοτ
σποτ Βοτιπποτ πιο “Π” πι.
Βσιπποε ιιοπιι ιιοι.ιιτιιοποτποιεο ιιπτ ππτοπ Ρτπιππο πιτ

Ι.οεορτοποιι οτιπιι.ιοιι ποτποιι. Με θοεοιο νοτιο.ποι πιο
Βοειιιππιιιιι8 ποτ 8οιιεοπιιτιο Με θιτιιππ νοιι ποοπ ποιο
ΒιιοιΙοπ'εσποπ Ρτιιισιρ οσιιειτπιττοιι Τοιοιπ. Πιο Ζοπι
εσΙοποτ παπι ιει οιιιο 8τοεεο. Ιοπ οτποιππο πιο πο
πειιιιιιοιι Βιιοιιοιι'εοποπ Οτιπιποιιο.Γοιιι, νοιι ποποπ πιο
ιι.ιιοτοιι πιτ Επι.ιοτιιππποπ νοιι 200, 100, 70, πο, 40, 80,
20 Β"πεε οιποοτιοπιοι: ειππ.
Οοπϋπιιιιοιι οτπιιιι. ιπο.ιι πιει Βιιππιοπιοπππιοτοποππποοιι
Πιτ ιοποπ οιιι2οιποπ Βιιοποιοποιι οιιιοπ ε.ιιποτοιι Βτιιοπ
ινοτιπ, πιιπτοππ ποτεοιπο ποι οιιιοπι ιιισπι Βιιππιιτοπποπ
πιοιοππιοιπι; ιι
ι

εοιιιιοτοιι Ριιιιοιι πΙοιπι ποτ Βτποπποτιπ
οποπ οπιιπποτιιπ ποτεοιπο: ποτ Βιιιιπιοπι πιοτιιι; ειοπ, ιιι
ποισποτ Επιιοτπππο οτ ποπ 8τπεειοιι Βιιοποιοποπ ποιοεοιι
πιιπ ιιοπιιεει ποιιοοπ πιο Βιιιιοτιιππποπ, ιι
ι

ποποιι οτ πιο
πιοιποτο Βοπτιιι Ιιοει:. ιιι ιοποιπ πιω ποιο.ιιοοιι πιτ ποι
οιιιοπι ιιοτιπποιιιοοπ Βιιιιππιιιιοπ οτει ποσπ νιοιοπ πιιιπο
νσιιοπ Ρτιιιπποοιι οπ οιιιοπι οιιοιστοπΒοεπιιοι.
Ποιοιιν @το Ι)ιοιιειο ποποιι πιιτ πιο Ρπποιο ποτ

ο πιιοο'εοποιι Τοιοι ποιοιει.οι Βιο Βοοποοπιππο, ποεε
πιο ιιιοιιιοτοπ Ρπποιο πισπι εοιιοπ ιιι ποτ ιιιοιιιιποιοιι Επι
ιοι·πιιιιο@Μπιτ ππτποπ, πιο πιο ετοεεοιι οιιιιΒο Τομ νστποτ,
ποεε οιεσ οιιι θτπεεοππιιιοτεοπιοπ πιοπι νοιι Μπι Βοππεει:
εοιπ Βοπσπιιιιοιι ποτ, πτιιοπιο πιιοπ ππί ποπ Οοπο.πιιοιι,
οιιιο Μσπιιισοιισπ ποτ Β πο ι ι οιι 'εοποιι Τοιοι νστ2πποπιποπ.
Βιο εοποπ πιο, πι. Η., ππι πι. ι πιο τω σποτοιι
Βποπει:οποπτοιποιι ποτ (ιιιιοτοιι) Βιιοιιοιι'εοποπ Νοττπο.ι
ιπιοι, ποτοπ Βπιιοτππιιοοιι 200, 100, 70, 50, 40 Ρπεε
πιινοτππποτι οοπιιοποιι ειιιπ. κι πιππο πτοι ποιιοτο
'Γοιοιπ ποτοοειοιιι, πιο πιοεοιποπ Βποπειοποιι
ιτοιιοπ, οποτ ποτοτι σσπεττιιιτι ειιιπ, ποεε πιο Βιιοπειπποπ
νοιι 'Ι'οιοι “Μπι ιπ οιποιιι ποειιπιιιιιοιι νοτ
πιιιιιιιεε ο.ιιιπιι.πιιοπ ιιιοιιιοτ ποτποπ.
Βιο Βποπεπιποπ ποτ οιιι2οιποιι Βοιποπ ο" Τοιοι 1

τοι·ιιιοιιιοτπ ειοπ ιι
ι

ποπ οπτερτοοποπποιι Βοιποιι ποτ Το.

· ι
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Με 2, 3 πεπ 4 ιιπ ι7ειπιιιιιιιεε νεπ 10 : 8 : 6 : 6 πππ
ιπ πειπεειπεπ νειιιιιιιιιιεε πειιπιεπ πιε Βπτιειπππ8επ επ,
ιιι πεπεπ πιε Βπεπειεπεπ ποειι πειεεεπ ινειπεπ ιπιιεεεπ;
εε νιιιπ 8ειεεεπ:

επι Τει. 1 επι Τει. 2 πιιι Τει. 3 Με πι. 4
πι ιπ 200 Ρ., ιπ 180 Ρ., ιπ 120 Γ., ιπ 100 Ρ.,
ε ε 100 80 6Ο 5Ο
η ε ιι '70 56 42 36

ο ι π ο εε 4θ 30 26

ιι ι ι πι Ε _ 4!) 82 24 20

Νε.ιπιιιεπειινειεε νειιιιειπειπ ειεπ πιε Βιιειιει;ειπεπ
ιειιιεπ ιπ ιεπει ειιιπειιιειι Τειει νοπ οπεπ Με
ιιπιεπ ιιιι Υειπιιιτπιεε νειι 20: 10 : 7 : 6 : 4.

ιλ'εε πεεννεειιειι (Με Τειειπ? νειεπεεετειιιιε Επι
ειπειι ριεει.ιεεπειι ννειιιι πειεειπειι ει, πε.εε πειιι επ
Ππιειεπεπειιπειι ννοιππΒιιεπ ιιιεπι νοιι επ Βεπ·πεειεειιι
ιιειπιπι, πεεε πιε Βιιειιει.επεπειπεεε επι πεπ ειιιπειιιεπ
Τειειιι ειπε νειεειιιεπεπε ιει. Νειιιιιιειι πιιιιεπ πιε Τε.
Γειιι επεεει πει Βιιεπετεπεππιπεεε 1ιειπε εεπειιεεπ πεπει
εειιειπεππεπ Μειιιπιειε ιιεεειι. Βειιπ πεπιειιειι ινιιιπε
εε ειειι επιριεπιεπ, πιε Ππιειειιειιππε ιπιι: ειπει Με
πιιι επί ννεπιΒε ΑπεεππΙιειιε επεεππεππεπ, πιε πειιι·
Τειει ειει ειπ πινειτειι Τε.8ε επ 8επεπ, πεεννιεεπεπ πιιι
ε.ππειεπ Ριεπεπ, θιε.εειπ ειπ. επ ιιιιιιεπ, εε πεεε πει
νεπ πει ειειειι ΤειεΙ ειιιειιιειιε Βιιιπιιιειι ειειι νειπ·ιεεπι;
επεπεε ιιε.ειι Τειει 2 ιιππ ε.
Ι.ιεει πεπ π. Β. πε.ειι Τε.ιει 1 ειπ ειειειι Τει,ιε πει

Βιιιιιειεππ επι 20 Ε'εεε Βπι.ιειππιι8 π, τ, α, Με ινειιει-- νιεπε = 20/πο-, εε ετεπι επ ειννειιεπ, πεεε ει· πει
πιεεεπ Βιιεπειεπειι πεπ πει πειεειπειι Επιιειιιιιπε ειιιπ
ινειι.ειιιιπ εεπεεεπεπι πιειπειι, εΙεε ειιεπ ειπ εππειεπ

Τε.Βε επι 20 Ριιεε Βπιιειπιιπε ινιεπει π, ‹, ε ιεεειι πιιπ;
πεειι πιει 2 επ ει πεπιιιεπ ειπεπ νιειιε νεπ ει... πιι
Βεπεπεπ; επι ίοιεεππειι Τε,πε ινιιιπε πει νιεεε πειιι
Τειει 8 επι ΜΑ: ετειιΞειι, επι ιει.πιεπ Τει;ε πεεπ Τειει 4
επι "με 8επιεεπι εειπ, π·επιιιεπ πιειεπιΒε 8επεεπιιιιε
ειιεεεεπεπ Μ, πει ε" πει Βεειπι επιπ Μιιιιιιιπιεπει ιπ
πει 1ι'ιεπι τειιΒιιεπ ιει (επεπεε ιι

,
ι, ι, ω, ι πιιι 12 Εεεε:

12|40,12|8%12/Μ)

Ποπ πεπειειι ΒιιειΙεπ'εεπεπ Τειειπ (Επι. ιιεπεειιπε,
1896) πι πεε Μειειενειειπ επ Οιπππε 8ειεει, ειε ειπε
ει» Επιι“ειπππ8επ νεπ 60, 88, 24, 18, 12, 8

,
8 Μετα·

ειιι€ειιειιιει. πι πεπε πεπ πιε ιπ πει $πει1ειι°εειιεπ
Τειει επεεπειπιπειιεπ ιΒιιιιειπιιπεεπ 80, εε, 24, 18, 12
Μειει· επι πιει ινειι:ειειι ΤειεΙπ ιιιι νειιιιιιιπιεε νεπ 6 επ
6:4:8 νειιιιειπειι. Σε ννειπεπ πιε Βιιεπειεπεπιειπειι
πει Τειει 1 πιιι πει εννειιειι ιιι 60, 80, 20, Μ, 10 Με
τει, επι πει πιιιιεπ ιπ 40, 24, 16, 12, 8 Μει.ειπ, επι
πει νιειιεπ πιει ιιι 30, 18, 12, θ, ε Μειειπ πειεεεπ.
Βιε ΒπεπειεπειιΒιεεεε, πιιειι πει ιθ'οιιιιει ιι = Π Χ

2 ειπε. 2,5' πειεεππει, ειπιεπι πει ιπι ιεπε πεπε.ππιε
Επιιειππιι€ (Ξ Β) ιπ επι Ζεππιει εππειιιππειεπ ΜΗ
ιιπ1ειειπ Με ιεΙετ (πιε ιιπτειε Ζειιι @επι πιε Βιιειι
ετεπειιιςιπεεε επ, πιε επειε πιε ιΣιιιιειπππε ιπ Μειειπ,
ιπ νιεΙεπει πει Βπειιετε.πε νειι ειπειπ εεειιιιπεπ Βιιιειι

εειιπιιιεε.πΘε ιιοεπ ;;ειεεεπ ννειπεπ ιπιιεε)τ

ε : π : 4 τ Β

ιε εε εε ιο εε Ε
,

: 87,8 72,7 58.2 48.6

ε εε εε ει ιε

Β ο

Σ
ει
'

24 πε ιε κι

: ε4.ε εε,ι εεε 17,4 Τ Α Β

ε ιε 15 ιε ε

: εεε πιε ιτε ιε.ι

Ρ κ Η 7

π Ω

ιε ιε ε

κ

ε

2 17,4 ι4,ε ιι.ε ει·

ο Β Α [Η 4

Ιεπ πεπε ιιιι πιεεε Τει”ειιι πιε πειιι Ιε.ιειπιεειιειι πεπ
ιπεειεειιεπ Αιρπεπειε πειιιειπεειπεπ $επιιιι:2ειειιεπ πιιπ

ειπιεε Ζιιι'ειιι εεννιιιιιι. ΤειεΙ 2
,

3 Με 4 ι.ιεεειι πιε
εειπεπ Βπειιετεπεπ πιο Τειει ι, ππι ιπ πει επεπ πεπε
Βεπεπεπ ννειεε νειιιιειπειτ. (Βειερ.: Ρ

, Κ
,

Η, 7 επι

4 Μ0ι0Γ1 8|ιε, 5/ιε, 6|ιε, Με.
-

Βει ε” Απειιπε ιπ πεπ Μιιιι.ιιιιιειιιεπιεπει ενιιιπε επ
πεπι πεειι πιε Ρεει.ειειιππε ειπεε πιε επι "Με πειεπεε
εειπτειι νιεπε ιπ Ε'ιειςε ιιειιιιπεπ (επ ριιιι“επ εενιοιιι εππε
θπιιεει, Με επειι -- Με ΚπιπειειιιιΒεπ - πιιι θιιιιεειπ).

Β818ριθι2 Ι5/ιεε, "βιο, ω|εο 1
ι1

?εεε
Μ”, 3/ιο, “Α” 3/ιε Πι Μθι.8Γιι.

ινε πεπεπ, ω. Η., πιιι πιπτει πιε ινιιιιιιεπε 5επιειε
ιιιπε πεε Ειιριειεππειι επ ιιεπιιιιειι, ειπ Βιειειιεειπ ειπ
εεπιειεπεππεε νειιε.πιειι επεεννεππι. ιπ επιιιιεπει ννειεε
ιιεεεειι ειειι Με ειιιπιιιιιιε νειιιιειιιειιε Ριιπειε επι Ηπ
τειειιεπππε νεπ Βιιππιεπιεπ πεππιπεπ. Ι·"ειιε πιε θιι6εεεπ
πιιΐειεπε εννιεειιειι πεπ εειεριεειιεππεπ Βιιεπετεπεπ πει
ειππειπειι Τε.ιειιι πιε ειιιε επ ειιιιπιιιπε ειεεπειιιειι εοιιιε,
ι‹πιιπιεπ Ζινιεεπεπιειειιι εοπετιιιιιι ινειπεπ, π

ι. ιπεπ
ιιιιιιπιε ειπε ειεεεε 8ειιε νοπ Τειειιι πιιι ειιιιιιιιιιιεπ Με
νειιιιειιιειππεπ Βιιεπειεπεπ ε.ιιι“ειιι8επ, πειεπ Θιπεεε,
πειιι. Ι.εεεπιει.επε επ πεπιι;πειιεπ εειπει. πειπ ππιει
ειιεπεππεπ Αιπιε ειπε εεπινιειιΒε Απιπππε εειπ πιιιίτε.
Μειιιεε νιιιεεεπε ειππ επι πιεεεπι Ριιπειρ πειιιπεππε
ΤειεΙπ πιεπι ιιιι πεπιεπειι. Ιεπ ιππεε πειπειιιειι, πεεε
Μι πιε 'Γειειπ ιειπει πιιι επ ινεπιεειι Ηεειπιεπ ιπ ριε.ιιι
επιπινεππειι θειεεεπιιειτ πειιιιιπειι πε.πε, επει ιιιιειι ιιεειι
πιεεεπ εειιπεεπ ιπιιεπιιιπΒεπ πιιιιτε ειπ 8εινιεεει ριεειι
εεπει ιπ'ειιιι πει Τειειιι Με Ππιειειιιιπππεεπιιιιει ω
Βιιππιππιεπεπιειειιεππππειι ιπ πιεπεπεπ Ριιιιεπ πιειιι νειι
πει Ηειππ επ ινειεεπ εειπ.

Ειπιπε ΙΒιιειιιριειε πει Βιιεπειεπεπιειειπ ιπ ιιειιιεπιει
ριιιιι.ειι Ππιιιεεεπ ειειιε ιειι πεπ ερεειεΙι ιιιιειεεειιιεπ
Ηειιειι Οοιιεεεπ πιιι νειιιιΒιιιι€, πιιι πει Βιιτε, εεε
Βιιεπειεπεπιιπιιιεεε πιιι Τιιεεπε επεεπιιιιιεπ πεπ πιε Τε
Γειπ θειεεεπιιιεπ επί ιιιιεπ ριεειιεεπεπ ννειιιι πε ριιιιεπ.

ιπιοεγειιιπειε πει ιεπιπγειπεπιεπεπ ιππειιιεπ.
νοπ

Βι. Ε. .ιιιιι;επε,
88. ΜιειιεεΙιε.

Ριιιιεπιιπ, 88 ε. π., πεπ πεειεπ Βιιιππεπ ειππειιϋι·ιΒ·, πει επ
θειιεπειειπειι ειιιωπ ιιππ πιιι.Πισω ειπε ΟεΙειιι πιιιειιπ,ιε
πιπειιπ. Νεειι επιιιτ πεε ιετπιεπ Κιιιπεε πιιι: ιιοειι€ι·ιιπιΒ·ε
Οπειιιιιιτιεπ ειπ, εε πεεε 8ι.ιιιιι ιιπει·ιιεερτ. πιιι πει· Ο1νειιιε
ιιιπ;,ι·ιιειιπιιι. Πει πεε Πεπει πε πεεειιιπεπ, ννιιιπε ειπε (πιιι
πιιι. ()ειιεπε.πει ννιιεεει· νεπ ε ννοειιειι νειει·ππετι ειπ πιι
ιιιιειειι ε.ιιειι ιιοειι ει.ινειεε Βιπιιιπ,ι;επ νεπ θειιεπ πει θει1ε επ
πεεειιι€επ. - πιππωω πει Οπι επιπι ππιειιεπε ποιπιει, πεειι
Βεεππιεπιιε _ιεποεπ ννιεπει Βιεειιειπιιππεπ νεπ Οπετιρειιειι,
πιε ειειι ιεποειι πιιι·ειι θεπιιεε νεπ ιειειιιιειι εεε πεπ Ε'ιπειιι.
ιπει·πιειεπε ιιεπεπ ιιεεεεπ. Ιπ πει· Ηειιιιιιιπει. πεε Πεπει ειπ
πιι- ειιε Με! επ ιιεπεπ, ινιι·π Ιειιιιινει νει·οι·πιιει ε 15,0 = 120
Ρι11ειι,Με Βιππειιιεεεε Ριιιν. Ι.ιειιιι·ιιιεε ε. επι.. Β πιει ιιιΒιιειι

1 ΡιιΙε επ ιιειιιπεπ. πιε ιει πιεε ειπε νειειπππιιιι πιε ιιι επι
ιειι ννιε νειιιεπεππει, ινε εε πεπ πιε ειιιοπιεεπε πιειπεπππεε
ειϋιπιι€επ, πε.ιπεπτΙιειιΟπειιρε.ι.ιεπ - ι'ιειιιεπ ιπ ειπεπι πει
νει·πειεε1ιεππεπ Ε'ιιιιε ιπιι:

νει·ειιεέεπεπεεπεπ
Βιπιππεεπ νεπ

δειιεπ πει θειιε - ιιεππειιε, 17 ει πιιι: πεειειιι Βιιειειε επ
εεννεππι; ννπιπε, πεπ Αρπειιι εειεεεειι πεπ Με πιε νει·πε.ιιππει
νοιτ.ιειι1ιειι ιεπειιε. -- 1π νοιιιει;εππεπι Ρειιε πιιπ πιει; πιειιι
ννιιι·πι,πει·ινειεε πει θεπιεπεπ νεπ ειει θ ΡιΙιεπ εειιοπ πειτ
ιιιιε1ιιπει Οπετιρε.ιιοπνσιεπει·ειπ, ινιιιιιεππ ειε πιειιει πειπιοπε
πεπιειιειι «Με ,ι;ειιεπεπ ννει·,πεπειΠεπειιιειι ιιππ Αιιιιεεεεεεπ,
πειιει· εοι'οι·ιι€ε Βιπειειιιιπε πεε θεπι·επειιεε πω· Ριιιεπ. ιπιτ
πεπι Βιιιιεετεν·ϋιιιι.ιει·Βεετιι.ιιτιε επ ιπι.επιππι. π

.
ιι
.

πειιπειεπ
Βιιι1ιιεε.- Ριεπεννειεε ννιιιπε πιιπ πεειι ειιιιιιει νειειιειιι, πιιι

1 Ριιιε επι Τεεε, πεειι ιι·ετεπ εοιοι·ι ννιεπει πιε ειιε,=;ειιι·€ιἔ
ιεετειι Βτειιιππεπ πιιι, εε πεεε πει ι”ει·πειε θεπι·ειιεπ νϋιιι8·
ειπε,ιεει.ειιι ινειπεπ πιπεετε.
Με ινε.ι·ειπιει·εεεεπτ, ννεππ πιε Ηειιεπ Οοιιει;επ Αειιιιιιειιεε
πει Ιεπτιινοι;;επιππειι ,ε;ειιιππεπ ιιιιπεπ εειιτεπ, πι» ειππ πιεπει·
ππι Βειιεπτε ιιπει· ΙεπιιιιειΒεπιειιεπ πιιι πεει.επι Βιι'οιβε επ



Οοε!οΙιεεο!ιοιιιιιιοιι, κ!ο ε!ο εποε Με ιιιοἱιιοιι !ι!ε!ιοτ1εοιιΕτ
Γε1ιτιιιιο·οιι,Με Με άοιι οιιιοιι ΡΒ”, ιΉιοι·οιιιεε!ιιιιιιεοιι.8ο!!ιοιι
θε1!οιιεεϋτιιιιοοιι άοιιι Ιο!ιε!ιγοΙ,οο!ιι·οιιοΙιο!ι!ιιι!οτ!ιο!ιεο!ιι?.

Βοίοτο!ο.

Α. 8ετιι!ιοΙΙ: Βιιι οοειιιεειεο!ιοτ Βοιετε8 ειιτ Ροε!ιοΙο
Βιο ιιιι‹! Τ1ιοι·οριο άοε Μι!ε1ιτειιι!οε 1ιοιιιι Μοιιεο!ιοιι.
(1ΙΙΒιιο!ι. ιιιοι!. ννοο!ιοιιεε1ιτιίε1898, Ντ. 48.1
Ι)οτ ?ΜΙ κετ !ιιτοτοεεε.ιιε ο!ιιιιιει! κοΒιοιι ι!οτ ιιιιοτοκο!ιιι
Ιιο1ιοιι ΒοοιιΙιειι.ιιοιιοιι άοι· Νο.εοιιερ!εεο. Ποτ41ιε!ιι·ιετοθιοτ1ιοτ
Ιιεεεο 6 'Ποιο τα άοι· Αιι!'ιιοΙιιιιο !ιι Μο ΚΙ!ιι!!ι οιι .1οιιιι οιιι
!ιΙοιιιοε ι·οι!ιοε !!'Ιοο!ιο!ιοιιοιι ι!οτ Νοεο 1ιοιιιοτΙιε,Με ειοΙι !ιο!ι!
εο!ικ·ειτοί!4.ι·Βιο. Ετ ινιιι·τΙο ιιι!ε 8ε!1ϋιεοΙΙι·οει, !ιο!ιοιιιΓιο1ιοτ,
θε.ιικι·ειιι άοι· Νοεοιιερ!εεο, Οοάοιιι ι!οεθοε!ο!ιεε ιιιι‹!8ο!ικοΙΙιιιητ
άοι· Ι)τϋεοιι επι Κ!οι'οι·κ!ιι!ιο1 οιιι€οΙιοΐοι·ε. Ιιτι 8οοτοε ι!οτ οτ
Ητειι!τεοιιΝοεοιι!ιιιιιε κιιι·ι!οιι Μ!!ιειι·ιιιιι!ιιιιοι!Ιοιι ιτοιιιιιι!οιι, !ιιι
Β!ιιιο ι!ιι€οιτοιιιιιοΙιτε. Ιιιεοι·οεειιιιτκει· άοι· Ρο!! τ'οτιιοτκορτοιι
άοε !!1ιοτειιιεοϋιιει!ιο;ειι νοτ!ιιιιι'ε. Ι)οτεοΙ!ιο !ιιιιιιι ιιιιοοειοΙιεε
ι!οτ οιιΐοιιε!ιοιι εο!ιι· εο!ιΙοο!ιεοιιΡι·οοιιοεο κο!ι! ιιι!ε Βοο!ιε ι!οτ
ιιιιε €τοεεοι· 8οιιεοτιιιοιιε ι!ιιτοΙιςοίϋ1ιι·εοιιΒο1ιειιι!!ιιιιιτοποιο
εο!ιι·ιο!ιοιι κοι·ι!οιι. Ι)ιοεοΠιο 1ιοετιιιιι!ιιι ω". 80 εο.81ιο!ιοιι
1ιιιοοειοιιοιι νοιι 8 ρτοο. Οο.τ1ιοΙΝ!ειιιιοι ιιι Μο Νοεο
ιιιιι! άοιοιι Πιιιο·ο!ιιιιιο·. Ιιιι Ιιειιι°ο νοιι 18'Ι'τιο·οιι1ιεειο Ροτ!οιιε
Μπιτ 400 Ρι·ενοεερτ!εεοιι 8 ρι·οο. Οοι·εο!!ϋειιιιιτ οι·!ιοΙεοιι ιιιιι!
πιο νοτο,·ιεειιιιο·εοτεο!ιο!ιιιιιιρτοιιειιι'ε;οκιοεοιι. Αιιεεοι·ι!οιιικει·
‹!οιι !ιοιεεο Κ ο.εε. ρΙοειιι ο τιΜε Μο οτ1ττειι!ιεοιι'ΓΙιο1Ιο ορο!!
«πι, κο!ο!ιο Μ! οιιιοι· 'Ι'οιιιροτεειιτ νοιι 50-55" Ο. ε.Πο ΙΟ Μι
ιιιιεοιι 'Εεε ιιιι‹! ΝιιοΙιε οι·ιιοιιοτε κιιττ!οιι. 1)ειιο!ιοιι κιιι·‹!οιι
το!ο!ι!ιο!ιοΒιιοικειιε!οιι ιιιιι! 1ιοιεεο Βει!οτ οιι€οκειιι!ε. Νο.ο!ι
10 ΤειΒιοιικ” Μο Κϋι·ροτεοιιιροτεειιι· ιιοτιιιιι!, Μο ειιιιοτειι6εο
Νοεοιιεριι2ο !ιι νο!Ιοι· Ποιιιτιι·οοειοιι1ιοι;ι·ιιΐοιι. Π” Ηοιιεοοι!οιιι
ιιιι‹! Με Ι)τϋεοιιεο!ιιι·ο!!ιιιι€ Ιιτο!ιοιοιι ε!ο!ι !ιι‹!οεεοιι κοιτοτ ε!»
κιιι·ιε οπο, Ι›Ιιο1›οιιε!ιοι· εο!ι!!οεε!ιο!ι ιιεο!ι 8 ν7οο!ιοιι εεο!ιοιι.
Με ειιΓειιιεε εο!ιο!ιι1ιοττοτε! ,οοιι€τειι6εο Νεεειι!ιο!Γι.ο “Μο
ιιεο!ι Α1ιεεοεειιιις οιιιοε 1ιερροιιετιι·ιιι!οιοιιεο1ικιιιοοιι Βοοε
Γοικοιιε οιιιο Ε'Ι1ι.ο!ιονοιι ιτοειιιιι!οιι θι·ο.ιιιι1εειοιιοιι, Με ειο!ι
ο!ιτιοοτ!ιοιιιιιιει·ο Νετ1ιοιι νοΙΙεεε.ιιι!!ε ι1εοτ1ιοιιεοεοιι.Νιιο!ι θ
Ινοο!ιοιι κιιτι!ο Ρεειοιιε οοειιιιι! οιιε!ε.εεοιι.
Βὶο Βο!ιιιιιι!Ιιιιιε; άοε Μ!!21ιτειιι!οε ιιιιε Οοτεο!ιιι_ιοοειοιιοιι
κιιτι!ο 1875 νοιι Ι!οι!ιιι1ι οτε οιιιρΓο1ιΙοιι ιιιιι! εοεοιιι!οτενοιι
ι·ιιεε!εο!ιοιιΑοι·ετοιι (8ο!ι ιιτιισκε!ιι, Ινοε!ει·οεεοιιε!τι)
Με Ει·ίοΙο εοϋΜ, κοΙιο! Με 0.7 Οειτ1ιοΙοιι? ο!ιιιιιε!ο!ιινοτΙο!!ιε
κιιττ!ο. Ιιιι ΑΙΙοοιιιοιιιοιι εο!ιοιιιοιι εοΙο!ιο Ροειοιιιοιι ι;ορ,·οιι
θετοο! εο!ιτ τοΙοτειιιεοιι εο!ιι.

Ινογοτε.
θ. ΑΙεεο!ιιιΙ: Βὶο ΒιιικιτΚιιιιο άοε ΗειΜεΙιτοιιε ιιιι‹!
οιιι!οτοτ εροτε!!ο!ιοτ τιιοι.ιετοιι Με” άεε Ποτε.
(Μίιιιο1ι. ιιιο‹!. ννοο!ιοι1εο!ιτιι'ε1898, Ντ. 49.)
Ποτ Μοι!ιιε άοι· Πιιεοτειιο!ιιιιι Μ! Βο.ι!ΐοι!ιτοτιι,Βοι·οετοιοοτιι
ιιιι‹! 'Ι'ιιτιιοτιι και· Γο!ιτοιιι!οι·: οτ Βοο·ιιιιι ι!οτ ΠοΒιιιιε κιιι·ι!ο
Με Ποτε Με εοιιιοιι ΝοτιιιιιΙειιετιιιιι! ι.τορτϋει, Με το!εε!νο
ΒειιιρΓιιιιις ιιιιε ‹!οιιι ΒΙο!ειιΓε τιιοτΜι·ε, Ζε!ι1 άοι· Ριι1εο ιιιιι!
Αε!ιοτιιοϋιτοΓοεειτοειοΙ!ε ιιιι‹! Με!! νοι·εο!ιιοι!οιιΙιιιιοοτ ΠοΒιιιιο,·
κ!ο‹!οτιιιιι οοιιιτο!!ι·ε Ι)ιιε Βι·ιςο1ιιι!εεκε.τ, Μιεε οιιιο τιιο!ιι·
οι!οτ κοιι!οοι· εεετ!ιο Βτινο!εοτιιιιοτ(Με Ηοτιοιιε ιιι ε!Ιοιι Ρο.ΙΙοιι
ιιιιο1ιειικο!εοιικατ, κο Με Ζε1ι! ι!οτ Αε!ιοιιιεϋο·ο οιι! 28 ιιιιι!
ιιιο!ιτ οετιοΒιοιικοιι·. 1)οιιιοιιεερι·οο!ιοιιι!κετ ειοεε ο.ιιο!ιΜο
Ριι1ειε Ι οι·1ιο!ιε,ι!οο!ι εοιοιοιι ειο1ι !ιιοι· οι·οεεο ιιιΜν!ι!ιιοΙΙο
8ο!ικοιι!ιιιιιιτειι. !ιιΜνιι!ιιοιι, κο!ο!ιο 28-ΒίιΑι!ιοιιιοϋοο Ιιεετοιι,
το!ιτιοιι ι!οτ Ειπε 104, οιι! Αιιι!οτοτ 148 Ριι!εεο!ιΙΜτο; Μ! άοιι
ιιιο!ειοιι Γεω! νοιι'. ιιιιιε!οτο ννοτε!ιο νοιι οεκιι 120. !)!ο
8ο!ι!!!εεο, Μο Α. Με εο!ιιοιι Βοο1ιεο!ιειιιιοοιι πω. ειιιι! τοι
ετοιιι!ο: 1) .Ιοι!ο, Με !!!.ιιο;οτοΖο!εΜιιιοτ ε!ο!ι οιιει!ο!ιιιοιιι!ο
ΙΙιιεΙιο11ο!εειιιιο;,ει»!άοι· ετι·6εεοτοΜιιε!ιοΙοτιιιιροιι !ιι εο!ιιιο!Ιοι·
Ρο!εο ις!ο!ο!ιιιιειεε!ιτιιι Αιιερι·ιιο!ι ςοι1οιιιι11οιικοι·ι!οιι, τοπιο
Ιιιεεε οιιιο 1ιοι!οιιιοιιι!ο8εοιοοι·ιιιιιτ ι!οτ Ηοτιιε!ιοειι;Κο!ε ιιιιι! ε!οτ
Αε!ιιιιιιιιιι;, Μο _ι

ο

ιιιιο!ι νοι·τιιιΙεριιιιιο ιιι νοι·εο!ιιοι!οιιοτΖο!ε οιι
οιιιοτ ρ!ιγε!ο!οιτ!εο!ιοιινοτοι·ϋεεοτιιιιιτ ιιιιιι·ι. κο!ο!ιο ειο!ι !ιιι
Βιι!ιο2ιιεεοιιι! ιιιιο!ι ο!ιι!;τοτ Ζο!ε κιοι!οτ 2ιιτϋο!‹1›!!τ!οε.2; Πιο
Ι·Ιϋ!ιο άοτ Ριι!εεο!ι!ϋ.ςο ο!!ο!ιι ειο1ιε !ιοιιιοιι ιζι·ο!ΓΙιετοιιΑιι!ιο!εε
ριιιι!ιε τετ Με ΒιιεεοΙιοιι!ιιιι€ ι!οτΠεμ, κο1ο!ιο Ζε!ιΙ οτι·οΙοΙιε
κοττ1οιιΜπι', ο1ιοΜε ροι!ιο!ο ιεοΙιο, ι!

.

ε. ιιιο!ιε ιιιο!ιτ ειιτ Βο
ει!ειιι!ο ει! !ιιιο;τιιιιι !ιοιιιιιιοιι ο ΠοΙιοι·ι!οΙιιιιιιιἔάοι· Ηοτοκοιιι!ο
ο!ιιετ!τε.
νοιι κιοιιιιειτοιι οι Γοτιιοτ,Μιεε Μο ειιο_ιοοεινοΑε!ιοιιιιιοε!ι,
Μο Με ενετιιιιιι€εε!Βιιε.Ι ιι.ιιιιιερτοο!ιοτιΜ, 1ιο!ιιι Βει!εο!ιτοιι
ε!ο!ι Μο! κοιιι€οι· οιι! ερεεοι· τομ Με !ιο!ιιι 'Ι'ιιτιιοιι πω!
Βοτ,=.τετοιοοιι.[Με Ρο!ιΙοιι οι!οτ Βρετοιιιττοεοιι ι!οι·εοΙΙιοιι!ιοιιιι
2ι1 !ιοι!οιιΚΙιο!ιοιιΟοιιεοοιιοιιεοιιΠ!Ιιτοιι. Βε!ιοι· !ει ιιιιτ εοΙο1ιοιι
Ροι·εοιιοιι άοε Βει!ίει!ιτοιι :ιι οτ1ει.ιι1ιοιι,ι!οι·οιιΗοι·ε, θοΠεεεοιιιι‹!
Βιιιιιτοιι ;τοειιιιι!ειιιι!.κ” εοιιεε !!!ιοτΜε Ιν!τΙτιιιητ άοεΒιιι!ίε.!ιτοιιε1ιοιΝοιιι·ε.εε!ιο
Με ιιιιι! ΟΙι!οτοεο Ιιοτιιι!ιεοεκΙτ‹Ι, Ιτο.ιιιιΑ. 1ιοεεϋ.ειοοιι,ιιι!ε ιιοιιι
νοτ1ιο!ιεΙε, ι!ε.ιιειιιιτ Ιοιο!ιεο Γοι·ιιιοιι ε!οΙι Μι· ΜοεοΒοΙιειιι!!ιιιιοι Ι

Μ!

οιοιιοιι, οι!οτ εο!ικοτο ιιιι 8εεΜιιιιι άοι· κοεοιιεΙιοΙιοιι Βοεεοτιιιιο·.
Ιιι άεε Αιιιτο ίεΙΙοιιι! Γε.ιιι!Α. ε.ιιο!ιάοιι ΒτεοΙιτ Μ! ο!ιι·οιιι.εο!ιοτ
νοι·εεορειιιιο, νοτιιο!ιιιι!ιο!ι άοι· Ρτειιοιι. Βοεοιιι!οτε _ιοι!οοιι
κο!εε οι· Με' Με εο!ιιιοΙΙ πω! ειο!ιοτ :ιι οτε!οΙοιιι!οθοκιο!ιεε
ιι1ιιιτι1ιιιιοιιιιι! Βιιετ'οεειιιιεΜ! ΑΜροε!τε.ε Με. Ηιοτ ιιιιοτιτιοε
Με Βει!Γο!ιτοιι οιι 8ο!ιιιοΙΙιιτ!ποιεπω! Νεο!ι1ιε!ε!ε!ιο!ε άοε ΙΜ·
Γο!;;οε :Με ειιι!οτοιι Μη ε!!τε1ιεο!ιοιι11Ιοε1ιοι!οιι. κ ο γ ο τ ε.

Οι. Ζιιο1τοτ: Πο!ιοτ ΡΙοιιτιειε ‹!ἱορ1ιτοΒιιιεεὶοε. (Μεω,_
ιιιοι!. Σνοο1ιοιιεο!ιτιί'ε1898, Ντ. 47.)
1)ιο ΡΙοιιτ!ε!ε ι!ιορ!ιτοοιιιοε!οοκι ιιι ι!οτ ι!οιιεεο!ιοιιΙ!!εοτε.ειιτ
τ!ετΙοεεεοιιΠοοοιιιιιοιι οικεε εειοειιιι!εεοι·1!ο!ι!ιο!ιοιιι!οΙεκοττ!οιι
θεειι!εε!εο1ιοΒοιει·118οκετι!οιι ειιιιιιΙ!ο!ι νοτιιιιεεε. Πει! ι!οο!ι
Με εο!ιοιι ιιιι .Τει!ιτο1858 απο ερεεεοι· 1879 ι!οτ ίτειι26ε!εο!ιο
ΚΙιιιι!ιοι· Ο ιι ο ιι ε. ιι ι! ο Η τι ε ε γ οιι τΙοτ Επι! οιιιεο!ι!ϋ.Βιι.τοι·
1Ιο1Ιοοιιιο οιιε,<;ο:οἰοΙιιιοεοιιιιτ! οΒοτεοεοτ!εεἱεοΙιο8οΙι!!ι!οτιιιιΒ·
Μοεοτ Κτο.ιιε!ιο!ε ,ιτοοοιιοιι. Νιιτ Μο Β!εςιιοεο ι!οτ οιιτ!ιτοιι
Ε'οτιιιΜοεοτ ΡΙοιιτιε!ε, άοε ειιρτε.ρΙιτοιι!εο!ιοιι

Βιιιἔγοιιιε
Εεεε

Αιιερτιιο!ι ι!ετοιιι' οτ!ιοΙιοιι, νοιι το.οειεο!ιοι·ν!7!ο ει8ιτειι οιι
εο!ιι. Πιο Κτειι!ι!ιοιε εοι.2ε ιιιιε οιι ι!οτ ε.οιιεοιιΡΙοιιτ!ε!ε Βιο
ιιιοιιιεο.ιιιοιι8γιιιρεοιιιοιι οιιι (Ε`!οΙιοτ,Ηιιεεοιι, Πιι!ιοκο 1ιο!ι!το!ι
ι!οτ Τ1ιοτοιι1ιε.ειε,8ο!ιιιιοτεοιιΜ! άοι· Βοεριτε.ε!οιι), _ι

ο

οσε εε!!
Ιοιι 1ιοιιιε!ιο νοΙ!!ιοιιιιιιοιι ρ!ιτε!!τε!!εο!ιο Βτεο!ιο!ιιιιιιεοιι (ιιιιτ
Βιοτιιι€οθοιιιρι·οεεἱοιιεοτεο!ιο!ιιιιιιιτοιινοιι 8ο!εοιι άοι· Ιιιιιιο;οιι).
Βε.<το,ςοιιιιιιιεε Με ιτι·ϋεεεο Βοι!οιιι.ιιιιε τετ Με Ι)!ει.ειιοεοι!οτ
Ρ1οιιτ!ε!ε ι!!ερ1ιτειι.τιιιεε!οο.ι!οιιι Βοιιεοιι ι!!ερ!ιτεΒιιιο
Με ιι ο

,

ι!οιιι Με ε ε 'εο1ιοιι 8ο!ιιιιοτ2ριιιι!τε!ιο!οοιιιοεεοιικοτ
ι!οιι. Ετ εεο!!ε άοιι ἔοΙιιιἰεεριιιι!τεε!οτ νοτ!ειιΒοτεοιι 1!ιι!ιοιι10.
Κιρρο ιιιιι! άοι· !!ιι!ιοιι Ρει·εεεοτιιο.ΙΙιιιιο εινα. Αιιεεοτι1οιιι Νοε:
ειοΙι επι ιιιιεοι·οιιΤ1ιο!Ι άοε ΗειΙεοε οἱιιο Πτιιο!ιοιιιρΒιιι!1!οΜιοιε
Με Νοτνιιε 1ιτοιι!οιιεΐοεεεεο!Ιοιι.
νοττ'ε.εεοι· Β

ια

πιο! Με! ΘοΙοοοιι!ιο!ε ιτοιιτιΙιε,Μοεο ο!ετιεο
Ε'οτιιι νοιι ε1ιιτοεο.ο1τεοι·ΡΙοιιτ!ειε τ!ιεριιτεοιιιοειοε οιι Βοο!ιεο!ι
ιοιι πω! ιιι !ιο!ι!οιι Γε.!Ιοιι κει· οε τοτοϋι;!ιο!ι Μιτο!ι άοε

Η ιι εεγ'εο!ιο 8γιτιρεοιιι ιιιϋο!!ο!ι, Μο ΒιοΒιιοεο οιι εεο11οιι.
Ι)οι1 οι·εεοιι !ΓειΙΙ εε!ι οτ νοι· ο!ιι!οοιι .Τιι!ιτοιι !ιι Ιιγοιι Με ι!οτ
ΚΙιιιι!τ νοιι Ε. Βοιινοτοε. 1)Ιο 8ί1_ιο!ιτιεοΡε.ειοιιε!ιι κιιτε!ο
ι·οο!ιε:ο!ε!8οροτἰτε ιιιιι! Μιι·ο!ι ΒιιτΙοοι·ιιιιρ; άοε Βιιηιγοιιιε Βο
1ιο!!ε. Ποτ ιικοιτο Ρο!! Μπι ιιι άοι· Κ1ιιι!!τ νοιι Βιοεο1
(8ι!οεεοιιιειιτ Αιιιιιο.1ιιιιοιιιιι! Με ρ;!ο!οΙιε'ε!!ε άοε Β!Ι‹! ι!οτ
ΡΙοιιτ!ιιε ά!ερ!ιι·εειιιεε!οο, κιιτι!ο Μπιτ οτεε επι 9

.

'Ι'ο.ο,ιοοροτ!τε,
Μι εο!εκο!Ιιοο Βοεεοτιιιιο; ειιι'οιοετοεοιικο.τ. Νεο!ι Βοεοοειοιι
ι!οτ Ι!ιι!τοιι 9

.

Βιρρο κιιτ‹!ο οιιι Α1ιεοοεε ιικ!εο!ιοιι Πιι!ιοτ Ι1ιιιι
οιιΙιεειε ιιιιι! Βιιιρ!ιτει.τιτιοοιιεΙοοτε. ΝεοΙιεε Μιτιιιιϊ Βιιιειιε !ιι
εοΙΒο νοιι Ποτεεο!ικειο!ιο. 1)!ο8οοιιοιι οτττε1ι,τ!εεεάοι· ειιρτο.
ρ!ιι·οιι!εο!ιοΑ1ιεοοεεε!ιιτο!πορεο!εεοκοεοιι ιιιιι! άεε:: οιιιο νοι·ι!οιιι
1ιοειο.ιιι!οιιοΡοτεοι·οειοιιεϋι!'ιιιιιις ιιι Μο

Ι.ιΙΙΙΙ%
ειο!ι κιοι!οτ 8ο·

εο!ιΙοεεοιι 1ιο.ειο. Ιιι 1ιοιι!οιιΓο.ΙΙοιι 11ο! Μο ι·οιιοριιιιοε!οιιιιο
ειιε!ν εεε. κο!! Μο εοροει·ερ!ιιεο!ιο Επι: ο!ιιοε εο!ο!ιοιι Επι·
ργοιιιε ίϋτ Μο Ριιιιοε!οιι οιιεεοτεε ιιιιςιιιιεειΒ Μ. κ ο γ ο τ ε.

ΒΙιοιιοτειιι:οιοοιι ιιιιι! Βοερτοοιιιιιιοοιι.

Ρτοί. 1)τ. Ο. Ηε.ε1ι: Αε!εε τ!οτ ειιεεοτοιι Ε!ι·ΙιτειιΚιιτιεοιι
άοε ΑιιΒοε. Βειι‹! ενιιι νοιι Ι!ο!ιιιιοιιιι'ε ιιιοΜειιι.
Ηειιιι!ιιε!ο.ιιτοιι. Μϋης:|ιοη 18οο_
ΝεοΙι ι!οιιι εο!ιοιι νει· ιιιοιιι·οι·οιι.1ει!ιτοιινοιι ι!οιιιεοΙΙιοιινοι·τ'.
οι·εο!ιιοιιοτιοιινοτειιο·1ιο!ιοιιΑεΙειε άοι· Οριιε!ιοΙιιιοεοο 1
ο

ιιιιι!
ορΙιεΙιε!ιιιοεοοριεοΙιοιι!)ιοιτιιοει!!ι κιιτ οε ΙΜ άοιι με ε!εο1ιοιι
Απε πω! 8ειιά!τοιιι!οιιοτοι·ε.:!οειιο!ιι Βοι!!!τειι!εειιιιο!ι Με εο!
ο!ιοε άοι· ε.ιιεεοι·οιιΑιιοοιιοι·Ιιτε.ιι!τιιι1εοιιοιι 1ιοειεεοιι. Πεε νοι·
Ι!οετοιιι!οριο.ο!ιειςο Ινοι·!‹ οπιιιιι ιιιιιι Μοεοε ΒοΜιτίιι!εε !ιι
κο.Ιιτ!ιοΙι νοτοϋ,ςΙιοΙιοτ ννοιεο. Αιιεεοτ οιιιοτ ΙΙΙ1Γ28Ι1νοι·ετοι°ι'
Ιιο1ιοιιΑιιΙο!ειιιιρ; ειιτ Πιιεοτειιο!ιιιιιο ι!οτ Αιιι;οιι1ττειι!ιοιιοπε
Μπι ι!εεεο!!ιο78 Γειτ1ιιι;οπω! ί! εο!ικιιτεο Αιι1ι!!τ!ιιιιοοιι,Μο Μο
ιιιοιεεοτι Ετ!ιι·ο.ιι!τιιιι€οιιάοε 8.ιιεεοτειιΑιιςοε ιιι!ε ετοεεοτ Νο.
ειιι·ει·οιιο κιοι!οτ ο1ιοιι. !)οτ εοεο!ιι·οι!ιοιιι!οΤοτε ι.τιο!ιεο!ιιο
!ιιιορρο, ιι1ιοι·ιιιιι εεεοιιι!ο Πο!ιοτειο!ιε ἱὶΙιοτ Μο επι 1ιο.ιιί!,ςεεοιι
νοι·!τοιιιιιιοιιι!οιιΕ`οτιιιοιινοιι Αιικοιι!ιτο.ιι!ιΙιο!εοιι,νοιι άοιι Μισο
οιιιιιτοεο!τοιιοτοΠε!Ιο 1ιοτι1οΙιειο!ιε!8·ικοττ!οιι εἱιιι!. Πιο ΑΜΠ
ι!ιιιιοοιι 2οιο!ιιιοιι ε!ο!ι Με Μιτο1ι Μο ει·οί!!!οιιο Αιιει'ϋΙιι·ιιιιο·
ι!οτ Οο!οτιεε ιιιιι! τοεεο 8οι·ττΓιιΙειιι ‹!οτΠειτεεο!!ιιιιιτ‹!οτΜοι
ιιοιι Ποεει.!!ε.Πιτ 5οιι ρι·ει.Ιττιεο!ιοιιΑπε πω! δειιι!!τοιιι!οιικιττ!
άεε Ψοτ!ι 1ιοεε!ιιιιιιενοιι κιτ!ιι!ο!ιοιιι Νιιε2οιι εοιιι. Αιιο1ι 1ιο!ιιι
ορ!ιε1ιοι1ιιιοΙοοιεο!ιοιιΠιιεοι·ι·ιο!ιε κ!τι! ι!εεεοΙ1ιο νοτει18·1ιο!ιο
Ι)ιοιιεεο 1ο!ειοιι. τ

8
.

Ρτε!τειεο!ιο Οιιτοιιιιο!!!ιιιιιι!ο. νοιι !)τ. Α. Ειεο11ιοτο.
Μιε 57 Αιιει1ι!ιιιι€οιι. Νιου 1899. Αιετοι! Ι·ΙϋΙι!οι·.

Πιο ιιιιε νοι·Ιιο,η·οιιοο,νοτει·οΠ!ιο!ιο177οι·Ιτνοιι !)τ. !!!!εο! -

Βετο: ιιιιιεε ει! άοιι εοετοιι Με 1οεεεοι·εοΙιιοιιοιιοιιΒο!ιτοϋο!ιοτιι
άοι· ΟΙιτοιι!ιοι!!ιιιιιι!ο εοεο!ιΙε κοι·‹!οιι. Ε!ε ιεε οιιιο κιι·1ιΙιο!ι
ρτο!τε!εοΙιοΟΙιτοιι!ιο!!!ιιιιιι!ο,ιιι άοι· Με' οεκο 500 8οιεοιι Με
οοιι2ο ι.τοετοιικετε!ΒοΟειιιετΙο !ι1 ΙιΙοι·οτ, !ο!ο!ιε εεεε1!ο!ιοτΕστω



ε:

πππ ν:ιεεπε::ε:ιει· ν::ε:εε πεεεεετε::: ιινοτπεππι. Με 8ρι·:ιε:ιε
πεε νει·:. :ετ ε:πε ε:ι :ε:ιπε:τε πππ ::::ιτε:εεεππε. πεεε πεε
ν::ει·:ι πι:: ιιιιι.επεεπ::ειιιΙπι;ετεεεε :ιπιπει· ινε:ιει· 8·ε:εεεπ ιν:επ;
:νετ π:ε Ιιεει::τε πεεεε::ιεπ ε:πιπε: :ιε;οπιιειι πιιι, πει· :ν:τπ ε::::ι
νοπ :πεπ ννο:ι: πππ:: :ε::::::: :οετε:εεε:ι :ιπππεπ. Βε:ιε: :ι:ε::ι:
πω. πω:: ει:: ε:τεπε νν:εεεπεεπε::.::επεπι Β:ιπ:ιπ, :ιιιπιει· ε"
ν::ε:ιτ:ιε:ι εε:ι·επ. Οπινο:ι: πεε Βιι:ιπ :π ει·ε:ει· :::π:ε :πε ει::
Βεπ::ι·:ει:εεε πεε ιιι·ε::::εε:ιεπ Ατετεε πεε::ιιιιπ: Μ, ε:ι ιιππ
επ::π πεε πι:: πετ Ο:ιι·επ:ιε::::ιιππε πεπει· νετττειι:ε (:ο::εεε,
πεπ:: :Η εε:ε:ιεπ ιιτε:ιι:ε:::ιεπ :πι·:ε:ιτιιπε πεε νεε: ιπ :ππι
ν:ε: Νεπεε ::ππειι πππ :πειι::πε πεπε θεε:επτειιππ:ιτε πεπιετ:ιεπ.
νοπ εεοεεεπι ::νετιπε ε:ππ επεπ :Πε :π ω:: :νετ::ε ε:πε;εει.ι·ειι
:επ :ιε:ι:ι·ε:επεπ Κεεπ:ιεπεεεε:ι:επτεπ, π:ε πιιι:: :ε:::πιει·επ νει·
ε:8.πππ:εε πεε θεεεπειεππεε ν:ε: πε:::ι·εεεεπ.π:ε εε: πεε:ιεΙ:ι
πεε ::Ψεε:ι ε.π:'ε Ψεειπετε ειπιι::ι:ι:επ; _:επετ Απ: ιν:επ ππε
πειπ Βπ:::ιε ν:ε: Απτε8ππει πππ Βε:ε:ιει:πε εε:ιπρ:επ. :Πε Απε·
ετε:.:ππε πεεεε::ιεπ :ετ ε:πε ε·:επιειιπε.

Β ΙΙεε ει·.
Βι·. Ρ. Βε:ιο:ιετ: Μεπ::::π:ε::πεε ν::πτ:ετπιι:ιπ πετ :εεπ
επε:εεπεπ πππ πειι:εεπεπ $ρι·εεπε. Βτε:ει· Βεππ:

Ρεεπεπε:εοπ-πεπιεεπεε ιπεπ:ε:π:εε:ιεε ::ν6ε:ετπιι:::ι.

(Βιπ::Β·ετι: νετ::ιε νοπ Ρετπ:πεππ Βιι:ιε. Ρει·:ε. Πεει· &
Βιε:πεττ 21 :Με .Τε:::ιπ.1898).
Ππε νοι·::ειεεππε Ψε:·:ι νν:τπ ποπ: νοπ ν:ε:επ 0ο::εε;επ π:ε
πε: πετ :ιε:::::τε :τειιιπερτε:ι:ι:ε;ετπεε:ι:::ετε:πε ππτεπ Ππ::ε:ιπ:
π:εε πετ Αιιεπτ::::::ε ιιππ Βεπεν:εππιιπε·επ ιιπεπιεεπεππι :ιε
ε:::ιε:, :ε :ιππ::,ε·εοε·ει· ιιιεεννππιεεπι::ετπεπ πεε ε:ιπει ν:ε::ε::::ι:
εεπ: :π::εεεεεε:ι:ε :νει·:ι ειιε πει· Ηεππ επ :εεε:ι, πι:: ε·τοεεει·
::"τειιπε:ιεεε::εε: ννετπεπ. ε: ::ππεπ ε::::ι :ιι π:εεειιι ::::::ετετ
:ιπ:::ιε π:::::: ππε π:τε::: ::ιεπ::::π:ε:::ιε Αι:επι·::ε:ιε, εοππετπ εε
ινεεπεπ ειπε:: π:ε νεεινε:ιπ::επ Η::::ειν:εεεπε:ι:ιε:ιεπ :;επ::πτεππ
:ιετπ:::ιε::::ι:::ει.Ππε ':':ιεπιε :ετ ω:: εο:ε:ι ε:πε: 0τ::ππ:::ιπ::ε::
πππ 8:ιες:ε:: :ιεει·:ιε::.ε: ννοι·πεπ. πεεε εε:πει πετ ειι·επε·ειε
Κτ::.:::ει· Ν::::ιιε επεπιιεεεεεπ ω. Ιπ::ετεεεεπτειι εε: πεε Με::
ει:: πεε :::4.ι·ιπετεε:πρ::ι:ι:επ.

Α π ε Ι π: ε π π.
Πεππ:ιπε:ι πετ Τπετειι:ε :ππετετ Κτειι::πε:ιε:ι. Ηετε.:ιε

εεεε:ιεπ νοιι Ρτο:. Οι. ε. Ρεπεο:π: ιιππ Ρτο:.
1)τ. π. 8::πιπ:πε. Ζινε:ιε ::ιε::ν:ε:εε πιιιεεεεπε:
:ε:ε Αι:πεεε. ν:ει·:ετ πππ ε:επεπ:ετ Βεππ. :Με νετ
:ε νοπ :Μπεν Γ:εε:ιει·. 1898
:Με :εε;ειι 2 ινε::ει·ε Β::.ππε πεε :ιετ:::ιπι:επ Βεπιπιε:ινεε:ιεε
εεε. Βει· ν:ει·:ε Π:: πω:: πεε ππι:επε·εε:::πεεε πεε 8:81:28::
:νει·:ιεε, π: ετινε 1000 Π:·::ε::εε::.ειι επι:ιε:ι. ε: :ιι·:π τ. π:ε
Βεπειιπ:ππιε· πεε Ει·::ι·επ:ιιιπε·επ πεε νετπειιιιπεε:ιεςεπε( Μ::
:ι:5:::ε,Βιιε:εετπ:ιι·ε, νετπεπι:πε·εε:ϋεππεεπ :ιιι 8επε::πεε:::ιει·,
::::εεεπ, Βε:·ιιι, Βεπ:::ι:ε::) ιιππ π:ε Βε:ιεππ:ιιπε πει· Βι·::ι·επ
::ι:πεεπ πετ θε::επννεε·ε. π: :.ιε:ιει· ιιππ πετ Βεπεπεπε::::ιε:
πτ::εε. :επ Απ:ιεπιεε Με:: ειι:ιπ ει:: Βε:ιεπ:::ιιπε· πετ πε: Ετ
::ι·ππ:ιππ:.ιεπ πει· νεεπειιππεεοει:ειιε νοι·:ιοιπιπεππεπ Βτ:ει·επ
:ιππεεπ πεε Απ:;εε πεερεοε:ιεπ. Απ π: Βεετ:ιε::ιιπε πεεεε::ιεπ
πε:ιεπ ει:: Ηει·ι·π Βε::ει·:, Βοεε:ι:ιε:ιπ, θεεεεε, Πει·
:ιε:, ν. Ηε:πε:ιε, Ηειιππει·, Ρεπε:ι:π:, Ρι·οπιιιιε:,
:ιε::ι:ι:επε:ετιι, νν:πε:ιε:,Β:επεπ Πε::εΙι:πε πππ
Β νετε:ι π εε:: ::ιε::ε·εποιππιεπ, νοπ πεπεπ :επει· ε:επ π:ε
ι.ει·:5εετε8οι·8:ε:: εεεε:ιε:ι πι:: πειπ Εεεε: πεε Βεειε επ :ι:ε:επ.
Βε: :Η εο:οεεε:επ Ε"::::ε πεε ν:ιτ::εεε:ιπειι Β::ι::εε:ετ επι πε:ιετεε
:::πεε:ιετι ει:: ει:: εε:ι:τε:::πεπ, νοι·ιι·ε::::ε:ιεπ Απ:ιειιπ:ιι:ιεεπ,
:Πε εεπ: ειιε:::πι·::ε:ι ιιππ ρτε::::εεπ :ιε:ι.ι·πε::ει ννοι·πειι ε:τιπ,
πεππι :πϋε·::::π. πι:: πο::'επ ππε. πεεε με." Απ: ειι:::ι :π π:ε
:πειπΒεππε Α::εε ::ιπ ππε: π:ε Βε:ιε.ππ:ιιπ πει· :ιε:.ι·ε::'εππειι
Βι·:ιτεπ:ιιιπ,ε;επ :ιι:ετεεε:ι·εππε ::ππεπ πι:: , πεππ εε ειι::ιε:τ.
νν:τ:::::ιππεε Βεειε πππ Νεπεετε, :νεε ει:: :Πεεειπ εε:ινν:ετ:ιεεπ
θ:ε:ι:ε:.ε εεε:ε:ει.ε: ινι:επε.
Πει· ε :ε:ιειι:ε Βεππ :ετ πεε Βε:ιεππ:ι:πε· π: νεπει·:εε:ιεπ
Βι·:ει·επ:ιιιπεε:ι, πεε Βι·:ιι·επ:ιιιιι:ι·επ πεε θεεε:ι:εε:ι:ε- πππ Ηει·π
ννεε:ιεειι8·επππ α:: Βε:ιεππ:πιιε· πει· Ηεπιπι·ει::ιπε::επ ε·ενν:π
ιπει..:):ε ε::ιεε:πεπ Απε:::ιπ::ιε ειει:ιπιεπ ππε πει ::”επει·πει· Ηεει·ειι
Κοριι, Γεοιιιι:ιε:, Ιιειιπε, Ψεειιιει·, Κεπ:ιιιειιιι,
Κεροε:, Β:ε:ι:ιο::, Ρ:::::ι. πω:: ει· πιιπ :Βνει·ε
πι: ε επ ιιππ μπει: επι πει::::επεε ει:: ιιπεει·εε πε::ιςειιιεεεειι
::ιετερεπ:.:ε:::ιεπ Β:τε:ιεπε πππ Κ6ιι:ιειιε. :):ε Ρι·:πε:ρ:επ, ινε:
:::ιε πω:: Βεπ:ιε·επεπ$ππιιιιε:ινει·πε ει: θ:τπππε ::εεειι πππ ει::
π:ε Με πετε:ιε ε:ιποπ ::ιε:ιεπ:ε:ε :ι:πεπννε:εεπ θε:εεεπ:ιε:: πει
τεπ, ε:ππ εεε:: :π π:εεεπι Βιιππε ετ:ειιε ε:πεε:ιε:τειι ιν:ιι·πεπ.
Πει: Ηεππ:ιι:ε:ι πι:: ε:ο:: :ιεεε::ε ε:πεπ ε:ιι·επνο::ε:ι :Πειτε πι::
πει:: ::ιεπ:ε:ιι:ε:::ιεπ Β::ε:ιετι:εεπε ει·ννοε:ιεπ πππ ειτε:: π:εεει·
Βιιιιπ :.εεεε:ε:ιι πει:: θεπιεπ επι· Ζ::ει·::ε.

Βεεπεε
Ο. Ι.ιι:ιει·ε:::ι ιιππ Β. Οετεε:εε: ::τΒε:ιπ:εεε πετ
ε::πε::ιε:πεπ Ρε::ιο:οε:ε ιιππ ρει:ιοΙοε:εε:ιεπ .Μειο
·πι:ε πεε Μεπε::πει: πιιπ πετ Τπ:ετε. Βε:ι:ει· Με
Β::ΠΒ 1896- νν:εε:ιεπεπ. νει·:πε· νοπ .:
.

ε. Βει·ειπ:ιπιι 1898.
Β:: :ει νοπ πεπ νεεε:ιπ:επεπειεπ Αιι:οι·ειι ννιε Β: τοπ

Η :ι·εε:ι:ε::: π. ε. εε:ιοπ :ιε:ιπ Ει·ε::πε:πειι πετ ει·ειεπ .::ι.:ιτ
ιιϋ.πιεεεπ: πεπ ειπ:πεπτειι ν:ίει·::ι π:εεεε ν::ε:·:ιεε π:πε·ενν:εεεπ
ν::ιτπειι, :νεε εεε:: :::ιετε:: Βεετει:ειιπε εεε:ιιππεπ πει. Απο::

πει· πτ:::ε πεπτ επε· πεε:.ε:ιεππ επε 2 ετ.ει::::::ιεπ Βε.ιιπε:ι Με::
:π :ε:επεεππετ ειεε ΖειιΒ·π:εε επ νοπ πεπ: Βεε:τε:ιεπ πετ
Απ:οτεπ π:ε πεπει.επ :πι·εεππ:εεε πετ Ρε:::ο:οε:ε ει: :ι:ετεπ.
:ιιι εινε:τεπ Βεππε ::::πεπ ε::::ι πεπ:τε:::πε Β:·Βε:ιει:πεεπ ιιππ
Νεεπ:ι·::ιεε ει: πε:: :·οι·:ιει·εεεε.ιιιεεπεππεπεεεπετ:επτε:ι, εε πεεε
Με :π π:εεεπ Β .Τ:ι.:ι:·Βεπε·ειιε:π ν:ι::ετεπ:::ι.:·επε·ετιιππετεεθεπ
πεε :ιε:ιεπ. Πει· ει·ειε Βεππ επι:ι:::: π:ε ε::.ε;ειιιε:πε Αετ:ο:ο:ε:ε
πππ π:ε ε::ε·ειιιε:πε ρειπ:ι:ος:εε:ιε ::Ιοειι:ιο:οιε:ε πππ Ρ::νε:ο:ο
:ε:ε, πεε εινε:τε Βεππ π:ε ερεο:ε::ε ρ:ι.::ιο:ο,··;:ε:::ιεΑιιει:ιιιι:ε
πππ Ρ:ιι·ε:ο:οε·:ε. Β:: ει:: νετε:::::επεπεπ Α:ιε:ι:ιπ::.τε νοπ νετ
ε:ι:ι:επεπειι Αι:::ιτειι πεετπε:ιε: ε:τιπ, εε ε:ππ επι ει:: πεε θε
π:ι.ιιεειε επεεε:::πτι ιιππ πι:: ε:πε: νο::ετεππ:::·επ :Μετωπι
:ι.πεε:ιε νει·::ε:ιεπ.

Γε. ι: :: :ι : ε π.

Ζε:ι:ι:ει· Αετι:ε:ε:ι
πει· «Θεεε11εοπε:: ::ν1επ:1:εοπει· Δει·ετε» Π: πω:

πιει· νοιι: 20-22. Δ:ιει:ετ 1888.

Π!. 8::ειιιι:ι.
Ρ'τε:τε8 πεπ 2!. Αιιιεπε: Δ

.

:Πιτ Νιι:ιπ:π::ιειιε.

1
. Η Ρ:::::πει·: «Πε:ιεε π:ε Βεπιιιιπ:ιιιιε πεε Βενε:ρε:ε».

(:Σι·εε:ι:επειι :π πετ ΕΠ. Ρετεεε:ιιιι·Βει·:πεπ :νοεπεπε:::ιι·::ι).

Π : ε :ι ιι ε ε : ο π.
Ηει·ι· Ρε π: Κ: ειππι-Β:Βε τω:: νοπ πετ Απννεππππ,ε· πει·
Α:::οπο:εοπιρτεεεεπ πε: πεε:ππεππει· Ρ:ι:εεπι:ιπε επ, :ιεεοππετε
πε: ε:ι:ε:ιειι πεε νοεπει·ει·ιπεε πππ Ππιει·εεπεπ:ιε:ε. :πεπ νει·
::ετε ει:: ::οε:πετε Σε:: πι:: ιιππ:::πεπ :πεεεπεππιεπ ενο :::ε:ε
:πε:ε:οπεπ επεεεε:ει εε:επ. :πεπ :::5ππε :π εο::::ιεπ ::'ε::επ πω::
::·:.::ι ι:επιιε :π:::π:εεπ. πι: εε ε:ιπει :ε::::ι: ει: εε::::ιτ:::::ιεπ, πεε
:ιεπεπ :ιεπτο:ιεππεπ Εεεε:ιε:πιιπε·ειι ::οιπ:πεπ :ιπππε.
:::ει·τ Νε:ινε:π-:πε:εε πει. Επι:: ΕΣι·:ο:ιτε πε: πει· Απινεπ
πιιπ;; νοπ Ιε:ι::ιν:ι: εεεεπιι πιιπ :τεμ πεπ νοτιι·ει;εππεπ πεε::
εε:πεπ π:εε:ιεεπε:::::ιεπ :Σι·:ε:ιτπτιιεεπ.

°

:ποτε θ τε:::ε π :ι εεε τ
ι - Βενε: πι:: π:ε Α:::οπο::ιεπειιπ:ππιι;

:τι ν:ε:επ ::'ε::επ :ι.πεεννεππτ,επει· ::ε:πειι ειι::::::εππ ιεπιιε:::Βεπ
Βτ:ο:ἔ εοπε:.:ι::εεπ ::::ππεπ.
Επι:: Έτεπ-Β:ε·ε πει. ειεε:: ν:ιι·επ8::επ:ι Βι·::ι:ιτε νοιι: :επ
::ιν:ι::ιο:::ιπ:ππι 8·εεε:ιπ. Π:::ει·ει:::πεπ :π Ρο:ιε·ε νοπ :::::::ιν:ι:
πι:: ει· π::::ιι: :ιεοπεε:ι:.ει..
Ηετι· ι: εν ·Β.:8:ι :ει πει· Απε:ο:ι:, π:ιεε πεε ::Σενε:ρε: ε:πε
ει:ειι:ε::ε Νε:ιεπιιιι ππε προπι.επ:ιε:Ιπ:ιε· ε:πε: ιιππ ε:π Νιιιιεπ
νοπ ε:πειιι πει· ν:ε:,πεπεππτειι ::::::.ε: :ιειιιιι ει: ετννετιεπ Μ.
Πε:: 'Ι'ι·ε ν :πεπ π -Β:ιε:ι πι:: ::πει· π:ε Α:εοπο::ιε:ιεππ:ιιιιε
::ε:πε Ετ:επτππι:ε. Ππ:.εε ε::επ ::ιιιι ε:ιπει. πε:ιεππιεπ :::ι.ιε::ι,
:Πε @εεπ πεε :πι·γε:ρε: επεεινεππ:: :νετπεπ, πει. πιιπ πεε :επ
ι:ι ε: ει: 8:ε::ι:ιεπ 'Ι':ιε::επ πι:: νε.εε::πε εςειιι:εε:ι::επεεετ:ιι·πεπ:·
::ε ε Ι):επειε ε:ε:ετει. πε: πεπ ε::::ννει·ειεπΒ':ιι·πιεπ ω: :Πεπ
πεε-Βι·νε:ρε:ε ετ ::7:5:ι:ιπετ:τιιιεππππ Νειιεεποτεπεπ, ννο π:ε
:πτ:ι:·πιι::ι:πε:νοπ πεπ θεπ:::ι.::ειι πω:: επ:- πππ ε:ιννε.ι·:.εεπι::
ετε:τε::::ι. ο:ιπε ε:π :Σππε πι: πεπιπεπ. ννϋ.:ιτεππ :τ:::ιει· ε:ι:επε
Κι·ειι::ε :εετ ει:επεππιε:οε επ θττιιππε ι;::ι:.=ιειι,πι:: ει· εε:: Απ
ιι·εππιιπ,ε; πεε Ι:::ι::ιγο:ε πε:ι:ι·ε::ι:ιε Ε'ε:::ι νοπ ::επεεππιε ει:
νετεε:ε::πεπ. Βε: πειπ πεε·ι·επετεπ :Βενε:ρε: μι:: ει· π:ε Νε:
:;ιιπε επι· Βροπ:.ε.π:ιε::ιιιιιεπιι.
π:ε:: νν:ι.ε:ιετ- πω:: πετ ε;:ε::::ι:ε::ε εε:: πει· Απινειιπππε·
ω: ::ιπ:.::ν:ι:ε πε:πι :πι·νε::ιε: πετ :::ε:πεπ Κ:ππετ πιεπι·:εεπ θε
ιιεειιιιε ε:πτι·ετεπ εεππ :π πει·ει·::ε·επ Ρε::επ. Με επι νει·
Ε::π::::ιεππε π:εεεε ::::ι.ε:ε επεπεπιι:ε:οε ε:.εε:ιεπ. π:ε επιρ:ε:ι:επ

ε:::::Ππεπεε
ννε::ει·ε νει·επε:ιε :π:ε Ιεπι.πν:ι: πππ νεεε::ιιε :Π

:νο .
Ηει·ι· Αριι:π,<ε- ννο:ιπει· ινε:ε: ιε:ε:επ:ε::ε ει:: π:ε νοπ
Πι·. Πεν πει:ιιι:ε Νε:εππε· πεε Ει·νε:ρε:ε ει:: Βιιοπτειι
πε:πιπ:ε :ι:π, ει:: ννε:ε:ιε εεε:: :Πε :πε:ο:ιεε πει· «Βεερτεε:ιετ»
ειιτ:::ι:ιππ::::ιτεπεε:επ. :Με ρτε:ι::ε::πε Λεει :ιε::ππε: ε:::π :πιεε :ιι
πει· Ζννεπιεε:εεεε,Η:ι.τε: ειιιινεππ:ιπ ει: :π::εεεπ. Με Βε:ιεππ:ππ:ε
πι:: 25-50 πω. ::ιπ::ινο:νεεε::πε πε:ιε ε:::π :πιιι ε:ε ιι:::2:::::ι
ει·ιν:εεεπ. εε π. Β. πι:: πειπ ιιπ:νεεεε::επ Βενε:ρε: ε::ιεε
1'/ι-_:ε:ιι·:ε·επΚ::ιπεε. πεε :π πιι. 2 :ν:ιοπεπ ιεεπεε.
Ηει·:· :ν::ιιο:-Ροτοπονν εεπ πεε:: π: Απινεππιιπε νοιι
1ε:ι::ινο:::ο::οπ:ιι:π Α:ιε::εεεε επ:ιι·ειεπ. :)ε:ιει· πε:: ει· π:εεε

Μει:ιοπε
ει:: ιιππ πι:: ππε:: Ι::πιπγο:νεεε::πε ε: :ειπε Βε:ο:ις·ε

ι;εεειπ.
Ηει·τ Τι·ε ι: -Β.:Βε ειπιι::επ:: πι:: Απ:νεππιιπετ πεε ει:ιετ:::ε
ιι:εε:ιετι Ηε:τρ::ε.ε:ετε, πιιι ε:πε ιι:ε:::ιεπ:εεπε νν:τ::ιι:ιε· ει:: πεε
:Ξενε:ρε: επεειι:::ιεπ.
Ηει·ι· Ψ. ::επε- Ψειιπεπ πι:: ππε :ε:πε Ιε:ιι.:ινο: ιιι:: ειι:επι
:πτ:ο:εε :ιε:ιπ :Βεγε:ρε: νει·:ιτππε:. :ππειιι εε εε :π :::επι:::::ι
π:ο::ε:· Β:::ι::ιπ: ει:: π:ε ει·:ιτειι:ι:ε Ηει::ρει·::ε επ::.:·ιιε· πππ πι::
ε:πε: π::ιιπειι :νε:.:ε:ει.ιε πεπε::::ιε. Ι.ειπτει·ε ::εεε ετ ννε.:ιτεππ
πει· Βειι2επ Ι)επει· πεε Κι·επ:::ιε:ι. ::εε·επ πιιπ πεει:·::::ι π:ε
ΒιεΙ:επ, π:ε πεε Βι·γε:ρε: ννε::ει·:ι:π ε::::::ττε, νοπ Νεπεπι πι::
:ε:ι::ινο:.
Ηει·ε Ρ: εεπει·-θεεπ::π :ιειοπ:, πεεε π:ε νοπ :πιιι εε:::ι:ε
Α:εοπο::ιε:ιεππΙππε· :π Βεπε:::ιππε πει· ει·:ιτεπ:ιτεπ Βιε::επ ιιππ
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ιπ πεει.πππι.<.τει·Βπτεπι'επεπιππε ε" πεπεειιειιπεπ θειιιειιι πε
ειεπε. Με Βεπιιππιππε· ιινει·πε νοπι Κι·ειιιιεπ επεεπεπιπ επι
ριιιιιπειι πππ εειιιιιΤε ιιιιπ πιιιπ ΕτΙειειιιετππε. Ειπε ιειιιιινοι
ιιιιι·ιιππε ιιιιιιπε ιιιιτ πει Απινεππιιπε πεε ιειιιιινοιε οπει· πετ
ιεπιπνοιειιιπε επεεποιιιιιιεπ ινετπεπ, πειπι Ιεπιιινοιεοιιοπιιιιπ

€ιπετι1ιιιι.ιιιε
πιιι· πιε ννιτιιππε πεε Οοιιοπιπιπε πιιειπ ιπ Βε

ι·ειε .
Ε". πει ιιεπειι πετ ΑιεοιιοΙπεπε.ππιιιιιε; επειι πιε ιιιιι. ΙειιιιινοΙ
νετεπειιι, ποειι πεπε ει· πιιι πετ Βι·ειετειι πεεεει·ε επειι ε πιε
ιιιιι πετ ιπειει.ετεπ ετειειι.. εοινοπι ειε πιω ιπ πιιεπ ιιΠεπ,
ε. Β. ιπι ΚιππεεεΙιει· πιιι·επιιιιιτπετ εει.
2. Α. ν ο π Β ε ι· ε·πι ε τιιι - Ειπε πεπ εειιιειι ε.ιιεειιιιππιι.χιεπ
νοτι.ι·πε: Μπι· Βιιιιι·πεεε πππ 'Ι'ιιετιιιιιε πεε Βι·πειιιτεπεεεε.
(ιιιι·εειιιεπεπ ιπ πει· Βι. Ρειει·εππτι.ι·ει·πιεπ. ννωπεπεειιιιεε.

ι)ιεεπεειοπ.
Πει·τ Βιιιι π τ ειεπ-νιιοιιπετ πι πετ Απειεπι, πιιεε επι· ιπτ
ιιιιιι·πιι,ε.τπει· ΑετιοΙοι.>:ιεπεε Βτιιειιιτεπεεε πιε Αιιινεεειιιιειι
νοπ Βπιιειιπειι επ ε" Μεπιιιιιι πιω ;.>;ειιιιεε,εε ιπιιεειεπ Βρειτ
ριιεε επ πεπεειπεπ πιπειιιιτειεπ.
Ηει·τ Ρε πι ΚΙ ε πι πι -Βιις·ε. Πιε 'Ι'πει·εριε πεε Βτπειιιι·επ
εεε εει ππτειι πιε Βττιιπε·επεειιιιιτειι πετ ιιιοπει·πειι Τεειιιιιιι
πππ πιε Πτννειιετιιπ πετ Κειιπεπιεεε πει· επετοιπιεεπεπ νετ
πειιπιεεε πετ @μπε πιιιιπειι ιιι πει· πεττειι“εππεπθεπειιπ ινε
εεπι1ιειι ε;ειιιτπετι ινοτπειι. Ιπε εει ιιιιετεεεεπι, επ πεοπιιειιιειι,
Με πιε Απιοι·επ ειιιπιιιιιιειι ινειιετεεεεπεειι επι Με πε.ειιπετ
Κειιιιι.πιεε νοπ πει· νει·ιιιειιιιιιΕ πει· Ενπιριιινεπε ιπ πει· πιπε
εεπ Βτπειιππειιειιεεειε πππ ιιπ Μπειτει εε Πιτ ιιοιιιννεππιΒ· ετ
εεπι.ειεπ. ειειε πιε Γεεειε πππ ειπε πιιππε ιιπιιειιειεειιιεπι, _ι

ει
πεπει·πιπε·ε ΜΒΜ ιπ _ιεπεπι?Με πεπ εεπεεπ πω. ρεειοι·ειιε
ιπε._ι.πππ πιιπ. πει πετ Κι·επεορετιιιιοπ επ επιι'ει·πεπ. Κ. ι·εεετ
Με πιεεεε νετιππτεπ πιτ ιεπε πιω, ινε πει· Τιιιποι· ππε πει·
Πιιπετιιιι;ε νετπιιειιειι Μ.
Πιε Πιεεςιιοεε εει εειεεειιιΙιειι εεπιινιετιε·, εε ννιιτε πεπει·
ι·πιπεε.ιιι, ιιι εννειιειιιιιιιεπ Γιιιιεπ επιιιιι·ιιει πιιτ πεπ 'Ι"ππιοι·
ιιιιειπ επ ειιιι'ει·πεπ πππ ει·ει: πεππ, ννειιπ πιε ιιιιιιτοεεοριεεπε
Πιιιετετιεπιιπε·πεεεεΙπεπ εειπε ειιι·ειποιιιιιιπεε Νειιιτ πεειιι.ιιιςι,
επι· Απει·Επιιιιιιιε· π” ΑειιεεΙπππιε επ εειιι·ειιεπ. Αιιειι πεπιε,·ιιε
Τπιιιοτειι Με Ονειεπεποιπε πππ Ε'ιπι·οπιε εοιιεπ επιι`ετπι πετ
πειι, πεππ επ,ε·εεειιπ νοπ πετ ρε·ειιιεεπεπ Βεειπιτπεπι.ιε·ιιπε,
σε ειπε ?Με πιιι·ειι επι Απννεεεπ ειι ειπειι 'Ι'ιιιιιοτε ετιειπει,
εει σε Βπιιει·πιιιι,=.;πεεεειπεπ ειπε πεπι θτιιππε τιιιιιεειπ, πεπ
πιε Πιιιννειιπιιιπε ειπει· επιπ.τι.ιε;ειιΝειιπιιπιιπε· ιπ ειπε πϋεπι·
τιμ ι;ειεεεπιιιεπ νοτικοπιιιιεπ ιιιιιιιιιε, Με Βεπιιετ ππε ει·ειε
ΜεΙ ιιι Ποτρει: ετιεπτ.Μι, ινε Ρι·οι'. Τιιοιπ π

.

ιπ ειπεπι ?ειπε
πιε Ττεπει'οτπιει.ιοπ πεε 'ι'πιιιοτε ιιιιιιτεεεοριεειι πειειιννειεεπ
ιιοππτε. Ειπε επεεΙπι εειιιεεπιε Ρι·οε·ιιοεε μπε Με Βει·εοπι
πει· ιιιιειιιπιπ,πεεοππετε ππε θετεοπιε. ιπεππιΙει·ε εει ιπιιεςειι ιιι
πινιππεπ, πεε ιιιιεπ ειστε ι'τιιπεειιιε·ετΟπετε.ιιοπ “Με τεειπινιι·ε.
Ζπ πεπ Απειιιιιτππε·επ πεε Ηει·ι·π Βιιππ ι·ειεπ πεπιετιιι:
Κ. πιιεε πιε Απινεεεππειι. νοπ Ειπεπεπεπ επ πετ Πειιιιιιιι εειπει.
νετειιιππιιειι επτ Ετιιιιιτππε πετ ΑειιοΙοε·ιε πεε Βτπειιιι·επεεε
πιειιι ε·επιιε·ε, ειπε πει·ιιτιιεε Βεπε.ιιριππε εει ιι

ι. Με νοπ Νιε
ιιιιιππεπι επιεεειειιι. Μιτπειι.
Πιε Απειεπι. πεεε Βε.ειετιειιπιε Πι·ειιεπε ·ιεε θετειποιιιε εειειι,
ιιιειιε Με Βιιππτειειι πιιι. Αιιπετεπ, ποειι ιιιιππε ει· επεπεο
ιινεπιε Με πιεεε ειινεε επιιιιιι·ειι, ινεε ιιπ Βιιιππε πειτε. ειπε
εοιειιε ιπειιιιιπε; επ ειιιιεεπ.
Πει·τ νο τι Βε ι· ε· ιιιιιιι ιι- Βιμ. Παπ ιιιιιεεε ειεπ ειπεπ πιε
Πιπννεππιππ πεπιειιετ 'Ι'ππιοι·ειι ιπ ιιιειιι.τιιε εειιτ ειιεριιεειι
νει·πειιεπ. ε ιιιιππιε πεπ πιι.πει ιπειει πιε τπεΙιε·πε 'Γπιιιοτεπ,
πιε εεπειππιιτ ιιιιι·πιιοε ιπ πιε Βτεειιειιιιιπε· ιτειεπ Με Ιειπετ
επειι πιιι·επ πιε ιπιιιι·οεοοριεεπεΠιιιει·επειιιιπε ιπ ιιιτει·Μπιε
ιιιιιιι πιειιι. ιπιιιιετ ι·ιειιιιε ετιιιιπιιι ννιιτπεπ.πε εει επι πεειεπ.
ιπ πετει·ι.ιεειι Γιιιιεπ επεπιι·τιι·ιεπ, ινιιε ιπεπ πει ειπεπι πεπιεπειι
'Ι'ππιοτ οππε επ εεπειπεπ ι.ιιπιι ιιιιιιπε. Βιε ε· ει·ι π ε·ειε Απ
πεπι.ππε νοπ Πιιιιιτπιτε.ι πιπεε πειιπ επτ επεε;ιεπιπειιΒππιεειορει·πιιοπ νει·ιιπιεεεεπ. Ππτετ
πειιι Βιππι·πειι ε" Βεπιεπιιιι.ι πεε Τππιοι·ε ορετιτε πιειι Ιειειιι
επ Ιππεριι, νι·οππτειιεπι πιιιπ ειπ Βεειπιν ιιιιεπιιπεπ ιιππιιιε.
νεοπει πειιιπ πετ Κτεπιιε εειιιιπιπιει· πτιι.π εει, πιε ινεππ ιπεπ πιε
επι· διεπετειειιιιπε πει· Πιεειιοεε πεταει πππ πεππ ι·ιιπιεειιορε
τιτι“. Πιε Ει·ι'επτππετ Ιεπτε, πεεε επ Ρετεοπεπ εινιεειιειι 20
πππ 30 .Τειιι·επ ππε θει·ειποτιι ειπε ετοεεε ΒεΙιεππειι. εει Με
ιιιιππε ιιιεπ πεπετ ιιι πιεεεπι Αιιει· ιπιι: πετ Ορετιιιιοπ ειπεε
'Ι'ππιοτε, ε" ειπε Απεειεπεπ πει· Βεπιε;πιιιιτ πω, τιιπιε· Μιι·ι:επ,
ινιιπτεππ πει ιιιι.ετεπ Ε'τιιπεπ επειι εοιιειππετ πεπιεπε θεεειιννιιΙ
ειτεειειε πιιι ,ε;τοεεεπιΑιεννοιιιι επε·εεειιιι ινετπειι ιιιιιεεεπ.
Ηει·τ νο ιι 8 ει· νιι-Βι,ειι ιπιπ-ι επ, πεεε ππε Πιετπεεε.ι·ει
ιιοπι ιιειιι Αιτ.ει·νει·εεποπτ.,εε πειιιει·ιτεΒιιειι ετεειιειπε, επ εε
ιιιιτ πειιι Μειπιπε.-θε.ι·ειιιοτπειιπετεω.
Ηετι· Και ι.ετιειπ - ινε.Ιππειιιι ινειει ε.ιιι' πιε Βιιιιιειιιι
Κοεπιε·ε πω, επι θτπππ ινειειιετ σε. εε ρθι. π.ιιει·Τιιπιοι·ειι
πει· ιππιππιει πιε Οετειποπιε ππεπεειιπ εειεπ. Πιε Βιειιιιι.επειτ
πιεεετ Ζε.πιεπ νοτεπεεεεειει, πιιιεεε πισω Με Αιιιεειιιεπεπ πει·
Ορει·πιιοπ νοπ ΘεεειιΜιιει.ειι πετ Βτιιειπι·ιιεειι ε·ι·οεεε νοτ
τω”. ιιπεπ.
Ηετι· 'Ι

' ι· ε ν πι π τ
ι π - πω. Πε ιιοιιιιιιεπΜιιιτεππ πετ Ψεεπεει

πω» πετ Ρτειιεπ επιετιιεε 'Επιποτεπ νοπ σε πιεπτ οπετ ινε

πιέ·ετ "Με, θα ετει. ιιιιειι Β-4 ιιιοιιε.ι.εποππε ιι·ε·εππ ννειειιε
Βεπε.ππιιιπε· εειιΜιιπειι. Κ. πετιεπτει.ιιπετειπεπ Μπιπιπε.-Τιιιιιοτ
πει ειιιετ ιιπ ΟΙιιιιε.ειει·ιιιιιιει:ειιεππεπ ιιιινετιιειτειιιετεπ Ε'ι·ειιι.
Πει· θιιιτιιτ8·ετιιιιιττε.πεεε πε ι)ιεε·ποεε πιειιι; ειειιει·εει, ι·ιει.ιι
ε.πετπε Ορει·πιιοπ Απ. Βιε ππ.ε·ει.ιιειιεΡετιεπι.ιπ ιιεεε ειειι
νοπ ειιιεπι Ηοιιιπορειιιεπ πειιιιππειπ, πει· 'ι'ιιιιιοι· εειιννεππ. Πιε
Κτεπιιε ιεπιε πε.ι·πεειι ιιοειι 20 .Πιιιτε Με ει.ιιτπ πιω επι
Κτεπε. ιιι εοιειιεπ Πιιιεπ πειιππειι επι σε θιιιτιιι·εεπ ιπ
εειιιι·ιετιε·ετΕεεε. πο. ππε Οιιιππειει·ιιιιπ πιιι: πειιι πω· επειι.ιιι
ιπειιιιιΙιι, ινε πετ πω” επι πιι.ιιιι.ε·ετεπνοι·ιιοιπιιιι:.
Ηει·τ Ριιιιι Κιειπιπ-Βιιε·ει. Βοιειιε ειιιιε, Με π». Ττε ι·

πιεπ π ειε εειιιιπετι ιιοιπιπειι ε·ειεςειιιιιοπ νετ, πεεοιιπετε εει
Πνειετιεειιειι. Βε ιιιιιιπιε ειειι πεπιι επειι·πιεπτ ιιιιι ειπε πιιι'ιιεε
Πνρει·ι:τοριιιε πει· ιιιτιπιπιε.Με ιιπι ειπεπ ειτεππιεει·ιρι.επ'Ι'ιι
ιποτ. - Ζιιι· Ζειι μπε εε ποεπ ι‹ειπε τπεπιεειιιεπιπεε'Ι'πετε.ριε,
ππτειι ντεΙειιε ειπε Ηειιιιπε πεε Κτεπεεε επ ετινε.τιειι εει. Απε
πιειιετ επε·ενιπιππιεπ Μιιτει, Με Αιεοιιο1ιιιιεειιοιιεπ, πεπι
νιοιειι, Οιιειιπειιιπιπ-Βιιι·πει πππ Α. ιιιι.ιιεπ ειειι εκει πεινιιιιτι:.
Ι)επει· εει ππε νοπ Ι)τ. Βει·ετιιι πππ Αιιι.τειιιιιι·ι.ε επ πειιετει
πεπ πππ πιιπε πει· Ατειι πιε Ρπιειιι, _ιεπειι Β'ε.ιι νοπ Μπιππιε.
Οε.ι·ειιιοπι επ εεππειι Με πεειιειι πεπι ιιπεεεετ επ ιιπετεπι.·
ινοτιεπ.
Ηετι· Βεπιο-.Τπτ_ιειν (Ποι·πει) Παει. επ ρτοπιιτοτιεεπε
Επιειειοιιειι πετ επερεετεπ Μπιπιιιε-Τιιιιιοτεπ πιω ιιι νιεΙειι
Ε'πιιεπ πιε ΒειιΜει·ιπιτειι ε" Γτιιππιε.εποεε ει·ιειεπιετιι ιιιιιιπι.επ.
Πει·τ νοπ Βετ8·πιεππ-Βιπε: Πιε ρτοπε.ιοτιεοπε Επι
ει.ιι·ρει.ιοιιπεπε ππε Οπιππι πετ εινειιιιε.ιιι;επ Ο ει·ε.ι.ιοπ Με
πΙιειι Νε.ειιιιιειιειι, σε ειπ πετιιι·ι.ιπετ ινιεπετιιο π" Βιπε·τιιι'
ιιιιτρετΙιειι πππ ρενειιιεεπ επι πιε Κι·ιιιιιιε επειιπεπ ιιιιππε.
Ρει·πετ πεεπεπε πιε Μπι.τιιεπιιειι, πιιεε ιιιε.π ππτοπ πε ιιιιιειειοπ
ιιε.ι·ι επ πεπ θιι·ειιεειι πεε Τιιιποι·ε ι.γιπρπερειιεπ σε” πππ
πεππτεπ ειπετ πεεεπιειιπιπ·ιεπ νει·εειιιερριιπι; νοπ Κι·επεπειιπεπ
νοι·εοπππ ιειειει..

8
) Ηετι· Κ. νοπ Βιιιιεειιιι Μπι εειιιεπ επι€ειιιιιιπιπ·ιεπ

νοτιτεις: «Πεπει· ειιι·οιιιεειιειι 8εππιιιιϊεπ». (Βτεειιιειιεπ ιπ
πει· α5ι. Ρετετεπ. ιπεπιε. ινοεπεπεεπι·ιι`ι»).

ι)ιεεπεειοπ:
Ηετι· Βεπ επετ-Εειιιεπι ι“τεει. πεπ νοτι.τεεεππεπ. επ ετ
ιιπτετ «ιιετνεεεπι $εππιιριεπ» πιειεπιπε Γοτπι νει·ειειιε, πει
ινειειιετ πιε Νεεε πιπτειιειι - επετ ιπειει πιτ ιιπτεε Ζειτ -
ι'εειεεπε. Βι· ιιιιπε πεοπε.ειιιει, πεεε πιεεε εστω πεε Βειιπιιριεπε
θα εειιτ επιιιεππ εει, ιππεπι ειε πεπ Κιιιιιιιεπ ειιτ Αιιιπιιιπε;
πιιτειι πεπ ιππιιπ εινιιιε·,ε, ινοιιιιι ππεπεεπειιιπε π'οιε:εετεεπει
πιιπεειι. Με Διιειτοειιιιεπ πεε Ηειεεε, Ηειεει·ιιειι:, Κοριπτιιειι
π. ε. ιν. επιειειιειι. Ετ εει πιιιιετ ε" Απειειιι:, πεεε ειιιετ πετ
ιιτιιπεπ Ζπεειιννειιιιπε πετ Νε.εε πιιι·ειι Οππιετιεειιοπ π» επι·
Αιιεειιντειιππε πειιζεππεπ Νεεεπεεπιειπιιιε.πι: νοτιςεπειιετ.ινει·
πεπ ιιιιιεεε. Ετ πιιπε Με πιεεε ινειεε πιε Νεεειιιιιιιιπππε· επειι
Πιτ πεπ πετνι3εειι Απι'ιιιι πει ιιιιιι;επ ιιιιιιπεπ.
Πεττ νοπ Βιπι εεπε.-Βιετι: Οιιπιπειετιειιεειι επ πεπ
πετνπεεπ Βειιππριειι εει ππε ριιιιειιεΙιε. ιιπνει·ιπιι.ιειιε Με
ττειεπ ειπει· εειιτ τειειιιιειιεπ Μι,εεει·ιε·ειι 8εει·ειιοπ. Πιε Βε
εειιινετπεπ ιτειεπ μπε ριιιτειιειι επ πεειιιιιτπιειι Ζειπεπ -
ιπειει. Νεειιιε οπετ Μει·ι;επε - ειιι', επε πετ Ρετιεπι πε.ε Βει:ι
νει·Ιε.εεειι ιιιιπε πππ εειιΜππειι επεπ εο ι·εεεπ Με ειε @Επιτι
πιεπ. 8ειιινειιππι.τειι εειεπ ννϋ.πι·εππ πεε ΑιιιεΙιε πιεπι Με
πτειεπει·. Νιειιι. επ νετννεεπεειπ ιιιιι πεπι «ιιετνϋεεπ $επππ

πω» εει πετ 8ειιππριεπ πετ Νεπι·ε.ειιιεπιιιει· ιιππ πιε Οοιπριι
εειιιοιι ιιιιι ΒειιινειΙππεεπ πει· Νεεεπεειιιειιιιιιεπι:. Πει· «πετ
νιιεε 8ειιπιιριεπ» εει ιιειιιε Νεεεπιιτειπιιιιειι Με ιιππιιε επειι
πιειιι πιιι·ειι Αεεειιπιζεπ πεεειι.ιετιινει·πειι, εοππει·ιι πιιιεεε νοπι
Νετνεπει·ει. πεπεππειι ινετπεπ.

4
) Ι·Ιει·ι· Ο ι· ε ι Πε π π ε τι ε π πω: εειπειι πιι€ειιιιιιπιπιεπ
νοτι,ι·π,8: «Πεπει· Νεπεπιιϋπιεπειπρνειιιε Με πετειι ποιμ
ιιι·επιιπειιεπ». ιΕ3τεειιιεπειιιπ πετ «πι. Ρετ. Μεπ. νι7οειι.»).

Βιεεπεειοιι.
Ηει·ι· ν ο ε ε - Ειπε επιιειιιιιι·ι επ εειπετ θειιππιππππε·. πε.εε
πει· νοι·ιτεεεππε ιιιειιι; πιε επιιιπειιιιιεειιεπ Ηοιι'πππι.ι·ειιιιιειιε,
Με ειε ποειι νοτ Κιιτεεπι ιιιιιειεπιιιειι πει· Τιιει·ειριε πετ Νε
πεππιιιιΙειιετιιτεπιιιιπεεπ μπε πιΙεειιιειπ ε·ειιεε·ι ινιιι·πεπ. Βε
πιιιΙε ιιιεε εε, _ιεπεε Νεπειιιιιιπιειιειιιρνειπ ιιιιιεεε ππτετ επειι
ε·ειπιιεεει·πππ επετι;ιεειιει· Βεπε.ιιπιππε πειιεπ. ι)ιεεε Απειεπι
ει·Μεε ειειι Με ιτι·ιιιιιιιιιιειι, ννοιιιι·ε.πεπ σε επιιιτειειι ειιιριοιι
ιεπειι Μειιιοπεπ ω- Βιιπιειιιο ετιιιιοπ ερτεειιεπ. ε

: ε ε ει
ιτεΒιιειι. επ πιο πιιτειι [Εει:ει;ει·ε ε·εννοππειιετι
Ειεειιιι:ει.ε ω” Αι·ει πεεπ ποτε επι.ιι:επ, πεπι
Κτεπιιειι πιεεεΙπε ιπ εοιεπειι ειιιιεπ επ επι
ριειιιεπ, πιο πιιι·επ ΑπΙειιππε πει· θεετει;ε
πππ πιιτεπ Βριιιππε·επ Με ιιιειιι.ςειι θγπιιιιοι·πε
πεεειι.ιει ννιιτπειι. ννεε·επ πεε ι.ιετιιιι.>;επ Ειτ
ι”οιεεε ερι·ιειιι ν. εισιι ιιι πετετιιε·ειι Β'ιι.ιιεπ
εει;επ Με Ορει·πιιοπ ειπε. Βει πει· Ηιειιιποτειιϋπιε
ε. Β. Ιιεε·ε πιε Βειιννιει·ιε·ιιειτιιι ιιιτεπι π.ιιιιιοιιιιεειιειιΒιιπ πππ
εινε.ι·πιιτιιι, πε.εενοπ πεπ ειιιττειι ννιιππεπ πιε πειπειι ειπιι.ππει·
ρετιι.ιιει επεπεππειι (ΑπΕεπιιππιεπινεππ πππ πετιετ πιιιιπιεπ)
πιεπι επι.ι”ετπι ιι·ετπεπ ιιιιππεπ. Πει· Κτ.=ιπιιειιππιιε ειπετ ποειι
ιπ ιιιιπετει· Βεειειιιιπι.τ $ειιππεπ Ιειπεπ, ιππεπι ππτειι πιε ιεπεε
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οιιοει·οοεο εεοοιειοοιι.Γι.επ πιοΒιιιε ιο σε Νιιεε πιεοι· οοει·
ννεπιι;ει· ει:οννει·εΒιοι·ιιπε·επ οεε Νει·νεπενειεπιε :τι 'Ι"ε,ε·,εΜε·
τεπ ιιοοοεο. - Απι` Με Πιειιιιεειεπ ιιοει· οεο «οει·νεεεπ Θεοπο
ρι'επιι ππι·οεοιιοιπιοεοο, οετοοι ν.. οιιεε Με νεο Πι·. Βε π ε -
ο ει· εεεεοεοε ΒειιιΙοει·ιιιιΒ·οεεεειοειπ οειο οεοε.ποι.επ Κι·ε.πιι
οειιεοιΙοε ποιοι. εοιερι·εεΙιε, επιοιιι εε ειεο οποει επι· ποιοι. πιο
ειπε Βεοιοοει·πο8· οει· Νεεεοπτιιιπποε· ιιιιοοιε. Πε ο ι εεεΙοε
νιειιπεοι· εποε Πει εει. εει ειπε ειεΙνεπ πεπο
ειιεεοε Βεοε.οοΙππει οεε πει·νϋεεο Βι:οοιι

ἔΓεπε
πιεοτ ιιπ,εειιειο·ι.. εεποει·ο ιπιιεεε οιεεε

ι·οποοειιει'οι·ιο νοιπ Νει·νεπιιι·πι οεοπποειτ
ινει·οεπ.
Ηειι· Βε ιι ε πει·

- Πειοεπι οειιιι·ννοι·ιει. Με οειιιιιοειιε Νε.

(οεπιι.έοΐιιξιοε·
ι'ι·ει επ ιππεοεπ, πιο ειε οιιι·ειι ΒειιινεΙιοιιι; οειο ε ..

ει·ι· θι·ειι'ι'ε π οιι.8επ -ΒενιιΙ ιοειοτ, οεεε Με Νεεεπ
εεοιειοιιιο.ιιι:ιιεινιιοπΙιεο οειιπ πει·νεεεπ Βιιιιοοιιι'εο οοι·ιπει εει.
ιο ιιιιιοεοεο Πιιιεο ιιοει· ιιοοε ιπεπ ννοιιι·εποοεε Αοι'ειΙεε ειο
ει:οιεε Οεοειο πω· ιοιι.ιΙει·επ Μιιει:οεΙ ιο οει· Βεειο οιι'οετοι·ιο.
Πιιι·ιιιι νει·6οοοιι· Μεεει· 8ιειΙε ιιοιιοι:ε ιιιιιπ νιεΠειειιι. Ηειιοιιε
ειπιεΙεπ, οοεοεει ω· Νοειιικ·ειε Μεεεε Οεοεπιε ννεο·εο εειοεε
ι·ιιει:οεπ8ι·οννιοοεπε εεοι· εεοννιει·ιο.
Ηει·ι· Ριιοι Κ ι ειπ ιπ-Βιο·ιι ειιοιιπτ οεπ Αιιει'ιιοι·ιιπιι·εποει·
Ηει·ι·εο θι·ειΠ'επιιπεειι οπο νοεε οει. πιειπι 'εοοι:Ιι,
οεεε ιο οεο ο'ιιΙιεπ, ιιο οιιι·ι:ιι οεε Βιπρνειο Θει”πιιι·επ ι·οοεπ,
ποιοεπιιιι:ο οειιπ Γιοπιπιειοοεεπιπνειπ, ειπ εεει·εεεινειεε νει·
εεοεο ιποιειι·τ εει. 8ο πιο· ει· ιο ειοεπι ΓιιΙιε ειπει· επεμ
οι·ειιετεπ Ριιιεοπιοπε, Με επι Ρει·ι'οι·ειιεπ ειπεε Γιοοιιιιειπιιε
ειπρνειιιε ιιιιιιιιιιικοιιιοιεπ πιει. εεοϋιοιετ. Με ε·ιιοπε νοι·οειε
Ενειιο οεε ο'ι·οοιειειοπε πο επτιει·πεπ. Βοεοεο Με Μεεει·
οειΙιε ιιιιειι ειπ ιιιιοει·ει· πιει ποιοι Απιειιιιπε ειπεε οι·ειιεπ
θειπιιεε επι· Νπεε Με.
Με” Οι· ει Νεο ο εεε ο - ΒενοΙ: Πει εειιινι·ι·επ Βιπρνειοεο,
Με εποιεποε Βνιπριοιπε ιιεινοι·ι·πιεπ ω" πιιι· Ιπο1ιι·ιιιιοπ οει·
Νοεοοει·ει:οειτ ε·ει'ιιιιι·ι. 'ιιιι.οεπ, πιιιεεε ιπιιο επ εεει·ιιιιο
ποιοι οιΙε·,επιειπεπ ιιοιι·ιιι·ειεεοεο θι·ιιοοεοιπειι ορει·ιι·επι ιπε.π
εοι·ο,·ει'ιιι·Αοοοεε ποιοι οπιεο, Ποιι'ει·ιιοποι οει· ειιιι·ππιιιεπ
Βειιιειπιιιοιιι. πιο πιο;ΙιεΙιετει· Ψειιπειοιιπι.ι·επτειειΙεποει· Νοι·οειι.
Ηει·ι· νεο Βιοιεεοε.-Βιοε εεοΙιεεει ειι:ο οεπ Αιιειιιοι·ιιπ
ιι·εο Πι. Θι·ειΗ'εποπε·επε επ ποο ννειει επι' Με θι:Ιινι·ιε
τι,ε·Ιιειι.οει· Πιειςποεε οεεεοοειε οει εοιποιπἱιτειπ Βιπρνεπι οιο.
Πιιε ινει.=ιεπεειοει· Ηιιοοε·οειι ιιι ειει:ει· Ποιο ιο Βειι·ει:οι: ιιοιπ
πιεποε

Βπιπ)·ειπ
οει· Η·ιε;οιπει·εοϋοΙε ενει·οεειπ Ιειιιιιτεειεπ ιπιι

Ποιοι οεε ι·οιειιι·ιε 1*εειεεετειιι- πιο οεει:επ νεοι ιιοιει·επ,
ποιοι νεοι ιιιιιιΙει·επ Νιιεεοεππε· - ιιπο πιι:οι πιιιιεΙει οει·
Ποι·εοιεοεοιιιπε·,·.Βει.πτει·εεει οειοι Βειιιοιν οεε Πιπονειιιε ειιει·
πο νει·ινει·ιοεο, ννεππ ιππο οεε ιιο οει· Πιιι·εοιειιι:ιιιοοε; οει·
ι'ι·ειεπ Ηιιοιε εεννοποεοε ΒιΙο ιο Βι·ιοπει·ιιπε Με. -
πωπω εει εε, οειπ Ροιιεπιεπ εειοετ οεε Βριιιεπ οει· ει·ιιιιιπιι
ιεπ οποιο ιιιιιοπει επ Πιιτιπ ινειοε Με ειπε ειιιιιεπεινει·ιε
(ιεεεοιειιΙιεοΙιειι ει· επε·ι, εε ει·Ιει·οτε εε π. Β. ειπ Ρειιειιι,
ειεο εειοε ΚειιοειοιιιιιιΙε εεΙοει ιι.οεποε ι·ιιπεπ. Ποι·ειι οικειο
εεεπτεΒριιιοπεεο εεοι.ποε ιπεποοειι ιπιινεπι ειιοΙιεεεΙιειι επ
ειπεν ι·ειιιιινεπ ΑιιεΙιειΙοπιι·. π·ιιιιι·επο Με οπιιιιι Μοπετε
οιποοκο Γοι·ιεεεειοι.ε Πεεε.ιοειιιιποιιιπε οοι·εο ειπειι Απε
ειπειι ιιοειοπειιε;επ Βιποοεε πει' οεε Νει·νεπενειειπ οεε Κι·ιιο
ιιεπ οει·οιειιιιιπ Ιειεεε.
Ηει·ι· νοεε-Βιιι·ιι. Πιε νοιπ ΟοΠεεεο ΚΙειπ πι ε.οοείιιιιι·τεο
ει:οινει·επ πιο» νεο Βιιι·οιιοιιΙεπειπρνειιι οοπιιιιεπ πιειιι· πιιπι
Αοεεπιιιοι.ε Με :πιο ΒιιιποΙοε·εο, ιιο οιιεε Ιιει.πιει·ε οιιι·ιπ »νεοι
ι.ιει·Βι·ι'οΙιι·ιιοε;εο ιιιι.ιιεπ. Πε.ε νεοι ΟιιΙΙειι·επ Θι·ει τω" ο ιι
ι.τεπ ει·ννιι.ιιπιε Οεοεπι ω· πιιιιΙει·επ ΜιιεειιεΙ οεοιποειε Με
Αιοιποπε ποιοι: ιιπο ι;εοε οιι.Ιιει·ειιιιιοποιοι.Με νεο Πι. Β ε ιι ε
ο ει· εεεεοιιοει·ιε Βιιο οεε «πεινιιεεπ 8ι:οποριεπε>>.
.Βοεπεοινεπιε· ιιϋππε οιιιεο Με Βεεειιιεοπε·
οιεεει· ΒιιοινεΙΙιιιιε ο” ιεοιΙε Νει·νεπενειειπειοεε πει·νιιε οεπιιιιιιςτειι Ιοοινιοοπιπε ι;εοπ
οει·τ ινει·οειι. ω” οιε ν‹ιι·ετεΙΙοπο· νοπ οει· ιοι-
ιιι·επιιιιπε οει· Νεεε ννει·οε οοιιεο ειπε ιιο οει·
εεΙοεπ εοει.ι·ειιιιιι·ιε Ο ει·ειιοπ εεΓεειιο;τ.
Ηει·ι· Β ε ο ε π ει· -Πεπιεπι. ι['ζιειιποιειι:ιιοιιι·ιιιιΜε οι·ειιεΒιιπα
οει· Νπεεοπιιιιιιιιος Με πει·νοεε νει·ποιεεπιιε· οιεοι. εεοειιι
ννει·οεπ ιιιιππε, εε εει οοεο ιπεοΐει·π ειινπε ει·ι·ειειιι, Με Ρετι
επι ειπε ι.ιεειιποε Νιιεε οειιοιππιεπ ιιιιοε. ΗιοειειιιιιεΙι οει·
Βιππι·ειποειιπιιοιοπε· ιει Ε.. οει· Αιιειειιι;' οπεε πο· Αοοιιεε
οεε Βιιει·ε εεεοι·ε·ι ννει·οειι ιπἰιεεε, ινεππ οειεεΙοε ιιπιει· Πι·ιιι:ιι
ετειιει πιιεο ιπιιεεε πε.ειιννειεοει·εε θι·επιιΙπιιοιιεπειι·εοε επι

ιει·πι. ινειοεπ. Πιιι·ειι Με Ορει·ε.οιειιιο Νειι·εοεειιιιιιπε ειπ ειπε
ι:ιεοι;ει· Αοοιιεε οεε Βιιει·ε ει·ι·ειι:ιιι.ινει·οεπ, εε οπεε Με Νοειι
οεοιιποιοοι.ι πιιιοι επει·ειι'ειιο εει.
Ηει·ι· νοπ Βιιιι ει:ο ε-Βιι,.ι;ιιπιιπ·ι ππτει· Ηιιιννειε επι ειπεπ
πιιιιει· νεο ιιιιο 8·ειιειοεπεπ νοι·τι·ποιε πο, ιιιιεε ειπ εςι·οεεει·
·1·ιιειιοει· εο,ε_·επιιππίεπε·ειιιιιπεο Οπειεπιι επι' Νεοεπιιιιιιιειι
ειιηινεπιεπ, οεεοποει·ε εοΙειιει· οεε Κειιοειπε. οει·ιιοε. Πιε Ιπ
οιιιιιιιοπεπ :οι ορει·ιιτινεπ Βειιιιποιιιοε; οει· Οεπεπε Ιιεοε ει·
ιπιιιιει·ινειΙε ειπε·εεειιι·ιι.οιιτποο ει·ειιε πιιι· οιιππ ερειειιν ειο,
ννεοο οει· Ρετιεπι. ινεπεπ οεεεποει·ει·Βεεειιννει·οεποεπο οιιιπετ.
Πε Με Βεεοιι.ιιιε οει· Ο ει·ιιιιοπ Με Ιιιιο εειεο οπο ιεπεε Ζειιι
οιιιοοι·ι:ο ι'οι·τεεεειπε εοεοΜοοε; εε Νε νεοενει.εοι επι.ειιοιε

οεο ιιοιιοπεπιε οεειποιιεεε, ιιο εει εε οεεεει·, - πιο Με Βε
ει:Ιιννει·οεπ ποιοι επ ει·οεεε εειεο - ειιιο πο. Βριιιοο8επ 2ο
οεἔπιι

επ.
. ει·ι· Α. Κι·οιεει· οΜτ εειπεο επεειιιιποιε·ιεπ νοι·ιι·ος:
«Με Ρι·ιιίοπο· πω· 8ειιεεοιιι·ιε οει Ύ'ει·οιιειιι πο! 8ιπιοΙοοιειι»,
(Βι·εειιιεοεο ιο οει· 8ι. Ρετει·εοοι·8·ει·ιπεο. ινοι:Ιιεοεειιι·ιω.

Πιεεπεειοπ.
Ηει·ι· Τι·οΙιει·ι-.Τοι]ενν ιΠοι·ιιοι.).Πιε νεο Πι. Κ ι·οι” ι·
πιο νιεΙ Β'ιειεε οπο Πιπειειιι ιιοεο·εοι·οειιειεο, Με ιιιι.εο8πει
Ιε π'ειιιιεπ Βειιριοοετοιειπ ιποοιοειι·εποεο8ι:οι·ιι'ιρι·οοεπει·ιιι:οει
οεπ εεΙιι· εινεεΙιπιο.εειο· πιιο πο· Με Ρι·ιιιιιε επιπΓειιΙεοεινει·ιο
επι· ΠοιΙοι·νοπο νεο Βιιοποιπτεο, ινειιιιιε πιει οεπ θι·ε.ο οει·
οει ιιιοεπ ει.ινε. νοι·ιιπποεπειι Ηει·ειοεει.2οοε· οει· θεοει:Ιιοι·ι'ε
πο ειι.ιιειιοεπ οεεοειειιιιε·επ. Τ. ιει παθει οει· Μειοοπε·, οιι.εε
οιεεεΙοεπ ποι· οει ειιιιιιιιιι,ε·επ οπο ινειιιο· Βοιιιιπε οεειιπεοοεπ
θιιιιιιΙεπιεο ποιο πιο ιιιιιι·εο οιιι·ιιεπ, ιιο. εειπειιιι ειοει· ειι_ιιιιι
ι·ιοεπ Κι·ειειιι·πιιιιιοεπ Τιιοιιιιιιιειτ.Με θιιιεο οει· ινεπι-ροπιιιε
εοιπιιιιεειοπ Βιεινοππεπεο Βι·Γε.οι·οοι.ιειι8ειειιι·ι οε:οιεο, οιιεε,
ινεπο εειιοπ ποι·πιεΙειι:οιιι.ιε Βειιι·οτεπ ιιι οειπ Βεειι·εοεπ Βεο
εεοννοι:ιιε νοι2πτε.ιιεεοεο, _ιεειιι:οε ειιο_ιει:ιινε πιιιιοιιε οει
Ρεει.ειεΙΙιιιιε οπο· δεοει:ιιοι·ι'ε νετννειοει·ο. ννιι·ιιιιι:ιι επ -
ινεοπ πιιεο ποσο επ εει·ιπο·ει·ποιεεπ - Βει'ι·πειιοπεπποιπε.ιιεο
Ι.ειοεποε ει·εττεειιτ Με ιιιοιεοοιιιιι:ιι νοι·οεοοεπε Πειεοεει.2
ποε οει· 8ειιει:ιιιι.ι·Γεννο ιοΒιι·Ιιιιιιν·ει·οοοοει·οιεειιεοοιιο εεΙοει
ιο οιιειιειει· Νοοε νοι·ι:ειιιιιιεπε Βι·0888 Βοεοετοοεο, ιιοεο οει
ΑπινεποιιπΒ· ω· ει·ιοι·οει·ιιι:ιιεπ ι:οι·ιι€ιι·εποειι θΙοεει· ιιοει·
ιιιιιιρι. πιι:οτ πο εεοεπ ιιπε·εοεο. Ψειιιι ειε ποπ ποιοι Με
Αοειειιι οει· Αει·πιε ιιιει·ιιεπ. Με οοι·εο εοΙοοε Τιιοει:Ιιιιπο·επ
οεειι·εοτ ειιιο ειε οει·ιιοει·ποΓιιοι·επ. νει·επ,<ιειιειε ει·ετ ι·ει:οι.
_ιεε·ιιι:οεΒειιιοιιε επι· Γεετειειιιιπε; οει· ΒεΓιιιει:ιοπ ιοι·εε Απ
ο”. Ιπ ιι.ιιεοοει·ιιι·ιι;ιειι ΓιιΙιεο οιεεε Με ε ο ο

'
ε ο τ ι ν ε Ππτει·

επεοοπ,ε;επιετιιοοειοι Βιιιιο ιιπο ει·ε;εοεπ οπο: Με Βειιρι·οοε
τει'εΙο Ιιειπε ΑιιΠιοιι·ιιπο ἱιοει· Με νοι·ιιεποεοε 8εοεειιο.ι·ι”ε.
Πε.οο οΙειοε ιπιιπ επι” Με @Με Τιι.οει:οοπε ε.ιιεεειιιιεεεεποεπ
οοιεετινεο Ποιει·ειιιιιιοπςειπειιιοοεπ ε.ιιιι·ειιιιιεεεπ.Ποπ Ιειπτει·εο
ειπριιεοΙτ Τ. επι· Βειιιιειιοοεοεειιιπιππιιιι· οειπ ρι·πι:ιιεειιειι
Αι·ει.ε_ οεπι Με Πεοοπε ιπ ο" οροτοπΙοιοεοοριεεοεπ Ποιει·
επι:οοπε ιιοι;εοε, ιιπο ιιειπ οποιο· _ι

ε

οιιεο οειο ειιι'ι·εειιτεπι·εερ.
πει:ο οειπ οιπεειιεΙιι·ιεπ Βιιοε (8οοιιιιοι-Βιπιριει·ι Με
ΓεειειεΙΙιιπες οεε Βι·εεΙιειιεεεποεε οεε Αοεεε πιο. ποιοι οεε
Αιιειεπεριεεειε 2ο ει·ιιινει· πιο, Με εε ιιοει·πιιε ειπιπειιε Πο
ιειεοειιοιιε· ιιιιι.τεΙει οει· Θεοπτιεπρι·οοε (Βιιιοεοοριε), ιιο. ποπ
_ιεοει·Αι·πι Με 'Ι'εειιιιιιι οιεεει· Μειιιοοε ιο οιιι·2ει·ειει· Ζειτ πιι
ειεπεπ ιιιιππε. ΜιιιιεΙετ οεε ιιπι· νεοι; οοειεριεΙιε·επ Αρριιι·ε.ιεε.
οεε <<Βιιιπειιορεε»,οιιοπε ποιο _ι

ε

πει:ο οει· Βιεοτοπο· οεε επ
οει· ΡπριΙιε πιιι· Βι·εειιειπιιπε ιιοπιιπεοοεο Βιιιιιιιτεοειοι ννοοι·ειι
Βιππε οεε ινοι·ιεε ιιο Ηιιποοιποι·εοεπ ιο ειοιι.ι·επΜιποιεπ πιο;
νοιιειοποιε;ει· 8ιεοει·Ιιειε ποιοι πιιι· Με Με οει· Βει'ι·ε.ειιοπ
(Βιποιειι·οριε, Μνοριε, Ηνπει·ιιιετι·εριε, ιι

ι εειοετ εοιοριιιιιι·ι.ειι
Αει:ιεπιε.ιιειποε) οεειιπιιπεπ, εειιοει·ο ποσο _ι

ε

ιιε.ιιιι οει· Επι
ι”ει·ποπιι ιο ινειειιει· ιπεπ οεπ ΨεειιεεΙ ιο οει· Βοοιιτιεοιιεοιοοε·
επ οει· ΡιιριιΙε οεε οπιει·εοειιιειι Αιιιι·εε ιινεοι·οεοιιιε, οεπ
Οιι·ιιο οει· απο. ιοι·Ιιπποειιεπ Βι·ειιιιιιοεεε.ποιοοιιε πο οειιι πιο
Βιιιιιειιορ εοι;ςεοι·ποοιεοΜεεεοποοε ειπι'ιιεο ποιεεεο, οοοε οιει·
οει επ Ροιειε οειι·οι:ει·ιεειιει· Αοειειιιεπ νοιι 8ειιεπ οεε Βιιπιι
ιιιιιτεπ οιιι·ιιιι εποιει:τινε Αιιι;ποειι οεεεεΙοειι ιι·ε;επο ννεΙεοεπ
'Γε.ιιειιιιιιπι:επ ιιπιει·π·οι·ι'επ επ εειιι.
Ηει·ι· Κι·οι;ει·ιΡει·ιιιιιι π·ειιοει εειι. .Ιποι·ειι Με νεο Πι·.
Τι· ιι ιιιιι·ι πο Με Αιι;;επιιπιει·ειιειιιιιιι; οειιιι·ννοι·ιετεειιιιιιε
ιιοριεεοε Ρι·ιιι“ιιπο· πεοεπ οεπ ιιοι·ιδειι οο_ιεετινειι Ππτει·ειιεο
ιιπεειιιειοοοεπ ι·εεεΙιπιι.εειε πο. οοιιο ι;ειιοε·ε Με Βιιιπειιοριε
ιιιιειο οοπε ειιο_ιεειιι·ε Ρι·ιιιιιιιο· πιο Ιιθ8θ[Π'ΟΠθΠοιιι·εοε.ιιε
ιιιιιιιι, οπ εε οειπ Ηεεετιιιι·εοει· ε;ει·ποε πιιι'οιε πιι
ΐει·πιποεειι;ε οεεεει.ειιιιιι;; οεε νιεοε επιιιοιπ
Με. Με πιιι· οιιι·ειι ειπε εοο_ιει:εινε Ροπειιοπ ε
ρι·ιιιιιπε οεε Αιιεεε ει·ιιιι·ι ννει·οεπ ιιιιποε. επι
ειπει· οο_ιεει.ινεπ Ποιει·εοειιοιιςειπειιιιιοε ιιιιοπε ποιο πιιι· Με
Βειι·ιιειιοπ, ποιο· οιεΙιι. Με θειιει:Μι.ι·ι'εοεειιπιιπεπ.
Ηει·ι· Τι· π ιιο ι·ι-.ιιιι;ιειν (Ποι·ριιιι Πε ιιιεεε ειιιο οοπε Πει·
ε.ποιεοοπε οει· επο_ιεειινειι Πιιιει·ειιειιιιιιιςειιιειοοοεπ Με θεο
εειιο.ι·ΓεΜε ειιιεοε ιι·ειιιεο πιεοι. ιοιι: πιιιιοειππιιεεοει· θιεοει·
οειι οεειιιπιπεπ. Βει νει·ινειε;ει·ιιος ειιιιιιιει·ιιιιιιιιιιιε εειιεπε
οεε επ Ππτει·εοεοεποειι ννει·οε ιπειι οειιοιε Πεετετειιοπε ιιπ
οει·ει· ΜεεεΙοε ετ.ινιι οεειπιι·πειιιιο·εποει· Μοιπεπιε, Με Ποτε
Βειπιο.εειοοειιεπ οει· Ηει·πιιιιιιιε, 'Ι'ι·ιιοιιπι.>;ειιοει· οι·εειιεποεο
Μεοιειι οεε Απεςεε, ιιι·πιιοιιιιι'ιε Αο'εειιοπεπ οεε Διιι;επιιιοτει··
οιι·ιιποεε Με. Με οοιεειινειι Πιιιει·ειιιιιιιιπι;ειιιειιιοοεπ, Με ιιο.
ειπο εειιιειε Πειειιειιιιιιιιι οει· Ηει·ιιοιιιιιοοει·οοειιε,Πιιι·ιιιιιεοεο
ιππο· οει· οι·εοΙιειιοεπ Μεοιεπ, οριιιοπιιποειιοριεεοε Ππιει·επειι
οιι,ε,·οεε Αιιεεπιιιιιιει·ει·ιιιιοεε εεε. μι· ποιοι; ειιτοειιι·ειιοϋππεπ.
ονεππ οιιππ ποει· ιιιιιιιι οοιεετιι·ει· Βεειιιιιπιιιπο· ι·εερ. πειιιι
Οοι·ι·εεειιι·οει· Βειι·ειιιιοπ. πε.εο Αοεει:οιιιεε εποει·ινειι.ιοει· Με
θεοεειιοι·Γε οεειπιιοειιιιε;εποει· οΙοπιεπιε οει· πο Ππιει·ειιι:ο·
εποε οοεο οει εειπειι εποιεειινεο ιιιιεεοεπ ΑοεεεΒεπ οεΙιει·τε,
ιιειοε οιε.ιι οεε Βεσοι. Πιο Με ειπεο Βιιποιοιιτεπ :ο ει·οοι.ι·εο.
Ηει·ι· οι: π2-Βεεεινειςεπ νι·ειιοει ειι:ο ε;εεεπ Με οοοε ννει·ιο
εειιιιι2οοε οει· Βιιιεειιοριε, ειιεειειΙ ε·εεεο Με Βειιιιιιρτοοε Πι.

Τ ι· π ο ο ι· Με, οοεε ειιειι ππι·εεειιπε.εει€ει·Αετιιι;·ιπε.τιεπιπεοοι·ι:ο
οεε Βιιιεειιορ ιεεεεεειειιτ ννει·οεο ιιοοοε. Π. οειιοει:οιει:ε ειοεπ
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8811, ιυ άουι υιιι· Με οπτεΠεοε1εουονει·ιιουιουυυε άοι· Νοε::
υειιε;οίειεεο άου ν1ειιε νου Με οι·1ι1ει·ευ1ιουιιτο.

8ου1ι1εεάοε 111.8ιεειιυ,ε·
Πι·. ιιιοά. ν711υε1ιυ νιοι·υιιει'.

ά. Ζ. 8οοι·οε1ει·.

11ειιιι1εουιοε.

- Αυι 10. .Τειιιιει νο11ευάοεου ε1ου 25 .Το.υι·ε,εεἰε 1υ Μυε
1ιευ Με 1υ ει·εε11ουουΚι·ε1εου ΒιιεεΙο.υάε ιι·ο1ιΙυε1ιευυεοιιιοά1
ο1υ1εουο111ουειεεουι11'ε«111εά121υευοιε0110ει·οιήοι (Μεάιο1ιι1·
εουο Εονιιο1 ει·εο1ιε1υε,ννε1ουο νου άοιιι 11άοε1ιειιει·Αι·εεε Πι.
ΤΠ. Ρ. 8ρι·ιυιου υεε·ι·11υάοειιυά ετσι.: ιιιιιιοι·ιο11οι8ο1ινι1ετ1ε;
1ιε1ι.οιιΜε εεε' άου 1ιοιιε1,ε·ευ'Με ι·οά181ιε ιιυά 1ιοτειιε;οβουου
ινοι·άου 1εε. Πιτ άιο Αυοι·1ιευυιιυι.ς, ινοΙουε ά1εεεε ε1εοειο
ιιυεει· άου Βει;οιιινει·ι1ε;οιι ιιιεε1εουου Βοίει·ιιεευ1οιιι·υο.1ουιιι
ιιιο1ι.οεεειιυιοάιο1υ1εο1ιευ1ίι·οιεειι ,ε.;ειιιιιάοιι.ερι·εουευ άιο Ζευ1
ι·ειο1ιευΒυτου,εου, ινε1ο1ιοΠι·. 8ριιυιου ευι .1ιιυ11ευυιειοεο
ιιι Τ1ιο11ινιιι·άου. Πιο Μοε1ιειιοι Πυ1νοι·ε11ϋ.ι,ευ ινε1ουει·οι·
εε1ιιο οι·ειο ιιιοά1ο1υ1εο1ιοΒ11άιιυε; ει1ιο1εου, 11υοι·εευάιο άοιυ
.ΪιιΜΙοι· άιιι·ου άου Ποοευ άει· υιοά1Μυ1εουευ Γειοιι1ι11εάοε
Π1ρ1οιιι ε1υοε Ποοεοι·ε άετ Μεάιο1υ 1ιουοι·1ε
οευεε; νου άετ θεεο11εουειε ι·ιιεε1εουει·Αοιεεε ιιι 8ε. Ρο
εοι·ευιιιε, νου άει· θιοεο11εουεί1.ι·ιιεε1εουοι·Ο1ι1ι·ιιι·Βου1υ Νοε
1ιο.ιι, άετ θοεο11εο1ιεΓεάετ Μ11115.ι·ει·εεεουουάεεο1υεε, άετ
Ο1ιει·1ιοινεουου ιιιιά Αειι·ειουευεο1ιου ιυεάιο1υιεουου θεεο11
εουειΓι, άοι· 1'νοι·ουεε1ιεο1ιουΠοεο11εουο.Ππι· 1νε1ιι·υυε άετ
νο11ιεεεειιυάυε1εννυι·άειι1υιιιΠ)υ ι· ο ιι ιιι 1ε 811ε ά ε ά1ρ1οιιι ο
ιιυει·ι·οιουτ. Πι. Ρει·οο ινε1ι1 ιυο.ουεε 1υι Νιιιιιοιι άοε .ΪιιΜ
15ιιιιιεοοιιι1εεεά1οΜ1εε1ιο11ιιυ;;,άεεε υο1άουιεο11ιοιινο11Αε1·21οιι
:πιο άου νοιεου1οάειιειοιι 0ο,ςουάου Βυεε1ουάε :οι 8ε1ϊειιιιε
οιυοε 8ε1ρουά1ιιιιιε οιιϊ άου Νοιιιου 8 ι·1ιιιου'ε
ευ άοι· Ποε1ιοιιοι· ιιιοά1ο1ιι1εουευ 'ο.οιι1εε.ε
Βιιο υά ου ειυΒιο1ιιιιι'ευεο1ου,ννο1ο1ιουειο1ιε άιο Βιιιιιιιιο νοιι
8700ΕΜ. οι·ι·ο1ουε1ιο.υου. Ε1ε 1'ου.ιεε εοάουυ ά1οΠουοιιυ1ιιο
1ιιιιἔάετ Αάι·εεεευ ιιυά Ο111ουιν11ιιεο1ιοΜιτου υευ1ι·οιουοΠε
ριιιυιιουοιι νου Κ11υ11ιειι, ιυοάιο1υιεουου 1υει1ειιιου, Ηοερ1ι11
1οι·υ, υιοά1ο1ιι1εουευθοεο11εο11είεουιι. ε. οι. Πυεει·οι·εε1ιε
εου1ιοεεουΜι· ιιυε άοι· ιιι·οεεου Βο11ιε νοιι θι·ειειι1ο.υτουιιι1ι
άουι ειιε'τιο1ιε1Βευ1'νυυεουο ευ, άεεε εε άειιι νει·ο1ιι·ιειι.ΜΜ
1ιιι·νοι·86υυε εειυ ιιι6,ειο,εο1υε ιιει·ά1ευεενο11ο_1οιιιυε11ει1εο1ιε
'Ι'υ16.ε181ιε1ευοου 1ο.υε·οΓοι·ειιιεοεεου.- Με εο1εευοεΒο1εο1ο1νου11ευευευι·είειιιιά
θο1εεοεει·1εουο Μοεεε άετ υοιο1εε ιιπ 87. Πουευε_ιε1ιι·ο
εεουευάο Ρι·οΓεεεοι·Πι. Ι1ιιάιν1ει 8ι.ι·11ιιι ο11 1υ 11ειρειι;.
Αιιι 12. .1ευιιει· 1844 υοΒουιι άει· _ιοει1εο εεεοι· άοι· άοιιε
εουου Ρυ11οεορ1ιουευ άοι· Πυινοιε1ιε.ε Ποι·ρειε (ινε ιιιιου άιο
ΙΙοά1ο1υει· άετ .1ε1ιι·81ιυε;ο1844-1809 υο1 1υιυ 11ο,ει11ιιιυά Ρεγ
ουο1οε·ιο1ι6ι·εου1εειυο εοεάουι1εουο11ε1ιι·ευει.ιο·1εοιειιιιά ιιυουι.
ιι·εεε 1ει.οι· εε1ε_ιουουι 'Ι'ει;ο 1ο1ιτευάιιιιά ο·ιεεοιιεο1ιο.Εε1ιουει·
υειεευά ιυ1ιευ; Βοινοεου. Βε νο11ευάει.ουΜου επι 12. 124.).Ιο
υιιει· ει» ιυυεοιυιε 55 .1ευι·ο υυιιυεοι·υι·οο1ιουει· ιν1ε
εουεουοίε11ουοι· Βουι·ευεε1ευο1ε.- Αυι Ευάο άοε νοι·18ειι άε1ιτεε 1'ο1οι·ιοάετ υιιι·18.υά1εο1ιο
Μεάιοιυε11υεροοεοι·.Πι·. Α1οιιευάει· 1νο_ιο1εουοινε1ιι
1υ 1111εο.ιι,άοε 2518.1ι ι·1ιι;ο διιυ1111.ιιιιι εο1υοι· επε
11ο υ ε υ 'Ι

'
υ οΜε ε ο 1 ε. Που Ροειευ άοε 1ιιιι1ε.υάιεο1ιοιι

υΙοάιοιυει1ιυερεοεοι·ευο1‹1ο1άει.Ν. εοιε ω. 7 .1ιιυι·ου.- Αιυ 2. .1ευιιειι·υ. 8ε. Με ιιιιεοι· Ι.ιιυάειιιουυ, άοι· θο1ιοιιιιο
Μεάιο1ιιο1ιοευ Ρι·οιοεεοι· Πι. Η ε1υ ι·1ου 8ου0ο1οι· ιιι
Βοι·11υ.εο1υ 25_11ευι·1,εεε .Τιιυ111ιιιυι Με Πιι·οοεοι·
ιιυά 1υυευει· άοι· ουοιυε11εευ Ηι·οοεο'εο1ιου

Ρ τι ν ο ε - Α
.
ιι ε· ο υ 1ι11υι υ ιιιι Χιο1εο ιε.υ1ι·ειουοι·ουοιυο.11ειοι·

ΙΙ1ιοτυο1ιοι ιιυά Ρεειουιου υοεου8·ου. - ΗΜ'. 8ουοο1οτ
εευιιιυιε εεε Ε'ο111υ(111ν1ε.υά1ιιυά υε.ε εο1υο ιυεάιο1υ1εουεΛεε
Μ1άιιυε ευ άοε Ποι·ρει.οι·Πυ1νοι·ειεε.εοι·υο1ιου, ου ννο1ουοι·οι·
νου 1868-1889 εειιά1ιεο. Νεου Ει·1ειυι.ςιιυε·άετ Ποοεοιννϋιάο
ευειιάεεεΙυει. εκει ει· Αεειεεουε ευ άετ θι·ειοε'ε ' εουου Αιιεευ
1ι11υ11ι1ο Βετ11υ, ιν1ι·1‹ιο1870-1871 ο1εΑι·πε εεε άειυ άοιιεεου
ι“ι·ουεϋε1εουουΚι·ιεεεεουευρ1οιε Μιά 11υοιυο.υιιι άοου άιο Πει
ειιυε άοι· Βουο.υυιευ Αιιοουυ11υιυ. Ο1οιουιο1ι18· ιεε Βου.
Ρι·οι'οεεοι· άετ Αυεουυο111ιιιυάοευ άετ Βοι·11ιιοι·Πιι1νει·ε1ιεε.- Ζιιυι Π1ι·εοεοι· άοε 81ιεο.'εουου 8τειάε1ιι·ου
1ιουυειιεοε ιεε ευ 8εο11ο Πι. υεεο Η1ι·ε·ουεο1ιυ'ε,
ινο1ουει·,Με Με υοι·οιιε ιιιο1άοεου, υι·ου1ιυε1εευεΙυοι· ιιυι ειιι
υου ΑυεοΜοά ο1ιιιιε1ιουιιυοιι,νεοι Β18·ε'εο1ιου8εοάεειιιιεΠι·.
Βιιάο11Ηοοι·ενοεου άοειευιι·ε ιιιοι·άευ. - Πι·. Ποοι·
νομου, άοι· νου 1875-1880 1υ Ποι·ιιεε εεοάιι·ιε ιιυά άε.εο1υεε
ευου άιο Ποοιοι·ινιιι·άεοι·1ευεεο,1εε εειε 1880Με Απε 1υΜ"
ευεει8 εοινοεου. ιιυά ειιιειι· ειιοοεεεινο Με Αεε1εεουε ευ άοι·
Βοεεε'εουευ 1·1ο11ε.υεεε1ε,Με Απε επι ε.11εοιυε1υουΚιου
1ιευυιιιιεο, ειυ επεάε1εουου Αυιυιου- ιιιιά 1ιυοι-Βιιι·οο.ιι, Με
8ιειάεει·υε ιιυά 1'υυς1ι·ε8·οι;ουννε.ι·ε18·Με εεε.άι1εο1ιει·Βο.υιεε.εεοι·εε.- 0ι·άουενει·1οι1ιιιυεου: άετ θε. 11Πεά1ιιιιι·
θι·άευ 4. ΟΙεεεο - άου νν1ι·ου1ιουου8εοεεει·εε1ιου: Πι.

Σ
' ο; ε (Ροε1ιο1οεο),Πι·. Οε ει·οιιιιιονι (Τυοιοοευε) ιιιιά Πι.

Βουι·οιν (Ου1ι·ιιι·ς), Ριοτ'οεεοι·ου άετ 111οε1ιευει·Πυιιιοι·ειειιε;

Πι. Ν. Ε
'
ε υ ο ιιι ο υ ο ιν, Ρ1·οίοεεοι·άοεθγιιο.1ιο1οε1ο1υ Κεεευ;

Πι. 117. 8 ε ι· ο υ ιιι , Ουειοι·υε άοε 8ε. Ροεοι·ευυη;ει· θεΐευε·
υιεευοεριεε1ε.- νοι·ει.οι·υειι: 1) Αιιι 1. .Τουιιει· 1υ Βοεεονε ευ: Που
άοι· Ουει·ειι·εεάοε εεεάε1εουευ .Ν11ιο1ιι.1υοεριεε.1εΠι·. 1117.Τὶ

ιι
_1 Με ενο ιιιι 44. Πουουε“ευι·ο. Πει· 111υε;οεου1οάουοινει· ο1υ

8ου111ει·άετ Μοε1ιο.ιιοι· υινοι·ε1τ.11.ε,ευ ινο1ουοι· ει· ειιου Με
Ρι·1νειάοοουε ιιιι·1ιι.ο,Με οι 1890Με Ουοι·ο.ι·εεειο11οο.ιυ 8τε.άε
υοεριεει11υ θεει·ε.εοινοιυ1ο1ε, νου ννο ει· 1892 Μου Β.οεεοιν
επι Που υειιιι'ευ ενιιι·άο. - 21 Ιυ Γιο1υιιι·8· ιιυ Βι·οιεεειυ Πι·.
Α1ειιο.υάει· Οιυ1υευ1,Αι·2ε1υ Το. ευι·οο,·(81ουν..1ουε
εοι·1υοεε1ειν).Π1ο ει·εε11ουεΡι·ειιιε 11υτο ει· νοι·εεοι·υουο εοιε
1888εεε. - 81 1υ Βι·11εεο1άετ ι`ι·ἰ1υοιο Ρι·οΓεεεοι·άοι· Ρυγειο
Ιοε·1οιιυά ΡεευοΙοειε Πι·. (1οει.11ου θι1ιιΒιο 1ιιι Α1εοι· νοιι
88 .1ε1ιι·ου. 1ιιι .1ευι·ο1885 1υ Βοι·11υειιιυ Πι. ιιιοά. οι·οιιιον1ιε,
ννιιι·άεθ. Με 01ι·ιιιιάεοιυει· ε11ουι1ε·ουιν1εεουεουεεε1ιουευΠΜ
εειιιιεου 1888 Με Ρι·οΓεεεοι· άετ Ρυγειο1ος1ο υοου Βι·11εεο1υο
ι·ιιΐου, ενο οι· Με 1878 υευου εοιυοι· 11ουι·ευεε1ευο1εειιου Με
ετιιε1ιουο Ρι·ειιι1ε ε.ιιει1υεο. 1.1υεοι·άοι· ιοεεευ Ζευ1 εο1υοι·
ιν1εεουεουεϊι11ουευΑι·υε1εουιεε εοιυ 1 -1850 οιεου1οιιουει·
Αε1εε άετ ρεευο1οΒιεουου Α υεεουι1ο υοεουάοι·ε
οι·ννευυευειι·ει·ευ.

Π

- 111Ποιιιουι·οι·ο '1"εεοευ111εεοι·ιυο1άευ, εο11 Με' 1υ1ε1ιιιινο
άοε Βοει·11υάει·ε άοι· 8ιι·ε.υάυε1ιυ, Ρ. Α.. Ανευει·ιιι ε. ιιυά
ιιυεοι· άοε 1.ε1ιιιυε άοε Ρι·1νο.εάοοουι.ουάοι· ιυ111ιει·-ιυοά1ο1υ1
εουευ Αοε.άοιυιο Πι. Κ ή ε. υ ο ιν ε 1ι1 ειιιι 11ου1εουουΜοοι·υιιεου

υ ο18 ε οε ε ι· ο ι· οι υ (οι. 80 ννοιεε νου ει. Ροεοι·ευιιι·ς)ειυ

Ο ιι ιο ι· ε 1υ ε1υοιυ νοιυ Μ1ιι1ετει·1ιιιυάοι·18ο1ουεάουιουου ου
ουε,ε;ο1ε11ουευ,ειοει·οεουουω. 50 Πεεε_]ε.ε111ουι.ςι·οεεευ11'1ουιου
ινο1άοειι·1ο1ιεοεινοι·άευ. Ζε ά1εεοιιιΖινοο1ι Μιά Με Οιιι·ειιο.1,
ειυο Κιευ1ιουρουειου υιιε 65 Ζ1υιυιοι·ιι, οιυ Βεάουειιε Με 80
Νιιιιιιιιοι·υ, εο 1

ο

ουιο Βε.ι·ιιο1ιοιιι1ε 10 Βοεεευ πι· Αιιι'υο.υιιιο
νου Κι·ου1ιευ υι'ςουιιιιε ιιυά εο11ου ά1οεο Βειιιευ Με ειιιυ
Ηει·υεε άἱοεοε .1ει1ιι·οενοΙ1ουάοεννοι·άου.- Πιο Οοειιιιιιιιι.2ευ1 άετ 8ιιιάιι·ουάου άοε
Μοε1ιειιει· 11111νει·ε1ιοε υοειιι,ε·ιιοου άευ «Βιιεε. Νεά.»
πιο 1. .Τευιιει· ά

.
1
.

4407, νοιι άουευ 1284 άοε ιιιοά1οιυ1εουοιι
Γοοιι1εεε ευε·ου5ι·εειι. Π1ε Ζευ1 άετ ρ1ιει·υιεοοιιι.1εουευΗϋιει·
1ιο11οΓε1ουΜε' 178. ,- Π1ε Βι·5Πιι ιιυε άετ ιιιοάιο1υιεο1ιου 18οοιι1
εεε υοι άει Οάοεεε.οι· Πυινοι·ε1ε1ιε 1εε το» άου
Αιιειιεε-1άουεε ά

.

δ. 1υ Αυεε1ο1ιεειουοιιιυιου.- Πιο Η ο ε ο 1 εΜε εε ιι οι· 1εε 1υ άουι 8ε. Ροεοι·ευιιι·εοι·
Β1υυουυιουυάεοε Με 1899εεε' 587,000ΒΜ. νοιουεου1εςτ.- Αυ άοι· ,ε·ουιιι·εευ11Ε11ου-ειγυο1ιο1οε1εουου Κ11υ11ι άοι·
εεουοου1εουου Πυινοι·ειεεε 1υ Ρι·ειο· υοι·ι·εο1ιε
εο1εεννο1.1ουιευ ε1υε 'Πεεει υ ιι εορ1άοιιιι ο, άιο “Με Αυ
ιι·ουάιιυ άοε Πε11εοιυιιιε υει·οιεε ε1υο υεει·ειουι11ουεΖο.υ1
νου Οι: οι·υ Β·οΓοιάοιε ιιυά 1οεειυ1υ ειιου Με Με Ηευε.ιιιυιοιι
εουιι1οΜπιτ οἔι·111'ουΜε. Νοιιει·ά1υιςε1εε υου ποιο ε11ει·ειι
Εοινουάεου οιειουεευιεεει·οεο1υοιυο '1'οεουιιε1υεοοειουΜε” άει·
άοιιεεο1ιουΒ·γιιευο1οειεουοιιΚ11ιι11ιιιι Πιες νοι·Βουουιυιου, εο
άειεεάιο ινοιεειε Κι·ο.υ1ιουουΓυο1ιυιοκοιεινο111ε;ε1εειι·εινοιάευ
ιιιιιεεεο. 111118.ει. Ο.-Ζεις.)- Ποιά Ινοο81ιυεενοι· Κυι·ιειιι Ζει· Ε'ϋι·άειιιυει
άοι·υεοεοι·1ο1οε·1εο1ιοιι11'οτεουιιυ,ι.ς·1υ Βυ,ε;1ε.υά
250,000ΡΜ. 8 εει·1ιιι ε· (ποιου άοιυ Ουτε-ιοννο1ι11υοι· 2 1111
11οιιοιιΒΜ.) ,εεε ο ουάεε, ινο1ουο Βιιιυιιιο άοιυ «.1ευυοι· Ιυ
εε1ειιιοι' Ριονουε1νο Μεάιο1υο» ευ Ουτε 1ιουιιυε. Πιοεο Αυ
ετο1τεεο11ι.άιο νοι·εου1οάουοιι Ηοι1εοιιιιιιοι·εευ @Βου Π1ρυ
ευοι·ιε, 'Γεεε.υιιε, άοε Με11ο1υ ιιυά '1'ιιυοι·οιι11υάετ ιιιιά 111υι·ε
1νε.εεοι·-.Βοάου-, 11ιιίι- ιιυά Νουι·ιιιι€ειιι1εεο1-Πυεει·ευουυυΒου
ειιε.- Π1ο Ρεεε 1ο 1υά1ευ ιιυά ευ άει· εε'ι·11ιο.υ1
εουου Οεε1ι11εεο. Ιυ 1υάιου ι1ουεοε άιο Ροει.ερ1άοιυ1ο
υοου 1υιιιιοι·ει·οεεε νοι·υοοι·ιιυΒου ευ, άοου 1εειο άου ιιιο1εεου
Ρι·ον1υ:ου ουοι· ειυε Αυυε1ιιυε υοιυει·1ιυει·. 1υ άοε Ρι·εει

ά ο υ ε ε ο υ ε. τ
·
ε Β ο ιυ υ ο γ οι·1ιι·ουυεουνοιυ 10.-1θ. Ποοουιυοι·

8280 Ροι·εουου ιιυά ει.οιυου 2688; 1υ άετ 8εοά ε Βουι ω”
οι1ιι·ο.υ1ιεευ128 ιιυά ειει·υου 110. 1Σεεεεεει.ιεε Μου, άε.εεάει·
Αυεεεο1ειιυεεεεοΕ υευρεεεου11ουάιιι·ουΒεειου νοι·υιο1εοεΜιά;
1υ Β"ο1εοάοεεευ ε1υά Μεεει·εειο1υ πι· Αιιει·οεειιυ,ε· άοι·εο1υευ
εειο11°ευννοι·άου. Πιο Ροεεε;οΐουτ εουε1υεΜου ειιου υε.ου άοιιι
εεε1ευάονοιι Α1'ι·11ιεειιεευάουυου, ινε ευ άει· Οεε1ιι1εεενει·
οιυεο1ιο Ροειίε11ο ι·οι·εε1ιουιιιιευ ε1υά. Πιο Βοος1οι·ιιυ;;νοιι
Τι·ευενοε1 Με άευοι· πι· Βοι·εευιιυε· νου Μεεει·οειο1υ οςευ
ά1ε Ροει. ο1ιιοΟουίοι·ου2 υειου Ρι·ει.οι·1ε υοι·ιιϊοιι, ευ ννεουοι·
άεπ·θι·ιιυ_ιο-8ιο1ειεειε,θερ1ευά, Νεεε.1 ιιυά Μοοειιιυ1ουο ευε11
υουιυου εο11οιι.

Βε- Π1εθοεο.υιιιιευευ1 άετ Κι·ευ1ιου1ιι άευ 01911
υοεβ1εε1οι·υ 8ε. Ροεοι·ευυιο·ε υοει·ιιο·ευι 9. .Του

ά
.

.1
.

8109 1181ιυευι· Με ιιι ά
.

νοι·νι·.),άε.ι·ιιυεοι·598 'Ι'γρυυε -·
(87 Μουτ), 7788γρ1ιι11ε- (88 υιο1ιι·),1188ουιιι·1εου-(15 Μουτ),
118 Π1ρυευοι·ιο - (8 ιυευι·), 85 Μεεοι·υ - (18 υιουι·) ιιυά 2

Ροο1ιοιι1ιιου1ιο- (Ο ινου.Με 1υ άοι· 17οινν.).



Π01°11Μπδω-Β11110ϋ11 811.Ρετοι·ε1ιιι1·8ε. ειιτ.:11ιιάιιιιο;99,11ι·γείρε1ιι.ε4, 9ι·1ρρε 12, Ο1ιο1οι·ε ιι.ε1ε.τ1οιιθ,
_ _ Βιι1ιτ Ο, Βριι1οιιιιεο1ιο11οιιιιιαιτιε Ο, Αοιιτοι· θοΙειι1ιι·1ιειιιιιεΜ” 11111111701111870111 8- 1118 9- 1111111111'181111· ι1ειιιιιεθ, Ρει.τοτ.1ιι1εορ1ι1ειιι1οιιΟ. Βο1:21ιι·ε.ιι1ι1ιο1τΟ, Διιτ1ιι·ε: Ο,

. _ Ηγάι·ορ1ιο1ι1εΟ, Ριιοτρει·ε1Ηε1ιει·Ο,Ργειιιι1ο ιιιιἀ θερτ1οεειιι1ε δ,Ζω” (κι. 81°θΓϋθ[81ιθ· Τιι1ιει·οιιΙοεε άσοι·11ιιιιεοιι 107.'Γιι1ιει·οιι1οεεειιι1οτει·θτρ,ιειιε29,

1) Μαι, θωσι,ιθΟΜ "Μ, Απ” Α11ω1ιο11ειιιιιειιιι‹1Πο11ι·ιιιιιιιι·ειιιοιιε 4. Βο1.ιειιεεο1ιινεο1ιοιιιι‹1
Ατι·ορ1ι1ε1ιιί“ιιιιιιιιιι47, Με.τεειιιιιε εειι111ε24. Κι·ειιΕ1ιε1ωιι Με

Π” ΘωΙΖω: ε έ Ξ· Ξ Ξ Ξ ε .Ξ Ξ· Ξ έ Ξ έ νοτι1ε.ιιιιιιςεοε.ιιιι1ε67,
Ί"ει11.ι;ε1ιοι·ειιε

80.

__ΜΜ-`==>·εωωι-εωι-εωω>πηεΞ
Η. Ν. Θε.

α? ετ ΐ 9Γ ΐ ξ ἐ ἶ Ϊ ἐ ἶ ἶ ἐ _ἔ + 195.ο1ιετο 81τιπιιιιε άσε νοι·ειι;ιε 81: Ρετοι·εο ι` Η ω :ι Ξ Ξ 83 ς: Ε. Ξ ι: ε)
. Ε: 1ιιιτεοι· Δοτετο:131οιιετε.ε σ1οιι 1.9.1ε.ιιιιει· 1899.

ε” εοε εεε 147 εν εε κι ι4 εε 68 σο εε 58 εε εε τ ο '11ιεθευι·άπιιιιε:11811: 91111188Με· 11111919

ε) 111.011ω. Τοεθευ1-1ΜιεΠ: 0·111$ιο1ιετο 811:ειιιι8
άοεΒου.1;εο1ιειι 5.ι·21;1ιο1ιοιι

- 'Ι'γρ1ι.οιιιιιτ1ι. Ο, 'Ι'ι·ρ1ι.ει1κ1.24,Β`ο1›ι·ἱει·οοιιι·ι·ειιε Ο, Έχωσε νθτθΠ18: ΜοΠω18 (ΜΒ 8· ΡοϋΠ18τ 1899°
011118Β081.1111πιπιι,9,°ι18τΓοτιιι0,Ρ0014011Ο,11εεει·ιι 7

,

8ο1ιιι.τ1ιιο1ι11, 'Ι'εεεεοττ1ιιιιιιΕ:Πι·. Α. 1171εἀ1ιιιὶτοιν: Πε1ιοι· Με ετικε
Β1ρ1ιτ1ιετ1ε17, θι·οιηι 1

,
Κοιιο1ι1ιιιειειι10, θι·οιιρόεε 111.Π18θΒ- ιιιιιιιιω Ροειεετιιιιι.

ῇΔΝΝΟΝΟΒΝ
δΕΠ)ΒΒ 7.ΑΒ'.1.'1111616616 θα Βι1ό1ι1191ιά1111ιΕ90ιι/ΟΑΒ1.ι Β.10ΚΒΚΉιΉ81..Ρε1οτε1ιιιτἔ,Μινε1ςγ-Ρτ. Η. εοιν1εέιιι ε11ειι1ιι-ιιιις1εΒιε115.ιιι1.7Αιιιιοιιοοιιι(1οιιιρ1ο1ιοιι εεεειιτιιιιιιιειι.
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1ίοι·οιιι18ιτο θ1ιιιιιιιΓε1οι·11ωτι
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Χχιχ. :Αεεεε:ιε. 8Τ.ΡΒΤΒΒ8ΒΠΒΒΒΒ Νειιε ΐοιεε κι". ειπε.

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι:
ιιι:ι.ει· άει· Βεάειειιοι: νει:

Ρ:·ει°. Μ. Με! Πει:ιε.
.ιι::·ιενι: (Ποι·ρειι.

Π:·. 1ει:ει::::εε Κ:·ει:ι::ι:ειε.
Βιιςε.

Οι. πιει:: Υι|ε:ιεει:.
ει. Ρετε:·ειιι::·ιε.

Ι5Β «Μ. Ρειει·ειιι::·εει·Πεάιειι:ιεει:ε ιΝοει:ει:εειιι·ιΓειει·εει:ειιιηεάει:;ή" ΑΒοπι:ειιιε:ιεε·Δι:Η::·ιηε ΙΜΗΟ ΗΜ :πωπω '

8ο ι:ιιεεε ιιά.- Πει·Δ'ι:ει:::ει:ιε::ι·.η::·ειεω: ιι: 3.::"1.,:ιε 8 πω. τι:: άεεπω, 4:πω. τι:: άεεΜε:: ω:: πω. Ροει.ει:ειειιιιι:Β ιιι άεειε.::ά,ει·ει:
Με:: πω:: ει:εεειιΙιεεειιειιει: ει:: Βιιειιι:ε:ιάιιιιιε νο:: Οει·1Βιε1τε:·ιιι
ει. Ρειει·ει:ιι:·::·γΝεννειη-Ρ:·οερεει .ΗΜ' ει: ι·ιειιι.ει:.-κ ε,:ιε,εστη ει:

Είιιά.ει·:ι20Μπι: _ι::ιιι-ιιωι,10Πιιι·Ε:ιει:›::ιιιι:ιε:ι.Πει· :::ιω:.ΜΡ,.:.7εω:ε ειιε ει::“άιεΚεάε.ειιοι:ιιεειιΒιιει:ει:Μιι:ει:ειΙι:ι:ΒειιΜε:: Με:: ει:
Πι· Με 3Μ: Βεεραιτει:εΖειΙε ιι: Ρειιι. ιιι 18Κορ. εάει·85 Ρίειιιι.-Πειι άει: μιωι:ιιιιιιιιιω ι:άει: Κεάιιει;ει::·Π:·.Βι;:,άε1ξΉεω,ε1:Ιι:8ι..Ρε
Διιι.ει·ει:πετάει: $58ερει·ΔΜΜιιςειιιι·ει·Ο:·ιΒιι:ειε:·ι.ιικειει:εεεειιάι.- ιει·ειιιιι·8'Ρετε:·ειιιι:·8ε:·8ειιιε,Ρειει·-Ρει:ΙΜειιριτειει: :·ιει:ιειι 8ρι·εει:
Βειε:·ειε πετάει: ιιεειι άει::Με” νει: 18 ΗΜ. με Βεεει: ι:οιιο:·ιι·ι. εει:ιιάει: Μοι:ι.ιι€,ιιιιινωι-.:: ιιιιά Ρι·ειτεε νει: $--δ ι1:::-.

Νε! Μ. Ρεεει·ειιι::·8. 28. .Ι ει: ι: ει· (4. Γειιι·ι:ει·) :εεε -
1:ιιιιι1ε: Β:·. Βάι:ε.:·ά 8ει::νει·ε: Ζει· Γ:·ιΙΙ:άιε8::οεε άει· ρι·εει·εεεινει: Ρει·ειγεε.

- Δι:εει:ε ιιιιε άεε Ρ:·οι.οιεοΙιει:
άεε άει:ιεει:ειι ιιι·ετΙιει:ε:: νει·ειιιε ει: Θε. Ρετε:·ειιι:τε. - νει·ι::ιεει:τεε. - Α:ιεειιςει:.

Ζει· Ρ:·ιιιιιιι::ει:οεε άει· ι::·οει·εεεινε:ι Ρει·ειγεε.
νει:

Βι·. Εάι:ει·ά 8ειιινε.ι·ε,
Νε:ι:·οΙοε ιιι Βιμ.

ινο:·ιι·ι:ε·, ςει:εΙιει: εει' άεε: Χ. ΙινΙειιάιεει:ε:ι Αειειειεε ιιι
ννοιιι:ει· ει:: 88. Αιι8·ι:ει 1888.)

«Βει· εειιι·εειιιιει:ειε άει· 8ει:τεειιει:, άεε ιει άει· Μει:εει:
ιιι εειι:ειι: Ψε.ιιι:».

Με εειιτεειιιιει:ειε ιιιιει· θειειεεει.ει·ι:ι:εε:: ιει ριοε:·εε
εινε Ρε.ι·ειχεε άει· 1ιι·ε:ι. Ξιε νειι:ιει:ιει ιιι άει· Βιιιιι:ε
άει· .Τει::·ε άεε Με::ι: :πιά Ιειεει ιιι:: ειε εΙει:άε Βιιι::ε ει:
(:ιι·ιιιιάε 8ει:ει:; οι: Βειιιιι; ι:ειει:άειι: ει· άιειε::ιεειι, άει:ει:

εεεει:ιιι:ει· ει· άιε :νειι8ει:ει:άειειι νει·ριιιει:ιιιι:εει: ειπες::
Βειιεει: ει, ιι:ε εοειειε Ειει:ά εεει·εει:ι, Πει: ιιι:ά Κι::
άει· ιι: νετε:ιειιιι:::8 ιιι:ά .Τειι:ιι:ε:· ει:τιιειι€εΙειεεει: εει.
Με Κτειιιιι:ειι :ει ριοετεεειν, ά.ι:. ιι::ι:ειιι›ει; ει:: Κκε::
Ιιει: ειι:ά "ΜΜΜ άεει 'Ι'οάε Βεννειι:ι.; ειι·ειιιει:ε Ιίι:::ει
:ει ι::εει:ιιοε ι:ι:ά πιο πιει: άειεειι:ει: Ει·Γοιμε ι:εεΙ:τιιιιπ:ι,
ιιϋιιιιε:ι ΖινειίεΙ, οι: εε ειειι ιιι άει: ιιειιειϊει:άει: Ε'ειιιει:
Μ:: πιω:: ει:: ιιι·οει·εεεινε Ρει:·ειγεε εει:ε.ι:άειι ι:εττε,
πιει:: ειιι:: 8ει:ν:ειεει: Βειιι·ι:ει:: ι:νει·άει:ή. Πει:: Απε
Με: άιε επειι: ω, ει:: Κιιιιιιιιιειι ΜΗ: Βει:ι:8 ει: ει·
Ιιει:::ειι, ιιι:: εεε:: ει:εεάει:ιειεε ΕΙει:ά ει: νετιιιιτει: Με:
ει: νει: :Με ιι:ϋΒιιει: ει: ιι:ιΙάει·ι:. Πιιά άεει: ιιΙεει Ηοειιε*)
νιεΙιειει:ι πιει:: ιιιιι Πι::·εει:ι, άεεε άιε Μει:ιεειιι άει·
Ε'εΙιε νο:: ι:εΒιι:ι:ει:άει· ρι·οειεεεινει· ΡειεΙγεε νο:: άειι
Αετετε:: 1ιιει:τι::·Ιιειιιιι ιιιετάει: ι:ιιά άεεε ει:: Κι·ειιιιει:
ω: άει· Αι:ειειι ιιι:ετΙιείει·ι ιιιετάει:, ι:εειιάει:: άιε Ζει:
νετειι·ιει:ει: ιει, ιι

:

άει· άει· 8ει:εάειι ι::ιά άεε Ειειιά :::::ιε
νει·ι:ιιτει πετάει: ιισι:ι:ει:. Πει: Ηει:ριετιιι:ά άιεεεε Με::

·) ε. Β. ιι: ειιιε:· άει· Ιει.ειειι Α:·ι:ειι.ειι (Πι. Β. ΒεεΙιε·
ιιι ει:: ιι: Ζι::· ΑειιοΙοειε ιιι:ά 'Ι'ι:ε:·εριε άει· ρ:·οει·εεεινειι Ραπ:
Ιγεε; Ζειιεειιι·ιΓι τι:: Νει·νει:ιι:·ιιιιιιι:ειιει: 1898, μ

. 283 ιι. Η.)
ι:ει:ε Μ: ιιιιει: άενοιι ιιιει:ι ιιιιε:·εει:8·ειιιιιιιιιιειι.. άεει: ει: ειει:
ιιι άει: ιιιιι:εΠιιιι:ει: πιει". ι:: άε::ειι Ιιιιιι:ει:οι:εει::·ε:ι εεΙ::·
ειιιιει.ιΒε Βεει:Ιιειι.ε Ιιειε:ιειι, ινι:·Ιιιιει: ιιι:: :::·οει·εεεινε Ρ:::·:ι
Ιγι:ε ε·ει::ι:ιάεΙε ω.

'ι Με Ετιιιι-Βιεςιιοεε άει·ρι·οει·εεεινε::Ρει·ειι·εε. Π:: Ηοει:ε

ιι
ι

Βιι·εεειιιιης 1888.

Βειε Ιιει:ει: ει: ω:: ι:: άει· Βεειει:ει:άει: Πιιιει·ι·ιειιιε
::::ά Ρι·ιιι::ι:εε-Ο:·άιιι::ιε ει: ει:ει:ειι, ::::ει: άει:ειι άιε Ρεγ
ειιι:ιιιιε πιει:: οιιιι8ειοι·ιεειιεε Ε:ιει::ει:ιεει: ει.
ει:: νει·ειει:ει: ιιιιτει· ρι·οει·εεεινε:· Ρειειγεε ειι:ε Κι·ει:ιε
ι:ειι, άιε εινει Βειι:ει: νει: 8γι::ριει::ει: ιιιιιινειει, ρεγ
ει:ιεειιε :πιά εειι:ε.ιιεει:ε ιιιιά Βεεεάε άιε νει·ιιιιιάιιι:ε άιε
εει· μι:: άεε: Βιιάε άει· Πειιιει::ιε ρει·ειγιιεε. άεε εεε
τεει.ειιετιεει:ε θιερτεεε.
Αιιε Π:: άιε Ρε.ιειχεε ειΒει::Ιιιιι::Ιιει:ει: ρεγει:ιεει:ει:
8ειιιριο:::ε ιι·εεει: άεε 8ιει:ιρει άεε ιοι·ιεει:ι·ειτειιάε::

ρεχει:ιεει:ειι νει·Γειιε, άει· ρεχει:ιεει:ει: 8εΙιιν:ιει:ε, άει·

ιιτοει·εεεινε:ι Πε:ι:ει:ε. Ι:: άει: ι:ει:εετει: Ιιειιάιιι1ει:ει·ιι
ιιι:άειι 8ιε, ιιιει:ιε Ηειι·ει:, νοτιι·ειιιιει:ε 8ει:ιιάειι::ιεει:
άει· νιει· Ηει::ιτει·ι:ρρει:. άει· άεριεεεινει:, άει· ε:ιρειιεινειι,

εΒιιι:·ιει: ιι::ά ειι:Γεει:ει: άειι:ει:ι.ει: Ε'οτι::ι

Ι:: ω:: ειιεΒεριεειει: Ε'ειιει: Μ:: άεε 8γι::ριοι::ει:ιιιιά
εινιιεε εε ΟΙιετεειει·ιειιεει:εε, ά:ιεε άιε Βιεει:οεε ω::
εει::νει· ιιι:ά άει· Βειιι:ιε Ρεγει:ιειετ οι: ε:ι:ι εε:: ει·ει.ει:
Βιιειι άει: Ρε:·ε.ιγιιιιει· ει·ιιειιιιι; άεει: άεε Βιιά ε: Με,
ιιιιιι:ειιιιιειι ι:: εει: ειιι::εωι:ιω, ει:: εε ιιιειιι:ιε:“ειιιεεε
ι:ιιά ει: ι:ι:ειει:ετεε, άεεε ειπε άει· :ιεινιει.ιιεειε Ρεγει:ιειει·
ινει:ιεειει:ε Μι· ειι:ε Ζειι άει· ινει:ετειι Βεοι:εειιιιιι:ε·
ι:ιι:ι.ει· άει· Ι)ιεει:οεε «Ρειειγεε: ει:: Ε'τεεεεειει:ειι ει:
ι::εει:ει: Με. ιι: εοιει:ει: Εειιειι ιι0ι::ιει: 0ιιει ει:: εε
Βιει:ει:άει: Κε:·ρει·ιιει:ειι 8γι::ριο:ι:ε ει:εεει:ιεε;εεεειιά εει::.
Βιεεε ιώιρει·ιιεΙ:ειι 8γι::ριοιι:ε ω:: άειιει· ι:εεοι:άειει
Ψιιι·άιει:::8 Με:: ιιιιά :ιει1ιει:τιιει: Μι· άεε ριεειιεει:ει:
Αιετ άιειει:ιεε::, άιε ιιι:: ειιιι:ιει·Κεε.::ι ιιιεει:ει: ιιει:ι:ειι
ω:: ει: 8ει:ειι ιιιιά ει:εει:ειι:ειιά ΒετιιιΒιιιειΒε Αε:ιάειιιιι
εει: ιιι: ρεγει:ιεει:ει: νετιιεΙιει: άεε Κι·ει:Ιιειι ω” ει:
άει:ιειι. ι.ε ιιιι::·άε ιιι άεει Βει:ιι:ει: ειιιεε νοι·ιιιεεεε ιιι
ιιι:εετειι: νειειιι ι:ιειιι ιι:ϋΒιιει: εει::. ε.ι:ει: ιι

:

Κι:ε.ρρεετει
Ροκ:: ειιε άιεεε Κειρει·ιιει:ει: 8γιι:ριοιι:ε ει: `ι:ει:ει:άεΙι:;
άεει: ειιιε Βετιεει:ιιιι:8 ειι:εε άει· :νιει:ιιεειει: εοιι:ειιεει:ει:

8γι::ριοιι:ε ιι: εειι:ει: άι::ει:εε:ιεει:ει: ιιιιά άιΠειει::ιει

άιεειιοειιεει:ει: Βεειειιι:::Βε:: ιιιιιιάε νιειιειειιι άιε μειω
ιειε Ζειι ει·Ιειιι:ει: ιιιιά ει·εει:ειιιι νιεΙιειειιι ω:: ει:Βε
πιει, ά:: 8ιε, ι:ι:ειι:ε Ηειιι·ειι, ει:ιε ε.::ειιιιιτιιειιε Βειιιιιιά
1ι:ι:ε άεεεειιιειι ιιι εει: Ηει:άιιιιει:ειιι νειι::ιεεει: :νειάειιι



ει

«Με Αεεε εεΙΙ Μτ $ρΙεεεΙ Μτ $εεΙε»Ι εεετ εκει
ειιτ εΙε εεε τεστ, εεεΜτε εεΙιεε Ιετιεε Ιιει τεετι ειΙΙ
ΑιιίτεετΙτεετεΙτεΙτ Με νετΙιεΙΙεπ Με Αεεεε, ερεεΙεΙΙ Με
νετΙιεΙΙεπ Μτ ΡερΙΙΙεε Ι›εΙ ΕτΙττειιΙτεεεεε Με θεει.τεΙ
εετνεεεγειεειε ΙιεεΙιεεΙιιετ. ΒεΙΙΙετεετ 8Ι8.ΙΙΙΙΙΒ 1847
Ιε Μτ ΡιιρΙΙΙεεεΙΙΤετεεε εΙε ιιεττΙΙΒΙΙεΙιεε ΖεΙεΙιετι ΙΙιτ Με
ετεετεεεΙνε ΡετεΙγεε εείεεΜε εε ΙιεΙιεε. Μεε ειιεΙιι.ε
ΙεΙι: ΗΙΙΙε εινεΙετ 8ρΙεεε1 (ΟΙιεττιΙετ) Με ΒΙΙΜτ Μτ
ΡιτρΙΙΙεε ειιεεπιπιεεεεΙιτΙεεεε, επι Με Ιιεεεετ τπεεεεε εε
Ιτεεεεε; εε εεΙΙτεε νετεεεΙετεεεεε Μτ τεεΙιΙ.εε ΡερΙΙΙε
πιεΙιτ Μιε τεεΙεεεΙιεΙΙεεΙιεε ΟΙιετεειετ, Με Μτ ΙΙιιΙτειι
Μτ τεεεΙεΙιεΙΙεεΙιετι Αιιι“τεειιεε εεε Μτε θτεεεεεννεΙιε
εειερτεεΙιειι (ΑεεΙΙει. Ι)εεΙι εΙΙτεεΙΙΙΙεΙι Ιετειε Μεε,
Μεε Με νΙΙεΙΙ.ε Μτ ΡερΙΙΙεε ντεεΙΒετ Βεεεειετιε Μεε,
Με ΙΙιτε Β.εεετΙοε επί Ι.ΙεΙιτ, ΑεεετεεεεΙΙεε εεε Οεενετ
εεεε. ΟτϋεεεετΙΙΒετεεε Μτ ΡερΙΙΙετι Μεεε ινΙτ ΜΙ ΙιεΙ
θεεεεεεε, εΙιεε εεεΙιε·εΙεΙιετε ΠτεεεΙιεε, Με τιιιτ Με
ΑεεΜιιεΙτ ΙΜΙτεΙΙεΙι ΙΙΙιετετεεΜεετ Ειτεεεεε; ΙνΙτ Μεεε
εΙε εΙε ΑιιεετιιεΙι εεετερειΙιΙεεΙιετ Βε1εειιιεε Ιε ιιειι
τεεΙΙιεεΙεεΙιεε εεΙΙ ΙιγετετΙεεΙιεε ΖιιειεεΜπ εεΙΙ ΙιεΙ ΑΙ!
8ετεεΙεΙεΙεεε Μι· νετεεΙιΙεεεεεεεε ω.
ΝεεΙιΜτε τεεε Ιε ΒειιτεεΙιΙεε‹1 ΜτεΙι Ι.εΙιετ, Πετε
ρε1ιιιι‹1 ΕτΙι Με ετεεεε ΒεΜεΙεεΒ Με ΒεΙιεττεεε
εεΙιειι ΖεΙεΙιεεε, Μτ τεΠεειετΙεεΙιεε ΡερΙΙΙεεΜεττε, ΙΙιτ
Με 'Μεεε Ιτεεεεε εεΙετετ Ιιετιε, ίεΙετεε εποε ΚεεετιιΙεεε
εΙιετ ΜεεεΙΙ›ε ΒειΙειιιιιεε Μεεεε 8τττιριεττιε Πιτ Με ετο
ΒτεεεΙνε ΡετεΙγεε.
ΙεΙι ντΙΙΙ τεΙεΙι Ιει ΡεΙεεεΜε επί Με ΑιιειιιεΙΙεε Μτ
ΙΙΙεΙιττεεει.Ιεε τΙετ ΡερΙΙΙειι ΙιεεεΙιτεεΙτεε. Με
τεΙΙεειετΙεεΙιε ΡερΙΙΙεεετεττε ΜτΙ Μεεε ΙιεΙιεε ΨνετΙΙι εΙε
ΓτΙΙΙιεχτεριετιι Μτ ρτεετεεεΙνεε ΡετεΙγεε εεεεερτεεΙιεε;
εε Μπι τΙεεΙΒεε ΒετΙΙιιετ ΜεΙετΙεΙ εεε ΜεεΙΙ εεεεεΙΙιε
Ιε εεΙΙ: τπεΙιτ Με Μτ ΗΜΙιε Μτ ΡεΙΙε νοε ΡετεΙτεε
εεΙιεε νετ Μτ ΑιιίεεΙιιεε Ιτι Με Αεει.εΙΙ εεε εετ Ιε
ε ΡΜ. Με εε ετει: εεεΙι Μτ ΑιιΙεεΙιττιε Ιε Με ΑεειεΙΙ
ειιΙ.

ΙεΙι ΙιεεΙΙ.εε ΑεΙ”ιεΙεΙιεεεεειι ΙΙΙιετ 50 ΡτΙΙΙιεΙιεεΙετι Μτ
ρτεετεεεΙνεε Ρετε1χεε. Ιε 4 ΡΜΙειι νοε Μεεεε ΙεΙιΙΙ.εε
ΑεεεΙιεε ΙΙΙιετ Με νετΙιεΙΙεε Μτ ΡερΙΙΙεε; Ι›εΙ Με εεΙΙ
Εεε εεΙΙ ΙεΙι Ιε 16 Ε'ΙΙΙΙειι Ε1801ΙΓΙιθ ιΙερρεΙεεΙΙ.Ιεε
1.ΙεΙιτεΙεττε, ε. ΙΙ. ΙιεΙΜ ΡιιρΙΙΙεε τεε8Ιττεε επί
ΜεΙιι.εΙείεΙΙ εΙεΙιτ, ιτεΙι1 εΙ›ετ επι” Οεενετεεεε-ΒεντεΒιιιιε
Μι· ΒιιΙΙιΙ εεε εε! ΑεεετεοΜΙΙοε; Ιε 17 Ε'εΙΙεε νετ
Με ΒεεειΙετι τεεΙιτ οΜτ εεεΙεετ Μεεε, εε εετΙε8, Μεε
Με εετ εεε1ι ΙεΙι Μτ Ι.ιιρε εεεεΙιεε ινετΜε Ιτεεετε,
οΜτ εΙε πετ επί Μπι εΙεεε ΑιιΒε εετπιεΙ, επί Μπι
εεΜτεε Μιετ ειιίεεΙιεΙιετι, Μεεε οΜτ ιτεεε (8 1Ι'ΙΙΙΙε).
ΗΙετεεεΙι νετ Μεε «ΙεεΙΙτιε τΙεριιεΙεεΙΙΙΒε Ι.ΙεΙιτειεττε»
Ιτι 34,8 ρΟΙ. νετΙιεει1εε, Με ΡερΙΙΙειιτεεεΙΙεπ ιιΙιετΙιεεμι
εεει.εττ Ιε 70,18 ρΙ.ΙΙ. ΝετειεΙ ντιιτΜ Με Ιε 18 Ε'ΜΙετι
8ει“ιιεΜε, ε. ε. Ιε 28,3 ΡΜ.. Μεεε ΖεΙιΙεπ ννιιτΜτι
Ιτειιτε ΙτΒεε‹1 νιτεΙεΙιειι ΙΙΙΙετΙΙι ΙιεεεερτιιεΙιεε τΙΙΙτίειι, επιτ
Με εποε εΙεΙιτε Μττιετιεττ·Ιτεε1τεεεεε, Μ Με ΖεΙιΙ Μτ
ΡεΙΙε εΙπε ΙΙΙεΙεε εεε Με, τεεΙεε Ηεττεε, νεΙΙ Ι›ετεεΙι
τιμ Μεε, ΖντεΙΙεΙ εε Μτ Μεεεεεε Μτ ΡΜΙε εε ΙιεΙιεπ,
Μ ΙεΙι ΙΙιεετι ιιΙεΙιτ ΙΙΙιετ 8εειΙεεεε ΙιετΙεΙιιετι Εεεε. -
Με τειιεειεε εΙεΙι Μτ Μεεε ιιτιιετεΙεΙιεε, ΜΙε 50 Κτειι
ΙιετιεεεεειεΙιιεε εεΙΙιεΙ Ζε ρτΙΙΙεε, Μεε ΖεΙι εεε θεειιΙε
ινετε εεΙπ πει Μεεε εΙεΙιι: Μι ετπετιετιι - ΠεεΙι ειΙπι
ειετι Μεεε ΖΜιΙειι πει: Μεεε εεΜτετ ΑεΙ.ετεε εεΙπ Βε
εειι ΙΙΙιετεΙε. ΜεεΙΙ Με νετ .ΙεΙιτεε ΙιεΙ ττιεΙιτ Με
1600 ΡετεΙτΙΙΙΙετε ΒεεΙεττεεΙιι.Ιεεεε Μτ ΜεΙιι.τεεεΙΙεπ
Μι· ΡιιιιΙΙΙεε Ιε 71 ΡΜ., Βετε Ι.ΙεΙιττεεειΙεε Ιε 28 ΡΜ.
ΒεΙεεΜτι; νοε Μεεετ νετεεεΙΙεΙιεε ΠεεετεΙεειΙτετεεεε
τεεεΙιι: ειιτ ειπε ΑεεεεΙιτεε Με νετΙιεΙΙεΙεεεεΙιΙ Μτ Μρ
ιιεΙεεΙΙΙεεε ΙεεΙΙτι.εε Ι.ΙεΙιιειεττε. ΙεΙι ίεεεΙ εΙε ειιτ ιιι
84,8 ΡΜ, ΜεεΙΙ Ιε 47 ρθι;.; Μεεετ ΠειετεεΙιΙειΙ ΙΜ.
Μιετ ΙνεΙιΙ σετΙτι επ ειιεΙιετι, Μεε Ιε εεΙεετε ΜειετΙεΙ
εΙΙε ΡεΙΙε, Με Με εεΙιεπ Ιπ Μτ ΑεειεΙι ΑιιΓπεΙιτεε
εεΙεπΜπ Ιιειιεετ Μεε ειιεΙι ερειετε εεε ερετεετε Βιε
Μετι, ΙεΙι νετινετιΙιει ΙνετΜε ειπε, ινεΙιτεειΙ τεεΙεε Βε

ΙεΙι νοε ΚτεεΙτεε εΙετετεεε', εεε Μεεε .εεεΙι Ιτείεετ Ιτ
ι

Με ΔτιεΙΜΙ ειιΓεεεετετεεε ντετεετι νετ, Μεε Μεε ΜΙε
επί ΡτΙΙΙιειεΜεε Ιιεεεεεε. Ι5ε ΙΜ τεεΙιτ Με ιιτεΙιτεεΙιεΙε
ΙΙεΙι, Μεε Με 'Ι'τΙιεΙιεΙι Μτ ΡερΙΙΙεετεεεΙΙοε Με εΙε Υετ
ει.εεΙεπι Μτ εΙιεεΙιιτειι ΜεΙιτει.εττε εεεεεεΙιετι ΙΜ εεΙΙ Μ
πιεεεττΙτεε Μεεε ΖεΙιΙεε Με νοε θΙΙΙιετ-ι-Βε!ΙεΙΙιι
Μεεεει Μεεε εετεεεΙιτεε εττΙετεε ΑεεεΙιεε.

Ι ε·

ΨεΙΙ:ετ ΙιεΙ 8ΙπιτεετΙΙετ; Ιε εΙεετ 'Ι'εΙιεΙΙε Με Αε
εεΙιεε νοε 8 Αει.ετεε ειιεετετεεεεεετεΙΙΙ; ΙιεΙ 8010 Ρετε

ΙειΙΙτετιι νετ Ιτπ ΜΙΙΙεΙ ΒεεΙεΙτεεΙιΙΙΒιιεε Μτ ΡεριΙΙεε
τεεειΙεε Ιε 88 ρΟΙ. νετΙιεεεεε; ειπε Ι.ΙεΙιι.τεεειΙεπ Ιε
34 ρθει εΙεο ειιεΙι ΙιΙετ Μεε ειπε ΠεΙιετεΙεει.Ιτιιτειιεε.

ΖεΙΒετι εεΙιεε Μεεε ΖΜιΙεε Με ΙιεΙιε Βεεεει.ιιεε, Με

Με ΒεεΙεττεεΙιΙΙΒιιε8 Μτ ΡερΙΙΙεετεεεΙΙετι τω· Με Μεε
Μεεεεεε Μτ ρτεετεεεΙνεε ΡετΜτεε Με, εε Μεε Με εε
εετεε ΒεεεεεΙιιιιεεεε εεεΙεεετ, Μεεε Βεεειιιιιεε ιιεεΙι

ΙΙΙετετ εε ΜτεεεειτΙτεε. ΜεεΙΙ Με 1885 8 ΡΜΙε ετι
εεεεΙιεε, Ιε Μεεε εντΙεεΙιεε Μπι ΝεεΙιιτεΙε Μτ ΜεΙιΙ.Μεττε
εεΙΙ Μτε ΜΙΙιιΙΙ.Ινεε ΔιιεΙιτεεΙι Μτ ΡετεΙχεε 1--2 .ΙΜιτε

Μεεε. 'Ι'Ιιετεεεε εεε εντεΙ ?Με Ιε Μεεε ΜεΙιιεΙεττε
10 .ΙεΙιτε νετ ΒΙεττΙΙΙ Μτ ΡετεΙτεε ΙιεΙ εεεεΙιεΙεεεε
νεΙΙΙτετετπεεετ θεεεειΙΙιεΙΙ ΙιεετετιιΙεε ΙιεΙ:Ιε; ειιΙ ΙΙΙιεΙΙεΙιε

Ε'ΙΙΙΙε Ιτετεπιε ΙεΙι ειιΜετ ειιτΙΙεΙτ.

Με Ι.ΙεΙιιειεττε ΙΜ πιεΙει. ι1εριιεΙεεΙΙΙε: εΙε
εεΙΙΙιτε Ι.ΙεΙιτειεττε ΙΜ εεΙιεε. ΙεΙι ΙιεΙιε Με ~~~~-7
τιΙεετεεεεΙε Μι εεεεΙιεε, 8 ΜεΙ, Μεε ετΙειιΙ›ε ΙεΙι πιΙτ
εεε Μεεεε Ι·'εΙΙειι ΙτεΙεε ΒεΙιΙΙΙεεε, Μ ΙεΙι Με ΚτεεΙτεε
Μεεε ΙετιΙειιΙεειΙ ΙιεΙιε ΙιεεΙιεεΙιιεε Ιιεεεεε. ΜεεΙΙ Ιιετ
επτετ 8840 θιεΙετεεΙττετιΙτεε, νοε Μεεε 588 εΙνεΙΙεΙΙεεε

ΡετεΙγΙΙΙτετ ντετεε, πετ 7 ΡΜΙε εΙεεεΙΙΙεετ ΜεΙιτειεττε,

τεερ. εεΙιτ ΙιεεΙεττεεΙιτΙΒιετ ΜεΙιι.τεεειΙεε εεεεΙιεε, Ιιειετιι

εΙιετ εεεε ΙιεεεειΙετε, Μεε Ιε Μτ Β.εεεΙ ειιεΙι Με εεε
εεεειιεΙΙε ΒεεειΙεε εεΙιτ νετιεΙτιΜττ οΜτ ΑειιΙΙ.ιεΙιεεεε νετ.
ΑεεΙι τεεΙιτετε εεΜτε ΑιιΙετειι, εε ΜεΙιΙιιε ΙεΙι 8 ΡΜ
1εε, ΙιεΙιεε εΙεεεΙΙΙΒε Ι.ΙεΙιιεΙεττε εείεεΜε. εεεεεεε
ΙιεειιιΜ ΙιεΙτεεεΙΙΙεΙι Μεεε ΡεΙΙε, επι τω· Με τειιιΙιτεεεε
ΙΙεΙιεε Με Μτ 8Ιϋτεεε Μεε Μεε 'Ι'ΙιεετΙε εείεεειεΙΙεε.
ΜεεΙΙ ννεεΜι. εΙεΙι Μεεε Μεεε πιΙΙ εε1ιτ ρΙεεεΙΙιΙεπ
Οιτι1εΜιι; Μ ΙειΙεεΙι Μεεε ΙνΙεεεεεεΙιείι.ΙΙεΙι ΙιεεΙιεΙ Ιετετ
εεεεετε Μεεε εεε ιιι εεΙΙ. ΙΙΙΙιτεε ΜΜΜ, Μεεε ΙεΙι ΙεΙ
Μτ επί Με εΙεεεεεΙιειι νετεΙεΙιιεε.

Π

ΝεΙιεε Μι· ΒεεΙεττεεΙιτ.ΙΒιιεε οΜτ Μτε Ε'εΙι1εε Μτ
ΒεεεΙΙεε Μτ ΡερΙΙΙεε επί Μεεε ιιιετΜε εεεΙι εΙεΙΒε εε
Μτε ΑεΙνεΙεΙιεεεεε νοε Μτ Νεττε Ι›εεεεεΙιΙεΙ;. Θε
Ινετε Ιιετ ειιετεΙ; ειπε ΙιεΙ ΤεΙιεε ΙιεεΙιεεΙιι.ειε ειιεΙΙΙειΙνε
νετεπεει·ιιεθ πετ ΒεεειΙετι ΙιεεεΙιτΙεΙιειι; ΙιεΙ Ι.ΙεΙιτεΙεΙΜΙ
Ιεε ΑιιΒε εειιιτεΙιΙτι ΜεΙι Με ΡιιρΙΙΙε εοΜ Μεε εΙεΙεΙι
ΜτεεΙ ετΙνεΙΙει·Ι Με Με νι·Ιεεετ; ΜΙ 'Μεεε Ιιε.Ιιε ΙεΙι
Μεεε ΒεεειΙοε ΙιειιΙΙΒετ εεεεΙιεε; Ιιεετ ΙΙιτ νετΙτετετεεε
ΙιεΙ Ρετε!γεε ι”εΙιΙετι ιιιΙτ εεΙιτΙΙΙΙΙεΙιε ΑιιΓεεΙεΙιεεεεεε.
ΙεΙι ΙιεΙιε εΙε _ΙειΙεεΙι εΙε ρεετ ΜΜ Ιε εεεεεΙτειΙνεε ΕΜ
Ιεε εεεεΙιεε; ειιεΙι $ΙετεετΙΙεε εΙεΙιτ ΙΙιτ νετΙτεπιτεεε
εε; Ιιιι ΑΙΙΒετεεΙιιεε ΙΜ Με ΙεεεεΙι εεΙτειι.
ΜεΙιτ εΙε ΟιιτΙεεετπ εε Ι›ειτεεΙιιεε, ΙΜ Με ρετεεειιε
ΒεεειΙεε, Με νοε εννεΙ ΙΙΜΙεεετε Ιε εΙε ΜΜ Μεε
εεΙιτει; ΙνετΜε ΙΜ;; Με ΡιιιιΙΙΙεε εεΙΙεε Μεε ΙιεΙ Μεεε
εΙΜεΙΙ ετιιτεΙΙετε, Μειτ Μεε εε εεεττεΙιΙτεε.
Πειετ ιΙετΒεεεΙεΙιεεεε Μτ ερτΙεεεεεεε ΜγετΙε
εΙε ΙΜ. Ιτ

ι

εεεεεριεεΙετι Ε”ΜΙεπ νοε Ριι.τεΙγεε εΙε Με
ετπΙεεε εειτε.εΙιι.ει.εε ΡΙιετιειπεε ΙιεΙτεεει, Μεε ΜτΙε Ιιε
ειεΙιι, Μεε Με ΙιεΙ ΙΙεΙιιειεττεπ ΡερΙΙΙεπ Μι νετΙ(ετε
ιεεεΜ ΠπεΙεΙεΙιΙιεΙΙ. Μτ ΡιιρΙΙΙετι επ νετεεΙιΙεεεεεε ΖεΙ
ΙεΙι Με 'Μεεε Ιε πεεΙιεεΙπ Μεεε. 8ΙεπιετΙΙεε 2εΙΙ:Ιι
πει: εεΙιτ εεεεΙιειιΙΙεΙιε Οετνεε νοε εΙεεεΙιΙεεΙΒετι ΙΙ'ΜΙεε.
Με ΕτεεΙιεΙειιεε εεΙΙ εεεΙι ΑεεεΙιεε Μτ Ορει.ΙιεΙτεεΙεεεε
εεΙιτ εεΙιεε εεΙε. ΜετιιΙεΙ εεε ΗΙτεεΙιΙιετε εεΙιεε

Ιε Μεεε ΙΙ'εΙΙ, Ιτι Μεεε Μεεεε $γπιιιΙ.ετε Μτ ιιτεετεεεΙ
νεπ ΡετεΙγεε .ΤεΙιτε Ιετιε νετειιεεεεεεεεε εεΙπ εεΙΙ (5

εεε 12 .1εΙιτε). Με ΒεεΙιεεΙιτεεεεε Μεε νετεΙε2εΙτε,
Μεε πιεε ττιιιεεεετειιί ΙιΙεινεΙεεε, ι1εεε ειιεΙι ΙιεΙ ετιΜ
τεε Ετ1ττεεΙτεπεεε, εε Ι›εΙ ΝειιτεειΙιεεΙε εεΙΙ ΟετεΙεεει
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οπο. ι1ΙοεοΙΙιο ΒτεοΙιο1οιιοε ΙιοοΙιεοΙι1οΙ ιινοτι1οο 1ετ (οΙιοτ
οΙιοο ΟοιοοΙΙοο11οιι τοπ Ι.1οΙιτεΙοττιι1) (Μεοοοε, Ρο11
2ειοοε, ΟρροοΙιο1ιο, ΙΙιΙΙΙΖ). ΙΙΙΙο11οτ οπο, οτι
οιοοιΙΙοΙι ιινοΙιτοιιι1 οοτ ροτο1μιεο1ιοιι ΑοΓειΙΙο οοτ Η1ρ
ροε ΙιοοΙιοοΙιτοΙ, ι1Ιο ΠιιτοΙιο οοτ ΡορΙΙΙο. 1ο 8οτΙοεοιιι
Μειιιεεο Μ ι1Ιοεο ΒτεοΙΜοοοο ρΙιγε1ο1οΒΙεοΙι, 1ο ΜΜΕ
ΙιοΓιοτ 5Ιο18οτοιιο Ιοι1οοΙι ιν1τι1εΙο ΙΜ νοτει:Ιι1οι1οοοο:_Ετ
ΙιτειιΙιοιιοοο Ι›οοΙ›οοΙιιο1:: ιοοΙιΙρΙοτ ΒοΙοτοεο, οοιιιοτ Μο
οιιιο111ε, Ηοιο1ρ1οΒΙοο, ΝοοτοετΙιοιιΙο οΙο.

ΖοΙοι.π εοΙ ιιοοΙι οτο11ΙιιιΙ, ι1ιι.εε ΙΜ Ιιο81οιιοοι1οτ Ρο
τιι1τεο Με οΙιι21Βο 51ϋτοο8 οοτ ΡιιρΙΙΙοοτοεοΙΙοο άοε
ΡοΙιΙοο οοτ οοιιεοοεοο1Ιοο Βοοο11οο ΙιοοΙιοοΙιιοΙ ινοτι1οο
οι (ΗοοΙιο). ΑιιοΙι Μι ΙιοΙιο Ιιι οΙοοιο ΡιιΙΙο οοε τω·
Ιω οοτ οοοεοοεοοΙΙοο ΒοοοτΙοο εοΙ` οΙιιοιιι Αοοο ΒοεοΙιοο,
ιιι ινοΙοΙιοιιι Μι νοτι1οι:ΙιΙ. ε.οϊ ΙιοΒΙοοοοιΙο Ροτιι1γεο Ιιε.1;Ιο;
ι1οιτΙι Ιιο.Ιιο ΙοΙι ΙοΙΙΙοτ οοο ΡΜ! ιιἰοΙιτ ινο1τοτ ΙιοοΙιοοΙιΙοο

ΙΙϋοοοο, Με εο 011.ΙΜ οιοΙιο1οιιτοτ Ρτοιι1ε1
ΑΙΙο ι11οεο ΙοτοιοτινοΙιοιοο ΒοοοιΙοοεοοοιοιιΙΙοο οοτ

Ρορ111οο :ιοί Ι.ΙοΙιι ε1ιιι1 εοΙιτ εο11οιιο ΕτεοΙιο1οιιοΒοο ΙΜ
οοτ Ρειτο.1γεο,1ιοιοιοοο εοιιιΙΙ οοτ Πι:ΙιΙ.ειιιττο εοΒοο11Ιιοτ
Μοτο ιιι Βο1το.οΙιτ.

Βε ποιο εοιο11 01ο Ι.1οΙι1ετεττο οοτ ΡορΙΙΙοο ειΙε ο1ο
ιιοττοεΙ1οΙιοε Ζο1οΙιοο οοτ Ροτο1τεο οοοιιεοΙιοο, ντοοο εΙο
νιι1τΙΙΙ1ι:Ιι ιιΙΙοιο ΙΜ Ροτει1τεο οοο ΙΜ ιιΙΙοο ιιοι1οτοο
ΟοΙειοεε16τιιιιοοο ο1οΙι1 νοτ1τειιιιο. Βετο 1ετ οοο ιι.Ιιοτ
ιιΙι:Ιι1 εο!

Πο1οτειιοΙιοοΒοο νοο Μοο11 οοο 81οιοοτ11ιιΒ Ιιιι
Ιιοο 1'ο18οοιΙοεοτι;οΙιοιι:

Ρτοί..1οΙΙγ 1ιιιτΗοττο Ρτο1.81οιιιοτΙΙοε Με Μο
ιοτιο1 οοτ ΟΙιοτὶιο οοτ 1ο121οιι 10 .Μοτο οοτ νοτ111οιιοι;
,οοετοΙΙΙ; ΙΜ 0100 θο1ειοεΙττοιιΙΙοο Ιοοι1 δ. ΠοΙιτειοττο
1ο 92 ρΟι:. ΙΜ ΡειτοΙτεο, ΙΜ 'Ι'οΙιοε τοπ ΡετοΙιοεο ιιι 1,7
ρΟΙ., ΙΜ Βοιοοο1.Ιο εοο111ε1ο 1 μα., ΙΜ ΑΙοοΙιο11ειιιιιε
ἱτι 1 ρΟΙ., ΙΜ Ηοτι1οτ1ττειιΙΙιιοοοο ιΙοε 0ιοΙι1τοε 1ο 1,1
ρΟ1., ΙΜ 5γρΙιΙΙΙε άοε ΗΙτοεγετοιοε ιιι 1 ρΟΙ., ιο ο1ιιοιο
ΡοΙΙ νοιι ΚορίνετΙοι:τ.οο8, 1ο 4 Ε'ΙΙΙΙοτι νοο ΕρὶΙορεἱο, Ιιι
4 Ρο.1Ιοο νοο ΗγετοτΙο, ιιι 7 Ρο11οο νοο Ροτεοο1ιι.
Βο1ι1οιι 12'ΙΙΙΙοιι νοο Ρο.τοοο1ε. Ιο.οι1 εΙοΙι 1ο 2 Ε'ΙΙΙΙοο
νοτι1εοΙιτ ιιιιί 'Ι'ει.Ιιοε, εΙΙο πΙΙιΙΙοο οοτ 0ιτιιρρο οοτ οσοι
Ιιιοιτιοο 1Ι'οτιο; ειο ινιιτι1οο, ιν1ο άιο Ε'1111ονοο Ηγειοτ1ο
οοο ΕρΙΙορεΙο οοο οοτ Π!! νοο ΚιιιιΙΙτο11Π18, Ιτιιτ2ο
Ζο1ιΙιοοΙιοο1ιιο1:, 1ιοιιιιοο εοιιιΙΙ οιιε ι1Ιοεοτ Βοιτει:1ι1οιιο
ΓοτιοοΙοεεοο ινοτι1οιι.

ΜΙ1οΙιΙΙΒ εΙοι1 ιιΙιοτ 01ο 11Ι›τ1Βοο 0ιτιιρροο. Ιιι Βοοιιο
ειιιί 01ο Ι.ΙοΙι1;εΙοττο ΙιειΙιοο ο1οΙιΙε Βοεοοι1οτοε οιι εΙοΙι 01ο
Ρο11ο νοο Το.Ιιοε ιιιιιι ΡεγοΙιοεο. 01ο ΙιἱοΙι1ετιιττο
ιν1τι1 ιΙοτοΙι Με Το.Ιιοε οτΙτΙοτ1;,01ο ΡεγοΙιοεο ΙεΙ Πιτ ε1οΙι
2ο ΙιοοτΙΙιο11οιι; ι1οοΙι Ιτε.ιιο 01ο ΑΙιετοο2οιιο νοο Ρεπο

Ιγεο 011;8οΙιιν1οτ18ΙΙο11οοιιιοοΙιοο. νοο οοο Με: 10,000
ΚτοοΙτοο οοτ ΟΙιετ1ι.ο 1ιιοι1 81οιιιοτΙΙοε 29 εο1οΙιοτ
Ρο11ο. ΜοοΙι οοτ 1885 οο1οτ 1900 0ιοιειοεΙιτιιοΙτοιι Ιιι

56 ΡοΙΙοο ΒοεοΙΙοοεοοοοιιιΙΙοιι οοτ ΡιιιιΙΙΙο ΙΜ ιι1οΙι1.Ρο
τοΙ;Ι1εοΙιοο οοεοΙιοο, νοο ι1οιιοο 12 ΡΙ:ΙΙΙθ ιιοι1οτο Ρετ-
οΙιοεοιι ΙΜ 'Ι'οΙιοΙ.ΙΙΙοτο ι1οτειοΙΙΙ.οο. 1898 ΙοοΙΙ οτ οο1:οτ
11040 0ο1ετοεΙιτοο1τοο82 ΡΙΙΙΙο νοο ΤοΙιοε ιο11 ΡετοΙιοεο.
Ιο ι1Ιοεοιο ν71οτοτ Ιι8.Ι10Μι 0ιο1οΒοο1ιο11Βο1ιοΙιτ, ειιιειι
Ρο11νοο 'ΓοΙιοε 2ο εοΙιοιι, οοτ ΙΛοΙι1ετιιττο 2ο181:ο οοο
1.1οίΠ1οΙ8.οοΙ10ΙΙ80Ιιποτ, Με Αοιιιιιιιοεο οτεειΙι, ΙΙοεε οτ νοτ
Αι:οο1ε111οιιοοτ Ι.ιιοε οοο 'Ι'ιιιΙιοε 1ο 1τι11ιοιι .ΙοοΒΙΙοοε
ΙοΙιτοο ιιιοΙοοοΙιο11εοΙι 8οινοεοο οοτ, τοοο Ιιο.11.οΙι1οτ εο
ιο1το1οΙιτ τΙοε ΙΙοοΙι1:, οοο ΕΙο1τΙΙΙ ο1οοτ Ροτο.1γεο 2ο

ρτοΒοοε11οΙτοο.
Πιο 2

.

0τιιρτιο ΙιΙΙι1οι 01ο εοιι1Ιο Βοιοοο2. 81ο
ιοετΙΙοε ΙοοιΙ νοο οοο 10,000 ΚτειιΙΙοο 10 ΡΙΙΙΙο νοο
ΑΙιοτει:ΙιννιιοΙιειιιο οοτ Ι.ιοΙιτετε.ττο; Μοο11 νοιι 471 1

ο

ι1οο1οτ21οιι .ΙοΙιτοο ιο Βιι11ι1οτΕΙοιι1εοοοιοιιιοοοο Κτιιο
Ιτοο 0Ι›οτ 60 .ΤοΙιτοτι οοτ 5 πιο νο11ιοοτ Ι.1ι:Ιιτειοττο;

Με ΟοονοτοοοονοτοοΒοτοοο 1οΙιΙΙο 2 Με1, νετ 2 Με!
νοτΙιοοοοο ιιοι1 1 Με.1 οινοΙίοΙΙιιι1“Ι, 8 Με! 2ο18τοο ι1Ιο

Κτιιο1Ιοο Μ? οετοΙιοΙ'εοΙιοε ΖοΙοΙιοο. - ΗΙοτ εο1ι1οτειο1
Ιι1ο8017Ι080Ι1,ι1ιιιεε οιιιο ιιιιιεε1οο Μγοε1ε οοο εοΙι1οοΙιιο

Ι.1ο1ι1τοιιο1:ΙοοΙΜ οΙΙοο Ι.οοΙοο οιοο ΙΜτιιιιο1ιο 'Ι'ΙιοΙεοοΙιο
Μ; Ι1οοΙι ιιοοΙι ΙΜ 0ο1εΙοεοοεοιιοοο 1τοιοιιιι 1ο ΙιϋΙιοτοιιι
Α1ιοτ Ι11οΙιτεΙοττοε1οΙιοτ νοτ, Με ΠιιτοτεοοΙιοοοοιι νοο
ΜοΙι1οε, ΜἰοΙιο1 οοο ΠΙΙιοί 1οΙιτοο. Ιι:Ιι εοΙΙιεΙ
ΙιοΙιο Ιιι ι11οεοιο .ΙοΙιτο οοί οοτ ΑΙιΙΙιοΙΙιιοε άοε Ηοττο

ΟοΙΙοοοιι Ηο1ετ Πο ε121ι111εοΙιοιιΚτοιιΙτοοΙιοοεο 2ο Νοε.
ΜοΙιτειοττο ΙΜ ο1ιιοοι 0ο1ειοεοοεοοι1οο 79ΙΙΙΙιτ18οο Βο1
ι1ο1οο ΒοεοΙιοο. Ποτ Με ΚτΙοι.ποτ εειΙι οοο Με ο1τι60-οοτ,
Ιιο1το ι1οοΙΙΙοε Ηοορ1;Ιιοοτ οοο ιιιο.εε18 ιετοεεοιι ΒιιτΙ,
ΙιιιΙ.Ιο εΙοΙι τΙιοιιιοο.ΙΙεοΙιοτ 8οΙιιιιοτοοιι ινο8οιι ε.οΙοοΙιτοοο
1ιιεεοο. 771τ ε1ιιιιΙιτοο τοπ Νοιτ. ειι.11ογΙΜ οΙοοιι ΒΙΜ
2οοι1οο Βτ1`οΙΒ οτ21οΙι 2ο Ιιο.Ιιοο, οοτ ΚτιιοΙΙο νιο11οιοΙιτ
οοοΙι, άσσο οιιτρορριο οτ οοο Με ετοεεοτ 8οΙι1οο11οο; ου.
οτ Ιτο1οο ΒοεοΙιο·οτι1οο ιιιοΙιτ νοτοοΙιτ1οΒοο Ιιε.τΙο, οοτ
1εεεοιι ινοτι1οο εοΙΙΙο, εο Μοτο οτ ε1οΙι πιο Β111οιι, οτ
εο1 Βοοε οοειιοι1, οποο οΙιοτ 1το1ιιο ΠιιιοτΙτοοΙΙ οοο ιοιιο

τοΙ18οΠιο Με 11'οΙΙιοε.οΙιΙοο 11ο Κτε.ιιΙιοοΙιοιιεο ΙιοΙιε1τοο,
01ο 0ιοιοοΙοι1ο ντοτι1οΠιτ ΙΙι11 εει.Ιι1οο. Μι ΙΜιΙο1ι Πιο,
ινο11ιο1οΙι εο1οο Ρορ111οιιτοοοι1οιι 1ιιι.οτοεε1τιο, εο1ιιο Ρο

ρΙΙ1οιι ποιο1οο 1εοΙ1ττο Ι.ιοΙιιεΙ.ο.ττο; ‹11ο Οοτινοτοοο2-7οτ
οοΒοτοοιε ιιοιΙ άοε Κο1οιιΙιοοοιοοο ινοτοο ιιτοιιηι1. ΒοΙΙΙο

ΡιιρΙΙΙοο ιιο18Ιοο ιοΙιεε18ο Μγοεο. Με τοο1ιτο ΡιιρΙΙΙο
πιο οοοοτ Με 01ο 11ο1το,κι ιιΙιοτ ιιΙιεο1οι ειειττ, νιιοΙιτοοτ1
ει.ιο ΙΙοΙτοο ΑιιΒο ιο11 Ι.ιιμοονοτοτϋεεοτοοο οοοΙι ο1οο Βο

τΙοεο Βοιιοτιοιι ιιο.οΙικοινο1εοο οοτ. 13Ιοεοτ Βοίοοι1 1ε1
νεοι ΟοΙΙοΒοο Ζιν1οοιιιο.οο οοο1τοΙΙΙτι ινοτι1οο. 115.0
ι111οε εο11 οΙοοο οάοτ ο1ιι ροοτ οΙιο1ΙοΙιο Ρο11ο ΙιοοΙι
ιιοΙιΙο1. ΙιιιιΙιοο ΙΙ

).

ΕΙΙοο τ1τΙΙΙο 0ιτιιρρο νοιι Ε'Ι11Ιοο τοϋ 1.1οΙι1ε1εττοετοΙΙι;

οοτ ΑΙι:οΙιοΙΙειοιιε. ΙΛοΙιτεΙοττο Ιτοιιιιιιτ εΙοΙιοτ ΙΜ
Α1οοΙιοΙΙΙιοτο νοτ; Πο .Τι›1Ιγ°εοΙιοο ΜεΙοτΙο.1 1ιι.ιιι1 8

. 15

ΡεΙΙΙο; Μοο11 εε.Ιι 1885 7 ΡοΙ1ο οοιοτ 56 ΝἱοΙιιρετε1γ
ι1εοΙιοιι. Ιιι εο1ιιοτ οοοετοιι ΑτΙΜι: ιοειοΙιτ οτ 1οιΙοι:Ιι
ι1οι·οοΙ ιιοίιιιοτ1τειιιο, οιιεε ιΙΙο ΜοΙιτε1ιοττο ΙΜ ΑΙοοΙιο11
Ιτοτο οΙοο νοτ11ΙιοτοοΙιοιιιΙο εο1; οτ ΠΙΙιτι εοΙιτ Ιιοιιιοτ

Ιτοοειινοτ1Ιιο?Με τω, 1ο ΙΙοοοιι ΙΜ 1:1οοοτοτΒοοΙιο.οΙι
τιιοΒ οτ 01ο Βοοο11οο οιΙοι1οτΙτο1ιτοο ειιΙι. Εε Μ; εοιιι1ι;

οινο11οΙΙιιιΙΙ, οΙ› Με 1.ὶοΙιΙεΙοττο, ποιοι εΙο ΙΜ Α1οοΙιο11
Ιιοτο Με ι1οιιοτοι1 ΙιοοΙιτιοΙιτοΙ ιν1τι1, οοτ ΑΙοοΙιοΙινιτΙτοιιε
2οοιιεοΙιτο1Ιιοο Μ. Με Ι.1ι:Ιι1.ειεττο ιτ111:ΙΜ ΑΙοοΙιοΙΙΙΙοτο
ΜΙ ο1οεο1ΙΙΒ οι1οτ ιιιιοΙι ποτ Οοονοτοοο2ε1εττο οοιιιΙιιο1ττ
ειιΙ. ΤΙιοτοε οτι Μι 070 ΑΙοοΙιο11ε1οιι ιιοΙΙΙιτο Ρορ111οιι
τοοοιιοο ΒορτοΙΙ, οτ Γοοι1 ιιι 14 Ρο.ΙΙοιι ΒοιιοΙΙοοεοοο
πιο.1Ιοο; 4-0 2ο18Ιοιι ι1ορροΙεοΙΙΙ,οο 1.1οΙι1:ετε.ττο,ιΙΙο ΙΙΙιτ1
οοο οοτ οΙοεο111εο Ι.Ι:Ιιτετιιττο οάοτ πιὶΙΟοονοτεοοιειεττο
νοτΙ›οοι1οιι; 01ο Μι 81ο1οΙι2οΙΙΙο Ι›οει.οΙιοοι1ο 8οΙιε1.6τοοε
Ιοεειι οο ο1οο οοιιτΙΙ1εοΙιο ΑΙΙοι:ΙΙοο άοε οοιι1:τ1ρο1ιοΙοο
8οΙιοιι1το1εοοε ΒοΙΙοιΙΙιοΒοιιε ιΙοοΙιοο, 01ο ΙιοΒΙο11οιιι1ο
Οοιινοτοοο2ειοττο ο1ιιο εοΙοΙιο ιΙοε οοο1τΙΙιι€οΙοο ΒιιΙιοιι
Ιιο1ε νοτειιεεοι2οο; ιιι εΙοιοΙιοπι 81οιιο ερτΙοΙι1 ι1Ιο νοο
Μοο1Ι οτινοΙιοιο ΕΙεοιιιΙιϋιιιΙΙοΙιΙτοΙΙ, οιιεε 0ΙΙοτ οοτ

ο1ο1ΒοΑΙιεοΙιο11.ιο οοτ Ριιρ11Ιο εΙοΙι οτι οοτ Βοεο11οιι οο

1.1ιο111Βοο,ιιιιι1οτο ετιι.ττΙι1ο1Ιιοιι. Με Νο1οιιοε άοε ΑΙοο
ΙιοΙε οοιιτΙΙ1εοΙιο Ρτοοοεεο 2ο 2ο111Βοο, Ιε1: ο

ι ΙιοΙιοοο1.
Βο1ι1οιι 2 ΚτειοΙτοιι, ι11ο Μι οοεοΙιοο, ΙιοΙ›ο Μι 12088
ο1οΙιι οιιεεοΙιΙΙοεεοο Ιτόοοοιι.

δ
) Με ο1οιιοΙιΙ118·18οΑτΙιο11:ινειτ ιιιἱι· ο1οΙι1:ιοι;ΙΙ.οο·18.- Ι)Ιο

ΡΙΙΙΙο ιιιι1τι1οιινοτοιιΙ:ιεεοοιτ ιτοΙιοο. οοτνοΙΙειοιιιΙΙιςΙιο1τ ιι·οΒοο
ιιιιοΙι ΙΜ οοιΙοτοο Θο1ειοεοοειιοτΙοιιάοε νοτ1τοοιιιιοοοοτ Πο1ιΙ.
εαυτο 2ο ρτἱ1Ι`οιι,ιΙοοΙι 8·οΙιΙ1τΙ.εοΙοΙιοε ιιἱοΙι1: ε1.τοοΒ·2ο οοεο
τοιιι Ιιοιιτ1,«τοιιΤ1ιοιοο! Ιο1ι νοτννο1εοιι.οΙ'Με ΑτΙιο1τ.νοο Π 1

ΙιοΙ'1'; ΙΜ 550 ΝοτνοοΙιτιιοΙιοο οοο 12.000 Αι1ΒοοΙΙτιιοΙΙο11
Ι'ιιιιιΙ Π. άιο Ι11οΙιτετιιτι·ο180 ΜεΙ οοο Μπιτ 92 15:11ΙΜ Τιι.Ι:οε,
12 ΜοΙ ΙΜ ΒοιιιοοτΙο ροι·ο1τι1οιι.,11 ΜεΙ ΙΜ ΒγρΙι1Ιἱε, 8 Μιι1
ΙΜ ιιοοΙοτοιι οοτοΙιτοΙοιι ΠοτάοτΙιτο.οΙιιιιητοο; ΙΜ ιιιοΙΙ1ρ1οι·
ΒοΙοτοεο 2 Μιι.Ι, ΙΜ Βε11ινο.γ εο1οο 2 Μιι.Ι; οοιιο·οο1τοιΙ 2 Με.Ι
(ΙΜ τοι11ιιιοοτϋ.τοοΙντ1οΙ-ιο1τοι·Ιτ1ε): ΙΜ ΚορΙνοτ1οτΖοοι; 1 Μιι1
(εΙο1οΙιεο111,ι;·ε1ιιτ1ιοτΑΙοοΙιοΙ1ετοοε1: ΙΜ Αοοιιτγειοε ττιιιιο1
ιιιιοογιιι1 1 ΜεΙ; ΙΜ 00118οοΙ1ο.Ιο111Βι:Ιιινοο1ιε1ιιο 1 Μει.Ι (ειι
ΒΙο1οΙι Βοτ1ο11Ιεοιοοιοοι.οειι οοο ΙιοοΙιοτοι11εοθιοειοΙιτείοΙάο1τι
εοΙιι·11οΙτιιοο,·);ΙΜ Τε.ΙιεΙιιιι1εεΙιτοιιοΙι 1 ΜοΙ;Ηγειοτο-Βρ1Ιορειο

1 ΜεΙ(Ι'τοΙιοτ Αιιο·οοοιοε1ιοΙΙΙΙΙιιιιοοεοο);ΙΜ τοοΙιΕεεοΙΙ.11;οτΠοιοι
ε.οεοετοοεΙο 1 ΜιιΙ οοο 3 10:11οΙιιιο ΜιοΙοε1εο1ιοεΜοιιιοοτ.
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Βτο τ. ΠΠΠ 1οτΠτοθτΠροο ΠοΠ Ι(το.Π1τοΠ,Μο ΠτοτιτΠΠ
ΠοΠ ΡΠτο.1ΠττττοτΠΠοΠοτοΠ ΠΠΠ ΠοοΠ Ι.τοτττετο.ττοΠΠΠΠοτ
εοΠ, τετ ΠοΠ ΠοεοΠΠοτοτΠΙΠτοτοεεο, τΠεοτοτΠοτε ΠοττΠΠοΠ
Πτο 1.τοΠτετοττοοτ`τοοτΠΠτΠτττΠοτ τΠττΟοΠΠοτοοΠΠεττιττο
ΠΠΠ ΠΠΠοτοΠ ΜΠτΠΠΠοςοτι Ποτ ττΠεεοτοΠ ΑΠεοΠτΠΠεττοτΠ;
ετο ΠτΠτοεετΚτο.Π1το τΠττ08181ξθ88τσΓΠΠΒΘ11το Ε'οτοο ΠοΠ

ΗοτΠοτ1ττοΠττΠΠΠοΠοΠοτ ΚτοΠττο Πτττ Π1τοτΕΠοε. 8το

τΠοτττΠε τοΠΠ 2 ρθτ. εοτοΠοτ Κτο.Π1το; Μοο1τεο.Π
1886 21 εοτοΠοτ Ρττ1Ιο ΠΠΠ Ποτ τοτΠτ οτΠο ΠΠΠοττο8οττο
ΠοΠ 20 Ρο.ΙτοΠ ΠοτοττοΠτττοΠτ,Ποτ ΠοΠοΠ Μο Ι.το1ττετοττο
οοτΠΠτΠτττΠοτ τΠττΟοΠΠοττ.τοΠΠετοι·τοτοερ. τΠττ ΠΠΠοτοΠ

ΑΠοοΠτΠΠε1το1το1ιΠτΠΠΠοΠΠΠΠ ΠοΠ ΠοΠοΠ ΠΠτ 8 ΡοτοΙΠ
ττ1τοττΠοτοΠ. Ετ τοτοοττ ειτε ΠτοεοΠ ΡττΙτοΠ. Ποεε Πτο

Πορρο1εοτττοοτεοττττο Ι.τοτττετο.ττοοττΠΠε 8οτΠετετοΠΠτεοε
οτΠετοΠ ΠοΠοτ,Ποεε Πτο ΠτΠΠΠττοτοΠΠοοτΠεοτττΠοΟοΠΠοτ

ΠοΠΠετοττοττιτοΠτεοοΠο οττ το οτΠοτ οοτΠρττοττοΠΠοΠ
ΟοΠτοτΠοτοττΠεοΠοοττοΠΠειΠο; ΠΠοτ Ποε νοτττοτΠτΠοΠΠοτ
εο1ΠοΠ ΟοΠτΠτΠοττοΠοΠοΠ Ποτ ΠΠτοΠ Πτο 8οοττοΠΠοετοττο
το:ΠοοΠτοΠ Ρο.το.1ΠεοΠερτΠοΠο ΠοεοΠ Πτο ΑΠεο1ιοΠΠΠΠ
ΡοΠτΠτοτ°ε, Ποεε ΑΠΠοιττΠΠεττοττοΠτΠΠΠΠοΠτο.ετ ε.Πε
εοΠττοεεττοΠΠοτ Ποτ τΠοττεοΠοΠΡεοΠΠορο.τοτΠεοΠοτττττΠτοΠ.
1)οτ τΠοΠτοΠΠτοτΠτοοΠοΠονοτΙοΠτ 80τΠοτι1,οτε Ποτ Βοο
ττοΠεΠοτιτΠΠεοτΠο ΠοΠΠΠοΠΠ νοτο.ΠΙΠεεΠΠΠ Μοεο Ροτ11ο
νοΠ ΡοτοΙΠεο Π1ττΑΠΠοΠτΠΠεττοττττΠτΠΠΠΠοΠΠοτΠ οττοοΠτοτ
ΠοΠ ΒττΠο Ποτ Ροτο1Πεο οτΠΠΠτοτΠοΠΠΠΠ ΠτοΠτ οτΠο Βοο
ΠοττοτΠιΠΠ οοΠεττΠττοΠ. Μοο1τ ΠοΠττττεοΠΙτοεεττοΠ
ΠοΠ εοτΠοΠτΠοΠΠοΠ οτοεεοΠ Μο.τοττοτΠοτ ο Ε'ττττοΠοοΠ,
τΠ ΠοΠοΠ Πορρο1εοτττΠοτεοττττο Ι.τοΠτετοττο Ποετο.ΠΠ ΠΠΠ
Ποτ ΠοΠοΠ ετοττττοτΠ .Τοτττο τοΠεοτ ΒοοΠο.οΠτΠΠΠ ΠοοΠ
1τοτΠοΡοτο.1Πεο οΠττΠτοττοττοΠΠΠ Πτο ΠΠ ΗοτΠοτ1ττοΠ1τΠΠ

ΠοΠ ττττοΠ,Πτο τΠττΙ,ιτοε ττοτΠοΠΖΠεοτΠΠτοΠΠΠΠΠΠΠΠοΠοΠ
εοΠτοΠοΠΠΠΠ 1τοτΠοΠ1ιοττοΠ. ΙΠ ο ΡττττοΠ,το ΠοΠοΠ ετοΠ
ΠοΠοτ '1'ΠΠοε ΠοοΠ Ρο.τοτΠεο ΠτΠΠΠΠοεοτ1το,Ποτ ΕΠοε
ΠοτοΠεοοΒοΠοτοΠ; οτΠ Ποτ!. τΠ ΠοτΠ 1τοτΠο 11Ποε 1τοττο

ιτΠοΠοοτΠτοεοΠΠΠοτΠοΠττΠΠΠοΠ ΠΠΠ Ποτ ΠοΠοτ ΠΠτοτ Ποτ
1)τοτ.;Ποεορτοοτοεετνο ΡοτοτΠεο ΠοτττΠττΠΠΠτΠο, Ποτ 16
.ΤΠΠτοΠτ›ρροτεοτττοοτεοττττοΙ1τοΠτετοττοοοΠοτοτ ΠΠΠ Ποτ
ετοΠ ΙτοτΠο 'Ι'οΠοε ΠΠΠ ττοτΠοΡοτοΙΠεο οΠττΠτοττοΙτ.- ΙΠ
ΠοΠ ΡΠΠοΠ, Με τοΠ ΠΠ εοΠοΠΟο1οοοΠΠοττΠετττο,τΠ ΠοΠοΠ
Ι.τοτττετο.ττο ΠοετοΠΠ ΠΠΠ ΗοτΠτρτοοτο τΠ Ροτοο ΠοΠ
ΙΙοτΠοΠ τΠ ΟοτοΠτο ΠΠ ΠοοΠοοΠτοΠ Ποτ, Ποτ ττΠοτο.ττ
Ι.Ποε ΠοοΠτΠοτεΠΠτ. Βοτ ΠοετοΠοΠΠοττεο1τττοτΙ.τοΠτετοττο
τετ εοτΠττΠοτ νοτΠοτετιΠο οτΠοτ ΤοΠοε οΠοτ ΡοτοτΠεο τπτ
Πτοτ1ιτΠνοτετοΠτ ΠοΠοτοΠ.

ΚΠτΠ τοεΠτΠτττ1τΠΠΠοΠιΠττ ΡοΙοοΠΠοε ΠοΠΠΠΠτοΠ:

τ) ΙΠ Ποτ ττΠοτοτοεεοΠΜοΠτΠΠΠΙ Ποτ Ροττο ΠοΠ Οοτετοε

ετστΠΠΠοΠ Ποτ οε ετοΠ ΠτΠ Ι)οτΠοΠττΠροτΠΙΠττοοΠοΠο.Π
Ποττ. τΠοΠΠ τοίτοοτοττεοττοΡΠρτττοΠετοττο ΠοοτητοιΠτοεοΠ
ιΠοτΠοΠ ΙτοΠΠτο. (92 ρω.)

Π) ΙΠ Ποτ ΜοΠτΠοΠΙ Ποτ Ε"ττ11οΠοΠ ΒοΠτοΠττοροτΠΙΠ
τττο.(70 οτΠ.) τΠττΠτεοττττοΠορρο1εοτττεοΙ.τοΠτετο.ττοΠοτ

ΡΠρτ1τοΠ τοερ. ΒοοτΠττττοΠττοΠΠοΠοτ 1.τοΙτττοο.οττοΠΠοτ

ΡΠρτττοΠοοΕΠΠΠοΠ.

8) Ε'τττΜο ρτοετοεετΠο ΡοτοΙΠεο οΠοτοοτοττεττεοΠ τετ
Πτο τεοΙτττοΠορροτεοτττεοΙ.τοΠτετο.ττο,ΠοοΠ 1τοΠΠΠοτΠοΠτ

1το1ττττΡτττττετοΠτοΠΠοτ ΡοτοτΠεο οτΠο ΒοοτΠττττοΠττΠΠΠΠ
Ποτ ΡΠρτ1τοΠτοοοττοΠοτΠο ΠΠΠ1το1ιοΠτοοΠοεττεοΠοΒοΠοΠ

τΠΠο;ΠΠΠοΠ τΠτοοτετοτο.

4) 1.τοΠτετοττοΠοτ ΡΠρτττοΠ ΠοτΠΠΠΠοΠ τΠττ ΟοΠΠοτ

τ.τοΠΠετοττοΠοτεο1ΠοΠ ερττοΠτ Πτοτιτ ΠοοοΠ ρτοοτοεετνο
Ρο.τοτΠεο.

Π) 1εοΙτττοΠορρο1εοτττΠοΙ.τοΠτετο.ττοττΠΠΠ1οΠοο .Ιοτιτο
ΠοετοΠοΠ, οΠΠο Ποεε ετοΠ 'ΓοΠοε οΠοτ ρτοΠτοεετνο Ρεπο

ΙΠεο οιτττΠτο1το1τ.

ο) 8το τετ ΠΠοτ οτΠ ΡτττΙτεγτΠρτοτΠΠοτ ρτοοτοεετΠοΠ
Ροτο1Πεο; ΠΠΠ Ποτ ετο Ποτ ρτοετοεετΠοΠ ΡειτοτΠεο ντοΙο

.1οΠτο νοτοΠεοοΠοΠ εοΠοΠ.

ΖΠτΠ 8οΠΙΠεε οττοΠΠο τοΠ τΠττ 1ΠΠοΠ, τΠοτΠοΗοττοΠ,
Ποτ ΠΙΠεττοττοΠΠοε θοεοοτοΠ οτΠτοο Κτο.Π1τοΠΠοεοΠτοΠτοΠ
τΠττΠΠτττοτ1οΠ.

ΑΜΠ” .1ΠΠΠοτ1896 ιΠο1ΠοτοοτΠ ΡοΠττ1τοτΠτΠοιο Οττοοτοτ
Ποτ ΡΠΠττττ.Ποεε Ποτ θοτττττ'οΠοΠτοτΠτοτοΠΠΠ 1)οΠτοΠττοΠοτο
ΙΠττοοοττττΠ.Πτττεοτ ΑΜ 94. .ΤΠΠιτοτ1898 ΠΠΠ τοΙτΠοΠ ΠΕΜΠ
τ·το·οΠΡΠττοΠτοΠ,οι· ΠοτΠοτεΒττΠοτΠοτρεγοΠτεοΠοΠ1)ορτοοετοΠ
Ποτ, »ΠοτιΠΠττ,τΠττΠοΠΠΠ ΠΠΙΠεττο ΠΠτΑτΠοττ, ττοΠΠτοΠΠοΠ
ΠτοΠτΠο Πτο1ΙοτετοΠντο τ'τττΠοτ.εοΠττοτεοΠτ ΠΠοΠτε, Ποτ
τΠοΠεοΠοττεοΠοΠΠΠΠΠΠΠ ετοΠ ττΠροοΠοΠΠττοοΠοΠΠΠΠ Πτο1οΠ
οΠοττεοΠοΠθοΠο.ΠΙτοΠΠτΠ. Ότο 11τοΠττοο.οττοΠΠοτ ΡΠρττ1οΠοΠτ
ΠοτΠοΠΑΠο·οΠ »ΠοτΠΠτ'οοΠοΠοΠ;Ρο.τ. Ποττο τ'ι·ττΠοι·@Με εο
ττΠΠτ.ΠοΠ ττΠΠοττΠΠοΠ 1το1ττΠττοΠοτΠ,Πο.οε Ποτ ΠοτΠο.ΠΠοΠοι·
τοττοοτοττεοΠοτΡΠρτττοΠετο.ττοοτΠοετοτιττΠ ΠτττττοτοΠ11οΠοΠε
τιττοτοΠτνΠτοττοτΠΠοΝοΠτοετ1τοΠτοτΠοτετΠοΠ Βο,οττΠΠοτΠοτΒο
τΠοΠττοΠοτο1ΠττοοΠοΠοιττο.

τνοΠ1 ΠοΠ ΠτοεοΠΒοτΠοτττΠΠεοΠΠοτοττοτ,ΠΠττο Ποτ Οο1τοοο
εοτΠοΙ)το.τ.τ·ΠοεοΠοΠτΠοΠτΠΠΠ ετο ΠτττΒτ·τττΠτοτΠΠ,ςΠοτ ΠΠ οτ
ΠΠΠττοΠΠοΠΡο1ττοΠΠοΠ ΖΠετΠΠΠοε ΠΠοττοτ,τοΠοΠοΠ.Ι)το εο
Πο.ΠοτοΠΠτοτεΠοΠΠΠ ΠοΠΚτοΠττοΠοτο·ΠΠ ΠΠοτ, Ποτε ΠοΠοΠ
Ποτ Πορρο1οοτττΠοΠτοΠτετττττοοΠοΠ οτΠο Βο1ττΠΠοτ·ΠΠεΠοτ
ΟοΠΠοτεοΠΠΠοτοΠοοτΠΠεΠοτ ΠοΠ: ΙτΠ1τοΠΑπο» ΠοτΠΠΠΠοΠΠΠΠτ.
τοι θοΒοΠεοτΠΠΠ τοοΠτο ΠΠΠ Πειτε Ποτ ΖΠετΠΠΠΠοε ΡΠτ. οτε
ΝοΠτο.οτΠοΠτοοΠτΠΠτΠεεοΠκατ, Πο εοτΠοΒοτετΠΠ1τοΠΠτοεο1ΠοΠ
ΠτττοτεοΠΠΠΠεΠτοΠ ΠΠΠτοΠντο ττττΠοτ!1)τοεοε Πττ.ττοεοΠττΠτ,
οτΠνοτετοΠττΠ Βοττοττ'Ποτ Ότο Ποεο τΠοττοΠΠΠ ΙΠεεοΠ ΠΠΠ
τοΠοΠτ'ο.ΙΙειΠττοτΠοτΑΠΠοττ.τ·οΠΠ οτοΠ Οττοε ΠΠ νΠοττοΠ. Πτι
Ποτ»ΠοτοΠο.τΠΠοεττοοΠΠΠ οοΠεττττττοΠ,Ποτε Ρετ. Ποτ 8 .1Π1ττοΠ
οτΠοΠΒοΠΠ ττττΠ1τοΠοΠΖΠετΠΠΠΠΠτοΠΠοΠΠιοΠτΠΠττο. Ποτ τΠ
1ΠοττΠΠΠττΠοτΠοττΠΠΠοΠΠΠΠτ(ΠοΠεοτΠετΠοΠο ΠοΠτΠ.ΙεΡΠτ. Πο
ΠοΠΠοττ). Π1ττΒττοττοτοτττΠΠτ ΠτοΠο ΑΠΠτΠΠοεο 1τοΠΠτοΠοΠ
ΡΠτο1ΠοοΠΠΠττοΠετΠτοΠτΜο ΒοΠο ΠοτΠ. ττΠ ΟοττοΠτΠοτ1τΠοΠ
ΠΠτττοΑΠοετοτττοΠΠοτ Ποτ1ΠΠο;τΠοοΠοΠ. Πτο ΠοτΠε1τοοΠ το
οτΠοεττεοΠοΠΒττΠοττΠΠΠοΠΠτοτΠοτεοττεΠοετττττετοΠετοΠ. οτ.
ΠοεεοττοετοΠΠΠΠ ΠΠΠτΠιιοΠθ ΠοΠοτοΠΠΠτοΠοτΠοττΠΠ1ΠΠΠ τετ
ΠτετοτΠτΠο11ΙτοΠ:ιτΠοΠο;οεΠΠΠΠΠΠΠοΙ1 ΠτΠοττετ'ο.ΠτεεοΠ1τοΠοΠ.
1)τονΠοττοτοΑΠτΠΠΠοεοοτο·τοΠτ,Ποεε Ρετ. 1886 ΠΠτοτ ΒοοΠ
ΠοτττΠΠο·Ποτ (1οττοεοΠΖ ΠΠτΠοτΠΠΠ Π οτΠο «ΡΠ.τοετεΠοοοιΠο
ΠΠ.ττοΠτεοτ ΠΠΠι·το.ετεσο. οτΠ.»ΠΠτοΠο,τοτΠο.οτττΠειττο ΠΠΠ Ποεο
1893ΠοττΠοτοτοΠ ΠορτοεετοΠεΠΠετο.ΠΠοεοττοΠΠτοοο1ΠοΠΡο
ρτΙΙοΠογιΠρτοτΠοΠοτττο.ΠΠοΠτΠοτοΠτΠτο1898.

1ΠτθοςοΠΠΠτΠΠΠ ΠτοοοτΠοτιΠττ Ποετοττοτ,1ττΠοΠοτΠο ΠΠ
ΠοτοΚτοΠΠοΠοοεο1ττοΠτοΠΠΠΠτττΠτοΠ.
Ι)οΠ ΚοΠτΠτοΠΠΠ. Κ. ΠΠΠο τοΠ το ΠοΠ τοτΠτοΠ6 .ΤΠΠτοΠ
τΠοΠττ'οοτιΠΠ ΠΠτοτειτοΠοΠθοτοεοΠΠοτττ.τοττοΠτ;1892 ΠΠΠτΠοοτ
ΠτττΠΠτΒοοΠτΠοΠτΠΠΠΠοΠτ Οο1τοο·οΠΒοτο·ΠιιιΠΠ ττΠοτ·νττο
ΠοΠ; ΠΠΠτο.ΙετιοΠΠτοοοΠετοττττνΠοτΠοΠ:1882 Ι.Ποε. 1890 Ποτ
τεττΠ;ΠοοΠ 8 1τίοΠοτοΠτοΠτοΡτΠοτττ(τω Π. 1ΠοΠοτ); ΠτΠοττοε
ΚτΠΠ 1οΠτ,οτ1ττοΠτττΠΠ οτοτοΠ 1τοΠοΠετο.Πτο,οε οΠττΠτοττοΙτ
ετοΠοοΠτ οτΠοτοο1ττοεο1ττεοΗοιιιτρτοτττο,ΠοτοΠΒοετΠΠοΠΠοοΠ
ΠοΠτοΠοτττΠΠΠοΠ.ΠοΠοΠ<<ΠΠΠορτοΠτΠοττ»;ΠττττοεΚτΠΠ ττοεΠΠΠ;
Ρ'το.ΠοΠεοΠοτΠοΠΠΠοεΠΠΠ; ΡΠτ. εοτΠετ1τ1ΠοτττΠοτΒΙο.οοΠΠο
εοΠΠΠοτΠοΠ.1)το ΡΠ Βο Ξ Π; ΠοτεΚΠ ΡΠ = Π; Μο Β1ο.οοΠ
ΠοεοΠΠνοτΠοΠττοΠΠτοΠΠτοΠττΠττ8τοΠοτΠοττΠοτ' ΒττττοΠ1τΠΠΠ
ΠοΠΝοτΠοΠοΠετοΠτοΠοΠορτοΠΠΠοτΠοΠ;Ποτ Βοτ'ΠΠΠΠοε θο11οςοΠ
ΒοτετΠ ΠΠ Π Ποτ οτΠοΠεο1ιττΠοΒοττΠοτεοτΠοεοΠ.
1896, 26. Ηττα, ττΠΠοτοΠΠοττττ:ΠΠε ΚΠτορΠΠΠοΠτοΠΙοΠΠΠ.ττ,
ΠτοΡΠρττ1οΠτοοοττοΠΠοτΠΠΠΠοΠ,ΙτττττεοτΠΠΠοττ91ττο,ΡΠρτττοΠ
ΠοτΠοοτΠο:: Με; Ι·ΙοτΠ Ξ ΠοττΠΠτ(ΑΠΠΙΠοο Ποε Οοττοο·οΠ
ΚτΠ Π.ΠΠΠ1ετ. ΝοΠτοετΠοΠτεοΠοτΖΠετοΠΠ τΠττ Β.ττοττοΠ
εοτττΠοτΠοΠ;ΠΠοΠετττΠΠ1ττοΠΠοτΒοττΠΠΠ1ΠΠΠτο οτΠτοοΠνΠοοΠοΠ
ΠΠτοΠοτΠοττΠο1οτΖΠοτοΠΠ.

1897,80. ΑρττΙ. Ροτ. 1τ1ο.€,ττττΠοι·Μοτττο1τοττ,_το.τΠτΠοττΠΠΠ
ΠΠοτΠτ,ττΠΠΠοΠτοΠτΠτΠοττοΠ,ΠΠοετΠοτΠοΜε οοτΠοτ ΡοτΠτττο
ΠΠοτΠοΠ!ΕτΠ1τοΡΠρττΙο < τοοΠτο ΡΠρτ1Ιο. ΡΠΠτ11οΠτοΠοττοΠ
Ποτ Ι1τοΠττοοτιτοτεοττεοτΠΠΠοτω”, 1ιΠ1τεΠοτ·Πτοτ.εοΠετΠτο
τιιε Πντο1898. ΟΠτ ΠτοτοτΠ8τι·ΠΠΠ,Πο.ΠΠΟΠτ τΠΠοΠτεοΙττΠΠΠ.
Ηοτ·Πετ1897 ΠΠτοΠοτΠτΠοττετ'οτττο,·ΠΠΠ ΠτΠο.τ·τΠττΠΠτοτΠΒττ'οΙο.
1Πι ΒοττΙοττεοΙττοτΠοΠΠΠ ΠοΠΠοττΠΟο1τοο·οΠττΠεεοττοτο1τεοΠοΠ
ΠΠΠΠΠεΠοΠ νοτΠΠοΠτ οτΠοτ το ΖΠ1τΠΠττοτοΠ οΠττΠτο1το1ΠΠοΠ
ΡΠτ·ΠΙΠεο.
1898,26. .ΤοΠΠοτ: Ρο.τ. τετοτ·τ·οτττ,ΠτοΠττΠττΠΠτοΠι11ττΠοτΙ
ττΠοτοοτΠοΠοτεοΠοΠ ΖΠετοΠΠ ΑΠο1τιιΠττἰτΠοτ ΠοΠοο1ΠοΠ;οτ
ΠτττεεοΠτοΙε τοοΠοΠ,ΠΠΠοΠ1τοτ·1οτΙΠοοιτ, Πτο τ1τΠΠοτ'τττ·ο1ττοΠ
Ιο.εεοΠ.ΠΠ « τΠεεοΠΠΠΠΠΠ»Πιι οι·τττΠΠΠοιτ.Ρο.τ. εοΠ1τττ'τΠΠοΠτο·,
τετΠοΠ τΠΠΠΠοΠΤο;; τΠ ΒονΠοο·ιτΠο.οΠττΠτο1το1τοτΠο τοΠΠο.ττο
ο·οεοττττττττοΠο'1'ττττττοττοττ.ΠοΠτ1τοΠοτΠΠΠ.τττοΠΠΠοτ ΒρτοοΠ
ετΠΠΠοΠΠ οοΠετοτττοΠΠοι·8οτιΠΠΠοΙτετΠΠτετ ΠτοΠτ ΠοτΠΠΠΠοΠ,
ΠοοΠτετΡΠτ. Με οτΠοτΠΠοτττ·οττττοΠοΠΒττοτΠοΠΠΠΠοτΠοτΠΠΠΠι
τΠτΠΠοετοΠετ1το1τοτοΠτετοεοΠο·οοοΠεοτΠο 1ττοΠ1τοΕ'τοΠ ΠοΠοτ
Ποττ;οτ τετττοτοοΠτοτΠττθοΙΠ; τΠοΠΠοτ ο.ΠοτιΙτοτΠοΠοοοΠττττ
ΙτοττοΠ13'οΠτοτιΠετοτττ,εο ρ1ΠΠΠοττοτ ΠοοΠττΠοτθοεοττττττεοτο
ΠοτΠΠΠτεεοΠΠΠ εορ;τ οοΙΠετ ΠΠΠ, ΠΠεε τΠΠι Πτο ΒοοΠΠΠΠΠοΠ
εο1τνντοττοοτΠΠοτΠοΠΜε ττττΠοτ;νοτο,·οΙο,οττοεοΠΠΠτοττοο1τοοττ
ΠιιΠοοΠ τττΠττοτ Π.ΠοττοτττοττοεΜε. τνττ.ΠτοΠΠττΠΒοτΠΠιοτΜο
ττττΠο8τττΠιΠΠΠΠοτΠο ΠΠΠΠ1τοΠΠοΠοτ, εο 1τοΠΠ_τοτΠτοτο1τοτ
8τττΠΠ1ΠΠΠτοτΠοο1τοο1ΠοοΠΠοτττοτντοτΠοΠ;ΠοτθοΠΠΠττοΠΠΠ εοτΠο
Ρ'οιΠτΙτοτττΠ.<.ττΡΠτ. ΠοτττοΠΠ ΠΠ ΠΠοτΠοΠ;ΠοοΠ οτΠτοοΠΒοοΠΠ
ΠοΠ οΠοτΠΠοΠτ,οοΠΜτΠΠτοΠ τετ οτ ΠντοΠοτ·ττ·6ττ1τοΠΠΠΠΠοΠο
ΠοΠοτΒτττΠιΠΠτητΠΠΠτοτοττττ,ΠΠτοοΠτο θοεοΠοττοοτ τΠτΠοττ·
ΠοΠ ΠοΠτο ΠοτΠο.οΠτΠοτ ΠΠΠΜο οΠΠοοοΠοΠεοτΠοΒτο11ΠΠΠΠο
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εειεειι ΒεΙιειιιιιεε εει (εεε ιιειάεε ειι:ι·ιιι':). Πειιει ινε.ι· Με
ιι·ειειει·εειιιεεει:ιι.ιε ΡιιιιιΙΙειιιεεε:ιοε Με: =· Ο ε·ενιιοι·άεε.
Βει άιεεειε Βε:“ειιά ιιιι:ει·ι·ιειι:ε:ε ιειι Με νειννε.ιιάιεε. άεεε
Ρε:. εε ιιιοει·εεεινει· Ρει·ειιγεε Ιειάε ιιεά ιιιιιειι:ε ειε εε: Με
Γοιεειι άιεεει· Βι·Ιιι·ε.ιιι‹ιιιιι.τειιιιιιει·ιιεεει. Βει εε εειιιιιιιιεεε
Αιιεειειι:εε νιιι.ιιάτειιειειι Με νει·ινειιά:ειι ιιεά Ε'ιεεεάε άεε
Ρε:. ιιεειι εε ειιιειι ειιάει·ειι Αι·ι:. Πιιε ΒιΙά ειιι.ειι:ε Με άεε
εεεειιιι:ε:ειι ιιεγειιιετι·ιεειιειιΟοιΙειι·εε άεε Βιιιάι·εειι ειιιεε ειιι
Γε.ειιεεΒι·ι·εεεεεεεεετεεάεε ιιεά ιιεειιε:ιιιιάετε ει· ιιιειιιε Πως
ιιεεε, ιιιιιεε:ε ειειι _ιεάοειιινιιιιτειιά ειιιει· Οοεεει:ε:ιοιι ιει: ιιιιι·
ιιι ιιιειεει· ΑιιεειιιιιιειιΕ ιιειιεεεεε. Ρε:. ινει·άε ιιιιιιιει· ειτε;
ιει· ιιεά ινιιι·άε νοιι άεε Υει·ινεεά:ειι ειι.εΙι Βι. Ρετει·ειιει·.<ιιιε
ιιι·εειι:: Με εειιειιιεειιάε Ει·ι·ειιιιιιε ιιιιιειι:ε ειιιε Πειιει·:'ιιιιι·ιιιιι.ι;
ιιι Με Ιι·ι·εεειιε:ιιι: εε:Ιινι·ειιάιε ιιεά εειιι·ειιι: ιιιιι· άει· Οοιιεε;ε
'ι'εειιε :εειιο:. Μιεε Ρετ. ιιι εειεει· Αιιειιι1: _εεεννειίεΙΙιει:ε
Ζειειιεε άει· Ρειειγεε άε.ι·ι;ειιο:εε Ιιε.ιιε ιιεά Με 26. Πειτε ε.. ε.
ειεει· ιειετειιι·ιεε:ειι Ριιειιιιιοιιιε ει·Ιεεειι εει; εἱιιε Βεε:ιοιι εει
εκει εειιιιιι·ιι: νιτειάεε.
Βιει· ιιιι::ε Με ι'εε: νοΙΙε:ιιιιάιιιε Πιειι:ε:ιιι·ι·ε άει· ι·εειι:ειι
ΡεριιΙε σε Βειιι·:Ιιειιιιεε; άεε Βιιεειιεε·εειιε:εεάεε, άει· εΠειε
ιιιειι: ειειιει· Με ειιι ιιιιι·ειγ:ιεειιει· εε ει·Ιιεεεεε ινιιι·, Με άεε
ι·ιειιιι€εε Με εεΙει:ε:, ινιιιιιειιά ιιιι ει·ε:ειι 1Ε'ειΙΙε : Με ιιεε:ε
ιιειιάε ΙιιεΙι:ε:ιιι·ιε άει· Ριιιιιιιε ιιει Νιειι:ιιειιιειιειειι:ιεειιε ιιΙΙει·
ιιι Βε:ι·ιιειι: Κειειιιεεάεε Πειει::ιιάε Με ιιι·ινεεε ε·ειιιιιι·: ιιει:ε.

Αιιειιιε εεε άεε Ρι·ειοκοιιειι
άεε άειι:εεεειι ιιι·ε:1. Υει·ειιιε εε 8:. Ρε:ει·εΙιει·ε.

1277.8ι:ειιεε; ιι.ιιι19.Οε:ειιει· 1898.
1) Ρε:ει·εειι ε:ειι: ειιιειι Ρε:ιεε:ειι ιιιι: Βιειιειι ι·ιιιιει·
ιιιιι.ιιιιε εε: άει· ΒειιΙειιιιιιεε: άεε Μειιάεε ιιεά
άεε θε.ιιιεεεε νει. Πει· Ιιισ:ιιειιΜε" ιιιιιιιιιε ιε: ιιιειι: εε
εειιεε. Με ιιιεΙιει· νικιιιΙ ιιιιεεεεειιεειι ινιιι·άε; νοι:ι·. ιε: εεε·ειι
ιπιιιιι=,ι·ιιιι: ειεει· ει·εεεει·ειι Αιιιει: εεε» άειιεειιιειι εεεεΙιε.ι”:ιε:.
Βει:ειι ω: ιιει· άιεΠοεε.Ιιεε:ιοιι άει· Κιε.ιιΜιει:
εείΒεειειειιιεε:εε, ειιά ιιεεοιιάει·ε εεει·ε: αει
άιεεειι. εε Πει·ειιειειι: νοιι οιι. 75 ΑιΙιει:εε ιιιιει· Μεεειι θε·
ι;ειιε:ειιά εε: πω. ιιε ι.ι·εεεειι ιιιιι· 5 ΡιιΙιε ιιιιάειι Μιειιειι,
ιιι άειιεε άει· Βιειιειι ι·ειιει Ιιι.ιιιιε εεει·ε: ιιιιι' θειιΙειιεΙιε.ιιιειι
ε.ει”:ι·ε:. Πεε ιιιει· νοι·ειεε:ει ιειι Ρε:ιειι:εε ιιειιε.ιιι νιιι·:ι·. εε
ει·ε: επι 28. Αιιαιιε: ά. .Τ

.

ιιι εειιειι; ΡΜ. ιιιιι:ε Με Αιιεε:ιειι
ιτε Ηιιάεε ιιειεει·ιι:; άιεεειιιε ιιε::ε ειπε ε.ιιά'ειιειιάε ΑειιεΙιεΙι
Ιιει: νοιι ειεειε Ιεε:ιεεΙιειι Αιι'εε:. Ιιι άει· ΤΜ.: ιιιι.τιιι Με ΠΙΤ
ιει·εε:ιεΙάιιι.ε;ιιοεε εειιινιει·ιιι·ιιιει·άειι, άοειι νι·ει· Ιιιετ Εεεε ιει:
8ι·οεεει· 8ιειιει·ιιει: ε.εεεεεειιιιεεεειι. Πιε Πιεεεεεε «Ι.ιεΙιειι ιε
Βει· ιιιειιεε» Μιά Πιι·ε Βεε:ει:ιιιειιε· ειιειιεΙιε: άει·ειι Με Μεγε
ιιεεεεριεειιε Πε:ει·εεεΙιειι νοιι Βειιεε Πι. Πιιιιιιι'ε, άει· ιιε

_ Μι·γειειιι8·εεε Με ε·Ιειειε Αιι"εε:ιοιι άει· θειιιειειιιειι: ιιιιειι
ινειεεε Ιιοιιε:ε, ειιιι:ει· ιιιιεΙι Με άιιι·ειι Με Ει·ιιρ:ι‹ιιι ειεεε
η·ριεεΙιειι τω. ι·ιιιι. ει”. εε άει· ειιιειι Ηειιά ιιεά εε άεε
Δεε,ιεειιάειε (Ρι·εεάιιεειιοεεε:εΙιεε!ι. Ιιε Πιιιιάε ειεά Μεικ
εεειιιιειι άει· ιι·ειειιε θεειιιειι ιιεά Με Πνιιιε. ιιε:ι·οιι`εε. Αι·εεε·
ΙιεΙιε.ιιάιιιεε·Μ: ι;ιει·ει:εειιιε άειι:Ιιειιε Βεεεει·ειιε· ,εειιι·εειι:.

2
) Β
'
ι· ε. ιι ιι ε ιι ιι ιι ε ε ε ι· ΜΙ: εειεειι εεεειιιιιιάιιι:εε νοι·ιι·ερ;

ιιιιει· ειιιειι«Ρε.ιι νοιι Μοι·ιιιιε ιιιεεειεεεεινει·ΙΙιεΐι

ιι ε

ιιΒ:

Β ε ε τ
: ι ο ιι ε ιι ε Η ιι ά» (εεε άειιι Βνειιε,ιεΙιεεεεε Ηο

ερι:ε .
Βιεε 65-_ιιι.ιιι·ιςεΡι·ιιιι ιε:, εεειιάειε ειε εειιοιι ειιιεε Μειιιι:
εειιι·εεΙιεΙ: εεά ειπε ιιεάεε:ειιάε Κεειιεκιε ει·ινοι·ιιεε ιιιι::ε, Με
4. οάει· 5

.

Βεριειιιιιει· ιιειιει·ιιιιι':ειιιι·ιιεΙι: ειιιει· Βι·εεΙιειειιε,ειειι
Με Με Πιε,ε·εεεεεε: ι ιι Η ε ε ε ε ε. Ζε ειεΙΙεε ε;εε:ει:ε:. Αιιι 12.
Βειι:ειιιιιει· :ι·ε: Με Κτε.ειιε ιιι'ε Βνειιιι.ιειιεειιεΗοεριιιιι ειιι.- Πει
άει· Αιιι'ιιιιιιειε ινειάε ει·οεεεΒειιννειειιε,Ιιεειιεο:ιεεεεε Αεεεειιιι,
Αεεειιιιε ιιεά ιιιιιεειςεε Ε'ιεΙιει· ειιιιε:ιι:ιι·ι. Πιε Κι·ε.ιιιιε Μη:
ιιιιει· Αιεειειιο:ιι. Ορι·εεειοεεεειιιιιι. θειιειει·πειι ιιιι ΙιειΙιε, ιιε
εοεάει·ε ιιιι εε:ει·ειι 'Ι'ιιειΙ άεε Βιιιιιιιειι·ιειιι ιιεά ιιι άει· Ιιιιιιειι
Ι.ιιιεεειρει.ιεεά. Ρετ. ιε: άγειιεοιεεΙι, ιιιιε:ε:, Με: Βιιιι·εειιειι
ιιεά ιιιιειιεειι 8:ειιιάι·εεε·.
Πιο Πιι:ει·ε_ιιειιειιε άει· Βι·εε:οιειε.ιιε ει·,Μειι: ιιιιι· ειιιιε·ε ιιιειιι
ιιιιιει8·ε Β.ιιεεειεειιιιιεειιε ιιιι οιιει·ειι Ι.ειιρειι άει· ιιιιιιειι Ιιιιιι,εε.
Ηειεςι·εεεειι ειιι·ιεειΙ. Ηει·ε:ιιιιε ι·ειε. Πιε Πειει·ειιειιιιιιε άεε
Βάεεάεε ιιειε:Ρεε:ει· ει: οτε, εειιινει·2ΙιειιειιΒειει.ι
άει· Ζεεεε, Νειιι·οεε άεε Ζε.ιιει'Ιειεειιεε ειι:ειιι·ε
ειιειιά άεε εε:ει·ειι θειιεειάειιιιιιιεε, Β ο ιι ιν ε ι Ι ε ιι ι; ε ιι ά ιι
νιάε νει·ι'ιιι·ιιεεε άει· ι·εεΙι:ειι 'Ι'εεειΙΙε Με..
Πιε Πε:ειειιειιιιιι€ άεε Βιιιιειιεε ειιιιε:ε:ιι·:: ΠιιιοιιειιιριιιιάΙιεΙι
Με: ιτε Ειιιε·εε:ι·ιιιιε, ιε άει· ιιιιΙΖειεε;ειιά εεά ιιι άει· ΟοεειιΙ
εεεεεά, ινε ιιιιιιι ειεειι άει·Ιιειι Ιιεειιι·ιε;ειι 'Ι'ειειιι· Με,
ι”ει·ιιει ιειιεειΒε νει·Βιι6εεει·ειιε άει· Ιιειιει·- εεά Μιιεάειιιιιΐιιιιἔ.
Αεί άει·Ηειι: άεε ΒιιειιιΓεε, εοινιειιιιειιιιεί'άεε Βιιιι·ειιιι:ε:εε, ιιε
ιιιει·Ιι: ιεειε Ριιι·ριιι·ιιΠεειιε ιιεά ει·εεεει·ε ειιιιειι:ιι.ιιε
Ηεειιιοι·ι·ιιιι.8ιεε.
Ιιι άεε ιιιιειιε:ειι Τει.<.;ειινει·εειιΙιιιιιεει·: ειειι ιιε:ει· ιιι:ιεει€ειιι
Ριειιει· άει· Ζιιε:εεά άει· Ρετ., άιε Ηει·εεειιιινε.ειιεειιιιιιι: πε, εε
:ι·ετειι ιιεεε Ηειειιιοι·ιιιιιι;ιεε ιε άει· Παει; Με ιιε Βι·ιιιοεΙιειιεε
ιιεά ιιιι 8:ειιι εει·ιεεε Β Ι ιι : ιι ει ιιι ε ιι η ιι ε ε. Πει· ΑΠιειιιιιι

εεΙιε.Ι: άεε Πιιιιε, άει· εειιιιιι Ιιει άει· Αειιιε.ιιιεε εε.ειιε·εννιεεεε
ινοιάειι, Μιά ιι·ι·ιιεεει·. Πει· ΡεΙε νι·ιι·ά ιιιιιοι·ιε.° ει·ιιγ:ιιιειεειι,
εειιιι·ει· ειιιιιιιιι.ι·. Αιε 15. Βερ:ειειιει· Μει·ε·ειιε εε: ΡΜ. -ιιιιιε
Με. εοιιοιιιε, Με θειιιειιειιιιιι:ε Ιινιά εε:`ιιι·ιι:, Με ιΒιι:ι·ειειτε:ειι

επι!
ιιεά Ιινιά. Αιιι Νιιειιιει::ε,<.>;εάιεεεε Τε.8εε ιιι:: άει· Βιιι:εε

ιε:.ε ιε ειε.

Πιε Βεε:ιειι ινιιι·άε ε.ιιι 18. Βειι:ειειιει· ε.εεεειιιιιι·: ιιεά ει·ιι·ειι
ι'εΙΞειιάεε: εειιιι·ιιειι εε:ννιεΙιειιε Τοά:ειιε:ει·ι·ε,ιιεάεε:εεάε Βιμ
Ιεει·ε άει· Ηειιτάεειιειι εεά άει· Μιιειιιιιιιιιιι·. - Β ι· ε ε :ιι ε ιι.Ι ε:
Οεάειιι άεε ιεειι:εε _ΟΙιει·Ιεριιειιε, ι;ει·ιιιιιε Ηγροε:εεε ιιιι ι·εειι.
:εε Πιι:ει·ιιιιιιιειι, νει! ιι εεεςι·εεεει· ιιε.ειιιο ι·ι·ιιιιΒιι
εειιει· Ηει·ά ιιιι Πιι:ει·ιιιριιειι άει· ιιιιιιο_ε'Ε'ειιις_ε;
Ρε:εειιιειι εε: άει· Ριεει·ιι ετιε:ιιιιε ειιά.ρει εισ
ιιεΙιε, ιιιι θεννειιε άεε Μεάιιιε:ιιιειιι, εε:` Ιιειάειι
ΒΙε::ει·ε άεε Ρει·ιειιι·ά ε. Πε.ε ΙΙει·ι ιιιι:ιεΙει·οεει Πετι
ιιιιιεΙιιιιιι:ιιι· εειιΙειι'. ι;ι·ιιιιιιιιιιιε ι.ι·ει'ει·ιι:. ιιι άει· Ηει·ιιεεειιειε
:ιιι Ρειεειιιεε. Πιε ιιι·οιιοΙιιεΙειι εεά ιεεάιεε:ιιιιιιεε Εγιιιιιιι
άιιιεεε εεεννει·ιιιιειεεειιι:. εεεειιΙεε:.

Βιιιιειιιι6ιιΙε: Ρει·ι:ειιεειε ιιει·ιε:ε.Ιε ειιά Με·
εει·ειε ιιιι: Ρε:εειιιειι ΙιεάεεΙι:. ιτε ιιιι:ει·εε 'Ι'ΙιειΙ
άει·Ρει·ι:οεεεΙΙιειιιεε:ινειεΗΙιεειεεεΒΙε:.Πιι2.
ΙιεΙιει·, Νιει·ειι πειιι·ειι ιιιε.εειΒ·ειιιι.ι·εεειιγιιιε:25εενει·ιιιιάει·ιιε εε:
ιιι ιιειάειι Νιει·εεεεειιεε Πε.ειιιοι·ι·ιιε.8ιειι ιιι άει· ιιιιιεεεε.- ει·
Μειςειι ιει::εΙει·οεε ειι:ιιιιι: ε:ινιι.ε άειιιιειιιι·ε.ιιιιε, εειιΙειιιιι εΡιιιεειΒ·Ιιει:.ΠιεΜεεειιεειιιειιιιιιιιε:ιιγρει·ε.ιιιιεε,
νοιι εειιι· ιιιιιιΙι·ειειιειι Ρε:εειιιειι άει·ειιεε:ει.
Πε ΡγΙοι·εε:ιιειΙ άεε Πιιεεεε, εε άει· ΙιΙειιιειι Οει·νιι:ει· ιιεά ιιι
άει· ιιιε:ει·ειι ινε.εά άεε Πεεειιε ιιειεει·ιι: ιιιιιιι ειι.ιιιι·ειειιε,
2.'Ι'Ιι. ι·ειΙιεεινειεε:ιειάειΠειιεάειΕ'ει:εε :ιιι
εεοι·άιιε:ε, :'Ι:ιειιε. ιιι·εειιι·ε:ιιε, ι·ιιιιάΙιεΙιε εάει·
ονε.Ιε, ει·Ιιεειι- Με εοιιεεεει·οεεε ιιεειεοι·ι·ιιε
ειιεειιιιιιιΙ:ιιι:εΚιιο:εε.
Πει· ιιιιει· άεε ΙιΙειεε:ειι Κιιο:ειι ιιι: Με θειιιειιιιιιειι:'ιε::ιε:.
Ιιει άεε ιεειε:ετι ιει ειε ιιιιει· άει· Μι::ε άεε Κιιο:εεε 2ει·ε:ϋι·τ.
εοάεεε ειιι εειιιν.ιεΙιει· Βιιεε:ειιενει·ιιιε: ειι:ε:ειι:. άεεεεε Βιιεάει·
ιιιιιιε:ιε ειιά ειιετιεοΜε άει· θι·ειιά άεε Βιιιιε:ειεινειιεε:εε Με·
ιιιοιι·Ιιε,ςιεειι ιιιιιιιι·ιι: ειεά.
Πει· Πιιιιιιάιιι·ιιι ειι:ιιιιι: ιιε οιιει·ειι ΤΙιειΙ άιιιιΙιεΙει·ιιιιε
ιιεά ιιιι εε:ει·ειι ΤιιειΙ ιιιιι:ιι,ι· 8ει'ε.ι·ιι:εΜεεεειι. Πιε Βειιιειιε
Ιιειι: άεε Πιιειιάει·ιιιε ιιιι ;;ιιιιιεε ιιγρει·εεειιεειι, ιιιι ΙΙειιιιι ιιΙιι:ιε;
ιιιιιιιιιιι·:. Ιιε Οιιεειι ιιι ιιεά ιιιι Αειιιιιι.ιε:Ιιειι άεε Ο οΙοε
ιιεεεεά. ιιιιάε:ειειιεΙιειιεΙιε, ιιιιο:ειιιιιιιιιιςε εεε-τεστ
ι·ιιιι.ε;ιεεΙιε ιιιι'ιΙ:ι·ε.:ε ιε άει· Πει·ιιιινεεά, Με ειε
ιιε ΠιιΒ·ειι ιιεεειιι·ιεΙιειι ινιιι·άεε. ειιι· ειιιά ειε ιιιει· Ιιεάειι:ειιά
ιιιιιί'ειιε;ιειειιει·ιιεά άιειιει·. Πιε Βειιιειιιιιιιιειοιιει·ιΉιειιε Μεεει·
Κιιο:ειι ιε: ιιιι: εεΙιινε.ι·2ειιειιιι.=.τι·ειιιιεεεΡε:2ειι ιιεάεειι:. Πιε
ΒειιιειειΙιε.ιι: ιιιι ιιιιι·ιεειι 'ΡιιειΙ άεε Πιειιάιιι·ιιιε ιε: ινεει,ε· Με:
ι·ειειι ιιεά 2ειει: Ιιειιιε εειεειΙιεεεινει·:ιιεε νει·ιι.εάειιιιιεεε. Πιε
ιιιιιιι·οεοοριεειιε Πιι:ει·ειιειιιιιιε· Μεεει· εειειιιιάΙιειι
ιιεειιιοι·ι·ιιεειεειιεε Κεε:εε ιιιι Παμε ιιεά ιιιι ΠιεΙιάε.ι·ιιι Ηιεε:
άεε:Ιιειι 8 θειιιειι:ειι άιά'ει·ειιιιι·ειι. Πιε οιιει·ε:ε θειιιειι: Με::
εκει νει·ινε.εειιεεε'Ρει::ει·, ειιειε: ιιιειι: Με ιιει·ιιι':ι.ι·ιιεεάειιΠετε
ε:ο:Ϊε ω, ει: νοε εεΠιειιι Ριειιιειι: άει·ειιεε:ι:. Πιο εννει:ε
ΒειιιεΙι: εε:Ιιε.Ι: Ιιειιι Ριι.ιιιιεε: ιιεά ιτε ειι:ει·ιι 'Ι'ιιειι Μεεει·
8ειιιεΙι: :'ει·ιιειι ειειι ειιιεεΙεε Κει·εε ιιι άεε Κνειιάειιιιεε άει·
ΒΙιι:εειεεεε, Με Με ειιιει· ιειιιιιιιτειεεε Πε.εεε εειςειιιΙΙ: ειιιά.
Πιεεε Βειιιειι: ιειειι: Με ιιι Με 8ειιιεεεεεε. ειιά εε ιιιε.ιιειιεε
ΒιεΙΙεε Με Ζει· ΠεεειιΙει·ιε. Με άει· Πε ΠΙει·'εειιεε Με:ιιγΙεε
ιιΙε.ιι-Εεειιειι· ι;ειιιιι.>;:εε ιιι άιεεει· Βειιιειι: Με ε ι”ειεεΒιιειΙ
Ιεε εεεΙιειιννειεεε. Με ιιι εειιι· .ε·ι·οεεει·Ζειι άιεεε Ξειιιειι:
άιιιειιεε:ιειι, εΙιει· ειεΙι: ιιι θιι·ειιρειι οάει· Ηει.ε:'εε ειιεειιιιιιειι
Ιιει;ειι. Πιε 3
.

Βειιιοιιι Ιιειιιιιε: ιιι άει· Βιιιιιιιεεεεει, εε ιεειιι
ειιειι Β:εΠεε ει·ε: ιιι άει· Βιιιςιεεει·εειιιειι: άει· Πεεεειιι.ι·ιε,
ιιιιιιιε: Κει·ειε.ιΙιεεάε Ρει·ιιειοΙΤε εε: ιιιιι' ιιεά 2ειειιιιε: ειειι
άιιι·ειι 8ιεεε ιιι άεε Βιιιιεε:“εεεεε, νει·εεάει·εεε άει· Βιιι:ε·ειιι.εε
ινιιιιάιιιιιιεε, Βιιι:ειι:ι·ενεεε.ιε ιιεά εειιι· ε:ει·ιιε ιιΙειιι2εΙΙιεε Ιε
ιιΙ:ι·ιι:ιεε εεε. Ιιι άεε Βιιιιενεεε:ειι ειιά ιιι άειε, ιιι άεε Βιιι:
εείεεεειι εεε:πε:εε ΒΙε:. ει: εε ιιιιι· ειεΙι: ε·ειειιε·ειι Μιιιι·ο·
οηιεειειιιειι ιιεειιιιιννειεεε. ιιι άει· 1

.

ιιιιά 2
.

Βειιιοιι: ειειι: ιιι:ιε
ιιιειιι· οάει· ινειιι€ει· 2ειιιι·ειεΙιε Β:ειριιγΙοεεεεεειιει·άε.
Πεεε εε ειειι ιιιι Ιιεεειιι·ιεεεεεεΡεΙιε επι ιι τ

ι

ιιιιιι·ε ιιιι.ειεοι·Με·

ε· ι ε ε ιι ε Π ι ε : ιι ε ε ε ιιιιιιάει:, εειει·Ιιεε: ιιειεΙιάειε νει·ιε.ει' εεά
άειε θεε:ιεεειιειειιάε ιιιιιιιι ιιειιιειε Ζινει:ει; ‹ιιιειι ινειειιει· Ροι·ιιι
νοιι Ιιε.ειιιοι·ι·ιιιι€ιεειιει·Πιιι:Ιιεεε εοΙΙ Μεεει· Πει 2εςεπιιιι:
ε·ει·άειι? Ηειεάει: εε ειειι Με» ειε Ριιι·ριιι·ε ιιιιειιιοι·ι·Ιι. οάει·
επι ειεεε Με: :ιιά:Ιιειι νει·Ιειιίειιειι Ρε!! νοιι 8εει·Ιιε:“θ Πε
ιιοιιιιιιεε ιι

ι

ςεινιεε εειιινετε :ϋά:Ιιειι νει·ιιιιιίειιάε ειιιιε νοιι
Ρει·ιιιιι·ε. Ιιιιειιιοι·ι·ιι. νοι·, Με ιιιιι εειιινει·ειι ε;ιιε:ι·ιεεΙιεε Βι
εειιειιιιιιιεςειιειιιιιει·ι;ειιειι ιιεά ιιει άειιειι ιιιε.ε ιιει άει· Αιι:ορειε
εεειεοι·ι·ιιεςιεειιε ειι:2ιιιιάΙιεΙιε νειειιάει·εεεεε ιιιι Μειςεε ιιεά
Πει·ιειαιιιιιι ιιιιάει, μια ε.Ιιιιιιειι άεε νοιι πει ιιεεειιιιειιεεεε ;

Μι Με ειιιει·άεειι .ε;ειιειε: Μεεειι Ρε.ΙΙ Με Βεοι·ιι ε : ειιι“εε
ιε.εεειι, ννε.<ιειιάει· εειιννει·ειι,ειειι ννοειιειιιεεε νει· άειιι Αεί
:ι·ε:ειι άει· Ιιεειεοι·ι·ιιιιε·ιεειιειιΒι·εειιειιιεεε·ειι εΙΙιιιιιιιΙιειι εε:
ινιειιεΙεάειι Κιιειι ειιιε, Με Με εε άει· 8εε:ιοιι ιιειιιε Πι·
ειιειιε ιι:ιειι€εινιεεειι ννοι·άειιιε:. ιιεά Με πει· εε: ειπε εειιιεειι:ε,

ιι
ι

εεε·ειιιιεειιάε Βι·εει.ιιι·εεε·,ιι·εΙειιε ι'εε:ιεεΙιω” Ζει: εεε::
ε·ειιιιιι: Ιιε:, ειιι·ιιειιεειιιιιι·: ννει·άειιιιοιιιι:ε.
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Ζπι· Βι·ιιιιιι·ππο· ποπ πποι·ιππιοο νοι·ιππιπ ποπ Βοοι·ποιπ ιιππο
πιο ιπτοι·οοι·ι·οπιο Ιπι'ιπεποει ιιοι·οοεοποποο ινοι·ποο;
πιοπο πιω π·οννιπππιιι·οιι ιπι·οπ ποιοτιι.ι·οπΕιπιιιιοπ ποι' ποπ
Ποιο. πιο δοπιιιπ πο ποπι ιιοιιποοτϋπιιιοποο νωποι. πππ νιοι
ιοιοιιτ ππι·ιι πιιι·ο.ιι,@πιο πιο ιοοιιιοπ Αιι“οοτιοοοπιπι πιιιππο ιιππ
ιιο νοι·ποππποππι·οοτιιπ ιι·οποπτιιοιιο Απινοιοιιιιοποπ νοπ ποπι
ποιοι Βοοι·ππι ποιο·πιιπιιοποπ Βιιπο ποιοιοπ.

(Αιιιοι·οι'οι·ιιι).
να”. ποπιοππιι·ιι·ι ποιο Βοιιιιιππ ποπ πιο.πεπ ποι· ΡΜ.. ιιππ
ποπ Ο ο ι ο π ο ποο ιι π ο π π πιιι οιποπι ΤιιοιΙ ποπ Οοοοιιιιι. Αιιι'
ποι· Βοιιιοιπιιιοπι ποννοιιιποπ ιιιιιο;οππ.ιιππ οποιι ποπ Οοιοπ πιο·
νοιι” το” πιο επιιιι·οιοιιοπ, οι·οπποπ ιιποοιοι·τιιο.
Βιποπ-οπιπιιοπιιοιιοπ Κιιοτοο, πιο πιιι·οιι πινιποιιοο·
πι» εππο Ροι·ιιοπ ιιπποποιπειιπ ποι·οιπιοι· Βοιιιοιιπιιοπι ποπ οιο
πο οι· ιιοιιοποι οιπο.

Ι)ιποπππιοπ.
πιοι·ιτο ιιππ ιπι νοτιιοποπποο ποιο πιοι·ποπ ιοποιιιοπιιπιιιι·
ινπιιτποποιπιιοποι·πιο π.οιιτοπ8οοι·ποπ Βιο πο ι·πιιιπο νοι·ιππ
ι'οπποπ Ε'ιιιιο νοπ Βοοι·πιιι.ποιι·οιιοο πιοιπι: ππι· ποπι· ποιιιοοιιι
ιποοππι·ιο Ρποιοιπι·ιοι; πποπ πιο Ροιοοιιιοπ πρι·οοιιοπ ιιιοι· πιο
ιιιιοιποπ ιιιποιιιοπππ. πιο Βοιιιοιιπιιπιιιπιπιιιοποπ οιοιιι ππο·οο;οπ;
ποι· Γοοποι· οι πιο ποινοιπι πιοιιιπ πο· 8οοι·ππτ; οι· ποιοπιτ ποι
π.ιιοπ ποι·πι·ι.ιι;οππο.οιοι·τπππιποιιοπ Ζππιππποπ νοπ, πιο οποπ
ποοπτ.ποι νο.ιιοιπ, ποπινει·οι·Απο,·ιπο π. πιο.
Κ οι π ι ιι πππ πιο πιει· ποπιιι·οοιιοποΡΜ. ποιιοπ ι'ι·ιιποι·ιτε
ιιο.ππι:; πιο πω· ιιππιοι· ππποιιποπ; ποποιιποι·π οιοοπ ιι·ιιι·πο πιο
πιι Βοριοπιποι·. ιιιπ πιο ππιιπς· πιι ιιοποι·π. Νπιιιοππ Ρπτ. ιο
ποιποι· Βοπο.ππιππο· που, ποι Κ. πιοιιιπ ποοι·πιιιιποποππο ιιιι·
ποοπποπτοτ. Νοοι·οποποπ Ζοποποιποποπ πιο· ννοιιι νοι·ιιιιπποο.
οποι· πιοπι πο· 8οοι·ππι. ροτιιοεποπιιποπ; οιιοιι ιοπιιοπ πιο πο
Ιοεπιοι·οπ οππι·ποιοι·ιπτ.ιποιιοπιιιοι'οπ Ιπιιιιι·.ιιιοποο πο ποπ Επι·
ι;ι·ειπιιιιιοο. Αιιιιιιιιοππ πω· ποεοπ·οο ποπ νοι·ιιοιιιοπ ποι· ι·οοιι
τοπ 'Ι'οππιιιο: πιοποιπο ννιιι·ποπο. ιιο.ποιπιιπποι·οοπιιππ 1ινιπο -
πιοιππ; ιινο.πτποποιπιιοπιιιιπποιτο οπ πιοπ πιο οιιιο ιιπιιιοι·ι·ιιπο·ι
ποπο ιπιιιι.ι·πιιοπ ποι· 'Ι'οππιιιο, οποιο;; ποπ ιιπιποι·ι·ιιπο·ιποποπ
Κποιοο ιπ ποι· Μποοπο ποπ πιπο·,οπποι·ιιιτι·οοιππ.Βοι· 8τπιιι
ινιιι· ιιπιποι· ππι·πιπ1ποοπ Κιγπιποπ. Ιιπ Πι·ιο "οι Αοι'ιιπο Βοο
τεπιπει·Αιππιποπ πιιι', ννοιοιιοπ ι'ι·ιιιιοι· πιοιιτ νοιιιππποπ ιιππ;
ιοιπει· οιοποιοο τοπιο Βιπιπϋι·ροπ·ποπ. Αποπ Κ. πιιι ποπ ?πιι
πιο πιοι·πιιπ πιποπιοπππ (= Ριιι· ιιι·ο ιιοοιποι·ι·ποΒιοει.ιποποιοιιοοι:
ινιπποπ; ποππ πιει· ινοι·οπ πιο ππριπγιοριοιπο ποπποιποπ νοτ
ποπποπ: Ηπ.ιιι;- πππ ΒοιιΙοιιοιιοιιιπιπι;ιιοι.ιοπ. Πιο Ροιποο;οποπο
ποι· πιο <<πιοι·ππποιποιιιοπιιπ» ι·οπρ. «Ριιιριιι·π ιιποοιοι·ι·ιιοςιοπ»
επ ποποιοποοπποπ πιο ποπο ποιιι· νει·ποπιοποπ πειπ. Κ. ιιππ
ποπποιπο Κι·οπιιποιιππιιπ ποιοποππιιοπ πιιοπ ποι Ρπιπιπιιιοι·π εο
ποιιοπ. ιιιοιοπο ποποο ποιοιιι ιππ πωπω ειπιι·πιοο, οποι· οπ
ποιο οιπο ο.οοπιι·ιι·ιοο. Αποπ ιιιιιπππιιιι;ιιπποπ ποιπιποπ ποποι
νοι·. οιιπο πο” ιπππ πεπινοποπ νοπ Βοοι·πιιι πιι πριοοποπ πο
τοοπιιπτ ινιι.ι·ο. Εππιιοιι ιιοοο οπ οποπ ποι πιοι·πιιπ ιποοιιιοπιιπ
:π ποπινοι·οι·Κποιιοιιιο ποιοιιιοο.
Με π ι π π. Πιο 8οιιιοιπιπππτπιιιτοπο·οιι ιιππ πιο Νοοι·οπο
ποπ Ζπιιοιιοιποιιεππιο ιπ πιοποιπ Ριιιιποοιι πιιιιπ.ιιοππ. ο;οππιοιι
πιοπι ποιο ;.ιοινπππιιοιιεο απο οιποι· Ροι·πιιιο. ποιο· ιποι·ιι
ποιοι; πιππ νοιιοοππ πιο ,ο,·οοοιιινιιιπιιι.ιιοιιοιιοππποιοι·ι·ιιοι.ιι
οοποπ Κποιοπ ιπι Μποοο πππ ι)οι·ιπ! πιο ιιιιποο οιπο ο;οινιππο
Αοππιιοιιιιιοιι. νοπ Απιιιι·πιπ ιοτοπιιοπιιπ. ποποοποι·π ιπ ιιιι·οι·
νοι·τιιοιιππο πιιι' ποι· Βοιιιοιπιπο.ιιι. ι)οι· πποιοι·ιοιοπιποπο Βο
ι'ποπ πιο πιο, νοπ ιπτοι·οππο.
Ε'ι·ιιπ ιιοπππιπποι·: Ποτ πο πω: νοι·ιο.ιιι'οοποΒοοι·ποτ-
ιιππ πιο ποιοποπ ιοποιιιο Ρι·. ποπ Μι ιπιπιοι·ιιιπ πππ'ο.ππειι-
ιιιπι·πο πιο» ινοιπι·ποποιπιιοιιππι·οιι πιο ιοιοιοιιι·ι·οπτο ιπιιιιοποπ
ποοιπιιιιππι.; οποο πιο ιοιπιοιο πιιιτο πιοιι ποπ ποιιινοι·οΚι·οοιι
ποιιππιιπ νιοιιοιοιιι: Βιοι·πιοπι: οοιννιι·ιιοιι. Ζπιπ νωποι οι
ποοιι πιι ποπιοιιιοπ. πιιππ ποινοπι ιοι διππι νι·ιο ιιιι Βι·πι·οοιιοποπ
πιιι· Βριιιοπ νοπ ΒΙπ: νοιποοποπ ινοτοπ: Ρετ. ιπτ ιοποπιιιιιπ
οιοιιι οιπο ππι·οπ πιο Βιπιιιπι;οπ ππιι.πιιποιι ποινοι·ποπ. Βιοτ
ιιπτει·πποιιιιπποπ ινιιιποπ ποιο ι.;οπιποπτ. Πιο Αοιιπιιοπιιοιι: ποπ
οπο.ιοιιιιποιιοπΒοιιιπποπ ιοι πιοποπππι·ιοιι·:ιοπιιο πιιπ Αππιιι·πιι
ιοτοπιιιιιιιιπ ιπι ινοπι πιο· οιπο ιιππποι·ιιοιιο. πιο ποπ πιοι· πιο
πο· Απιιιιο.κ οποιοοιει·ιπιιποιιο ποιο.ι.ιοϋποΙοιιιιι·ιιιιοο. ιο ποπ
οποι·ιιιι.οιιιιοιιοπιιοοι·οιιποποπ Βοιιιοιιιοπ ποι· Κποιοο ννιιι·ποο,
ννιο οι·νι·ιιππι,οιιιποιοο ποπι· ιοιοο Βοοιιιοπ (ιιππιιοπ πεπ Βο
πο π ' ποιιοπ Βι·οι·ππιπποιιιοπ) π·οιιιοποπ. ποοπ ιοοοιιιοο πιο οιιοιι
πππ ποιο Βοι·ιιιΙπιποπ οιπο·οινοπποι·πποιο.
ιινοπιιπποι ο π: ιο ποι· Ηπιιριπποπο ιιιιιιποιιο οπ πιοπ ιοι
νοι·ιιοΒοπποπ Ροιιο πιο οιπο πποιοιι·ποπιποιιε Πιπιιιοπο: ιιιιοπ
νοοιιοτο: πιο νοι·ιιπποι·ποποπ πο ποι· Τιιιιπιιιο, ιπι Μιιο·οο,
Ι)οι·ιπ πιο. ννοι·οπποοιιππιιι·οι·Νο.ιπι·. ι)ιο Ε'ιιιιο νοπ πο.ιποι·ι·ιιο.
οιποιιοι· Πιπι.ποπο πιοπ πιιπ ιιποιππιιιιι ποπινοι· ογπιοιιιπτιποπ
:ιι οοιιποι·π.πιο οιπποιποο Ιποι·οιοπ ποπινοι· νοπ οιιιοπποι· πιι
ποποιποπ. νοπ οιοοιο πιιι Επποοοι·πιι.ιπ πππ Ροιοοιιιοπ οιπποι·
ι.:οποπποο θοιοπιιι·ποιιιποιιπιπιιπ πιο ποιο πιιπποπρι·οοιιοποπ
Βοοι·ποι: ιοπι οπ π.ιιο πιππιιοιιοπ Ποποτ,ο·πππο ποπ ιιιιοιποποπ
Βιιποο. ιο ποιοποπ Ζιι·ιποποοπιιιοπ πιιποι π. Β. πιο Ροι·ριιι·π
ιιποιοοτιπποιοπ. πιο θοιοπιιποποιοι·οοο. πι. πιιιιιπτ πο.ι·οιιπ
ποπιιοπποππιι πιιι·ι"οο.ποιππ πιο νοι·ποπιοποποπ ιιιιπιποποπ Ροτ
ιποπ νοπ ππ.πιοι·ι·ιιοΒ·ιποποτΒιοτιιοπο οποπ ροιιιιοο·οποτιποπιιππ
πιιοΙοο·ιποιι ιπιι. ποπι π.οπτοπ θοιοπιιι·ιιοπιππιιπιπππ νοι·ινοππτ
πιππ; ποιοι:πιο ζιπιοοιιοππιιιοπιιποιιοπ πιππ, ποιοπ ιπιιοποι· ποιο

οπιο·οπποπ θοιοοιιι·ποπιποτιπιπππ πιιπο οπο. Βγιπροοπιππιποπ
ιοπποπ πιοπ πιο ιιγριποποο Βιιποι· ποι· Ριιηιπι·π. Βοοι·πιιι€ οπο.
πιοιιι ππιοι·ποιιοιποπ,οποι· πιο Θι·οπποπ :ννιποιιοπ ιππεπ πιο
πιοπι ποππι·ι, νι·οιιπιιπ πιοπο Ζοπιιι.ππο π.τιοιοοιποπ ποιοι· οιπ
ππποι· νοι·ννοππι:πιππ.

Κει·οιο: 8ο ιποπο πιο Αοιιοιοο;ιο ποπ Ρπι.ποποποπο ποι·
νοι·ποπιοποποπ ιιιι.ιποι·ι·ππο·ιποποπΒιοι.ποποπ πιοπι. ποποοι· πο
ιιποπτ πο. ιππππ ιποο πιοπ ποοιι πο πιο πγπηιιοιππι.ιποποπιιπ
ιποιιιιπο· ποιποιποπ ιιπιι;οπ; οιπο ποιοπο πι. οιιοπ ποπι· ννοπι
ππι·οπιιιιιι·ππι·. Ιοπποποπποι·ο ποι· Βοοι·πιιτ οι οιπο ιινοπι οπο
ι·ποιοι·ιπιι·ιο Κι·ποιιιιοιτ. πιο πιοιι ποπιιι·ι' νοπ ποι· Ροι·ππι·π
ιιππ πιιπιιοιιοπ Ζοπιππποπ ιιοιοι·ποποιποι. Ποι· οιοοπτιιοπο
Βοοι·πιιππιο ιοοιπι οοποιπιποπ πιιι; ποιτοπ προι·πιπιποιι; πποπ
οι οι οιπο πππο·οπρι·οοιιεποιιι·οοιποιιο Κι·οπιιιιοιι. Πιο Παπι
πιιιτιιπο·οππιο νοπ ποοοπ ποι Ρπι·ροι·π. πππ Ιποι·ποπ πιποιιιο
ποπ ποιιι· νοι·ποπιοποπ. Ζπ οιπο: ι·ιοιιι;ιιςοπΡιιηιιιι·π ιιοιππιτ.οπ
ποιιπ Βοοι·ππι:ποινιιππιιοιι ποιο. πιο Παω: ποινιππι ποποι πιοιιι;
ποπ Αππποπεπ ποι· «Βοοροι·ποιιππιιι»; πποι·ποκοι·ιπτιποππιο πο
ποποπ πιο ιΒιιιι·ονοποιοπιο πιο Ηπ.πι·ππιι.ιο. Ποιο ιιοπιοιτ ποπ
ποιιινπιππιιπ·οΖοποποιποπ. πιιπ οποιο.οιοι·ιπιιποπο Αππποιιοπ ποι·
Κι·ππποπ πιο. Βιο νοπ ννοπτριιοιοπ ιιππ νοι·ιι·οιοπο Απ
ποιιππιιπο νοπ ποι· πιιοιοοιποποπ Ζπποιπιποπιι·οιιπι·ιοποιοπιιοι·
ιι'οι·ιποπποι· ιιπιποι·ι·ιιοιπιποποοΠιπιποπο Μ. ιποο·οπινπι·τις ιπ
Ι)οοιποπιποπ ποιιι·νοι·πι·οιιοι. Κ. πιιι. οποι· ποιιπ Βιππιππι ποι·
ποποιοο ποπι.ποιιοπΒιιοι·π.τοι·ιιποι· πιοποο θοποππι:ποπ ποπ οπο·
ποπιοποποο Βιοπιιιοιι ποννοοποο, πο.ππ οιπο ιπ Ποπιποπιπππ
πειιιιιιιιι.πο ποπ οι,ι,ιοπιιιοιιοπ8οοι·ποι. πιοπι: ιποιιι· ιιοππι.
πιο οι ιποι·ι: πιο ιιοπιιοπ οιοιιο, πιο πιιι Νοιο;ππο· 2ο Βιο
ιποο·οπ οιοιιοι·ιι;οποπποπ ιπι·ιιι·ππιιπποιοπ οιοι'ποιι ποιοι· ποπ
Βεπι·ιιΤ ποι· «ππιποι·ι·ιιιιοιποιιοπ Πιπιιιοπο>› πο πιιπποπ. (πιο:
πππεποιιοπ νοπ ποπ πιοιι πιιιοπ Αππιιπποι.: ποι· ιοτποπ Βιοκ
ιιιιτροι·οποποιιιιι·ποιοι·ιπιτοπποπποπ ππι·οπ ΗπιποοΙοπιππιιο νει·
ι·οιιιοπποο Ε'πιιοπ ιππποπ πιοπ πποπ πινο.οο·ιοπποι· «πιοι·ποπ πιο·
οοιοπιιπ ννοιιιιοιι» ποπ ποι· Βοοι·ππτ πιο ποιου! ιιπιιιι·οοιι.ο πιι
οιποιιο Κι·πιιιιιιοιι.ππιιποι· νοπ ποιο θο.ιπιποιππ.πιοπ οπιιοπποο.
Ηιππιοπιιιοιι ποπ νοιιιοο·επποπ @πιο ποπιιοππι Ε' ι·. πιοιι ποι·
Αππιοπτ. νοπ πιοι·ιι;π ποπ Κει·πιπ πο, πιιππ οπ πιοιι πιει·
πιπ Μοι·πιιπ πιποπιοπππ ινοι·ιιιοπ οοιιοπποιο ιιππο.
Πο ιπθι·οι ιινοι·πι·ιιι πιοΑπποποποπο, πο.πππιοποιποΠι·οποπο
ποινοιιι ποιο ποοι·ποτ πιο :ποι Ποι·ποπ πιο.οιιιοποπιιιιιι·οπ ιιιι.ππ;
οι· πιοιιτ.πιιπ Ρι·ιοιιιι·ο ιπ οιοοι· Υοι·ππποι·ιιπο· ποπ Βιπι.οπ; οι·
πο.: ποπ πιοι·πππ πιιιοπιοπππ π. Α. π.ιιοιι ιπ οιποπι ?πιιπ νοπ
ροι·πιοιπποι·Αοπιιιιο ο·οοοιιοο,ιο ινοιι·ιιοιπ πιο Βιοινοι·ιι.πποι·ππι.;
πιοπ ιο οιποπι·ιιππ'οιιοπποο Κιειοιιοιι: ποι· Βιοιιιπι·ροι·οποπ (πιοπι
Ροιπιιοογι.οπο) πιιοπ πππ. Βιοοπ πππιοπιιποποο Βοποππ, Μο
ποπ νοι·ιιοο·οπποπ,πω: οι· ποιοι ποι Βοοι·ποτ, π.ποι·πιο ποι Μπι·
πιιπ ιιιοοιιιοπιιπο·οποποπ. Βοιιπ νοι·πιο οικινοποιοπ Απιπι·ιικ ιπ
τοπιιποιιπ πιιοοειι πιο Κποιοπ ιπ ποι· Βοπιοιιπιιο.ιιτΕι·ιιπποι·επ
πειπ πππ ινοιιοι· οιιπειπππποι· πιι ιιοποπ.
Α οπ οι·π οι·ιπποπ πιοιι, ποι ειιποι·ιιοοπτοιιεπ Ππιοι·πποιιπο
απο ππι·οιι Ιπιιιπιοπ ποπιιποποι· Βιοιι'ο πιιπο·οποποιοΗιι.ιποι·ιπο
:πιο ιο ποι· πω ποι· νοι·ποοιιπιπιοι·ο ει·ποιι.οπ :ιι ιιοποπ.
ννιωιπιιιοιν πιο ο·ιοιοιιιοιιπ ποι Ιιππιπιιιπιι·ιιπππνοι·
πιιοποπ πιιι·οπ ιπ_ιοοιιοπ οποοιππτοιοι· Οιιιιιιι·οπ ιιι9.ιιιιο·ποι ποπ
Τιιιοι·οο Βιπιιιοποπ πιιι' ποι· Μπιτ. πιιι' Βοπιοιιππππι.οπ, ιοτοι·
πιιιποοιπι· ιιππ ιπ ποπ Ηϋπιοπ οπιπιοποπ ποποπ; οι· πιοπι
ιο ποπ Βιιιι.οποιοπ πιιι· οιιι Βγπιριοπι, ινοΙοποπ πιιι·οπ πιο
νοι·ποιιιοποππτοοΠιποοιιοπ ποινοη;οι·οιοιι ννοι·ποπιιο.ππ.
ιν οπτριιπιοπ πιω πιιι· Βιιιι.πο ποιοοι· οποο οπτινιοιιοικοπ
Αοπιοπι οιοοπ ?πιι πιιπ ποιο Βοιπποιιοπ Αιοιππποι·-Ηοποιτοι
πιο: Ρετ.. πιι πο οιποπι οοιιι.οπ θοιοοιιι·ποπιππιιπιπιιπ πιιι Πο·
ποοοιι·πιτιπ;οι· ποιιπιιι Νοποππιπτοπ, ιιιιιποι·ι·ιιππιποποΝοριιι·ιι.ιπ,
Ροι·ππιο πιο ποπ Βοιποπ; πιιπ ποπι Βιιιι. "οιπο 8ι.ορπγιοοοοοιιπ
γοποοοπ πιποπ Βοπιιοπιοτ. πιο πιο 'Ι'ποι·π.πιο "πιο επ νοπ
νιοιιιιο·ιιιοιτ, πιο πιπποι·ιο·ο πγπιιιιοιπποιποιιο Οιπππιιιοιιππις
πιιι·οιι οιπο ποιοπο ποοιι π.ιιοιοι.πιποποπιιοπιοπιπρπποιοο :ο οι·
ποιποο; ποοο ιιποι· πιιι·ιιο ι“ι·οιιιοιιοιπο πιιοπο·ο Βοποιπππο· ποι·
ιιοιιιο οοοιι πιο ποποπποι·οΚι·ει.πιιποιιοποποιιιοποιοπ ιιιιπιποποπ
?οιποπι πιοπι ιιιοιιι· ιπϋΒιιοιι ποιπ.

Κοι·πιι.ς: ιπ'οι·πιιι' πιο Βιιιιιιπποπ ιιπ οιοοειποπ ?πιιπ πο
ι·ιιποο ιππι.ιιοιι,ναιπποππιιι· ι'ι·οιιιοποιοιιι.; πιο πιπποπ ποπι· νοι·
ποιιιοποποΠιποοιιοπ ποποπ. πιο ποποπ πππ οπο: πιο πιο
πιιπιιιοπιπτιποιι-ιιιιπιποιιο Βιιιτιιοιιππο· πιι πιιιι.οπ πππ οιπο
ποιοιιο πιο ιιι Βοοιι,ι.ιπιιι 8οοι·πιιτ ιιππ Ριιι·ρπι·π το”. πιοι·πιιπ
οιοοιιιοπιιπποιο· ινοιιι πιιτοπιιιιιιιιι·οπ.
Ε' ι·ο ο ιι ο ο π ο ο πο ι·: 1)ιο ποι Επποοοι·πιι.ιπ νοι·ιιοπιπιοπ
ποπ Βιπιιιπ πο πιππ ποοππππι·; πιο οπιπιοποπ ππι·οπ Βιπποιιοπ.
ινοι οιπο οπιει· πιο Ι)ιπο·ιιοπο «ιιιιοιπιιπ πιποοιοπιιπ» πιοιιεπ,
πο πιπππ οιπο (ζιιιοιιοΠιτ Βιιιποιιοπ οππ;;οποιιιοπποπποιο.
ννοοποιι οι·ιπποι·ι πο ποπ ποιαι.οπτοπαπι νοπ νν. Κοοπ
«Πιο Βιπιοι·πι·οππποιι: ιπ ιιιι·οπ νπι·ιιιπιοπ›; ποι· Απιι'ο.ππποε
Κοο πω, πποπ ποι ποπ πιιιποιι·ππ ιποιιοπ Πιιπποποο πιιπ Ρι·ι
ιοιιι·ο οιπο θοινοπποι·ιιι·οπιιποε ποπ ιπιοπ ποι, ιπποπιο π.ποπ οι·
ποιπιιιιιιιιοπ.
Κοι·ιιιΒ· πιο αποπι- οιοοπ π'οιιιοι·, ποπο Κοοιι πποπ πιο
Ηοοιιιορπιιιο ποιοι· ποπ οπιο·οιι ποιοι οιοποοι·οιιπ. Πιο Απ·
ποιιοιιιιπι.ινοπ ποι· 1ποπτιι.π.τπιο» πποιοι·ι·ποπιποιιοπι)ιοτποποπ
οποι· »ιιππ ιπ Βοπτποπιπππ ποννιπππιοπι; πο νοι·πι·οιιοι, ινοππ



85

1111111οοτε 11ου8οοτΒ1ιε1ιοο11εο ευ εο1ιουΒο111.1.υιο,Μο οεττε.εει
11118

°Ντιο1ιετε.ε του1 16. Νοτο1111ιοτι
111ιυἱυ Με 2 Γ14.11οτου Ρυτρ11το11ιεοι1ιοτι·1ι1ι11·1οοεοο1τ1,
τ1οι·1ιτευτοΚυοεου 11111)1ιτιυο11ιοτ,Με 111ιτοι·1ιοἔοιι11οιι81.111,
υ11:1ιε8οΠιυ11ου. Αυο1ι 1υ 1:1οτ1.1εοι·1ιευι·τ111τ11111ο1ιεε11ουι
Δο11υ11ο1ιοε1ιοτ11:1ιεοι.11%υιι1εε 1ι1ετ ε11εοοιυο @το άβου
11τε11το15'οτι1ιτου Ρυτρυτ11ο11οτ111ιοτ8οοτ11111τοτε;ο1οτου1ιτι1ιου.
Α εε11ι υ ευ: Ηο1ιτε 1ιοποιο1ιυοε11ου 111οι·1ιυει1ιτιου1οε11ε
87ο1·11ιο11111ε«εουεου 8οοι·1›11ε»1111θοεουεεεε 21τιυο11.τουε11ο1ιου
ο11του1εο1ιου8οοτ1ιυε.
ΠΡτυυ1του1ιε111εοτ: 1.11.εου Π1εεε υο11οτ111υπε111111111ο

1ιε.ιιιο1·τ11εΐεο11ου
1)1εε1ιοεου(Ρ11τρ11το..Ρο1ιοε1εοεο.) 1ιυιοτ 11οιυ

Νειυ1ου οι οτ1›1ιε11ιεο111οευε»211ευ11ιυιου,εο1ι11οεεειιυ1· 11ου
8οοτ1ι11ε11ε.του111ιε.

1)1ι·οοεοτ:1)τ. 1111.Κοτυ 1α.
8οοι·οε11τ:1)τ. Ε. Β1οε Με.

11οτ11ι1εο111οε.

- Βοτ Ο11οί 11οτυι111εο.ι·-111ο111ο1υ1εο1ιουΑ1:υ11ουι1ο,θο1ιο11υ
τοιε1ι 1)τ. Ψ. Ρο.εο11υε1υ, ιεε 1111111Β11ι·ου11ι1εςΙ1ο11
τ1οτ111Ιοε1το11οτρ1ιο11·11ιτι.οου11εο11ουθοεο11εο1ιείε
Βοτ1·111ι1ετ·οτ11ου.- νου 11οτ11οεο11εο1ιο1'ε2111·Βο8οι1εο1ε18ουΠ11εοτεευε:11υε
υοτ Αοτιεο. ττο1ο1ιο1ιο11111'εττ1εεουεουεΠ.11ο1ιοτνοττο1111οιυυι
1111υΒ·Μου 81. Ροεοτε1ι111·ε·11οιι1ιυου,ε1υ11 11ο1·1)1τοοεοτ11οε
11ο111ο1υ11111ορετεουιουεεθο1ιο1ιυτεε1ι1)1·. 11111”ε1 υ 11υ1111ετ
Ρτοΐοεεοτ 11οι·θτυ11.11ο1ο1ο ευ 11ουι 1111υ1εο1ιουΙυεε1ε11ε11οτ
ΟτοεεΠ1τεε1υΗο1ουο 111τ1οττυο., 13τ.011,ι1ι 181ιτου
ιτι11.811ο11οτυ οτττε1ι1ευ·οτι1ου. (Ντ.)- να Κ11τυοι1ι11ος1υΒι11οτ1.ο11ιεττε11οεθτοεε1ιο1·2οεετου
Βοεεευ-1)ο.τ1υεεε11ε,Θου. Μο111ο1υ111ι·οευΠτ. Οετ1 181ε;ο11
1›το11ε, εο1υ 50)ε.1ιτ1εοε 1)οοεοτ) υ1ι11εευιυ. 1)οτ
1111111111·1111.11ιιτο1ιεοιυο Ατ1ιο1εου11.111'11ο11ιθ01110ε811οτ(ΗΜ.
Κο1ο81ο,Νο11ι·ο1ο81ο,Βρ111οι111ο1οε1ουυ11 11τιτ1ουουιο11τίο.ο1ι11
εοτ1ετ1εο1ι11οττοτεοετοιου.- 111Βτοε11ιυΓο1οτεοτοτ Κυτ2ο1υ 11οτ1ιο1111υυεοΡ11ε1ιοΙο1το,
Ρτοί. 1)τ. Ρου1"1ο1τ, εοιυ 25_1811τ1ρ;οε .11ιο1111ι1υι Με
οττ1ουε11ο1ιοτ Ρτοτ'οεεοι·. 191· τω· ο1ιου οτεε του
111υοτεο1ι1το1·ουεορ11εο1ιου1υ1'οοε1ου ουοεου, Με οι· ε1ο111υ
Δυε111ι11υρτεο11ιοεΒοτιιτ'οεευεο2ο1του τι.ειο. (Α. ιιι. 11.-Μ.)- νοτε1οτ1ιου: 1) Αυι 11. .1ευυε1τ1υ Ι.11ιο.ιι11οτ11οι·

88ο ρτεο11εο1ιοΑπε Πι·. Ιε11.υ11 1(1ετ11ιο1 111151. 1.ο1ιουε
_1111ι1·ο1ιυι Ηοτιεο1ι1οΒο. 1υ 1.11ιευ εο1ιοτου, ει.υ111ι·εοοτ 111111
Πυιοτ1ιι·οο1111υε;)του 1887-1872 1υ 1)οτρειε 111ο11ιοιυ.Νο.ο11
Β1·111υς11υ;11οτΠοοεοτττ11ι·11ονετ οι· 2 .11111τοΑπε 11.υιΜοε
11111ιοτΡ1υ11ο11ι1111εο1ιυ1111οεε ε1ο11111ιυυΜε 1“ιο1ρτυοε1οιτου11οτ
Απε 111εο1υοτ ν11εοτειι111ευ1ο11οτ,ντο οι· 1ιτι111ο11ιοο11εοο11το1
1οιο Ριο111εεοντουυ. Με Α1ιευ111ιιυοοιιι1τοτ.1τ11ιτο,111οοι· 1υ
Β188 2111ιιτιο111ο,Με οτ 1111.11ιευ1το1.τ1τ111,Με 11ιιι ο1υο 185.11
11ι111ις1ο 11ουΜαιου .11ι1ιι·οιιεντου1.ς,ε1ο11του 11οτΡι·υιτἱε 211
τ111:1121121ο1ιου.- 2) Α11ι81. 1)οοουι1ιοι·τ. .1. 1ο 'Ι'1111ε8ε11ε.1ε
ι·τι.11ιΟι: Με1τ11111υ Βοει11111υτ 1111Α1ιοι· του 88 .1:11ιτου.
Πει· Η1υεοεο1ι1ο11ουοε1ευ1υι1οΜε 'Ι'1111ειιυ111ι11ειοεοιυο υιο111
1:1υ1εο1ιοΒ11111ιυΒ·1υ 1)οτρειεοι·1ιο1εου,το οι· του 1850-1854
εε1ι111τ1.ο11υ11οπου 11ιο1)οοεοτττ11τ11οοτ1:1υ.=τεο.8ο11ιορι·ο.ο11εο1ιο
'Ι'11τιε181το1ε1ιο811.υυοτ ου ο1υουι Ηοερ1ε111ιυ 'Τ1111ε.»τετ 1111υυ
Απε Π1τ Α11οουι11ιου111τιιυΒου1ιο111οτ11ε111τοε1εο1ιου1111111”
Μο1111:1υο1τοτττε1ευυε·υυ11 π11Ιοεεεοτειοε1εο1ιοτΑττε ο1ιου11ε.
εο11ιεε.- 8) Αιυ 2. .1υ.ιι11υι·1υ Ν1ε1ιυι-Ν1ιντςοι·ο1111οι·Οτ111ιιτ11οι·
11οε11οι·11Βου1.ου11εο11οίιε1ιοερ1ευ1ε1)ι·. .Ι οιο ο 11Κ 11111ο τνο1υ
111189. 1ιο11ουε'ε1ιτο.111τΜε ε1ο1ιοτεο1ιοεεου,1ι1ιο1111οιυοτ τοτ
Κυτιουι ειτε οι· 111οε11ουοτρετο1ι1ε.ει·ιετ1ιοιι11ο11ευε11ι1εουε
1ι1εεουττοτ11ουαυτ, ττο οτ 111ιοι·ο1υ .1ει1ιτ1ιο1111υ11ο1εττ11111ο.
Πο1ιοτυι11εε1εοτ11ο11το1ιο1ιτου Ο1ι1οι·1.111ιτοτεεττοΒου 8ο111τιτ'
1οε1ρ;1το1ε1εε 11ιοΠτεο.ο1ιοεο1υοι· οετο1ι1εο1ιουΖοι·ι·11111ιυο:1.11:
ττοεου. 1υ Π·ϋ1ιοτειι.1οι1ιτοιι1εεΚ. 11ιο1ιτευο1ι11εοι·11τ1εο1ι11111118
εοντοεου.- 4) 1υ Ρ11ι1ε11τ.1)11υιου ερε1111οι·, ο1υοτ 1:11:τ
13ο8τἱ1υ11οτ11οτ1ιο11τοτοιυ Ητρυο11ε1υ1ιε. Ζυτ Βοεο118Πιευιι€
11111.111οεο11ιΟοΒουε111.υ11ο1111ιυοι· 1841),ε1ε οι· Με 1111εο1ιο11άει·
Λου11ε1111ονου 111οεοι·111εο.ιιιιυου11111.Ο1ιυτοοε ιιυ11 1.

1
1
1
τ ε

11111.11οτΡι·111'11υΒ11οτ Ττευείοι·11ιο111υο11ιο11οάεε 1)ι·. Β11τ8
1ιο111111τοςεττ11ι·11ο.1891Βι11υ11οιοοι· 11ιο8οο1ο1ο11'1ιτρυο1οε;1ο
εε 11ο13εγ1:1ιο108101υ Ρ1ιτ1ε.

- 5) 1υ 1.ου11ου11οτ1ιο1111υυεο
1ί11ιι111οτ1)ι·. 011. .1.Βετο, ο1ιουι11118οι·Ρι·οΐοεεοτ 11οτ'Πιο
τυ15ιοοιυ Π1ι1τοτειι.τΟο11ο€ο1ιι 1.ου11ου.- Ποτ εεο11τοτ1τοεου11ο111ι·οοεοτ11οτ81. Ροεοτεο11ττοι·Ευε
111υ1:111υε;εευε1.1ι1ε,θο1ιο11υτ1111ι1)τ. 1..'Γειτ υ ο 1τε11ι, 1εε 111
111οεοτ8ιο1111υε·1

1
ο ε 1 1
1

Με ε ττοτ11ου. ·- 1)οτ υυεεοτοτ11ου111ο1ιοΡιοϊοεεοτ 11οττοι·ε1ο1ο11οιι11ουΔυτι
εο1111ο,
1Ιτε1ο1οἔ1ο

υυ11 Ευιοττο1οοιο ου 11οι·Πυ1τοτε1εεεδυτ

)οττ(Παμε), 1εε1εετεε1ιΙ)τ. Ο :οτ 111Με. 1εεευυι οτ11ο υ ε

Μο11ου Ρτοτοεεοι· οτυ11υυε ττοτ11ου.

- 1)οτ 1ιο111ιυυεοΟρ1ιε1ιο111ιο1ο1.τοΡι·οίοεεοτ 1)τ. 8 υ ο 11ο 11

111.11εοιυο Ε ο 11 τ 1 11 11
.

1.18· 1
1

ο1 ε ευ 11οτΠυ1το1·ε1ε11ε11ετοο1ιε
ο1118ορτο1ιου.- 11οτΡτο1'οεεοτ11οτΘΥ1111.1·Ε010€1811υ11Θο1111τεε1ι111'ο11.1111οτ
Πυ1τοι·ε11.11εθτοιεεκτυ111,Ι)τ. Ροτυιοο, Με 111Ε'ο11τοευ
11ο.1ιοτυ11οι·Κτευ111ιο1εεο1υο νο1·1οευυ1.>;ουοιυε·οεεο11ε.Ζ11εο1
υοιιι Νοο1ιτ'ο1.<τοτ1εε άει· Ρτ1το.ε11οοουε11οτΒοτ11υοτΠυιτοτ
ε1ετ1ε,Ρι·οϊ. Βτ. Α 11ο 1

1

εε Με τ τι τι, οι·υο.υυ1.ντοττ1ου,άει· 1υ
Βοι·11υοιυο ο11τουοι·ουουιιυ1τιο Ε'το11ο111111ιι111Ιο1τοεο.ευ ττο1
ο1ιοτοτ ευ 11οτΗ1ιυ11οιυοε 111υ1'11υΒι·ο1ο1ιου11ιΙοεοτ1οι1εο1υο 111υ
Πιεεου11ο1.ο1ιτε1ιεε181το1ε1ι1ιε111πο.- Πτ. θει1ιτ11ο_)τ1Με 111Ο11οεεε1111ο111·ουουΗυυεο οιυ
11:1οεετ1ο1ος1εο1ι - ρ11τε101ο81εο1ιοε Ιυεε1ευε
οτο1'Ευοε, Με 1υ Ει·οεεοι118ετ1ο ο1υ;;οτ1ο11εοε1εε. Αυεεοι·
ο1υο1υετοεεου Α11111εοτ111υιουε1ιο.1ε1111εΙυεε1ευε ο1υο“Με
Βιο11ιοτου Ζ11υιιιοτυΠ1τΡοτεουου, 81ο 1υ 11ουιΙυεε1ευε ετ1ιο1
του ττο11ου,ο1υ ο1ιο11ι1εο11οε1ιο.1ιοτειοτ1υ11ι.ο1υου Βου1υ Π1τ

νοιΣυο1ιεε111οτο,
ο1υ Ζ11111υοτΠ1τ ρ1ιο1οει·υρ1ι1εο1ιοΑ11Πιε111υιου

υ. . 111. ·

- Ποτ )ν1ουοι· 11ιο111ο1υ1εο1ιο
121ιτ11ιιεάεε Αυ11ου1‹ουε 11οεου 11οτΡοεε τοτεεοτ11οιιου1)τ.

Η ο τ ιιι. Ε
'
τ 1
1
υ ε Μ 1111ο ι· ο1υο ττ1εεουεο111ι.Π11ο1ιοΡ ι· ο 1 ε -

ε. υ 1 ει
.
1
1
ο τουεεο11οιι1111111111·111οεο11ιοο1υου Η 1
1
τ ο υ τ
ι τ ο 1 ε

1111 οετεςο του 800 Κτουου 1ιυε211εοειτου.- [Με Μ1υ1εεοι·1υ1υ11οτΒο1ο11ε11ουι11υουΜε 1ιοεο111οεεου,
ο1υο 1111υιυε1εο1ιο )ν1υεο1·εε11ε1ου 1111111ου 81:1ιττο

1"ο1Ιουο11ου
του Λο1ιετ 11111)1ητοεεε.υ-θο1:1οεο1υτ11

τιο του.- 111ιε8ευε11ε 1111·ε11οΗο1111υεεε1εου 11οε τυο
ε1εο1ιου Β.ο1ο11οε, ττο1ο1ιοε1ιο1 εο1υοτ Ε11υΠ111τ11υἔ1ιιι
.1111ιτο1898Με' οτ1ιο1›1ἰο1ιοΗ1υ11οτυ1εεοεε1εεε11υ1111ο11ιοτυ11:11ε
1υ Αυττου11υυ8·11οιυ11ιου11ουυεο, τετ εο8ου1τ11τε18του ο1υοτ
1ιο1υιΜ1υ1εεοτ11111ι11οεΙυ1ιοτυ υ1ο11οτεοεοευεουΟουι1111εε1ουυ1υ
Βοοιτ1ιο11οεττοτ11ουυυ11 εο11 11ο1υυ11ο1ιεεοοιιι 11ο1ο11ετε.111τετ
Βο1τ11εειο1ι111υετοττοεεο1Ιεττοτ11ου.

·

- Ν1ιο1ι11ου1υο11ουΡτο_)οοε 11οι·Βοοτε;ου1εεε1ουάει· Ιυεε1
ευε1ουου11οτΒ1111ιο11ττεο11υ1111οτετ1111ε1εο1ιου8ου1εϋ.εε11ττεο11ι
81. Ροεοτεε11τς,ττο1ο11οευ ο1υοτ Ιυεε1ευε1ου11υεοτ11οτΒο
ιο11:1ιυυυ8·«Π τ

ι

υι εΕτυεο» τοτο11118·εντοτ11ουεο11ου,εοΙ1 111ο
211111111οεοτΑ8Γ210 11.111'80 εο11τε.ο1ιεττοτ11ου.21111οτουΠυεοτ
111111οεο. 184,800Β1›1.υϋε1ι1; εο1υ ττοτ11ο1ι. 1·11οτ.)
-1)1ο 811 ου11ιου11οτ 11111'Κτουε11οεεου εε11
111του11ου ος11υΒο11οτιυ111εο.τ-11ιο111ο1υ1εο1ιου

Α ου11ο11ι1ο ειυ1111111.11οιυΒοο·1υυ 111οεοε.1ε1ιι·οεειτε'85 11.111.
οι·1ιο1ιεττοτ11ου;ο1ιουεοΜε ο1υο 81· 1ιϋ1ιυυἔ 11οε 1811111

ρι111υυεεεο111οε
1ιο1υι Β1υετ1εε 1υ 11ου 111ουεί :Μιτερ

του ου.

-1)οτ'1'οτιυ1υ 11111·81ο Ε11υτο1ο1ι11υτ; 11οτΠοο
1.οτ-Π1εεοτευε1ουου 1ιο111οι·Οουτοτουε 11οτ 1υ1
11ε11.τ-τυο111ο1υ1εο11ου Α1:1111οιιι1ο 1111111:πι1ε11οιιι 1

.

1118121111.
Α)

- 11:11:1111ουιΒοο1ιοιιεο1ιεΓεε1ιοι·1ο1ιε 11οε 111οεἰ
του Ιυεε1ευεε 1111· Βκροτἰυιουε1ι1υιο111ο1υ 11111
188811οϊοττοάεε Β111ιοι·1ιεο1·11ιιιι11υτΗοτειο1111118του 1)1ρ1ιε1ιο
τ1οεοτυ1υ11υτοτ11οεεουου.1τι1ιτο82874 θ111εο1ιου111οεοεΑυτι
εοΧ1υε,Με ρε1ε1ιο1ο81εο1ι-ευειουι1εο1ιοΟτι.111υοε888 Βει.ο1οτ1ου
Ο111ευτουιιυ11111οορ12οοεο1οο·1εο1ιοΑ1ιε1ιο1111υς18.085ί.1111εο1ιου
Μ1ι11ο1υ11υτ115,884Θ111.εο1ιουΤ111ιοι·ο1111υ.Αυεεοτ11οτυντυτ11ου
74880 Ου11111οοιι11υιοεοτΡοε1εοι·11ι1ιυυ1178,28ΟΟ1ι1ιιτοου1.111ιοεοτ
Ροεε1τ1υρ1ιο1ιοτιτοεεο11ε.Ιυ ‹1οτ Α1ιε1ιο1111υο·ΠΠ· 8ο1ι1112111ι
ΡΠ1υ;;ου ο·ο;;ου 11ιο'1'ο11ττ11ε1ιττ11τ11ου422 του τοτει:1ι1ο11ουου
Γ1ι1οι·οτιΒο1ι1εεουοΡοτεοτιου ο·οιυιρ1'ε. [Πο Η ο ε ο 111ιιι ε 1111ε

ε ο ο ο υ 1
1
ο ε Ι υ ε11111ιε 1ιο11οί'ουε1ο1ι11.111'250,00911111.- 1)1ο Ροεε 11.111”Μ:111ες1ι.ε1τοτ 11υ111υ Ζ1ι.υ21υ11τ.

Νεο1ι ο111ο1ο11ου'Ι'ο1οςτειυιιιου του Μο111ιεεε11ετ 11υ11οε
άστε ο111ουιοτ1111ο1ιοΑ11υ111ιιυο11οτΡοεεορ111ου11οεεο.εε. ττο1ο1ιο
αυτ'11ἱο811111ε'Γουι1ι ε11ττο 1ιοεο11τε.υ11ε1εε. Ε1ε1το1υουτουι
18.-24. .111.υυτ1τυιιτ 7 Νο11οι·11ι·ου1111υου νοι·. 11υ (τουτου
ε1υ11τοιυ Βο.ε;1υυ 11ετΒρ111οιιι1ο285 τ1ττευ111ιυεουευ 11οτ
Ροεε οουε1.11ειτε.του 11ουου 194 11ου 'Ι'ο11τω· Β'ο1.1.1·ο1ιο.εεου.
τω. Ευτορε.οτυ ιεε υ1ιτ ο1υοτ οεεοτ1ιου. Νο11οτ111υ8ε1τ1τ11
τοι·ε11:1ιοτε,111ιεε111οΡοεε 611111111ο ευ 2111 τι τ

ο1111τοει·οεοτιέεε.

Ο1υ1› Με 1ιοεο1ι1οεεου,2111·

+ Νο.ο1ιεεο 5111111118:Με νοτο111ε 811.Ροεοτε.
ο11τεοτ Δοτεεο: 131ο11εεεε τ1ο11 2

.

Ροϋτ11οτ 1898.

·© Νεο1ιεεο 81ευ111ιε ε1οεΒο11εεο1ιο11 ο.τττε11ο11ο11
7οτο111ε: Μοτιεο.ε τ1ο118. Ρο1ιτ11ο.τ189θ.

'Ι'ε8οεοικ1υ1ιυΒιΙ)ι·. Α. εν1ε111υ11τοττ: Πο1ιοτ 81ο εοφ»
υιιιιυτο Ροεε1τιιηι1ιο. .
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'Η. «οι .
ιΙΝιν. Οι? Α·ΜοΠ
ΑΡΗ 14 “Η”

ΧΧ!)(. ι.ιποοιιιο. Πεπο Ρο!Βο ›ινι. .!ο!ιι·8.δ!. ιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιοοιι οιιιιιιοιιιιι
ποιοι· πει· Βοποοιιοο νοο

Ρι·οι'.σ!!ι·. (!έοι·ι
!ιοιιιιι. πι.

1οιιοοοοεζι
Κι·οοοιιο!ε.

'ι

οι. !ιππο!ι !Νιιιιιιο!ι.
Π

Μ. Ροι.οι·ειιπι·ο·.
Πιο «8ι. Ροιοι·ειιπι·εοι·Ποπιοιπιοι·.!ιοΨοοιιοοεοιιι·ιιιι οι·οοιιοιπηοποο:-" π'οοποοιοοοι.ε-ποιη·Ξεο "Με ει” Ξι·ιεοι·ο,ιο "ζ
8ο οοοοεοπ. -- Πει·Α'ι·ιοοοοοιοοι,ηποιειιπ ιο ΒποειροπΒ ΚΜ. Πιτποε οιιιοι πιοιι επεεο!ι!ιοεε!ιο!ιεπ πιο Βπο!ι!ιοππ!ποβνοο 2,1., Μάκη· ιο
.!οιιι·.4 ΚΜ. πο· ποε!ιιι!ιιο.ιιι!ιι·ιιιο!. Ροοι.οποιο!!ποΒ;ιο ποπ .,οποχ·οο38ι.Ροι:οι·ειιπι·ις_Νοννε!ιγ-Ρι·οοροοιΗ Μ, επ ι·ιοιιι:εο.-Π ο οπ. οι·ιοι.:οοιΜΜ 20 !ιιιιι·ιιιιι.!ιι!ιοιι,10Ποιο !ιο!οιπιιι·!ιοιι.Πει· 1οποπιοιιεΡοοιμοοινιοο!!ο επι'πιο πωωιοο οοιιιο!ιο!ιοπιιιιιιιοιιποΒοο ιιιι.ι.οιπιω ιιπ
Πιτπιο 3 ιοο!εοεριι!ι:οποΖοι!ο ιο Ροιιι οι 18Κορ. οπο: 35 Ριοπιι._Ποιι ποπ Βοει:ιιΠιο τοιιτοιιποο Κοπιιοιοπι·Πι. οποιοι Ἡοοοοι;ιιιι πι.Ρο
Απιοι·οοιινοι·ποιι268οροι·οιιο!πιιοοι!ιι·οι·0ι·ιπιπε!οι·ιιΕο!επποεπιιι!ι.- τοι·ειιπι·ε,Ροιοι·ειιπι·οοι·θεια»,Ροιοι·-Ροιι!ιιοεριιο!επ ι·ιο!ιι.οο Βρι·οο!ι
Βο!οι·οιο ννοι·ποοοποο ποιο 8ιιιιιονοιι18 ΚΜ. ρι·ο Βοαοο ιιοιιοι·ιι·ι:. ει.ποπειι !!ι!οιιιοε,ιιιιω-οοιι ποπ Ει·οιι.ιιενοιι 2-3 Ποτ.

Μ 5 ει. Ροιοι·ειιπι·Β. 30. .Τοοποι (Η. Ε'οοι·ποι·)

1ιιιιιι1ι.: Θ. ν. νοεε: Πο!ιοι· Πγροοιιειοπε. - Βι·. Ε). !ιίοι·ιιο: Βιο Ρο!! νοο Βοποοει·πιιιε ο!οοι·οεο.- Βοι'οι·ειο: Ρι·ο·
ι'οεεοι· Α. Βοοιπε!ιιγ: Ροι·ιοοι·πιιιε ιιπ Κιοποεο!ι.οι·.- Βιιο!ιοι·οοεοιεοπ ποπ Βοερι·οο!ιππο·οο: Πιο Νοιιοοινιι!επιιι.ι·οο πει·
Δι·2οοιιοιιτο!. Ρ!ιοι·ιοο!ιο!οο·ιεο!ι-!ι!ιπιεο!ιοεΠοιιπιιπο!ι νοιι Ρι·οι'. Ι)ι·. Ε. Ιποινιο. - θιι·ποπιιιι.ιο πω· Ηγι;ιοπο ποιοι· Βοι·ιιο!ιειο!ιιι
πο· πει· θοεοι.οε·οοποε ποε ποπιεο!ιεο Βοιοιιοε ποπ Οοειι·οιο!ιε, ιιοειιιοικοτ νοιι ΡΜ!. Πι. Ρι·οπεοιιο.-Ροι·πιοποπ Ηπορρο:
οπιιπο!ι πει· ιιγειοοο. - Πι. Α. Βιοιι!ι: Ποιιοι· Τοοιροι·οοο-Αοειο!ιοπ ποπ νο!!ιε!ιοι!ειιιιιοο πιο Νοι·νοο!ιι·οο!ιο.- Πει· Βοιιοιο
τοπ πει· Νοποοιιοι·οοεο. 8οιιιο θιοεο!ιιο!ιιο.!ι!ιοιεοιιο ιιιιπ ι;ει·ιοιιιιιι·οι.!ιοιιοΒοποιιτπιιε· νοο Ι)ι·. !.ππνιιο· Κπιιορ. - Βι·ιει'ο ιιιιοι·
ιιιιεοι!ιο!ιο θιοεπππ!ιοιιερποΒο, ιιιι·ο οιε!ιοι·ιεοπ Ι.οιει:ιιοε·οο ποπ !ιοπιι€οο Απι'εο.!ιοιι νοιι .Τ

.

Ε. Ψ. 'Ι'ιιππιοιιιιιιι. - Ζε!ιοιοι·
Αει·οιοτειι; πει· «θοεο!!εοιιοιι !ιν!ποπ. Αοι·ετε» ιο νιίο!ιοοι·. - νοι·ιοιεο!ιι:οε. - Μοι·ιο!ιιΜε-Βπ!!οτιο Μ. Ρο
ιει·ειιπι·εε. - Απποιε·οο.

!ιοιιοι· ι·ιγροοιιεπιπε.
νοιι

θ. ν. νοο ε.

$οιι.ποιο πει· οοι;!ιεοιιο ΑΜΙ. Βι·ο.ιπ (πιο'ε απο 1840)
ππι·οιι Βοεο!ιι·οιοποιε ι;ονιιεεοι· ΒτεοιιοιοπιιΒοο ποπ Ζο

ειιι.οπο ποεοι·οε Βοινπεειεοιοε. πιο οι· ποιοι· ποιο Νιιιιιοπ

«ΗΠιοοιιειπιιε» επεοιοιιιοοιοεειο, πιο ΑπιιοοιΙιεοιο!ιοιι. πει·

Αοι·ειο ποπ @οποο :ιοί πιο Οιοιιιοι Βο!εο!ει, πιο ιοοιιι·
ο.ιε 50 .Τοιιι·ο νοιιιιοεεοπ. Πειιειο!ιο!ιτ ποιο πιε Επι
νιιο!ιο!ποπεποεο!ιιοιιιο ποε Ηγροοιιεπιπε ιο πιοεοιο Ζοιι
ι·επιπο, εο ινιι·π ποιο ειο!ι πει· Πειιοιοεπεποε οιοιιι νει·

εο!ι!ιεεεοο !ιπποεο, ποεε πιο Βοποπιποε πιεεει Ζπειιιοπε
ιοι·πιοο ποεοι·οε Βοινπεει;εοιοε νιο! Ζοιι οοιιι·ο.πο!ιι:. πιο

ειο!ι ειοο - "οοο οποο πιιιειιιιιοπο -- Οο!ι.πιιε επ νει·
εο!ιοιιοο. Ιιο Νπο!ιιο!εεοποο ευ!! ινοποι· πει νοι·επο!ι

8οιοοοιιι ινοι·ποιι, Βιι·οιιιι·οΒοο επ !πεοπ Με ρεγοιιο!ο
@απο Ρι·οΜειιιε επ οιοι·πιιπεο. νιο!ιοο!ιι· εοιιοιοι εε εο
!ιοι.οπ επ εοιο οπο ποιιι νοι·ιιοοποποο ι·οιοιιοο Μο.τοι·ιο! επ

εο!ιοριεο, πιο .ι!ειοπο8ενοιεο!ιιοποιιΙιοιιοο οπ ιιο!οπο!ιι.οπ
ποπ ρι·οιιιιεο!ιο Ποοεοπποιιοοπ επ οιο!ιοιι.

Σε πιοιιι οπο! ιιοπιοποιοο !ιειοοιι !ιοι·νοι·ι·οποπποιι Απιοι·
ιοοιιι·, πει· πιο Βιιιειοοε πει· Ηγρποεο !οποποι, ποπ
Βοινοιε Πιτ πιοεο!ιιο !ιοιειτ ιεποιιι ΠοοειιιοΒοοεο πει·

οιοεοο νοι·επο!ι. Πιοειι·ιιιοο οι ιιιοποποιι πιο Ρι·οοο οιιο!ι
ποιο νιΙοεοο πιο· Ηγριιοεο. Με ποιοο Ηοπριιοοι!ιιιιο!
πο· οπο! οιοοο εο!ι!οΓο!ιο!ιο!ιοο Ζοετοοπ, ιιι ποιο πιο
Βοοιιιι!πεεοοι·ιιειι ει·ιι6ιιι. Μ., ιιοιΤο.εεοο πιιι·ιοο. Νοο!ι
ιιοιιιο ιιοποιι οινοι Μοιοιιοε;οιι πω· ποε Ψοεοιι πει· Ηγο
ιιοεο οιιι·ιΒο νοι·ιιοιποε, νοο ποοοιι πιο οι·ειο ππι·ο!ι

Ι.ιοιιοο!ι ποπ Βοι·οιιοιιο (Νεοοχ°οι· Βοιιο!ο) ποπ πιο
οποιοι ππι·οιι (Ποιο ο ι ποπ εοιοο Νοο!ι!”ο!Βοι·(8ο!ιπ!ο πει·
Βο!ροιι·ιοιο) ιιοει·ιιοποι πιπιπο. νοιο Εοπο πει· 60οι· .Ιο!ιι·ο
πο !ιοιι:ο Οιιοι·οοι εειοο Βιππιοο επι ποιο Οιοιιιοι.ο ποε
Ηγροοιιειοπε ιιοι.ι·ιοοοιι, ινοποι ιιιιο ιιοπριεοοιι!ιο!ι οπο!
πιο Ηγειοι·ιεοιιοο ποι· Βο.!οοιιιοιο ειο πιοΓοεεεοποε Βοώ

εο!ιιποοειοετοι·ιο! Βοιιοιοο !ιοιιοιι. Οιιοι·οοι πο!ιιοΒιο
επ πει· οποο !ιοπι.ιΒοο Τοποε νοο εειιιεο 8ο!ιιι!ει·ο οποι

@οι νοι·ιτοιοποο Ποιιοι·2οποποο, πεεε πει· Ηγροοιιειιιπε

ειπε Νοοι·οεο εοι ποπ ποι.ι·οοοιιοι· ποιο θειιιοι πει· Ηγειοι·ιο
οοεο!ιπι·ο. ιιπ Ε'ο!Βοοποο τοπιο ιοιι πιο Απειιι!ιι·ποποο
νοο Βοοιοειη, οιοοε Οιιοι·οοι.°εοιιοο 8οιιπιοι·ε. πιο
ιο!ι ιιπ Με” ει.. μ. ιιπ Ηοριιο! πο οι Ριιιο ο.οιιπ!ιπι·οο
θο!οΒοοιιοιτ ιιοιιο. Β. πιιιοι·εοιιειποι πιο; ΟΙιοι·οοι 3

Βιοπιοο ποτ Ηγριιοεο; Ι. πιο Ι.ειιιοι·ειο (ποιοιι
Αποοοεο!ι!πεε Ιιοι·νοι2πι·πιοο) Βο!ιεοοεοιο!ιοοι ππι·οιι ιι!!

Βοιοειοο Αοι1ειιιοειο ποπ !ιιιιιει!ιοιι οι·οοπε!ιοι·ο Οοοιι·οο
οποο. Π. Βιιοπιπιο πει· Κο.το!ορειο (ππιο!ι Οοιιοοο
πει· Αποοιι »πιο Ρο.ιιοοι ιι.πε ποιο οι·ετοιι ιοε ιιννοιτο
Βιοπιππι !ιιοποει·οοιιιιιιι) Βο!ιοοιι2οιο!ιοοι ππι·οιι Ρ!ειιιιιι
!ιιο.ε οοι·οο, πιο ιιιιι·ιιεοι·οο Βιοπεο.ιο!ιοιι. !)πι·ο!ι διπο
ειι·οιο!ιοιι οποι· ειιοιιοε Βοιιιοιι ποε 8ο!ιοιιο!ε εο!οοει πει·

Ηγροοτιειι·ιο οποι Βιοπιπιιι ΙΙΙ, ποιο 8οιοοιιιοιιπ!ιειοπε.
Νπο ινοι·ποο $ποεοειιοοοο, π

. ε.. Βοίειι!ο ποε Ηγροοι.ι
εοπι·ε ο.πι.οιοοιιεοιι οπεεοιπιιιι, ιοπο ειοποοοιιοπε. ι!!πειο
ποιο οποι· ιιο!!ποιποιοι·ιεο!ιο !Σιορίιοπποε "οι οοεοοοιιι
ιοεο. - Νιιι· ιπεοίοι·ο Με Ο!ιοι·οοι πιο Βοποπιποε πει·
8πεποειιοο, πει·ειι Βιο!ιπεε !ιοπιο ιιιο!ιτ ιιιο!ιι· Βε!οπειιοι
ννοιποο !επιιιιο, ποιοι·εοιιιιι.ει !ιοι›οο επι!. "πιο πιο ποπ
Ειπε Ρει·ιεοι· Βο!ιπ!ο νοο εοιοοο Ι.οιιιοο πο. Δπο!ι !ιοπιο
οι ποσο Βοοιοε!η· πιο ει·οοπο ιιγειοι·ιο οοιιπιιιο ειπε
οπο οοο ποε ει·οοπ ιιγριιοτιειπο (ποιοι πιοεοιο Νοιιιοο
ίο.εειο Ω!ιο.ι·οοι πιο 3 Βιοπιοπ εειιιοι· !ιγειοι·ιεοιιοο Νοο
ι·οεο επειιιιιιοοο). !)οε ε·ι·ιιεειο θοινιοιιι !οει Βιιοιιιε!η
επι πιο εοιιιοτιεοιιοο Βιπιποοεο πει πει· Ηγροοεο, νιιο!οιιο
πιο Ιποιιι.ιιιιιι πει· επεεοι·ιι·ι:οπ Βγιορτοιοο ιπιι; ποιιοο πει·

Ηγειοι·ιο ι›οινοιεοιι εο!!εο. Κοιο Μοοεοιι !ιποοο πιο επε
εει·ιιιο ΙΛι!ιιοποο νοο οιοοι· ιιγειοι·ιεο!ιοο ποιοι·εο!ιοιποοι
Πιο !οι2ιο Βοιιοπριποο οι πιιιιο!ιτιο, οοιιοο!ιοι ιιοιιιοι!ιι.
ποοο οι: ιπνοοιιιιπε εε!οιιποο πιο ιιιι!π επι ιιοιιιιποο
!)ιοΒοοεε: Με ππι·ο!ι οιοοιιε, !ειι!οι!ιοιιο νοι·ειο!!ποποο
@οι Μπιιιπε ποπ Βιι·ιιιιιρο!! οοιιοοιιιοιι πιο· πιο
ιιγειοτιεο!ιοπ Βιιιι·πιιΞεο Με οπιθι·ποπ !οιι!οι·οοιιοι· νοιειο!

!ποοεο επιειοοποο) ιιοινοιποιπΓεοο Ιππ!ιιιιποιε ινοιο!ιτ
οιοιιι ιιιιιιιοι·, ιο εε!ιοιι πει· Ε'τοιοπεποΒοειιοο εοίοι·ι, οπο
ιιοιιπ πιο ο

ι

πει· Ηγροοεο ππι·ο!ι ιι·οιοπο Βιοοοιιποε οπι
ειιιοπειιο Ι.ιιιιιοποπ ιιι πει· Ηγροοεο οποο εοιοιι ποπ
οπειιοιιιοε!οε ποιο Βοιοιι! ποε Ηγροοιιεοπιε ποιο!ιι.
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Με Ρετἱευτιιι' ευ άετ Βευιυευν εειυειυ Αυάιτοτιιιιιι
άιε Βιουτυ;υειτ Ουετοοτ'ε υυά εειυετ Ι.ευτευ άειυου
εττιττε, ινετ εΙΙετάιυεε ευιε τιουτυτε Ηνετετιοε. υυά

εειετε άιε Ουετοοτ'εουειι ΜετΙιτυεΙε υυά 8τεάιευ ευι”ε
εουυυετε. Με υυεττεεοΙιειιά ντιπ εε ευετ ευ ετΓευτευ,
άεεε άεεεεΙυε Μεάουειι νοτ υιευτετευ άτυπου ιυ άετ

$ειρεττιειε υει Ουειτοοτ εεΙε,εευ υεττε. Ψιτ ινετάευ
εευευ_ άεεε άἱεεετ Μυετευά Με Βιιυτε Βεννειείυυτυυε
υυά Ι)ειυουεττετιοιι Β.°ε ινιάετΙεετ.
Με ε.υίευεε ειετυυου υιιυυεεΓοουτευ άεετευετιάευ Βουτ
εειττε άετ Ουετοοτ'εουευ ΒουυΙε ίε.τιάειι ετετ υεου
ειιιειτι .ΙειΙιττευιιτ οτι”. Ψιάετερτυου.
Βετιιυειιυ, άετ Πι Νευον υει ΙΛευειυΙτ άευ Πτυ
υοτιειτιυε ετυάιττ υυά άεεεευ εουου 1866 ιιι ειυειυ νιευιε
υεΙτειιιιιτ εεννοτάευειι ιιιυΓεεεευάευ ΨετΙτ υιεάετεεΙεετε
Ε'οτεο!ιιιυεευ υεουεερτυίτ υεττε, ετεΗτε άιε Βιουτιευειτ
άετ Ρετιεετ Ι.ευτευ ιυ Αυτεάε υυά νετειιουτε άιεεεΙυευ

2υ ννιάετΙεεευ. Μιε ΗειυρτΒεννιουτ νετΙεετε Βετυυειιυ
ευ! άἱε ρενουιεουευ Βνυιρτουιε άετ Ηγρυοεε, άΞε Μουτ
Με Νευτοεε ευίΒετεεετ ντετάευ άιιτίε, ε.υου του άετ

Ηχετετιε υειυε ειιάετευ Με ευεεετε ΑευυΙιουυειτευ
ευίννειεε. Με Πνευοεε εεὶ νιεΙιυευτ ευι
θεεΙευ:ευετευά, ειιιε Αττ 8ουυιτ”, ιυ άειυ άιε θυεεεειιυιιι
τετ ετυοιιτ εει. Με 8τεάιευ Ουετοοτ'ε υυά άεεεευ
Βευτε Ι.ευτε νουι μετά υνρυοτι<ιυε εειευ υυτ Κυυετ
ρτοάυοτε. Με Ευιιυειτιιουυειτ άετ Βεουεουτυυ8ειι (Πιετ
οοτ'ε ετυΙυττ Βετυυειυι άυτου άιε ετοεεε 8υτ;Βεετι
ιυιιιιιι άετ ΙΙνετετιεουειι, ευ τνε!ουειι ιυ άετ ΒεΙρεττιετε
ειιρετιιυειιτιττ ννυτάε. Ειυε Κτευυε υευε ιιιιιυει· νου
άετ ευάετευ εεΙεττιτ, ευου υυττευ άιε Ειιρετιιυευτε.τοτευ
υυννιεεειιτΙιου, άετ ειε άὶε Βεάευτυυε άετ Βιιεεεετιου υιευτ
Ιτειιυτειι, άυτου ευίεΙΙιετε Βετιιετυυυεευ, Αυεειυετιάετ

εετουιι€ευ οτε. άιε Κτευυευ «άτεεειττ».
Με Βευευρτυυ8ευ Βετυυεὶιιι°ε Μιάου ευεεετυεΙυ
Ρετιε ινουΙ υιετ ιο άετ Βευτευ ΜεΙτ υυΒετυειΙτευ Βει

Μ!. εΠε τιευετευ Βεουειουτετ Γυεεευ ευΓ εειυευ Ι.εΙιτειι.
Με Βεάευτυυε άετ $υεεεετιου ιετ άυτου Βετυυειιυ
Με.τ υυά ΓοΙΒετεουτ ετΙευτεττ υυά υεινιεεευ πετάω. Ιυιυ
νετάειυυευ ινιτ ειυε ΕιυτυειΙιιυε άετ υγριιοτιεουειι Ζυ
ετειιιάε, άιε νου Ε'οτει υυτ "Με ιυοάιυοιττ ννυτάε.
Ποτ Ιετττετε Αυτοτ υυτετεουειάετ:

1) 8οιυυοΙευε - Βετιυ8ετετ (Μιά άετ Βεειιιυιιε
ευυε, ιυιτ ΑυΓυὶετυιιε εειυετ Βυετειε Ιιευιι άετ Ηγρυοτι
ειττε άειι Βυεεεετιουευ άεε Ηγρυοτιεευτε ινιάετετειιευ;
εε υοετευτ υιιτ ειυε ττεινιεεε Μυάτευειτ.
2) Ι.ειουτετ $ουΙεί - Ηγροτειτιε οάετ Ουετιυε
άετ Ρτευτοεευ - άετ Βεειυυυεετε υεϊοΙετ άιε ιυειετευ
Βετευ!ε; εε υεετευτ Μου άειτι Ετννεουευ υειιιε Ατυυεειε.
ε) Τιείετ Βου1εί οάετ Βουιυειυυυυειυυε; ιετ ευε

εεεειουυετ άυτου υειουυετυ;ε Διυυεεἱε υυά ευτοιυετιεουε

Αυει”υυτυτιε ι”εετ ει!Ιετ Βιιεεεετιιιυευ.
Βεἰ άετ ρτεοτιεουευ Αυευυυυε άετ Ηγρυοεε Μιά υιευ
ειου Μουτ νου άετ ΜειυεεΙΙιείτιευειτ ειιιου άὶεεετ εουε
ιυετιε1τευάευ Μυτυει!υυει υυετ:ιευΒειι ιυυεεευ; άοου εε
ιτευττ ειε ιιιιιυετυιιι ινιουτιεε ΑυυιιΙτερυυοτε ειιτ Βουτ

τυευυιιε Ιινρυοτιεουετ Ζιιετευάε. νου Βτοεεετ Βεάευτυυε
Πιτ άεε ννεεευ άετ Ηγρυοεε ιετ άετ εεε. Β.ιι.ρροττ,
ά. υ. άιε υγρυοτιειττε Ρετεου υΙειυτ υπ ρενουιεουευ
Οουτεοτ του:άειυ Ηγρυοτιεευτ; ννευτετιά άιε υυτυτεΑιιεεευ
ννεΙτ Πιτ τυο υὶουτ πιευτ ευ ετιετιτευ εουειιιτ, νετετευτ
υυά υείοΙετ ειε ῇεάευ ΒεΓευΙ άεε Ηγρυοτιεευτε. Αεί
άιεεειυ Βε.ρροττ υετυυτ Με ετοεεε Μετιεε ειΠετ Βτεουει
ιιυιι€ευ, Με ε.Ιε $νυιρτο ιυε άετ Ηγρυοεε υεεουτιευευ
υτυτάειι. Πε. υυυ άετ Βε.ριιοττ επι τειυ υενου1εουεε
Ρυε.υοιυευ ὶετ, εο ιυυεεειι ινιτ νου νοτυυετειυ ευυευιιιευ,
άειεε :Με άυτου ιυυ υεινιτυτευ Βτεουειυυυ8ευ ρενουιεου
υεάιυετ ειυά.
Βετ ΙΕιυυυεε άεε Ηγρυοιιεευτε ετεττεουτ ειου υει άετ
ιυιτ ιυιτι υι υγρυοτιεοΙιετυ Βεριιοττ υευυάυουευ Ρετεου
ευ! εΠε θειυειυ8ετυυΙο υυά 'Γτιευε_ Ι)ευυνοτευυΒε, θε
άυουτυιεε υυά ΨιΙΙευετεευυεευ υειιιι ετ υετνοττυίευ,

ειεευειττιθετ
ο

ετυτυου, νετιιιυιάετυ οάετ Θεια νετεουννιυάευ !εεεευ.
Αεί εοιυο:ιεουειιι τ3ευιετ εευειι ινιτ Μιυιυυυ8ευ, Οουττεο
τυτευ' ΚυτεΙερειε, Βουορτειάε υυά υυτοιυετιεουε Βενε
ευυεευ ειιτττετευ οάετ νετεουινιυάετι. Με υοτιυιι!ε Βου
ειυιΙιττττΙειεετ ειου ιο Αυεεετυεειε οάετ Αυε!εεειε νετ
ντευάεΙυ, εε ττετευ Ρετεεετυεειευ ευΓ. ΜΗ Ιειουτετ ΜυΙιε

Βε!ιυετ εε τα Ηε.ΙΙυοιυε.τιουευ οάετ ΙΙΙυειουετι αυτ” άευ
νετεουιεάευευ Βιιιυεεεευιετευ ευ ετεευΒευ; ευευεο ευτ
ετευευ ΒΙιυάυειτ, Τε.υυυειτ, Αυοετυὶε υυά Αεευειε. Ρετ
υετ ειιιά νεεοιυοτοτιεοΙιε υυά ττορυιεουε Βτεουειυυυεειι
υεεοΙιτιευευ ινοτάευτ Με Ρυ!ενετΙευεεειυυυε υυά -υε
εουΙευυιευυε, Ττευεριτιιτιου; άετ Βιιιττιττ άετ Μευεττυει
τιου Ιειεετ ειου νετεουιευευ. Βοευτ ΒΙυτυυτ.τευ υυά Βυτ

εευυιΙάυυεευ ειυά του ευτυευτιεουειι Βεουεουτετυ υετ

νοτεετυίευ υιοτάευ (Βοτυυειιυ. Ε'οτε!, ΒνυεΙυιυ
ο. Α.); άἱε Ιετ2τετειι νετυυάετυυ8ειι Ιιεεεευ ειου ευετ
υυτ εεΗτειι υυά υει υεεουάετε ευεεεετιυΙευ Ρετεοιιευ

υετνοτυττυ8ευ.

Με ινεὶτ άιε Μεουτ άεε Ηχρυοτιεειιτε τειουτ, υεινειεευ
Με εοεειιευιιτευ ροετυνρτιοτιεουευ 8υεεεετιουευ υυά 'Γοτ

υιιυειιιεευυυεετι (ευεεεετιουε τι εουευτιοε). Εττυευτ ιυευ
ειιιετ ιυ τιείετ Ηγρυοεε υευυάΠουευ Ρετεου άευ ΒεΓευΙ
Μου άειυ Ετινεουευ, εΙεο υει.ου άετ Κυουυευτ ιυ άευ
υοτιιιει!ευ ννεου2υετευά, ιτεευά ειυε ΗευάΙυυε ε.υετυ
Πιυτευ, ειυε ΗεΙΙυοιυετιου ευ υευειι Με., εο ννιτά άετ
ΒεΓευΙ ευεεευιυττ, εοΒιιτ Πι άευ Ε'ειΙΙευ, ινε Με ΔυεΠιυ

τυυε ειυετ $υεεεετιου ευ ειυε υεετιιυιιιτε $τιιυάε εευιιυ
άευ ννετ ς'Γετυιιυειυ8ευυιι€). Με εινιεουειι άειυ εττυοιΙ
τειι ΒείευΙ υυά άετ ΑιιεΓϋυτυυΒ άεεεεΙυευ ετεΙεεευε Ζειτ

υεττιιε Πι νετειυεεΙτευ ΡεΙΙου υυετ ειυ δευτ (Ε.ιευει.υΗ.,
Βετιιυειιυ). Με ΕΞυτετευυυε εοιυυτιεουετ. μι ρυτυοΙο
8ιεου-ευετοιυιεου ΓεετετεΙΙυετετ 8τοτυυ8ευ ευι` άετυ ννεεε
άετ 8υ88εετἰου άετΙ ιιυε Μουτ υυετΙιΙιιττΙιου ετεουειυευ.
Αυε άειιι τειεΙιουευ Ι.ευευ Ιετυευ Μι· άευ ειιοτιυευ Μυ
Ηυεε Ιτειιιιευ, άευ άιε Ρενουε ευ! άεε $οιυε υιιευυτ. Με
Πευετττεευυε; άιεεεε Ευιάυεεεε υϋυυειι ινιτ Μουτ ετυΙει
τευ, πιτ ινιεεευ ιιυετ ειιιε Βττευτυυε, άε.εε Ηευτε νοτ
Κυιυιυετ ετετευευ (ττορυιεουε $τοτυυε), άειεε Μευεουευ
νοτ Αιιεετ 2ιττετιι (ιυοτοτιεουε 8τοτυυε) υυά άεεε ντιτ νετ
Βουειυ εττοτΙιευ (νυεοιιιοτοτιεουετ Ειυυυεε) υ. ε. ντι.

Νεουάειυ Μι· ειυευ υυτεευ ΠευετυΙἰου υυετ άεε Ψεεευ
άετ Ηγρυοεε ευ εευευ νετευουτ, Βε!ειυΒευ ννιτ τοι· Βε
ερτεουυυε; ειυεε ρτε.οτιεου ινἱουτὶεευ ΡυυΙττεε: Με ετ
Ζευετ ιυευ Ηγρυοεε? Με 8ουυΙε νου Ρετιε Ιευττ, άεεε
άυτου νετεουιεάευεττιεε Μευιρυυιτιουευ (Ριιιιτευ ΒΙΜ
εευάετ θεεευετϋ.υάε, Βειυευ άεε 8ουειτεΙε, ιιιεευιετιεουε
5ττιουε, άυτου Βετυυτευ ΒεεουΙοεεευετ θείειεεε, Με
8ουΙεΓιυἰττεΙ ευτυειΙτευ) Μευεουετι ἱυ Ιιγριιοτιεουευ 8ουΙεΐ
νετεευυτ ντετάευ υουυευ. Βετ 8ουΙτιι` οάετ άιε Ηγρυοεε
ειιτετευτ υειου θυετοοτ άυτου Μυινιτυυυε ιυεευετι
εουετ, υυιάιετιεουετ ΚτεΓτε. Βετιιυειιυ Ιευευετ άιε
'Ι'Ιιετεεουε υἱουτ, άεεε νιεΙε Μευεουευ άιιτου εοΙουε Μιτ
τεΙ υγρυοτιειττ ινετάευ Ιιτιιιυευ. ετΙιΙε.ττ ευετ άευ Μυ
ττιττ άεε 8ου!ε.Γε ευΓ ιιυάετε υινειεε. Μουτ άεε ?Μιτου
ειυεε εΙευτευάευ Ου_ῇεοτεοάετ άιε άειυει ειυττετευάε Ετ
ιυυάυυε άετ Αυεευ εει άιε Πτεεουε άεε Ειυττ1ττε άετ
Ηγρυοεε, εουάετυ Με Βτνι·εττυυε άεε ΒιυεοΙιΙετευε. νετ
ετετΙττ άυτου άεε ΗετευτεΙΙευ άετ Αυτ;ευυάετ άεε νοιυ
Ριιιιτευ εττυυάετευ Ρυτιευτευ υεννιτυευ άιε νοτετεΙΙυυε
νοιιι ΙΖιυεουΙετευ υυά άιεεετ Πάει; άετ υνρυοτιεουε
8ουΙυιιιυιετ ε.υΓ άειυ Ρυεεε. Εε εειιυτ;τ υει εεειευετευ
Ου]εοτευ άιε Ει·ντεουυιιε άετ νοτετεΠυυε άετ υ1υάιευειτ
υυά άεε Βου!ε.τε, υιυ άἱε Ηνιιυοεε υετνοτευτυΓευ. νιεΙε
Ρετεουευ Βευοτουευ άετυ ειυΓεουειι ΒείευΙ άεε Ηγρυοτι
εευτε ιιΒουΙεΓειι Με». Βετιιυειιυ υετ τυιτ Βεουτ άιε
ιυυτιά1ιουε 8υεεεετΙου άεε Ιτιιιτττττε άετ Ηγρυοεε εΙΙετι
ευάετευ νεττευτευ νοτεεειιεευ. Ετ νεττευττ ετννε ιιι
άετ τοΙεευάευ Ψειεε. Ι)ετ υγρυοτιειτευάε Ατετ Γοτάεττ
άευ Ρετ.ιευτευ ευΓ' ιυιυ Βετεάε ιυ άιε Αυεευ ευ υΙιουευ;
ευεΙειου εει€τ ετ: «Με ινετάευ ιιιυάε. - Ιυτε Πάει· ειιιά
εουινετ - άιε ΑυΒευ ΓεΙΙευ Ιυυευ ευ Με τιτυυιευ
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τιιιιι8 που οιοιοιιτυουυιο ινιο ιτυ Βοιιιοι - Ιιιτο θιοΦιυΚου
νοτινιττοιι υιοιι - Βιο Πιιιιου, ννιο τιοτ 8οιιιοι Κουιτυι -
Βιο υοιιιοιου οιυ τι. υ. ν.» 8ο, υοιιου ννιτ. οι υειοιι
Βοτυιιοιυι ‹ιοτ ιΣιυιτιιι ιιου ιιγρυοιιυοιιου 8τιιιιιτυτιιοτυ
υιιτ Φο Ρουφ ‹ιοτ Ποιο ΚτουΚου Βοοοιιουου ΒιιοΒουτιουου.
ιυτ Φο Ηγρυουο οιυθοι;τοτου, υο ιιουυιυτ του Μπι Φο
ιιοΦιτοιι σου Φιυ ι:τυρουουυΒο- ιιιι‹ι νοτυτοιιυυουιοοου
ιιου ΚτουΚοιι 8οινοιιυουο ιιωτι, πιο υιιί Φο νοτιιουιιο
υου ρο.ιιιοιοοιυοιιου Ετυοιιοιυιιυιζου ($οιιτυοτυου, Κτουιριο,
Ριιοιιιοου οιυ.) οιυ2υινιτΚου; Φιτοιι Βοοιουοτο Βιιουτουιιο
υου Κο.υυ Φο ΕττοοιιυΒ τιου ΙΕιυου. Φο οτιιοιιιο ιιοι2ιιοτ
Κοιι ιιου Αυιιοτυ ιιοΚιιτυριι ινοτιιου. Ευ ιυτ ννοιιι οιυ
ιουιυιοιιουιι ουουυοιιτυου, Φιυυ 'Ποιο σου Βοιιοτ Ποτ Ηγο
υουο νου Β·τουυουιΕιυιιιιυυ οιιι ιιου Ετιοιο τιοτυοιιιουοιυο;

ιο ιιοτιυιιοΚιεοτ Φο ου ιιοΚιιτυριουτιου $ντυριοττιο υιυ‹ι,
ιιτυ υο ιιιυ.<ιοταπο τοπιο Φο Πειιιοτ ‹ιου 8οιιιοιυ ιιοτυουυου.
πιο υο Φωτ ννιττι τυου Φο Βιοιοιιου ΒιιιοοιιουΒου ο.ιιιυ
ΕιυΦιυοιιοιιυιο ινιοτιοτιιοιου τυιιυυου. Πτυ ιιου Ρυι.ιουι.ου
:πιο ‹ιοτ Ηγρυουο οιι οτινοοΚου, ιιοΦιτι ου υιοιυι. υυτ ιιου
Βοιοιιιυ «Ετννοοιιου 8ιο»; οοοιι τυιιυυ οιυ υοιοιιου Ετ
ννοοΚου ουιυοιιιοιιου οιυ ουτιοιιιιο ιιουοιοιιυοι ινοττιου.
ννιο ιιο.οιι Κυτ2Φιιιοτυτιοιιι υειιιιτιιοιιοιυ 5οιιιοι, υο ιιιοιιιτ
υοοιι ιιοτ Ητρυουο οιι. οιυ 8οινιυυου ΜοιιιοΚοιτυ- οτιοτ

ΑιιυρουυιιυΒυοοιιιιιι ι›ουιοιιου, υιιοιι Κοριυοιιυιοτε Κοτυιυι
νοτ. Ι)ιουοτιι Ποιιοιιιοιιυιιου υοοιι τιοτ Ηνρυουο Κουυ του”
υοιιτ οιυιοιοιιο ννοιυο νοτοοιιουΒι ννοτοου Φιτοιι Φο νοιι
που Ποτ Βουοτ Με 8οιιιυιυ Βοοοιιουο νοτυιοιιοτιιυε, Ρο
ιιουι ννοτ‹ιο υιοιι υειοιι τιοτυ Ετννυοιιου Μου ιιυτι υιιιυιοτ
Πιιιιου, Κοιυ Κοριινοιι νοτυριιτου οιο. Ι)ιουο νοτυιοιιτυ

τιιουυτοοοι υοιιιο Φιιιιοτ υιο νοτοιουιιιιτυι;ινοτιιου.

Βιο ιιιοτυροιιιιυοιιο ΒοιιουιιιυΒ ιιυ‹ι νοτινοιιοιιυτΚοιι ιιοτ

Ηνρυουο ιυι ιυ ιιοτ οτυι.οιι Ζοιι ιιοοιι ιιιτοτυ ΒοΚοιιυι
ννοττιου νοιι. ιιιιοτυοιιιιτ2τ ννοττιου. Ηοιιιο οι οιυ ιιο
ιτοιοιιιιιοιιοτ ΒιιοΚυοιιιο.8 οιυοοιτοιου, οιυο ετουυο Ζυιιι
νου Αοτ2ιου ιιιιιι; Φο ιιγρυοιιυοιιο ΒοιιυιιΦυυε Πιτ νιτ
Κουτζιου ιιυτι υοΒοτ Πιτ Βοτοιοιιου. πιο νοτιιιιιι ου υιοιι
υιιιι τυιι ‹ιου θοιοιιτου ιιοτ Ηγρυουο? Αυι Φο Ε'τοεο,
οιι υοιοιιο Οοιοιιτοιι νοτιιουιιου οιυο. Κουυ ιοιτιοτ υιιτ Πο

ιιιιιουτι Βοουιινοτιοι ινοττιου. ΠτοΒου ννιτ Φωτ, οιι πιτ
ιιιυου τυοοιιιιου ΒοΒουιιοοτυιοιιου, υο Φιτιου ννιτ Βοιτουι
οτινιιιοτυ, Φιυο υιιτ Πιιυοιιου, ιιυεουοιιιοΚτου Ηγρυοιιυιτου
νου υοιιιιυιτυου ι·'οιοου υοΒιοιτοι υοιυ Κουυ. Μου ιιο.ι
οιιι οιυο νοτυοιιιιιυυιοτυυο τιου ΑιιΒουιοιυ2ιιυιουιιου ιιο.οιι
άοι· Ηγρυουο ιιιυεοννιουου, Φο υοτνιιυο ΚοιυιιοτΚοιι υοι

Βουιοιοοτι ινοτοου ιιυτι τιοτοιοιοιιου τυοιιτ. Μ. Φο Ηγο
υουο νου νοτυοιιοτοιυ ιιοι οιυοτυ ΙυΦνιΦιιιτυ υοιιννιοτιο,
ιουυου υιοιι ιιιτο οιννυιοτουΠοιο.τοοτυοιιοιυιιυΒου υιοιι$Φιτοιι

8οοιουοιο θοοοιιυιιιζοουιιουου νοτιιιιιου. υο ιιο;;ι ου υιιι

ιιοτ Ηο.υτι, Φιυυ ουι` Φο ιηρυοιιυοιιο 'Ι'ιιοτυριο νοτοιοιιιοι.

ινοτιιου υοιι. .ιοΒιιοιιου Ειτροι·ιτυουιιτου, οιι ιιιιιιιιΒο ιινιο

οοτιιοιιιυ8 τιοτΒιι2ιιυοου υιυ‹ι υιτουΒ οιι υιοιτιου. Ευ υιυ‹ι

Γιιιιο ιιοΚουυι. 8οινοτιιου. τιο.υυ ιιιιιιιιΒ ιινου·ιι.ιυιτιο Ροτ
υουου υρουιου ιυ Ηνρυουο νοτιιοιοιι. Φι.υυ τυιτ υοτ
Φιτοιι ινιοτιοτιιοΙιο Βιιουυοου Βουτοιοοτιου υυοΒοοιιυιιιιοι
ιιΔιυυιιτοιιοιι Βοι.τιοιιου ινιιτοο. Βοιτιο Ποιιοιυιιιυτιο οιυο

ιοιοιιτ ου νοτυιοιτιου Φιτοιι τιου ιυ ιιοτ Ηγρυουο 8οΒοοο
1ιου Βοιοιιι υιο νου υοιουι οιιιυιιυοιιιοιου ιιυτι υιοιι νου

υιοτυυυτι Αυτιοτοτυ ιιγρυοιιυιτου ου ιουυου του νου ιιιτοτυ

Δω. ινιτ τυοοιιι.ου υιιτ Κιιτυ Φωτ ιιιυννοιυου, Φιυυ
ιιοτ υιοΒιιοιιο Μιυυιιτοιιοιι οιυοτ Ηοιιτυοι.ιιοτιο ιιιτο Αυ
ντουΦιοτΚοιτ ιιοοιι υιοιιι. ιιοοιυττοοιιτιοου Κουυ; νιοιυιοιιτ
υοιιου ινιτ ιιυυ υιιτ Φιτιιιιοτ Κιυτ ινοττιου. Φιιυυ 2ιιιυ Ηγο
υοι.ιυιτου Ποιιιιυε υυ‹ι 8ο.οιιΚοιιυιυιυυ εοιιοτι. Ευ υοιι

υιοιιι ιοτιοτ ΑΜΙ; ιιγρυοιιυιτου ιιυ‹ι υιοιιι: ιοτιοτ ΚτουΚο

ιηρυωιυιτι ινοτιιουι

πιο" ιιου ιιοτνοττοεουτιου θιοευοτυ άοι· Ηγρυουο
τυοοιιιο ιοιι Ζιουιυυου, 8οιιοτυιιιιοτ ουσ 8ιτιιτυ
ροιι υουυου. ι)οτ ιοιυι.Βοιιοιυυιο Αιιιοτ ιιοι Φο Βοιιιι‹ι
ιιοιιΚοιι κιοτ Ηχρυουο ιιυοιιΖιιννοιυου νοτυιιοιιι, υο.οιι ιιιυι

οι Φο Ηγριιουο «υιοιιιυ ουιιοτου οιυ Κιιυυιιιοιι ιιοτνοτ

Ηοτιιιουο υοιιινοτο Ηνυιοτιο»; Βοτυιιοιτυ ιιοι Φουο Αυ

υοιιοιιιιυις ινιτιοτιοοι. Γιιτ Φο ιιιοτυροιιιιυοιιο νοτινοτυι
ιιυτΚοιτ ιιοτ Ηνουουο ιιυιιου Μι ιιυυο;;οιι οιιυοουρτοοιιου:
Ροτοι, Ορρουιιοιτυ, νου ΒοιιτουοΚ-Νοι:2ιυΒ.
Κτοιιι-Ειιιυο, Κτυοροιιυ, Μοοιιιιιυ ο. Α. το.
υιο Φουο Αιιιοτου υοιιου ιυ άοι· Ηγρυουο Φιτοιιο.ιιυ Κοιυ
Αιιιιοιιτυιιιοι; ου ιιιυυου υιοιι οιιιοτΦο νου ιιιυου ιιουοιοιι
υοιου ιυτιιου.ιιουου υοιιτ ννοιιι ιυ ΕιυΚΙο.υις ιιτιυοοιι. ι)οτ
νοτυιιοιι οιυοτ ιιγρυοιιυοιιοτι ΒοιιουΦιιυε ιυι; ουοοΖοιΒιι:
ιιοι $οιιυιοτυου νοτυοιιιοτιουοτ ΑΜ (ιιουτυιοιυοιιου, τιιοιι

τυοιιυοιτου ιινυι:οτιυοιιου);
ιιοι Αρροιιτ- οιιοτ ΞοιιιοιιουιεΚοιτ, υοτνουου (ρυνοιιουο
υου) ΒιοτιιυΒου οιιοτ Ατιι (8οιιυιοτιιυοου, νοττιοιιυυου
ιιουοιιννοτυου);
ιιοι Αιοοιιοιιυιυιιυ ιιυ‹ι Μοτριιιυιυτυιιυ, νοτυοιιιοιιουου
υοιτιιοιιου ΒιοτυυΒου (ροτνοτυοτ8οιιιιυιουηιιιυτιιιυο, Μουιυτ
ουιιου οπο.) ιιυτι ουιιιιοιι ιιοι ρυγοιιιυοιιου
ιοιοιιιοτ Απ (ι>ιτουιοου. ΖννουΒυνοτυιοιιιιυοου), ννιο υιο
ιιυ Οοιοιι ιιοτ Νοιιτυυιιιουιο ιιυτι Ηνυιοτιο υιιιυιιιτοιου

ριιοοοιι.
Ετυοιιινοτι ννιτ‹ι Φο ΑυννοιιΦιυΒ ιιοτ Ηγρυουο Φιτοιι

Φο Μιιιιυοιι€Κοιι ιιυτι ιο.υοο Πυιιοτ τιοτ Βοιιουτιιιιυι;; υιο

οτιοττιοτι οιυ εςτουυουΜιτου νου θοΦιι‹ι υοιιουυ ιιου Ατο
του υυιι άου Ροτιουιου. Κτο.οροιιιι, τιοτ που” Φο
Ηνρυουο Μοτο υιιυιιιιιο, ιυι νου ιιιτοτ Δυννουιιιιυἔ Πι.υι
νοιιιο οιιοοΚουιτυου, ου. υιο 2ιι Ζοιιτυοιιουιι ιυι.

- ννουυ
κιτ οιιου Φο Ηνυιοτιο οιυ ιυτιιοοιιου Πιτ ιιγριιοιιυοιιο Βο

ιιο.υΦιιυ,ο 8ουουυι ιιο.ιιο, υο οιυ ιοιι ιιο.τιυ τιου Αυευιιου
οτυυτοτ Ε'οτυοιιοτ υοιοιοι. Μοιυο οιυουου οοτιυΒου Ετ

Πιιιτυυοου υιοιιου ιυιι ιιουου τιουΜ. .ιοιιοι ιυ Ροτιυ ιυ
ΕιυΚιουο; Φουοτ Αυτοι· 1) ννοτυι νοτ ‹ιοτ ιιγρυοιιυοιιου
ΒοιιυυΦιιυο Ηνυιοτιυοιιοτ. Αυοιι Μοοιιιιιυ ιιο.ι; μιο
Βουιιιοιι Βοϋ.ιιυυοτι, Φο ττοιιυιοιιυοιιο Ηνυι;οτιο υοι ιιγρυο
τιυοιι υοιιινοτοτ οιι ιιοοιυιιουυου: Φο Αιιιουο<%ουιιουου
υιιι‹ι ιυ Φουου ιι'ιιιιου υο ιουιο;οινιιτυοιι, ουυυ υιο ινοιιι

νοτιιιιοτυοιιουτι οιιοτ υοιτου Φιιιοτυ‹ι ιιοτ Ε'τουιιιυιι%ουι.ιου
ννοιοιιοιι. υοιιιοτο ιιοι ιιοιιουριοι, Φιτοιι ινιουοτυουο
κιοτ Βουυιιιιιιιοι ιυ τιοτ ιιγρυουο οιυο οιιυοιυιο Ηοιιιιυο
υοιυοτ Ηνυιιοτιυοιιου οτυιοιι οιι ιιυοου. Βοτυ Κουυ υιιτ

Οιειιιιιου υοιιουΚοιι, ινοτ ου οιυο νοιιυοιυοιΒο ΗοιιουτΚοιτ
‹ιοτ Ηνυιοτιο Βιο.ιιιιιι
Ειυο ιιυιιοιιοιιιουιιο ΕιυυοιιτυυΚυυε οτιο.ιιτι Φο ιιιοτυ

ροιιιιυοιιο νοτινουτιιιυτΚοιι ιιοτ Ηνουουο ιιοάιιτοιι, ιιουυ

υιοιι οιυ2οιυο Μουυοιιου ιιοτυοιιιου εοεουιιιιοτ οιυ τοιτυοτιο
του οτινοιυου. Ι)οτ Ρτοοουτυοτυ υιοιιι ιιγρυοιιυιτιιοτοτ
Ροτυουου οοιτοΒι ιιοοιι υοιιοτου Αυουιιου 10-20 0|ο(Β ο τ υ -
ιιοιτυ, νο υ 8οιιτουοΚ-Νοιοιυε). νου τιου 80 οιυ
90 μα.. Φο ιιγρυοιιυοιιοτ ΒοιιουΦιιυε 2ιιουυΒιιοιι οιυο.
Μουτ υιοιι υιιτ ιιοιυι εοτιυουιου Τιιοιι τιοτ ιιοοιιυιο Οπου,
8ουιυοιυιιιιιιυυιιιυ, οτυοιι€ου. ι)οοιι υιοιιι; ου ιουι, Φιυυ
υιιτ Ετυιοιιιιιιζ ιιιοτοροιιιιυοιιοτ Βτιοιοο υοιιτ οιι. Φο Ηοτ

οοιιιιιιτιιυιζ ‹ιου ιοιοιιιου 8οιιιο.ιυ, ιο τιοτ θουιυοΙουυ εο

υιιοι. Μιι ‹ιοτ υουυΒκοιι ιιγρυοιιυοιιοτ ΒιιυιιυΒου εποι
8οτι υιοιι τυοιυι; Φο ΕυιριιιυΒιιοιιΚοιτ Πιτ ΒιιοΒουιιουου;
ιο Βιοιοιιοτ ινοιυο υιτυυιι ουοιι Φο 'Ποιο άοιι 8οιιιοιου ευ.

ΟοιυτουΚτουΚιιοιι ιυι Κοιυ υιιυοιιιιου Ηιιιτιοτυιυυ τιοτ

Ηγρυουο. Φιυ ιιοννοιυου Φο νοτυιιοιιο νου νοιοιυ_
Ροτοι ιι. Α. Βοοιι υοι2οιι ρυνοιιιυοιιο ΚτοιιΚιιοιιυυιι
υιιιιιτιο υιοιιοτ Φο Βτυριιιυι:ςιιοιιΚοιι. Πιτ Φο Πγρυουο Ποτ

τω. Ιυ ‹ιοτ Ηοιτιοιιιοτοοτ ρυνοιιιοιτιυοιιου ΚιιυιΚ ιιο.ιιο
ιοιι νου 14 Ροι.ιουιου, ου ιιουου του τιιουιιουιιΒιιοιιο νοτ
υιιοιιο υυυιοιιιο, υιιτ ο ιιγρυοιιυιτου Κουυου; ου ννο.του

Φιτιιυιοτ 2 Ριιιιο νου οιτουιιιτοτ Μο.υιο του. Ζ. ιιυ·.ι

Π. Π.), οιυ Ε'οιιι νου οιτοιιιιιτοτ Ι)ορτουυιου του. Βου.)
ιιυ‹ι οιυ Γοιι νου Κοιυτουιο, ουτιιιοιι οιυ ιιυΚιειτοτ Ρο.ιι.
Βοι ιιου 2 τυουιυοιι οττοοιου ΚτουΚου ιιοιιο Φο Ηνρυουο
τιου ιιιοτιι.ρουιιυοιιου Ετιοιο υιυιιτιουιουεοτ ΒοτυιιιΒιιιιο,
Φο οιυο Ροιιουιιυ ιιιτ ου Αυοτυυιο υυτι Κουυιο ινιουοτ
ιιοιι ειιιτοιι ιιγρυοιιυοιιο Βιι%ουιιου ιυ Μια εοιιτοοιιτ
ινοτιιου Πιο τιορτουυινο ου ιιγροοιιουιιτιυοιιου ιιυτι νω

ι) ί! υ.υο τ.«Νοντουου οι; ιιιοου Φτου». Ρυτιυ 1898. ΑΙουυ
Ο Ρ. 8οιιιοτ «θουουο οι: ουιιιιτοτιοι'ιιγυτοτιο». Ροι·ιυ 1897

Βιοτυυο;ου



Μ)

ειιπιιιεςιιιιοειιιοοτι Ιοιιιοπιιο Κτοιιιτο Α. 8. οτιιρϊεπιι ιοιιοε
Με1οιιιιιοοιινο Βτ1οιο1ιιοτιιπο 118.011ιιοτ Βιιιιιτιο. νοιι
οιτιοτΗοιΙιιτιο ρενο1ιιεοιιοτΚτε.πιτιιοιι.οπ τ1ιττοιι1ιγρτιοιιεο1ιο
8ιιοΒοοιιοτι Μπιτ ιιιιεοτοτ Αιιειο1τι πιιο1ι 1τοιτιοΒοιιο εοιιι;
οε ττοιιιιοι οιιοτ Μο Ετοιοιιιπο ειιιο1ι εοτιιιτιοτ ι1ιοτοροιιι.ι
εοιιοτ Ετιοιοο, ιιτπ Μο Ηνριιοεο Με εντιιριοτπιιιιοοιιοτιυπο

ιοι1οιιιε.1ιε ιιποο1ιιιιιιιο1ιοπ 1ιζιτιιιτιιι ιιοτι ινοπ18οτι ιιπε ιιτι

Κο.τπριο Βοοοτι Μο Ρενο1ιοεοιτ ειι θοιιοιο ετοιιοιιιιοτι ΗοιΙ
ττιιιιοιπ οιιιειιτοιιιοτι.

Ειιι Η!! νοπ Επιιοοετιιιιιε ιτιοοτοοιι.
νοιι

1)τ.1Ξ). Μοτιιο.
ινοτττεο·, ιτοιιιιιιοπ ιιττι24. Νονοτιιιιοτ 1898 ιπι νοτοιπ 8ι. Ρο

τοι·ειιιιι·,οοτΑοτειτο).

Αττιθ!). Μετα ν. δ. 1ιο.1τοτοπ 1ιιοτ ιτπ νοτοιτιΜιτι1ιοιΙιιτιο;,οιο
ιιιιιο1ιτιι1ιοτοιτιοτι?Μι νοπ ιτ1οοτϋεοτΒιιιιοοιιτιιιιιε, ιιοτ πιιι:

8ιιιιι1ιν1ο1το1τιτοτιεοι·ιιτπ1ιο1ιοτιτ1ο1τιιτιεο1ιοιποπτιο;οποεοποποιεεεοπ
ινοι·. Αιτι 8ο1ι1ιιεοιοποτ ΜιιιιιοιΙππο (ιπ Ντ. 19. 1898,ιιοτ ει.
Ροτ. πιο‹1.ννοοιι.ι 1τιιιιοιο1ιτιιιο1ιιιιτοτ ιιοτιΑιιε,ι;:ιτιο·πιιι. νοτ
1ιοιιιιιι ιο1ιτοπιιοττποιεοοιιοποιτοερτοοιιοιι:«ΠοεοΜο Βιιιιοοοτιιιτιε
τπιιιιιττιο..Μο ινιτ οοπετειιτι 1ιιιιτοπ,- ι1οιιπιτινιιπι1 τ”ιιτ·ιιιιτποτ
ο·ο1ιοιΙτνιτιι.τ,οι" τ”τοι1ιο1ι πιο1ιτ 1το1ιοιιιριοι νιτοτ
ιιο π, ιιοοιι ινοτοπ Μο ννιο1ιτιοει:οτι8ντπρτοπιο,- πιιιιι1ιοιιιιο.ε
τοτπιτι:ιτοπι1οΓιο1τοι·ιιιιιι Μο Μοι:οιειοεοπ- οτοεο1ιννιιττιιοιιπιιι!
νι·οπιι 1ιοιποΗοιΙιτπο· ι·οι·1ιιο,τισ ιιιιιι:ο Μο ΒπάοοιιτΜιιε "οπιε
ετοιιε ι1ιτοππιτιιιεποπ, ιπιοοιιϋοοπ Οιτετε.οι.οτνοτΙοτοτι. Πο ντιπ
ιπ _ιοιιοιπΡΜ! οιτι ιιποι·νι·ιιι·τοιειιπειιοοε 11οειιιι:ιτιοι·ττοιοιιι».
1)οι· νοτ1ιιιιι ιιιιιι Απει:ιιιιο; ιιοε 1ι”ει1Ιοε,ιιιιοτ ινοΙοιιοπ ιοιι 1ιοιιιο
1ιοτ·ιοιιιοπντι11,1ιετ_ιοπο81τορειε1οιιιοι·8·οτοοιιτιοι·οιοτ..
Ρετ. Ο. Η. ινοτ τιπι'ιιιιο·,εδιιπι 2ιιτιιο1τοο1το1ιτι,- :ιιιιςο1ιιιο1τ
οετιπιι- 1ιοιοιποπι ,οο1οε:οιιι1ιοιιοτιΒοτιιιοιιποι πιιι· ιιιτιιι ειο1ι
ιτε Ποτε ιττττποτποι:1ιπιιοιι 1τοιιιοπΒιο1ιτιιπ;;οπ νοτο;τϋοεοτι.
‹1ιιοεγειο1ιεο1το8οτιιιτεο1ι ιιιιοτει11πιιπ. 1ιοιπ τπιιει1αι1ιεοιιοε
Ρΐοιΐοτι. Γτοιιιιοιιιοι·οιιοι· ιτιοιποτ ΡιιΙε 1ιοι εοιιι· νοτειο.τ·1ιτοπι
1ιτοιιοττι8ριποιιετοοε ιπτ 5. ιιπι1 Θ. 1811..πιιι εττιτιιοτΒι·εοιιιιτ.

τοιιιπε ιιοτ Βι·ιιετιι·επιι. Πιιππο1ι Ιιιι1ιο ιο1τ ιιιιι οιιιιι.;οννιιο1τοπ
πιοιιτ ε.τοεο1ιοπ.Πι· ιι·οιιιιτο επι ιιοι· νειτοτ·1ιο1ιοπνιι1ε ειιεεοτ
1τε.11τιιοτΜαι. τ'ιιιιι·ιοιιοπ Ποτο·οπ ιιιε θοεοιιιιιι ιιτιιιεπ? Πιιτ
ειιττιΒεεοιι ννιοι1οτ1ιιιιιιπε. Βτιιιο Μπι οποιο πιιι· ι1οτνιιτοτ·.
ι1οτιιο1ιΜΜΜ απ. οοιιι 8οιιτι οοι εο1ιοτισπιτικοΖοιτ πιοιιι
ιιππ: ννοιι1,νοτ1οιιο;ποτιιιοτ εοιτι Ππντο1ι1εοιπιιπτι ινο1Ιο πιο1ιτ
κιιττιΑΜΙ. Βο1τοιι;οι· ιιιιιιο οιιπο ειοιπ ινιοοοτι οιππιιι1 τ1οπΠι·ιτι
ιιπιοτειιοιιοτι1ειεεοτιππιι οε οοι οι.ννοε Βιννοιεο Μιι·ιτι οοι'ιιπιιοτι
ινοτιιοπ Ποτ @ποιο ΙΙοιιεο1ι ιτοιιϋι·τοο.ιιΒοποοιιοιιι1ιο1ιιιι _ιοτιοτ
τιιοιιιι;οιπ2 εοιτοιιοτι8οτιο νοιι Ρετιοτιιοτι, Μο οιπο Απ Μπιτ·
ττ1ιιιιιιιεο1ιοτΑπο” ιιιινοι· 1ιε1τοιι,ιιιτο Κτο.π1τιιοιοοιιιιιοτιτοιιιιοτι
ιιπιι :τοπω;; πιο τιιδο·ιιο1τΜοεο11ιονοτιτοιτπιιο1ιοπ.-- τιιιο1ιιιοτπ
ιιο1ιοτιπτοπΡι·ιιιοιρ ιιοε νοι;ο1ο 8τι·ιιιιεε, ιιοτ ιιοτιΚορι ιιι ιιοπ
Βιιπιι ετοοιιι. Πιοεο Αιιο;ετ.1ιοπιιι:ο ιο1ι ποι ι1ιττινοπ εοιιτοπι
οτειοπ Ηοεριιο1-Αιιιοπιιιιι1ι 1ιοτιιπιι ινιιτ ιι1τοτ2οιιΒιι,ι1οιοεοι·
οττιειιιοιι 1ιτιιπιτεοιτι πιιιεεο. Επι: Βπι1ο αυτι οτεοιιιοπ οι· 1τοι
πιιι· ιιιιιι 1τοτ·ιο1ιι:οτο.οι· 1ιο1τοεο1ιοπνοτ οιποπι Μοτιιιτ «Βιιοιιτπτι
ιιειτιιιε» ιπ ιιοπ Β'πεεεοιοτι1τοπμπειτε, ιιο.ιι ετσιε1ιοτοπο τοι·
ειιτιοοιι. .Τοιοειεοι οι· οιτ.τοπι1ιοιιτ.τοοιιπιι,ιιιιι1ο ειο1ιπιιτ οι.ινιι.ε
οοιιινειο1ι,οι·ιπιιιιο1οιοιιι.ιιπιι 1τοτιιπιο1ιοιιιιΒιοιοοπ ιοιο1ιι ειιεεοτ·
Αι:1ιοπι. Πιο Ππιοι·ειτο1ιιιπεοτ·ιι;ιιιιιιοπεο11ιοτιΗοτειιοιιιπι1 πιο
ιιοι εοιποτ Βιιοιτ1τοιιι·,πιιι· ννοτ ιιοι· Ηοτοειοεο επι ιιιιιτ·ιστοπιτπ
δ. 1013..τιιιιιωτ. ιπι θ. το-ιιιοτιιιιιο1ι ποοιι οοιιι· ι1οιτι1ιο1ι;Νοι
ι'οτιτοπικ».Με θοτο1ιτεοιτοιιιτ·1ι; Ριι1ε 126 1ι1οιιι ππε! ινοιοιι:
ιτπ Πτιιι 0,18 Με Βιιιτοιεε ιιπιι Ο ·1ιπι1οτ. Βο1ι1οι',Αρροι:ιτ ιιπτ1
Βιιι1ι1εοιοτιοποο1ι1ιοιιΕπι. - τ· 1ττο.ιιο1ιιοπιιπ οιιιιττο'1'οο,·ο
1)ιο;ιιο.1ιειιπιι 1 ννοο1ιοειιιιιοτ·ντιι.ι·ιιοτ·Ριι1ε 100, 1ττ·ιιιιιιτοτ

-
Με πιιιει1το1ιεοιιοΡι'οιιοπ νι·ιιτιιιιοτ ινιοιιοτ οιινιιε ιιϋτιιιιι·. ΑΜ'
Μο 11'τιιτιοιιοοιι οινντιι,ιτοπιΓιο1ιοι·1το1τοττιιο1ττιοοιιτινοΑτιτ.ννοι·ι.,- ετ ιιιιιτοεννιιτ πιο1ιτ ;τοττιοεεοπ,ε1ιοτ οε εοι 1ιοειιιιιιιιι1τοιιιε
νοτ1ιτιπιιοπ. Μοιπο νοι·οτιιιιιιιι,ο·οπιιιιτιοτι 1ιο.ιιριοιιοιι1ιοιισπιτο
τιεο1ι-1ινεςιοτιιοοιιοπΟιιοτειοτοτ = οι· εο11ιο πιοιιι οιτι·Βιιιι1τ
ΐο1ιτοτι.1ιι.π8οιτιι Βοτι 1ιοοτοπ,νοτ Βοπποτιιιπιοττ.ι·τιπτ.:πιο Πειτε
εο1τοτιιι. ε. ιν. Πτ. ννοιττ ιιοειιο1ιιο ιιιτι ιιιιτειιι οιιιιΒο πιο
επί ιιοτ ντιπ -- 1ιο1τιι.ιιιιιιτοτ ειιιο1ι πιιτ ιιτικιινοι·1ιιιτειΒοΑπε
1τιιιιι”τει” εοιιι νοτιιο.1τοπ,Μι οτ ιτιιιςοπεοιιοιπ1ιο1ιΜο νοτοτ·τι
τιιιπο;οτιτιιο1ιτοτιιοτιι:1ιοιιιιοι‹ιι,ιτιοπιιι! Με Κττιπιι1ιοιι πιο οτι
ιιοτ ιιι νοτττιεο1ιοιιειτοιιιο.
Απι 24. Αποιιιετ εεπ ιο1ι πιο ινιοιιοι·: οι· τιιιιιω ειο1ικορμο
ποι ινο1ι1,οΜτ τιιιο1ιοιιιιιτοιιιΝιιοιιι'τοςοπ οοειιιιι‹ι οι· οιτιιοο
πιι1ιοτ1οιιι:οιιι1ο8ο1ιτιιοτΖοιιιιι Μπι Βοιποπ ιιι ιιπι1Μ ιιοτιεο11ιοτι
ιιιπιιοτι ειο1ιειιιι1τοιο1ιοΡιττ·ριιι·ο-Γ1οο1το,Μο μι” ιιιιε πιο ιιοι·
Ρο11ιοοιε τιιοπτπιιιιοο.Μιτου. Ει:ινο.ιι Βιντοιεε - πιο1ιτ ιιιιοτ
1 Με; σο ΓιοΙιοτ? - 1ι1ιο1ιι'ι·ιι€1ιο1ι.Αττι Ηοτποιι ινοτ Με
ΡΓοιιοιι ινιοιιοτ τοσοι ετιιτ1τ,ιιοι·Ηοτ·ιτειοεειιιιπτποιιι·ει:ει·ιτοτιτπ
5. 1811. Α1εο Μο Βπιιοοιιτιιιιιε 1ιοειιιπιι νοι·πιιιτ1ιΙιο1ιΜε -

πιο εε εοιιιοτι ποιοι· ιιοττιΒιτιιιιιιτοτ1οττ1ιοιιτπειτοΕ·οτιοτιΝοποπ- πιιι! ,οοι·ιτιο·οΝοριιτιιιε.
Νιιο1ιΜοεοπι Βοειιοιι ι'ο1ι1ιοτιοιιιιι;ο Ζοιτ Νε.οιιτιοιιτοπ. 1οιι
ιιιιιτο ,οοτιιιιιοπ.ννοι:οτιιιοτ Γοιιοιιι1το1ιοτιννιτ.ι:οτιιπο·1ιιοτ,ιστο
ειιτοιεοπ ιιτιιι ιιοπ νι7ιπιοτ τπιτω· 1ιιιι.τοτιιι Βιιγρτοπ ιιι νοτ
ιιτιπο·οπ; Μο ινοιιιιιιπεε- ιτπιι 1το1ιοτιονοι·1ιο1τιιιεττο1ιιοι· ντετοπ
ιιιιο·οιιεοιιοιπιιοιιεο1ιτιιτιο;ιιτιετιιΞιοπο” ιιπιτιο,ο·1ιο1ι,εο1ιιιιι1ιο1ιο
Ζοτ·ειτοπιτπεοτιπιοιιι τιιιειιτει:1ι1ιοεοοτι.Ετ· ντο11τοε1ιοτ πιοιιι:
1ιτειιιι εοιπ ιιπι1 ιιοτ νιιιοτ 1ιτιιο1ιιοι1ιπ επ Πι·. Κοτπιοι, -
ντοιο1ιοτ·νι·ο8οπ ιιοτΝοριιτιιιε Βοι1οπιτοπαπο, ιιιπ ιοτι.επιιοιιιο1τοπ.
Απι 18. 8ορτοττι1ιοτπιιτι οι·οιοποιο ειοιτοιτι Ζιτιο11.ντοΙοιιοτιιιπ
νιτιοιιοτ2ιι ππε 1ιτο.οιτιο;οι· πω· ιτιι 11ιιιιιτοοιποε νοτννεπιιτοπ
ιπ τ'ι·οιιιιο1ιοτΘοεο11εο1ιειτιτ16ιι1ιοιι νοιι 1ιοι'τ.ι8οττιΗιτειοιι πο·
ιιι11οτι,ετε.τ1ιοΒοει.ποτειιοππε.οοιιιτιωιττοιι. Ριο1τοτ.ρενο1ιιεοιιο
νοτινιι·τιιπο, 8ο1ιννοοιιο. Απι 19. 8ορτοπι1τοτ"οι οι· ννιοιιοτ
πιο Ποεριιο1 οιπ.
Βοι· 811ΜοοοιτιΤο ο ιιιιιιι;οποττιιιιοιιοΒοι'ιιιιιι ιιιιιτοι:ο: Απο
πιιεο1ιοεΑιιοεο1ιοτι, ττττοτπιιιιιοπιιιιιιτ. Τοτπροτειιιιτ88,9. Ριι1ε
104, ιτιοιπ ππι1 ινοιοιι, Βοειι. 20, ΙτοιποΒιιιιπιιιοπιο. Ηοτιςτοπεοτι
ιιιττοιι1ιερ,·οινοο1ιεοΙεοιιτ νοτεοιιιο1τιιοιι,ιπ Βιιο1τοπΙοι,ι.χοοιιοτο
θι·οτιιο ω· 8. Βιρροπιτποτροι ι·:-τοπιοιιιιιι Ιιπιτε, τ·οοιιτε @οι
Με θτοπιο οι:1ιτιις ποσο ιιπιοτι ι·οοιιιε Με επι 2 Γιτιοτοτ1ιτοιτ.
Μπιτ τ1οπτοοιιιοιι 8ιοτ·ιιο1τιιπι1: Μο 1ιιι1ιο θτοπεο ιιο1ιτ νοττι
1ιτι1ιοπ3. Β.ιρροπ1τττοτρο1ιιι οιινοιι πιιο1ιιιιτεεοποοπνοττοτ·Ποιο
:πιιι 8τιιτεοτιειοεειτπ δ. 1811., 1 1ι"ιπιι;οτιιτοιι1ιπ1ιε νοιι ιιοτ
Μειπιιιιιιτ1ιπιο.1ττιΒιο1ιοτιτιιοιιι.ιιοτ8ριι:2οιτειοεειπ ιιοπ θ. 1013.:- ιει 1ττοιι,ετιιτιι,1ιο1ιοπιι; ιιοεο11ιοτ.Μπι ττιιιτιοιποτι άουτ·
1ιοιιοπ ενειο1ιεο1ιοιιΤοπ. ιιοτ ιιι οιτι 1ειιτοο εοιττι1ιοπι1-1ιΙοεοπτ1οε
(ιιοι·ιι.ιτεο1ιιιιτοτ·ι;οιιτ,ννο1ο1τοττειιο1ι ιιι πιιι ιιοτ Επιι“οι·πιιιιιτνοτιι
θριτ.ιτοποιοεεειιποιιιτιοπιιοτΙπτοποιτ.ιιι πιο» ι1οτ ι;τιπΖοπΒοτ2
Μπι Μπιτ, ιιοτιιτιι·πιτ. 1)ιοΜοειοιιεοιιοτι Τόπο ιι1ιοτε.11τοιπ, οτι
ιιοτ :ποιοΜπι., ιτπ ι1οτΒιιιι.2ο 1οιεο. Ποιο Γτιι1ιοτΜι; ννιι1ιτεο
ιιοττιτποποριοιιοτιιι·ιτιιιει1το1ιοοποθοτειιεο1ι οπο. Αιιι ε1οπ
Ιιιιτιο:οτιποττπειιοτΒοι'ιιπιι; Ιιοιιοι· οιινιιο νοτοι·οοεοτι. ιιιοιιι
τ1τιιο1τοπιριιιιτ11ιο1ι,πιο πιο1ιτπιιιριι1ιο1,ροτοπιοτιεο1ιο·τοεο.Πι·ιπ
ινο11τι ο;οιτιιιιτ,οπου. (τω. 1018, Βιννοιεε σε. Μι ρτ·ο Μι1ιο,
1ιοιπ τιιοιιοτ,ιτοιτιΙπιιιοιιιι, οιοτιτ ιιπ,οοιιοιιιοτοΠιοιο-Βοιιοιιοπ;
ιο οιιιι,ςοπ ιιιιτ'ιτοτ'ιιπι1οιιοπ«Τι·ιρροτιιιιιοτιιι ννιιτιιο ιιιιο1ιθοτιο
1ιο1τιτοιτνοτιτοιιιιοιτι;οειιοιιτ. ιτπ οοιιιτιι”ιιαιτιοπ Βοιιιιιιοπι 1τοιττο
Νιοτ·οποριιιιο1ιοτι,οιτι οινοιίοΙ1ιοιι.οτΟνΙιπιιοτ, - ιι1ιοι·ι·οιο1ι1ιοιι
Εοιι1ιοοντοπ ιιπτι νοτοιτιεο1ιοτοτ1ιοΒ1ιιτ1τοτ·ροτο1ιοπ.Πιο 8οτι
εοι·ιιιττιοι ειιιιι.>;οι·οο;ι,οιινιιε νοτινιττι, - 1ιοιτιοΜιιιπιιιπο:οπ.
Αττι2ι1.8οριοπιιιοι· ινιιτ Με Βοπεοτιιιττιμπε τω. οε εο
ειιιτιι1ειιιτ·1ιοι·Κοριοοιιπιοτε ιιπι1Με οοτιιιιι οι·οειιοι·Βο1τινιι.ο1ιο.
Ρο.ιιοπι ετ·ιιιιιιτ.νιο1. Ππε ριοιιοπι1-τπιιει1το1ιεο1ιοΟοτειιοο1τιιτπ
ΗοτΖοτιπι. ννιοιιοι·ιιϋτ1ιο.τ,- εοιιιττιι.οιιοτιπ ι·π1τιτςοτΒιιοιτοπ
Ιτιεο. τιιιιτ1ιοι·πιιτιι Βοινοτιιιπο, 1ιοιοι.ινειε οττοΒιοτ Ηοι·ειιοι.ιοτι.
Γιο1τοτΜιιιοτι ΜτΙ.
Πιο Πιιιοποεο τπιιεειοπιιπ ιιιπιοτιι Μιιτε.1ιπειιΠιοιοπιπ.Βοοιιιιν
τοορ. Βοοοτ·ιιιιοεοοπε- ιιοι·οοιιιοπΕπιιοοιιτιιιτιεττιετιιιςτιο.- Μο
Ι.ιιειιιοοιι. Πεεε ιιοτ·Αιιιιι11 νοπι 18. 8οριοτπιιοτι1οτΑιιοΜ·ιιο1τ
οιιιοι· ΙΣττιιιο1ιορ;οννοεοτι,οπο· οιπ1οιιοιιιοιιιι; πιιι· 1ιοεε ειο1ιΜε
ιιοιτοιι'οποΟτιμιπ επιι ειοιιοτ ποοιιινοιοοιι,- νιο11οιο1ιτιπ
οιιιοτ ιτιιιιιι'οτοτιιοπ8ιοιΙο ιιοε θοιιιι·τιε (Κοριεοιιιτιοτ·ι,νοτννιτ
τιιποτ),νιο11οιι·ιιτιπ ο" Ιιιιπεο (Ηπετοπιιπι'ιιιιτοιιοτ ιιι ι1οιιΟο
τοτιιιτιοπ(Βοιιποοιιςιτιι8). 1)οτ· Βιιι·τι οιιιιιιοΙτ εο νιτοπιιςτοτ.ιιο
Β1ιιιιιιιτ·ποτο1ιοπ,ιιιιοειοιτι Γτιεο1ιοι·1τιτ'ιιτοτ.ι1ειεο11ιετ.ιιπνιιο1ιτ
εοιιοιπ1ιο1ιινιιτ.
Ποτ ινοιι:οι·ονοτ1οιιι'ιιοτ Κι·ιιιι1ι1ιοιτ Με επ τ1οτπεπι 20. Νο
νοτιιιιοτοι·ιοιοτοπ πω” 1ιι.εει ειο1ι επι' ιιοτ Πιτιοπ νοτ1ιοττοιι·
ιιοτιΤοττιροι·ειιιτ-Οιιτ·ι·οτιιοοιιιι1ιοτιιΙιοιτοπ. Ρε.ιιοιιτ. ννιιττοο1ιτ
ει:1ιιιιτιτοιι,νοτιιοιτεοΜτ ιιι ιιοπ οτειοπ '1'ειιςοπιιοοιι τω 1τιιτιο
Ζοιτ.Μοι·ιςοπεΜε Βοι:τ. Πιο 1Τιο1ιοτινοιτ·οοπει.οπι τπιτΜοτ
τ.τοτιτοιπιοειοποτιΜε οινντιειιιιτοτΒ8,Ο° ππι1 Αιιοπιιετοιαοτ·πποοπ
Μο ιιιιοτ Β9°. Ριι1ε 96-114, 1τιοιτιιιπτι ννοιοιι. 1·Ιοτ·ι·τιιοΓιιιιιι
ιιτινοτο.τιιιοτι,- Με πιιτειιτοΙιεο1ιοθοι·ιιιιεοιι τω. ιιιιττιοι·νοτ·
1ιτιπιιοπ,ιοιιοο1ι νοιι ινοοιιεο1ιιιιοτ ιπιοτιετιιιι, ιποιει: ιιπ ιιοι·
8ριι2ο ο.ττι1οιιτοειοπ.1ιιεννοιιοπ τιιιι:1ι επι' ιιοτπ ιιπιοι·οπ Βιοτ
πιιττι. Αιτι 28. 8οριοιιιιιοτπω. οιπ 8ο1τπιοτειιι ιιοπ ιτινοιοτειοτι
Ζοιιοπ Με ιιιιιτοτι15'ιιεεοειιιιιι ο" 1ιπ1τοπ11ι7ιιιιοεπι' ιιΕιπ1ιο1ιο)
πιιι 8οιιννο11ιττιαω· 1οτει:οτοπ; Β 1ιιοιτιοΡιττριιτιιι1οο1τοπ;νοπ
ότι Μι 1ιοιιπιο Ριιιιοπι πιοιτι ττιο1ιι·οιιι'οιοιιοπ. Απ Μοεοτπ'Ι'οΒο
ννιιι·ιιοειπε οιιιοι· Ατιπνοπο Βιιιι οπτποπιιιιοιι ππι1 :πιο ιιοττιεο1·
1ιοπ 8ιειρ1ινιο- ιιιιιι 8ιτ·ορτοιιο1τιτοτιοιιιιινιτι. Βετειιι'1ιιπ 1ιο·
ιτειπποποιποπι 27. 8οριοιιιιτοι·πιιι Ιτι_ιοοιιοποπνοπ 8ι.ειριιν1ο
ιτοιιιιοτιεοτιιτπ(ΙΟ,Ο); ιιοι· 19ιΐοοι:ιιοτ 2 οτειοπ 1π_ιοοιιιτιιοτιεπι
27. ιιιιιι 30. 8οριοτπιιοτοι·ιπιιοι·ιο οι.ντεοοιπ Μο ιτπ Β'οιιτιιιιι·οτ·
πιο1τοτιΒοειτ1τειιο- επι' οιποιι ιιππιιτιο11τιιτοτιΑποτ.ιοε ιιοι·
Τοτπροτειιιι· Γο1ττι:οοιπ τοεο1ιοτ τιιιιι οιννειειιοιοτοτ·Αιοιιι, -
Μο 8. Ιιι_ιοοιιοπ :ιτπ8. Οοιο1ιοτ οικω ,εμιτιοτοο.οτιοτιειοε.Ατπ
Θ. Οοιο1ιοτιιοιιο Βιπ1ιο1ιο ιπ ιιοτ 1ιπ1τοιι νι7ειιιο ιιιιπιιιτο11ιετ
πιιο1τοιποπι 1τοΓι;ι,ο·οτιΗιιετοιιιιπΐοι1. Πο ννιιτιιοτιπιιπ οιτιθ., 9.,
11. Οοιοιιοι· 1π_ιοοιιοποπνοπ 8ιτοριο1το1τ1τοιιεοτιιπτο·οιπο.οιιο-
Μπι: οιιτιοοι·1ιοπτι1ιιιι·ο1λιιι·1τιτπε.1)ιο εο1ιττιοτιιιιι.ιιοπ1τιιι1ιτιιτο
επι 1ιτι1ιοτι11πιοι·οοιιοπ1ιο1Βο1τοτι2ιιτιιο1τ,- ιιτ'ιοτοεΝιιεοτι
1ι1ιιιοπ, Πιιτο1τΓειιο. Βοι Βιι,ι;ονοτιιιιιιοι·ιιποοπ ιπ.ι Βοτι οπτ
ετοιιοιι1οιοιιι:1ιοι'ι.ιοοττοοιιοτιο Ηιτει.οτιο.πιιιΙ1ο,ο1ιπο ι1ιιεε ιπ
ι1οτι1ιιτπιτοπιι·οοπιι ινο1οιιο Α1ιποτιτιιιιιι: :ιι ίιιιιιοιι πι. Αττι
18. Οιτιο1ιοι·1ιοιοιποπι εο1οιιοιι Ηιιοιοιιιιτιίο.11π1ιιιιιιο1τ "πιο
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εειειο·οεοειιιοΠοιοιρΙειι·ιο (οιιοο Αοε.εειιεειοι ιοιε νοι·Ιιιεε οει·
Βιιι·ε.οποοπο 'Ι'οιιιρει·οεοι·εεοιεοι·οοε νοο 87.4° ειιι' 41|0" (Βιο
ιιοιιο οοι· ιιπιιεπ Απ. Γοεεεε Βιινιιι. νοπ οιοεοιπ Μοιιιοπε επ
Ειπε· εε ρι·οο·ι·εεεινοιιιιιο.ι·εε. Πο.ε Ε'ιειιει· οειοει·εο εστι. ιποιεε
ειιιιεειιοπ 38° οπο Βθ°, - Ποι·οοε'ε.ιιο οπο νοιεεορίππςοο
ννοοιιεειτοπ,οει· Ποιο ιπετοοιιεειεοιι, ιιοιπ Αρροιιι. Πιο πεο
ιπππο· Μπι; πινει· εεννειειιιιιιιοιι, εο οιιεε εειιινοοιιο Βενιιο πο·
ι.ιι·οοποε Απο οπο Βειπ ι;ειπε.οιιε οπο ειπι ο νι7οι·ι.οπει: Βο
ιεεεριοοιιοπ ιιοι·οοπ ιιοιιιιεοπ, - οοοιι νιιιιι· ε.ειοπε οιειεε προ.
επειι. εειιιιοι' ιιιει. οιο Κι·ιιι"εο πειιιποο εε. νεοι 22. Με 28.
Οοεοεοι· ιιοι·οο ποιοι 4 Με! ΒεοριιιοοιιοΙιοοοεειιιπι ιπ_ιιοιι·ε,
εποε ινιιιιοπ8·ειοε. Αιπ 30. ΟοεοΙιει· ινει· οοι· Πιιπ. οει· Με
οιιιιιιι ιιοοιιεοΙποε ποιοι· οιοι·ιπιιε Ποπ επ Βιιιιοιεε οπιιιο.Ιεοο
Ιιεεεο -- ιοεοοειν οΙοεπεΙειο· (Νιοι·οπ- οιοοιιει οπο »Με οι·
νοπ οοππ εε ιο ινοοιιεοΙποει· Οοποεπει·πειοπ εει ω.. 5°Ιου Βι
τοιεε Με ποιο 'Ι'οοο. Ιπ οοπ Β Ιοεπιοπ Ποοοιιεινοοιιοπιιιοι·οο
οει· Ροιε ιιπιποι· ε'ι·οοιιειιεει·(120-140) οπο Ιοειπει·, οιενιοιΙεπ
Ιπιοι·ιπιεειοποπ. ΠοιοΒετο ιιεεεο ινιιιιι·επο οοε 2ιιιοπιιεΙιοιιοπ
ΒοεριεεΙοεοι'επειιιι1εε επ Πιιιιοοε ε.οεεποπιιοεο, οιο τοοιιεε
θιοπιο ιιιιει·ι·ει.Βεοοπ ι·οοιιιοπ θεοι·πεΙι·επο οπι Μιοιιεεοιιε οιο
Ωιιοι·ιιπι.ιοι. οει· Βριεπεπεεοεε ι·ιιοιιεοειπινιει·εε οπο ποιοι οιιεπ,
επ οι επΙοεπε ιιιο εειιι·ιιεεοπιιπ 4 Ιοεοι·οοεεεΙι·οοιιι ποιο ποιοι·
οει· ΜπιππιιΠε ινιιιι·,ιπι ό. Ιιεοιπ επεεοοιιεεε. Πιιε Ιιιιιεε επεσ
Ιιεο!ιο Μεεοπο-εοοειιοποο θοιο.ιιεοΙι οπνοιιιποοτε| οιιοπεο Με
Ρίοιε'εο.
Με 90 Νονοιιιιιοι· οι·ΐοΙ8·εεππεει· πιιιπιιΙιο·οιπΚΙοιποι·νιιοι·οοπ
οεε ΡπΙεοε οπο ιο Ποιοποιοο2 - οει· Ποιεοε.
Πιο ποιοι 20 Βεοποεπ νοπ Πι·. Β'οιικ ειιεεείιιιιι·εε θεοπο
Ποπ ετε;οιι Ποιεεποοε:
Ποι·π οι θιι.πεοο εει ο·Ιοιοιιιιιεεειςει· ΒοειιειΙιριππι.ι ιιοιοοι·
νεπει·ιιιοι ιπιιεειΒ·νοι·ει·ιιεεει·ε. Β. νεπει·ιιιοΙ εοιιιιιο, Π. Με
εοπιι·πιιιι·ε, ειιοροι·ιοοι·οιοΙεε ?εεε ερε.ιοιοιι. Ε. νο π ειιιιι οι:
Πεεειε οι·ινοιεοι·επιιε πειιΙι·οιοποπ ερεοιιιιςοιι οπο οιιιει,ιςεπθο
ι·ιππεεΙο ι;ειιιιιι. Ειποοοει·ο @εεε ·ιιιιο Βιιι.πιεπο. Τι·ιοπεριοεΙ
οπο Ριιιιποοει·Κιερροιι ειιι·ει·ο.ποιο·,εοΙιιπεεε'οιιις. Μιιεοοιε.εοι·
σε. 5 οιιιιιιι. οιοιι. ΜπεειιΙι ρεοιιπειει ειιιι·ιι νοι·ειιι·ιο οπο.
Πει· ι·οο ιι εε νοι·ιιοι” ιιιε οεινειεινοιεοι·πιο ποι·ιιιιιΙ, εοιιιο ι οπο
πιο” νει·οιοΙιε. Πει· Πο Κο νοπει·ιιιοι: ιεε οοει·ειεπειιοιι οι·
ινοιιοι·ε,εοιπο ινο.πο ιιιι Μο.ιιιιποιο 15 Μιιιιιπ. «οι. Ιπιιο.ιε:
Ποιοι, ερεοικιι.>ιο(ιιει·ιππεειπιο.εεεπ, Βποοοιιι·ο ω· νοοει·ιιιοΙ
ιιιιιπο ,οιιιιεεΜε ειιιπποπο, ιι.π οεο Βριεεεπ οοι· Ρπριιιοι-Μιιε
ικειπ ποιοι;; νει·οιοιιε. Αοι·εεο-ΚΙορροιι ποιιπιιΙ.
Η ι ε ι ε.Ι ι ε : Πιιε Αοι·εοο-εειιιιοιοο 5οο_εΙ οοι· Πιιι·ο.Ιιε ιεε
επ οεπ ι'ι·ειοπ ΒοιιΙιεεειιο,ειει·ειποοι·ποοι·οοε1ιιιοεειε νει·οιοιιε,
_ιοοοοιι ιπιε ιι·Ιπεεει·θιιοι·οο.οιιε οπο ιι·ιοιι εενιιιι ιο οοι· 1ιιιιω
ειπε Ι.ιπεεοι.ειοεεο ρε ι1Ιϋεο Βιιοι·οεεεπε νοο
ιινοιοιι·οιεεειεοιιοι· οιιειεεοπο οι·ιιιιοοιιιοι·
Ποιοι: Με Β·ιπεεει· Οιιοι·εΙο.οιιο. Πε.ε νι'επο
ειοποιεε Μιει·εΙ-8οο·οΙ ει·ιι.,ιχε πινει οει·ο.ι·ειο,·εΒιιοι·οεοοιιποπ, οει·οπ 0ιιωτιιιοιιο _ιοοοοιι πει·ιιιιιιω οπο νοπ ιιΙοειο: ειιιο·ιι·εοπ ΙειοΙιε πο
ιιι·ιιοΙιεΙο οοπ Μπεεεπ ιιιιοι· ιι1οιοοε πι. νοπ
οιοεοπ Ηοι·νοι·ι·ιιι;οοΒοπ οοεοοιιεπο Με οπο
οιιεινιεοΙιοπ Ιιειςεποε θεινοιιο ο οι·ειι οΙοει·ιιεο
Ρι·οοεεεο ινιο ο.πο·ειι·οεεειι, εε οιιεε οιο ΚΙιιρρο
Με εεε” οιο Α πεπεειιοι ο ιεεειιο.Ιεοιι ιεε. Αιιι
ειιιιοοο οεε Βρειεεε ειεεε ειπε ρ;ι·οεεοι·ε πο
οοι· Οοοι·ειο.οιιο οΙοοι·ιι·εο ιι·ιεειιο Βιιοι·οεοοιιι.
Πει· Ιιπιιο νωιιοι ιεε οεινειε οι·νιιοιεει·ε, εοιιιο
ινιιπο νοι·οιειιε. Πο.ε Ηοι·2-Β'Ιοιεοιι κι Βιοπ
ει·πιι-ι·οιιι, νοπ ειιιιΙι·οιοιιοπ ινοιεεεπ ?Μεικ
ι:ιιοπ οπο Βει·οιι'επ οο ι·οιιεοεεε. 1ο οει· Ηιιιεοι·
ιιιιιπο οοε Ιιπιιεπ νοιιειιιιοΙε ειπε ο;ι·ϋεεοι·ε
εΙεο Ιπίπι·οε-Νιιι·οο. Πιο Οοι·οιιοι·-θοΗιεεο
ειπο ςΙοεεννοποιες.
Β ο ο ο ο ιι ο ιι ι ο: ε'ι·οι νοπ ΓΙιιεειι;Ιιειε. Η ι Ι ε: ιιοιιιιοιιι
Ποπ ιιοι·ο·ι·ϋεεοι·ε;Οιιοι·οιιοιιε ,ςιπεε. επ οιοιιι·οι·οοΒεοΙΙοπ νει·
εςοοοοιιεει. ΚειρεοΙ εεεριιοπε, ε. Το. εοιιοιε νο. οιοιιε. Αιιι'
οοιιι 8οιιοιεεο ιεε Με θεινειιο ΙιοΙΙ-ει·ειι-ιπειι, νοιπιιοιιοοο, εειιι·
"κο, Ρωιιιιοι νει·ιι,·ι·ϋεεει·ε.Αιιι νοι·οοι·ειιΒοποο ειπε 5.ιεοι·ο,
επ ιιοιοεπ Ροιοπ ιιιειιι·οι·εει·ιεοιιο 1πιπι·εεε ιπιε ιιιι.ιιιοιιιιεκι
εειιοι· Β.πποεοιιε. Ν ι οι·οοι νοιιιιιιοπ Βοοοιιιοπο νοι·ιιιοιιι·ε;
Ποπειειοπο ειοεεει·εεεοιιΙειιι.ΟΙιειιιιιοπο Με επι οιιιιο·οπο.τιιιι;ε
Βιππιοιιιιπο·οπ, οιε οιΤοπιιει·ειτε Ιπίπτοεπειιιοπ ειιιο, ε;Ιεεε. Απε'
οοπι ΒαΙιπιεεο ιεε οιο Εειιιοο οειιιπε νοι·ιιι·ειιοτι. νοι·ιιιιοΙιεπο,
εοιιοιιιεεις-οοιιι ο;οιειοε; Βει·ιιοειιι·νοΙΙεεειποιε ιιοι·ινοεοιιοιι. Ιο
ιιοιοοπ Νιει·οπ ποιιειι ιι.Ιεοι·οο ι“ι·ιεο!ιο, ειιιιιοιιει:ιιο Ιοιο.ι·οεο.
Π ο ο ο ι: ει·ιιιι εεεσιινιοΙΙοπ, εοπεε οιιπο Βεεοποοιοιοιεεπ.
Πει τ ιιι ιι ο ο Ο ε π ι εοι ι ο ιι: εποε Βοεοποοι·ποιεοο. Πιο
Ποπ ,ι.>;οπΜε ειπε ιιιεεειιζοεΟοοειιι ιιι οοπ ΠπεειΙοιηιοπ οπο
Βιιιοειιιεε οιιπο Βοεοποοι·ιιοιεοπ.
Μιιιι·οειιοριεοιιοι· Βοεοπο: Πιιε θενιειιο οοι· ιιι
ει·ειιιιορροπ εοΙΙιεε οι νοο ΒιιποεοΙΙοο οπο Β'ιπι·οοιε.εεοιιοιοιιε
οιιτοιιεεε2ε.π. Το. Με εε οοιι Οιιπιιιοιοι· νιιει:ιιΙιιι·ιειι·εεοΠιο.
ποιεειοπεοοιιοοεε ε.πο;οποιοπιεπ,ννεΙειιεε ιπ νοι·ιιιιι·ιιιιιιο ιιιιοι·
εςειιε. Ποπ ιι.ιεει·οπ.εποε οι·ιιιι,ιεοπεπειιοπιιοοπο Ρι·ει.ροι·εεοπει·
ι:επ οιοΙιεο, ΠοεΙιοιιππιεο ΐ'ιιιι·ιπιπεεεειι οιιιιο Μιιιι·ουι·Β·επιειποο;
8οιιοιιεο, ινοΙοΙιο οιιι·ειι ιι·ιεοιιε Αοοιιοετοιιι.ιοπ ο;οιιιοεπενιιοι·
οοπ, ποιο;επ οιο ε;επεο ΟΒοιοοειιο ιιιιοι·οοεοο ποε οιοικοιιΒιιεεπ

νοπ θειιριιγΙοοοιιιιεπ| ινιιιιι·οοο ιιι οοι· 'Ποιο οοι· Πικετο

εοοπε
πειιΙι·οιοπο ιιιειποι·ο Πποι'οπ ιπ Γι`ιιιπιοοεεοο οιποοιιεεεοε

ειο .
Πιο Οιιοοοειοπ Με ιι.ιεο οιπο εοιιι· 8·οιιο.οοΒοεεο.ειειιοΒ·οοι·
ιιει·οιεε ιιπ Μοτο εοεο·οεοι·οοιιοποπ Πιο.ι.ι·οοεο ιι;οιιι·εοιιι.. Πιο
Πποοοει·οιειε ιιιιιεο ποεεοπιιεεεΙιειι οιο Μιει·πιιιιο.ρρεοοει·οιιιοπ,
οιεεειιιο ιι·οι· ιοεποιοιοοε 8·οιιιοι·οεπ οπο Με επι' οιε Ιπεοι·ειοπ
εερειεεπ. Βοι Απε επποοι; οοε Βεοοιε ιο οοι· Βγεεοιε πιιιεεεε
οι· Βρο.Ιε ειοιι επι εποε ιιιοιιι· πιο επ οει· Ιοεει·ιιοπ εοπΙιεε
εεπ, ιιιιοοιιτοιιειοιι οἱπ Ποιοι ιιιΙοεεε, οιι.ε Με πι'οιε'οοοοθο
ι·ιιοεοιι οιποο8·ιο. - Νο· ε'ε.οοοπεπι 20. ΝονειοΙιοι· ειπε ποιοι
οιιι·οιιο.οεοοι·ιοο νοι·ι·οοιιε-οΙοοι·οεοΒοοοεπι·οιειε; εε οι οπο!
ε.πεοποπιποο, οιιεε οοι· Ρι·οοοεε, νιτοΙειιοι·ο. ποιοι οει· Απππι
ποεο 11 Μοπεεο Με εοιπ οιοεεεε, - εοοιι ιιιοιιι·οπο οοι· 4-5
Μοοειι.οοιποοιιΙιοιιοι·θιοεοποοειεΜε” Με .που Ιοιεεπειπποε
εεεποεπ Με. ινοπο οι πιο' Με 8οιιΙπεειι·οι·ε ιποιοοι· Μιεειιει
!οπ; νεοι 80. Μουτ ειιι·ιιοι‹ειιοι‹ο, εε εποε Μι οο.νοπ οιοιιτε
2οι·ιιοικοοποπιοεο. Μοιπ Ζινοι!'οι επ οοι· οοιιπιεινεπ ΠειΙοπο·
οιποι· ιποΙιεποπ Βποοοει·οιειε Ιιεε ειοΙι Με ιιοΒ·ι·ιιποοεοι·ινιεεοπ,-- οιο ποεΤο.ΙΙεποοΒεεεοιοπιι·, Με. εοΙιοιπϋπι·οθοποεοπο· Μοιιιε
ποι· οοι·οιι ννιι·ιιοπις οοι· Βοι·οιπειιοι·εριε οι·ιειο.ι·ιιο.ι·.Πε ιεε
οιοιιε ο.ιιε8·οεοοΙοεεεο,οιιεε εει επίπιοι·ιεεεπιοι·ΒεοεπεΙιεοπο· πω·
ει·εεοπ Ζοιοιιοο οιπεε Βοοιοινε οοι· Ποοοεοι·οιειε επειι οιο θο
ι·οιιιιιι_ιοοειοποπινιοοοι· ιιεεεοο ιιιιι·Ιιοο ιιοππεπ. Ζοιο Βοιιιιιεε
ιιιεοιιεοΜι ποιοι ειιιιιιοι·ιεεε.ιπιπο.οΙιοπ πιο' οοπ Πιπεειιπο. οιιεε
Με ποοε Βιοιιοιιο νοο οιοοιπ ΠιιεεοοππειιΙΙ οιοο;εΙοιεεε ιινιιι·οο:
οιι·εε ιιοε'ειο·οιιΤποι·ιιιι-Ρι·εεεοπο·οο ιιιιιιειι ε.ιιοεοΜιοεεΙιοΙι οιιε
Αιιιιι·οοιιοιπ. ι·οερ. °Αιιτοιεεεπ Ιειειποι· Ρει·ειιιοΙ οοι· ιπιιι·ιιοπ
ΚΙερροπ-Πιιοι·οοεοπεοπ ειεινιι·Ιιε. .

Ποιοι·ειο.

Ρι·οιεεεοι· Α. ΒιιΒιπειιι: Ρειιοο.τοιειε ιιπ ΚιποοεεΙιοτ.
Κιιπ.-ειιοι·ερ. ννοεπειιεειι. 1898, Νι·. 4?.
Πιο Ροι·ιοει·οιειε εειιϋι·εε ιιιειιοι· ιιι οοπ Κι·ποιιιιοιεείοι·πιοπ.
νοπ ιιιεΙοιιεπ ιο οοι· Πιεοι·πειιι· ιιοι·νοτοοιιοοειι οπο, οοεε ειο
ιιιι Κιιιοεεειεοι· νει·ιιο.ιεοιειιιιι.εειεεοιεοο νοι·ιιοιπιποπ. Οοπιιποι·ο
ΒοοοεοΙιεοπςεπ·πιο Κι·ιι.ιιιιοποοεεοοοε Κιποοε _ιεοοοιι Ιειιι·επ.
οο.εεΡει·ιοε.ι·οιειει.ι·ιιι·οιοιιεεε εοΙεοπ νοι·2ιιιιοιπιποπ ροοι;ο. Β.
εεε ιιιειιοι· εει οειο Βεεεοιιοπ οοε Κιιιεοι· οπο Κοιεετιπ ?Νεο
πει Κι·οπιιοπιιο.οεοε ιιο θιοιπ2οπ 84 ΠεΙΙο νοπ Ροι·ιοπ.ι·οιειε εει
Κιποοιπ Με ποιο Η Ποοοιιειιιιιι· ιιοοιι:ιειιεοε.Ποιοι πιο οιε
Ρει·ιοοι·οιειε :ο ΓοιεςοποοπΚι·ιιιιιιποιεοπ πιο Οοιπριιοο.ειοπιιιιιοιι;

Ροιγοτειιι·ιειε (24 πιιοι. 'Γιιοοι·οιιΙοεε, ΡΙοιιι·οροοιιιποπιε ιιιοι
εοοιοιιποιειο·οιπΒοεεειιοιι νοο Πι·γειρει, Ροιοοιιιοιιοπ. ιιοι'ειαοο
Πιοι·ι·Ιιεοπ. οιειιι.>;οι·Ριοιιι·ιειε), ιιοιιιιιιι ιπιε Ρποιιιιιοοιο. Βιιοο·
ειιι·οιειε,Μοπιιιοιειε, Οειειε ιιιοοιο.ροι·ιιΙοοεο.,Πιιιιιειιοιιο. Αοεεει·
οοιιι ιιοιιιιιιο εε ιιιι.οει εει νοι·εοιιιοοοποοεορειοοιιοπΡι·οεεεεεπ,
οιιι·ιιοεοι·επειι θειιιιι· ιιοιι, πο ΑοεεοΙιιιιιεπιιπε·οο ιπε Ροι·ιεειι·ο.
Πιο εει·ιιεε Ποιοι ιιιοι·οο ιο ιπειι ιιοοιιεεΙιεοε. 8ιε εοτεε ειοπι
Με πΙιιεεΙιοιι ιπιε ιιοι“ι.ιι;οπΒοιιιιιοι·εοπ οπο εεει·ιιοπ Γιοιιοι·οι·
ει:Ιιειιιιιιιο·οποιο, Ιοεεεει·ο πειιιιιοπ ειπεπ ιιπι·οοοιιπει.εει.ι.τοονει·
Ιοοε επ. ΖοινειΙοπ ιιοεεο!ιειιοιιιιςοι· Ηοεεοιι; οοι· θοειοιιεεε.οε
οι·οοιι εοιιινοι· Ιοιοοπο. Απε οοιο Ροιε. άει· 2οπιοιεε εεεοιιιοιι
πιει., Με νοΙΙ, Με Ι‹Ιοιιι, Ιε.εεε ειοιι ιιιοιιεε ιιοειιπιοιεοε Με
Ποιο εοπιιοεεοπ. Πιο ριιγειοπιιεοιιοιι Βι·ιιιρεοιιιε ννει·οοπ εει
Κιιιοοιπ πιοιιε εε ειιεεοεπιοοιιοιι εοιπ, πιο εει Βι·ινιιοπεοοεο,
Μ. πει ει·εεοι·οπΜε Ηοι·2 ειπε ιιιοιιι· ιιοι·ι2οοεο.ΙοΙιιιιχε ποε'οοιπ
Ζινοι·οιιι'ειΙιοπε επι. Τι·οεποοιπ Με ιιιειεε ειπε νοι·ιιι·οιεοι·οπι.:
οοι· Ηει·οοιιιπρειιπο·πο.οιι ι·οοιιεε2ο οοοεεπειιιεπεοιπ, ιιπο νιιιι·ο
οιιε οιιι 8οινιεεεε Μοιοειιε εει οιο Πιο.οποεειιι ιιιιιι·οοοπιιιιιιιιεο.
Ιιεεεεει·ο ινιι·ο ινοεοπειιοιι ει·ιοϋειιοιιε οιιι·οιι οιε ΑιιεοιιΙεοειοπ:
Μι οοιπ εειιϋεοπ Βιιειιοπε ινιι·ο ιιπιιιοι· ω· Νει.οιιννοιενοπ
οοιιοιιι·οιο.ιοπΘει·ιιοεοιιοπ ιιι6ειιι·ιι εοιπ, Με οιοεο ροι·ιοπι·οιεΙοο
θ·οι·ειιεοιιοποιοοιι ειοιι ιιι ο" Βοιι·οΙ επ οοι· ΠιιιεοιιΙο οποιο
οοε Ρει·ιοοι·οε επ οοιι 8·ι·οεεοπΟοιο.εεοπ,εειεοποι· επ οοι· εποε.
Πει· Νεοιιιιιιοιεάει· ειει·ιι.ιοπιιει·ιοει·οιειεοποπ Πιιειιοπεο, ιιιοΙ
οπο ειοιι πιο· επ εοιιιι·οι·οο Κι·οπιιοοιεείοι·ιπεπ ι·ετεοιιιοοοιιει·
.Με 8·οινιιιιιιΙιοιι ΙιιποοεοεοιΙοο, οι ποιοι εοιιινιοιιι;οι·. Αιι,ςο·
εοιιΙοεοπποιε. Τοπιμοιοεοι·εεειςοι·ιιιιι;οπ, οιε εεε γο.οιοιεοιιοπ
Οιιο.ι·οοεοι·:ιπποιιιποπ, ννοιεοπ ειπε οιο θοιιιιιιοιο οι· Βι·ιιι·εο
ιιιιιιι; ιιιπ.
. Πιο ειιοει·οιιιιιεεΡοι·ιοε.ι·οιειεΜε Β. ιεΙοειν εοιεεπ, 11 οπο,
πω· εοεοποπ. Ποιοι ειο ει·οε εεεεε οϋεει·ει,ι;, πιοιΙιΒο ιο ιιιι·επ
Πι·ειιιιειποποοπ Με'.
επι οεπ Ρι·ιι.ιιιιιιοι·επι ιινιοιιειο·εεοοειιιο οιο Ροι·ιοει·οιειοοπ,
ιιιοΙοΙιο ιπιε Ροιχειι·ειιι·ιειε ι·ιιοιιιπιιειοε ειιειιπιιποοιο.ιιοιι. Πει
οιεεοι· Πι·ιιι·ππιιιιιι€ Ιιοιπιπο εε ιο

.

ιιιιοιιε πιο· Μιειιοειιοιιιι;οπο
οεε Ηει·2επε. Πιο Βι·ιιι·ιιοιιιιοε;είοι·ιιι εεεεε εε ειπ, οπεε οιε
Κιποοι· ποιιοπ οποιο ιιοοει·ιιιιεεοπΖιιεεεποε, ποοειι ιιιι·οοΒοιιιποι·
πεπ εΙειοιιοοιιιο ει·ιιιιοοιειι.ι·ονει·ιιι·οιεει·ιιιιο·οοι· Βει·οοειπριοπ
οοιιι;οιιιεε εεεΙΙοπ ειειι ιιιιι·ει.>ιοΙιπειεειοεοπο ε,·εεριιΙεοποοιιιοριζ
'Ι'ϋπο οπο (ιοιιι.οεειιο οποοειιι·οιπιοι·Νιιεοι· οιο, οπο ποιο ,οιο
εοΙΙοπ ειοιι ειπεπ ροι·ιοει·οιειεοποδγιιιρεοιπε. εοπειιοποο Ποιοτι
εοιιο ιιιπ Ηοιποπ. Πει· Απεειιι·ιο ιπιπο νοι·οοιιςοιιοιι. Αιιοι· ιο
οιποι· ΑοπειιΙ οοι· ?Με πιοιιπε Με Βετο εοιοο οοι·ιιιιιιοθιιιεεε
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ιιιειιε ινιετιει· ειε, εεειιετε εε ιιιειιιε ειιιε νει·ιιτειεετιιεε· ιιει·
Βετειιε.ειριεε8 Μεεε. Βε ιεε εειιυνει· εε εεεεεΙιειιιεε σε εε
ειειι ειειιε.ιιε ειε ειπε Λιιεετεειιιιιιι; νοε ειεεεειιειε ιιειιιιειε
ειιετ ιι·ιι·ι‹ιιειι εειιειι ειε Βιιιιιεειοιι εεε Ηετεεεε εειεεε; εειιενετ.
»νει ι.;ετειιε Με ιιει·ιεεεεε Ε'ετιιιεε. ιεεεει ε'τιιιιεειιιε .εεΙιι
ειιε8εε εεε Ηετεεεε επι εεε Ηετεεεειει εεε.εεεεεεε, εει Μεεεε
1ίτε.ιιιαΙιειεεεει·ιεεεειειι ειεεεειιεε. Κειιιιεε εε εποε ειιιιι:ετ
?Με εε ειεει· εεεεε Αεεεειιε νοε Ρειγετειιι·ιτιε, εε Εεεε εεε
Κιειι Μεεει· εενειεεε Αεεεεεε ει·Ιιεεεε, εεε πιει· εεεει· εεε
Ετεειιειεεεεεε τιετ εειιενει·εεεε Πγερεεε, εεεει· εεε Βτεειιει·
ειιεεεε ειεετ εειεεεειεε νετει·ειεετιιεε· ‹ιει· Ηει·ειιε.ειριεεε·
εεε ειειειιεειειε ιιιιεε 8εειιιιεεεετεειιειεεεεεε, Με ειε ειστε
1·ιετεεε Μεεε ειε‹ι.
1)ετεεε ιεε εε ετειειιειιειι, Μιεε Μεεε Γει·ει ιιετ Ρετιεε.τΜειε,
Με Με ειεετ Ρειγετειιι·ιειε ι·ιιειιιεεειεε ε.ιιίετιει, ειεε εεΙιι·
εειι1εειιεεΡτοι.ιιιεεε εεειεεε; Μεεε Κτειιιιιιειε ιεε σε ειπε Με·
εεεετειεεεεε ιιι εεετεειιεεε. Β. τεεειιεε εειιισιιιε "με, Μιεε
Με νετιιε1εειεεε εε ειειι, ιιεεε "εεε ειε Κιιιιι ειεε ΡοΙγει·ειιτιειε
ι·ιιεετεε.ιιεε ιτε ετιιιιετεε _ιεεεεειιειιεε ΑΙιει· ιιειιειειιιεε Με
ιιειι ειε Βεειιιιν Μεεετ Κτεειιιιειεεεετιε ι'τιιιι2ειειε ειιιεετιει,
νοε ειιιετ ‹ιιιιιει·ε‹ιεε ι·1ειΙειιΒι νιειιειειιε ιιιιιιιιι Με Βειιε ιεε.
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Με Κιιικιετ Μεεε ειε· Ζειε Με· Ρεεετεε.ε ιιιειεε εε θτεεειε
εε εε.

'1'ιιει·ερεεειεειιΜεεε ειειι πι· Με, ινε Με ΡετιειιτΜειε Ζει·
Βεειειειιιειιε· ιιοιιιιιιε εεε ιϊτεειιειειιεεειι νοε Ειεεεεει·ειιειε
εεε Ηει·ειιιεεειιειεεε ειειι Μεεε εεειιειι, ειιιι€εε ιιει·ειι ειεε
θεειειεε.ειοε κιετΒε1ιεεε1ιιεε τιιιε ιεςιεε1ιε.εεε ιιιιε Πιιιτεειιι,
ιεεεεετεε ιε ιιτεεεεεε Θεεεε, Με Κιειιετε ιιι 4,0-5,Ο με Με
εττειειιεε. Μεε εειιειι'ε εεε Κιειιετε επ ειειε;ε Ζειε ινεεεεε
ιιειιε Βτιειοεεει·ιιιιΒειι. 8ε.ιιεγιεε.ιιι·εΜεεε ιε άει·ε.τειεεε Γε.1ιεε
εεεεειιιεοιειι ιτε Βιιειι.

Ηεειεετ.

Βιιειιετειι:ειεεε εεε Βεεετεειιιιεεειι.

Βιε Νεεεεντιτιεεεεεε εετ Ατεεειιιιιει.ει. ΡιιετιιιεΚειοΒιεειι
ιειιειεειιεε ιιειιιιεεειι νοε Ρτεί. ΙΜ. 1.. 1.εννιε.
1)τιεεε. εεεεεετεειεεεε Αιιιιεεε. Με 4 '1'ειιι.ερ:ετεε.
Βετιιε 1899. νει·ιε.ε· νοε Διιε·ιιεε Ηιτεειιινειει.
1)ιεεεεννετιι Μεεε ειε εεεεε·ειιιιι€ε Βιτι;ειιειιιιε Πιτ Με εεΙιι·
ιιιιειιετ ειει· Ριιετιιιειιιειεε·ιεεεε '1'ιιετεριε.1)ε. εε ειιιειε· ιιι εει
ιιει· .Με Μ, εε Με εε ιιι ιιιιτεετ Με ειιιε ετεεεε νετει·ειειιιιΒ·
εεεεειιεε, ιιειι ιεε εεννειιι ιιιε Βιιειιεειιε ειε Με Βεεειεειιε
ιιιιετεεεεεννετεεε. ιε Μεεετ Αιιιιεε·ε ειεει ειειε;ε Κεριιει, εε
Με: Με Με ιιιειιετιιε Ρτεεειεειιετεριε εεε ιιεει· εεε ιιιιεε
ιιτιιιιειι ειι.τεεειεειιετΜεεε ειεειι€ει:ειεειεε. θειιειειιιιιεεει ειιιι
«8εεειειιεεεεε» ειειι πιιι· ιε εοντειε ει·ννειιεε ντετιιεε. εΙε εε
εεεεεεινιεεειι Μ. εεεε ειε ιιιιτειιιιεε ειειιε ιιιιιιιετ πει νοε
Νεεεεννιτιιειιεεε ειιι‹ι, Με ειε εεεερτιεεεε ννει·‹ιεε.

Για Μ ιι ιι ι ε ε.

ΟτιιετιεΙιεε ειετ Ηγειειιε εεεετ Βετιιειεειειιειεεεε ‹ιετ θε

εεεεεεεεεε εεε εεεεεειιειι Βειειιεε εεε Οεεετειειιε,
εεετεειεεε νοε ΡτεΓεεεετ 1)τ. Ψ. Ρτειιειιιεε.
νιετεε ετντειεετεε εεε νετειειιτεε .ειιιιεεε. Με 211
Αωι1Μι1Π8θΠ- Ηιιεειιειι 1899.νει” νοε δ. Γ. Βειιιεεεε.
Με ννετιι, εεε ειιειι εεε Αει·ειειι εεε εεε ννιιι·ειεεε εε
ειερι'ειιΙειι ιεε. Βε ιεε ιιει·ε ιιιι‹ι Πει· εειιε.ιεεε ιιειι ειιε νετ
ειι€1ιειιεε Αιιιιιιιιειι€εε νετεειιεε. νοε εεε νετεειιιεκιεεειι Αε
εειιειεεεε ιιιεε;ειι ιιιετ ειε εεεεετιει·ε ινιειιειε Πιτ εεε ετιιιιει
εειιεε Απε ιιετνετεειιοιιειι ννει·ιιεε Με 1Ιιετεετεεειειιιεε. εεε
ννιιεεετ, Με 8ειιιι1ιιγειεεε Με Βτιιιι.ιιτιιιι€ (εεε Ε'ιειεειι ιιετι
Με Γ1ειεειιεεεειιειι) εεε Με 1εεεεειεεειιτεειιιιειεεε, σιετεεΕεε
εεεεεεε·, νετιιτειειιες εεε Βειιετερε'ιιεε·.

Η
Ε'ετιιιιιειιιι Ηιιερεε: ΗειιΜιεειι Με· Ηγειεεε. Με
210 Αεειισεεεεε. Βετιιε, 1899. νετιιιι.ι νοε Αεεεεε
Ηιτεειιενει(ι. 864 8. Ρτειε 18 Μ.
νεα. »ει-α εεε ιιιειιει· ,ε;ιιεε·ιιε.τεει.ειιτ- εεε Ηειιειειιειιετε
Με Ηγειεεε νετ. εεεε ειε Μεεε εε εεΙιι· Με εεεεειεεεεε Ρεγ
ειειει.ςιε,θεειειε εεετ Βειεεετιειεςιε ιιιεεεειιεε. Ετ ι·ιιειιε ιιειιετ
εεε Μειιεειιεε εεΙεεε ιιιιε εειεεε εεε·ειιει·ειιεε ειιει· ετννει·εεεεε
εεε εεειειιιιεεεετεε Αειεε·ειι ιιε‹ι ιειε εειεεε ΚιιιειιτεεΜιτΓειε
εεε ιε εεε νει·τιετετιιιιιι εεε εειειιι;ε ειιι` Μεεε ννεεε ε.ιιειι
επι· Βετιιειεειειιειειιεε ω· ιε.ιιι;ε νετεεειιιε.εει εεε Βε.εεεειιγ
ε;ιεεε. Βειε Βιιειι ,Μεεε ιε ιιιιετειειιεΙιεΙιετ ινειεε ιιιιιι ειε
εετεειιεεεει· Ε'ετιιι ιιιιει· Με ?Μεεε εεε ετεεεεε θεειεεεε
εεεεεεειειιεεεε Αεειιιιει'ε. Δε εειεει· Ηεε‹ι Με ιιετ εεε·ε1ιεειιε
Με εει· εειιοε ιε Με· 1)τειιιε εεειιειιιιε Απε εειεετ ιεειιε, ειε
νετιιιιεε1ετ 2ννιεειιειι εεε Νεειιτινιεεεεεειιεεεεε εεε εεειει.ιειι

11ι·ε.8εε211ννιτιιεε, εεεεετ Με ειειιει· εεειιιιιιιειειεεε ιτε8ειιετιε
εειε.

Μ.

Πι·. Α. 8ιειειι: Πεεετ Τειιιρετειιι-ΑεεεεΙεεε εεε νεΙΙιε
ιιειΙεεεεεεε Πιτ Νετνεε1ετειιιιε. ινει·.εεετε, Α. θεεεετ'ε
νετιει.Β·,1899. Ρι·ειε 0,60 Π. ?Ο με.

Αιιε εεει 8ειιιιιεεινετε ‹ιει· εειιιιιενειΙειι Βι·εειιιιτε εειειι εεΙ
εεε‹ιε Με” ιιει·νετε;ειιεεειι: «Βε Μ. ιιιιεετε ει·ιεΙιειιε Ριιιειιε,
“με Με Ιειειιιιει'ιε Μιεειιειιιιιεεε; εειιιι·ει·Κετρει·ιιειι ιιτειι1ιει·
Μειιεειιειι νοτεεεειιεε. ειε Με εεετεΙειιει€εε νει·ι'ει8·εες ιιι
εεει·ειεεεε ειι‹ι ειει'ιιι·εε εετεειι, ιιιι.εεειε εε ειεετ Μεεε εε
εετεεετεειιε πετάω ι‹εειιειι, ινε ιιιεειι ειιειι ωειιιιειι ε·ειιειΓεε
ενεττιεεΕεεε. »το Πιτ Βειιειιεε εεεετειιιετε εεε ιιιειιε _ιετιει·
τιειιιεειιιεε Βειιειιιε ειιεετντει·ιεε πω. εεε: Βιειειιιςιιιεις, εε
ετ ιε ειτιιιζεε Μεεεεεε εεετ ετεε ιιι .Τε.ιιτεεε'τιεεεεειεεειιιι.<.;ε
Με; πω». Πεεε τιιιτε.ειιτεειιετι ειε ιιιειεεεε Με νεε ιιιιιεε
ε;ειειεεεειι, εειιεε εεειι εε εεε εειιιιιεεεεε Αιιεεε.ιεεε, Μεεε ιε
ιιιεεε ειιιειι Μεεε Με εετιεεεεε Μεε1ιειιιιειε εειιειιεε ει, ει;
εεει·ειιειιεε, ενεεε Με Μεεε ιιενετετεεεε Κι·ε.ιιιιε ειεεεειιειι
εε_ιεεειν εεειιειι ιεε - εεε εεε ιιιει ιιιιει·ιιεερε εει”ειιιε Με
1)εεε εεε ιιιιιεε ιιιιε ει" Ειιιεειιιειιειιιιειε εεεεεεεεει1ε ιιιει·ιιειι:
ει· εεε, ω- Αιιεεε Με ιιι εειιεε, ιεε Αιιιειιειιειεεε Μεεε»
ιεειιιε εετεειιειεεε Πιεεεεεε ιιιειιι·. - Πειι εεειιιι.ιε ΜΗ ιειι
@Με '1'τιειιει·ιιειιεεεεεε.Με εεειι ειιιιετε Νετνειιιιτεειιε Με
ειειιιιε, εεεειετε Μεε Ηειιετιιεεε ει» ΝετνεειιτειιΚε, Με ειε
Βεεεενειεεεεεεεεεειει εειιιιειιε, ιιιιειι ‹ιεεεε θεεεεεεε εεε
νετιετειιεε θε1εεει·ετετε.ιιειι ιε ειειι εεε ιιιτε Ατεειεειιτεεε
ενιειιει·ετιεεεε εεΙΙ, Με εεε ιτεςειιιιενε1ειιειιειιιτειι εεεετε εεε
ειεεε Ζιιεεε.εεε ιιιι‹ι (ιεινειιιιΙιειεεε νετεειιιιιιιεεεε Πτεεεεεε
ει» εετνεεεε θιειειι,ε;εε·ιειιε νετιετεε ιιειιεε>›.

Η ι ο ιι ε ι ε ο ε.

1)ετ 8ειιειεεε‹ι ‹ιετ Νεεεεεετεεεε. 8ειιιε θιεεειιιειιεε,

ιιιιιιιεειιε·ιιιιιι 8ετιειιεεετεειιειιε Βεεεεεεεε νοε Πτ.

1.ειιινιε Κεερρ, Αεειεεειιε εε εετ Κ. Κ. Πεεε
εειιειι Πεινετειεεεε-ιι'τειιειιιεΙιειιε εε Ρτε8. 1

. θε
εειιιειιειιειιετ εεε. Με 9 Αεειιειιεεεε ιτε Τειεεε.
ννιειι ιιιι‹ι 1ιειρει8·. ινιιιιειε Βτιιετιιιι1ιετ, Κ. ε. Κ.1ιεί
ιιιιιι Πεινετειιεεε-Βιιειιιιεειιιετ. 1898.
Βιιι 1νει·ι‹. εε? εεε νιει Ατεειε νετννεειιε νιιει·ιιεε ιεε. Βε·
ειιιεεε‹ι :ειε ‹ιεει ινεειεςεε. νι·ιιε εεειι εεε ιιετ Ζειε ειετ Βαγε
ιει· 1ιειιειιιιε ει. ειιιεειιΙιειι ιετιεειιτειεειιτι ειε ιεε 19. .Τε.ιιι·
ιιειιιιει·ε ιιιιιειε εειιιιιιετε ιιει· νει·ε'εεεετ Με νει·εειιιειιεεειι
Αττειι, Με πετ ιι*ιε‹ιετιιειειιιιιιε·εεριιγεειεειιετιζιιιιιετ Β·ειιι·εεειι
Με Μεεε. Ειε ιεε ιιιι ιιεειιεεειι θτειιε ιεεετεεεε.εε εεε' Μεεε
ιι·ειω εεε Βιιιιι·ιεεειιιιιςεΒιιιιε εει· ειεεειιιειι νι'ιειιετεειεεεεεε
νετι“ε.ιιι·εεεειιΜτεε ειι ιεειιιιειι. Πε Με ιιιειεεεε ειιεεεεειιις
ιιειιεε 8ειιι·ιι”εεεεει·ειεε νει· ειειξεε .Πιιιτεειιεεεε ετεειιιειιειι
ειειι, εε ντιι·ιιιιιεεεε ννωι εειιοε εεε ειειε θι·ειιιιε ειιιετ :ιιι
Βειιιειιιεε νετιιι·ειειιιιεςννοιιι εεειειιετε εειιι. Πιεεειιι εεεειιιειιε
ιιειιετι '1'ιιειι εεΙΙ Με Ιιειιι'ε εεε .1ειιτεε εεειι ειε ιιιιειεεεετ
εεε 8ει·ιειιεεετεειιεΙιετ '1'ΙιειιΜεεε. Μ. Μιιιιιεε.
Βτιειε Μπιτ ειι'ειιειιειιε θεεεεεεειεεριιεεε, ιιιτε ειειιετιεεε
Ι.ειεειιεεεε, εεε ιιειιειεεε :ΑιιΓεεεεε νοε .1
.

Μ. Ψ.

Τ828Πε

1 ΟΠΠ Πι, '1'ιιειεεεε, νει·ιεε νειι ιι`ι·ειιεΡιεε:ι‹ει·.

Ιε 8 Βι·ιεεεε εεερι·ιειιε νετεε.εεει·Με Ειπε εεεεεεεεε.ειιε Με·
εε“εεεΙιειιεε θεεειιιιιιειεεριιεεε. Με θτιιεεε, ἔιειεε, Με Φτω
ννιιεεετ, Με νει·ιιιιειιεε· ιιετ Κτεειειιειεεε τιετ ιιε.ιιεειιιετε εεε
11ειιετετε.Βιιεεεε1ειιετΚτεειιιιειεεε εεε' εεε Μεεεειιεε. Πε.
Με Βτιεεε εριιιιι.τεεεειιτιειιεε ειπε, εε ειε ιιιιιεε ‹ιετννιε.ιιει8·
ιιειε ιιιτεε ιιιιιιιεεε ενεε·εε ειεε ειιε·ειεειεε Αεετιεεειιεεε ιι.ιιειι
ιε εεε Ι.ε.ιειιιιτειεεε εε ινιιιιεε1ιεε. Η.

Ζειιιιιετ Αετ:ιειειε

ιιο: «θεεε11εε1ιείε 1ιν1ε.εάιεεεετ Δετεεε» ιιι Νοι
ι1ιει· νοιε 20-22. Δεεεεε 1888.

Ν. 8ιιιιιιιε.

8εεεεεεεε εεε 22. Αεειιεε 1898.

Πετνετετεε· νοε 1)ι·.'1'ιιιιε ιιιιει·«Πειι ει· εεε "Μι ι ειε
1ι'ιεε;ετ ιε νει·ε;ιειεΙιειιιι-ρεειιειεειεειιετ Βε
2ιειι ε ε ε» Με νειιι Αεεοτ ειιι·ιιει‹,ε·εεεεειι.

1
.

ι:1εττ Ε
)
ά ιι ε τ ιι θ ε ιι ει· ε
. τ ε -Βιεε. Με εειιιεε εεεειειιιι

όιεεεε νοτει·ει8:«Ζιιι· Ι·'τιιιιιιιεεεεεε ω· ει·ει;τεεεινεε Ρετειγεε».
(Βτεειιιεεεε ιιι ιιει· 8ε. ΡεεετεειιτΒετ ιεεει. ννεειιεεεειιτιιε).

Πιεειιεειεε.
Πεττ Ριεειι ετ-8εςειεε: Μι. Με νοε Ι)τ. θειι πειτε εε
εειιτιει:>εεεΡιιριΙιειιι·εεεειεε 1ιειε εεε εεεεεεε εεε Μεεε ιιιιιιιει·
ειε ειεινεεεειτειεε 8γιερεοει πιει· ετεετεεεινειι Ρει·ειχεε εει,
Μεε Γ. ειε Βι·εεεεε (ιεινιειιε Με Με ιιεγειιιεειιεε Βγειρεοιιιε.



πιιεΜε επιιιοιιΜε ιι'ι·ιιιιετεπιιιιιιιπιει· Βιι·ιπι·ειιιιιιιιιε·πιΜει·ιιιπτ.ει·ιε
τιεπ:Μρ,·ειιπιειεειειι, επι πιιε ι)ιεειιοεε επι ειειιει·πι. ιιιεΜεεπιιιπιει·ε
επιιιτειι πιιε Πειιεει·2τε επι πιιεεειιι Κι·ιιιιιπιιειτειιιιπιε νει·τι·ιι.πιτ
εειιι, πιε. ιιιιιειι ιιει πιειι ιιιιιπιιει·ειι Βεειειιιιιιε·ειι ιιι ιΜιει·
ΟιιειιιεΙ, σε ειιιε Μειιεει·επιιπιιιε'Ι'Μειιε·ιπειι ιιιιι εεε Μι·ιιιε·ι.,
ιι·ι,ιειιπιινειειιε νειπιεπιιιιιεε Αειιπιει·ιιιιπ,ιειιιιιι ΟΜει·ε.ιιτει·πιεε
οιιειιτειι πιω ειιιι`ειιειι ιιιιιεετεπι ιιιιπι ειιιειι ιιει ι·ιειιιιεςει·
Πεπιιιιιιπι πιιιι·ειι ειιι εειι:ιεεε ιιιι·ει·ειΓειι ειππεειπειιιερι·επιιιεπιπιει·
Πεεειιειιιιιειι νιει Πιιε·ιιιπ:ιπνει·ιιιιιει ννει·πιειιιπϋιιιιτε.
Επι· Βπι ιιΜε θ ειι ιν ε.ι·2 -Βιε·ε Μειπιιιι, πιεεε ειιε Βιετ
ιει·ιιιιπιειι ιιιι ιιειιιιεειι νοι·ιι·ε.εε εεε πιει' Κι·ειιιπε Με2πιε;ειι
ιιιι.ι.τειι,πιιε ιιεγειιιεπ:Μνει·ιιιιπιει·ι εεννεεειι ειιιειι. Αεί' πιιειειιι
εεε ιιεγειιιεεΜειι νει·ιιιιπιει·ιιιιε·ειι.πιιε ιιιιιιιειιιιιπιιι ι`ιιι·`εΕπι»
ειιιπιιιιιιι ιιειιοιιπιει·ειιι Βειιιιπ:ιιτ ιπε.ιιιειι,εει ιιεπιιιει· ε.ιιει· ιιιπ:ιιι
ειιιπ.ιεε·ιιιι€ειι.πιιι.πιιεεε Βιιι€ε ιιιειιι ειι·ειιε· ειιιιι Τιιειιιπι ι;ειιϋ
ι·ειι. ιιπ-ι·Νεεεννειε ειιιει· ιειπιιιιειι Βειιιειιε ;;ειι6ιε Με ιιι πιειι
ι.ιι·ιιεειειι 8ειιινιει·ιε;ιπειτειιιιιιπι ιιιιιιιιε πιειιει· εε ιιιεΜτειπιιι·ε
πιει· Ριιιιιιιειι ιιει πιειι εννειΓειιιειιειι ρεγπ:ιιιεειιειι Βιιπιειιι νοιι
Αιιεεπ:ιιιιιε· Βειιειιπιει·Βεπιειιιπιιιε·εειιι.ει” Τι·ιιιιιιι·ι-.ιιιι·ιειν (ι)οι·ρειι): Πει· νοι·ι;ι·εεειιπιε ιιε.ιιε
Μει πιει·θειιιιπιει·ιιιις πιει·Ε'ι·ιιιιεγιιιικοιιιε,οιιε;Ιειειι ειπιιι ιι

ι Με
πιειιι θειιιετε πιεε ρεγπ·ιιιεειιειιθειιιε ε·ιειειιιιιιιε επιΜπιειιι ειιιει·
ιιιιιιειι Ρει·ιπιπιε ιι·ριεειιε νει·ειιπιει·ιιιι€ειι, Με ειιιι·ιπ Μει·νοι··
ιι·ειειιπιεε Πιιιιιετι;ειιιιιι, ι·οιΙει.ειιπιιεε Πιιιινειιπιιιιιιπ.ι·πιει· (Πιε
ι·ειιτει·ειςειιεπ·Μειιειιιιιιπι Α. ιπειιιιτιιπιιιιιιιι.πιιιειι.πιιε Αιιιιιιει·ιπ
@ειιιειι Μιιιιριειιειιιιειι Με πιε.ε ιι·ιιιικειι.ιεε Αιιιιι·ει.ειι πιει·
ιιιειει: "ιιι ΡιιριιΙειιιιιιειειειιιιειι ειιιιιει·ε·ειιειιπιειιι·ειιεειοι·ιεπ:ιιειι
Ριιριιιειιεπειι·ε ι·εερ. Ριιριιιειιιι·ε.εΜειι Μιπιρ_·ειεπιιπι.Αιιεεει· πιει·
εοειιειι εειππιιιιιπειιΡε ιιιεπιετιιι·ι·εειιιειι ιιπιειι ιιιεΜι·ει·ε ειιπιει·ε
Διιεειιεχιιιριοιιιε, ε. π ιιιιεεει·ε ιιιιιιιειιιιιειι ιεπιιιι·ιε ΑιιΒεπι
ιιιιιειπειιειιιιιιιιιεειι. ειιι ειπιιι Μαθε· ιπ·ιεπιει·ΜειειιπιεεΕ'ιιιιιιιιει·
εεοιοιιι, ειιιι_ιεειινεε Γει·ΜειιεεΜειι, νει-ειιι πιεε θειινειιιιϋε·ειιε,
θεειοΜιειεΙπιπιεΓεειε ςΗειιιιιιιιορειει ,εειεπιε ιιι ιιιτειιι π:οιιιιιιιιιι·ιειι
Αιιίιι·ετειι ειε ιι·ιιιιεειε Βιιιιριοιιιε τει πιω Βιιι'ει·ειιιιειπιιεςιιοεε
νοιι ειιιεειιιιειπιπ>ιιπιει·Βεπιειιτιιιιε. θε εει νει· Αιιειιι πιιε πιιε ειι
πιει·ινειιιε·,ειι θεειεΜι.ειειπιειιιεειιι·ε.ιιιιιιιι€ειι εεΜοιι ι'ι·ιιιιεειιιιι
ειιιιειτειιπιε Βιεειιειιιιιιιε Μει.ιιιιιιειιπιει·θιι·ιιιι-Με Β.πιτΜΜιιιιπιιιειιι
ειιι Βι·ιιιριοιιι, ιπνειειιεεπιει· οιιιεετιν ιιεειιινειεειιιειι Οριιπιιιε
ιιιι·ορΜιε ιιιιπι πιειιιΑιιιι.ι·ειειι πιει· ει€ειιιιιπιιιειι Ριι.ι·ειι·εε επιιιπιιι
ι·ιειε .Τειιιι·ενοι·πιιιειιιε·ειιιπριιεε;ε.
Επε πειτε πιεΜει·νοιι ιιιιει·εεεε, επι ειιιιιιι·ειι, πιιι ιιε.ειι πιιεεει·
Β.ιειιιιιιι νιειιειειιτ νοιι ειιιει·ιιπειιιεειιειιΡεγειιιετειιι, πιιε εεε
πιει·ιιι ιιι·πι ε ι·ιει ενειιι,ε·ει·ιιι θειιι·πιιιπ:Μειειοεειιειι, Γειπι ιιιι
ειιπ:ιτειιπιειι ειιιειιι.ιιιειιι νοιι ΟΙε Βπιιι ιιεπιιειιειι, Βιειειιι”ειιε
επιιιοιι $ειιιιιιειίοιεπιΜιιιιε·ειινοιιιιε;πειι.
Έιει·ι· Β πι ιι ε.ι·πι θε Μ νι ιιι·ε-Βιιιιι. Πειιει· πιει·ιιι·τιε;εΒε.ιιιιιιει
ΐοι·επ·ιπιιιι€επι εει ιιιιιι ιιιοιιιε ιιειπειιιιι. Πιο Ει·ιπι·ειιιπιιιιι; πιεε
πιο”. ερτ. εει ε·εινιεε ιιιιιει· πιειι Ρι·ιιιιεγιιιιιιοιιιειι πιει· ιιι·πιει·εε
εινειι Ρει·ειγεε εεεεΜειι νι·οι·πιειι,πιιιιιει·ιιε.Μεειε επι πιει·Μω
ετει·ιε Με εοιεΙιει· ιιιειιιε ιιι ιιιιιιι. Μειι ιιειιε ειιε ιιι Ε'ι·ιι.εε
Μοιι·ιιιειιπιειιειιιειι πιειι $ειιιιιεε ειειιειι ιιιοιιειι, πιιιεε πιει· Νετ
νιιε οριιεπιε Ε”πιεει·ιιειιιιιιιιιειι ιιιιιεεε, πιιε ιεοιιιι ει·ιπι·ειιιιειιΜε
πιειπιιιι·πιιιπιιε ι.ιπ:ιιτειει·ι·εει·εειι€ειι ιιδιιιιι:ειι. Ειπε Βιιιιεε ειι
πιιεεε Αιιιιιιιιιιιε ειιιιιιιι.ε ιιιιιιι πιιπι·ιιιεεΜιι ιιι πιιιιιειι. πιε.εε ιιιιιιι
Με Ν. ορι.ιοπιεπιιειπει·ειιπιπιπιιιιιιιει·ειΤιιεει·πιεεε. Θεπε;ειιειιιε
Αιῖεπ·τ.ιοιιεποεπ:ειιιι·ιρειε.ιειι8ειιειιιπειεπιεεΒειιειπεπιεειιεειιι·ιιειιε
πιιε ΤΜει.εεεΜε. πιπιεεεοινπιιιιπιιε πιιι·επιι.εινιε ε.ιιειι πιιε πιοιιεειι
ειιεΠε ιιιεΜιι·εεει.ιοπιιιιιι'ε·ειιοΜειιεει, ννοι·ειιι'ιιιι νοι·ιι·εε·ε Με
ι·πιιιε ιιιιηιεινιεεεπι νι·πιι·πιειιω. Πει· Ο”. πιεεεειι ιιιιιι·ειιιπιιιιε·
ι.ιεΜιετε.ι·ι·ε ει·εειιεε. εει εινιιι· ιιιεΜι Μειιιιιιιιι, ιιιὶιεεε ειιει· πιειι
ιιειιιιπςεπιΑιιεειιιιιιιιιιε·ειι π.ιειιιιιεειιιι ΠεΜει·εειιεει.Μειι εννιεπιιιειι
πιειιι εειιιι·ιρετιιιειι ιιιιπι π:ειιιι·ιΓιι8ε.ιειι8π:Μειιιπειπιεε Βειιειπιιο·
Βειιε ε·εειιπιιιι ννει·πιειι.

2
.

Ηειι· Η'. νιει·Μ ιιιι-Βιε;ιι Μιιιτ εειιιειι ειιεειπιιιιπιιΒ·τειι
Ψοι·ιι·ειει:«Πειιει· ιιι·ιιιιπιεειιπιιιεπ:ΜπιΒεριιεπιειιιιε». (Βιι·εειιιειιειι
ιιι πιιεεει· ννοειιειιεπ:Μι·ιιιΝτ. 40, 1898).

ι)ιεπιιιεειοιι.
Ηει·ι· Ρειιι ΚΙειιιιιι -Βιεπε. Πει· Βεις·ιιιι πιει· ιπιιγριοεειιειι
εειιειι Βερειε εει ειιιιιιειιει: ειιι ΝοιιιιιεΜειι'. Κιιιιιεπιιι ιιεει πιε.ε
Με πιει·Βιιιτι·ει·πι·ιιιιιιις νοι· ιιιιπι ιιιειι ειπ:ιιε νει· πιειιιιιιπ:ιιι.επι
ειιιιιιιει·ιιπιειι Βεπεει: νοιι νπππιεεε ιει πιε.εΜΗ. ιιι πιειι Κει·ρει·
ειιιεεπιιιιιι€ειι. Πε εει νετειιι.ιιπιιιειι,πιιιεε πιιε ειιιιιπιιιιιεπιΜεΒε
ειειιπι€ιιιιεςρεεε ιιιοι·τειιιειιιειι Βει'ιιιιπιειιιπιεπιιπειιιιιιιιιι, ει.ιιπιειι
επι πιειιιπειιιιιιιιι ιιιιιπι νιιειιι ιιιπιιιινει·ειιιεεειιιιε; ιιειιιπιεπιιππιιιιιτε,
κει ειιειι ιπειιιε πιιεεΜε2ιιεπιιπ:ιιειιΒγιιιρι.πιιιιειιεει.ειιπιειι. Βε ει·
ιιειΙτ π.ιεεειιιειι πιιιε πιει· Ιιεειϋι·ε πιει· ι)ειι ιιιις'επιιιειι Αι·Μειι,
πιο ειεΜ Μει ιιιτι·ιι «πιω Με οεπιιιιτεθε ειε ειιε;εερι·οοΜειιειι
?ειιιειι ροει ιιιοι·ιειιι πιιε Πιιιε·ιιοεε ειιιει· ετεοιιη·ειιιιε ειειιειι
ιιεεεε. εοιιιιτ.πιιε ιζι·γριοεειιεεε ιειει ιιι Ψεε·ι'ιιιι Ιποιιιιιιε. ιΒε
εει εειεπιε ειπε'πιιε Κιιοειιειιει·ιπιε.ιιιιιιιιε·ιιεεπιιιπιει·εθενππιπιΜιειι
ιεςπ>ιι."Με ιιιι Βιιιιιε ειιιει· εεειιιιπιει·επιΜετεειεεειιΜιιπιπιιιε
Με ειε _ιπιΜει _ιεπιει θεριιπιεειιιιε ιιοι·ιποιιιιιιειιιπϋιιιιε, επιιιπιει·ιι
ιιιε ρι·ιιιιιι.ιεΒιιι€ειι€εριοι·ιε Μι· ρει.Μπη.ι·ειιειιιιιπι·οιιειι.Ηεπιιε
ιππιιιιε·εεει μ πιιε Βερειε ιιιιι· ειιι ιιιιιιιεπ:ιιει· εεε-εε. εειιοιο
ειιιειι εει ειε ειιιε νιειιιειι, ιιιεπιι'ειιι ειιιε ε·ε.ιιεε ΒειΜε νοιι
ιιιιπι·οοι·ιε·ειιιιειιιειιιιιειιιει Μετειιιιζι εειιι ιπϋιιιιε. Μειι ιπϋιιιιε

ειιιειι" ιιιι”εειιοιιειπι·ειιεΙιειι, Με ε. Β. θειιιιι·ιιιπ:ιι,ΠιρΜι.ιιει·ιε,
Τιριιιιε ιιιιπι Α. ιιπιιιειιπιει·εεινειιιιιιπ:Μειι Βιιι€ε.ιι€εριοι·ιε ειιιε
κριχεοεθ Ωιιοιιειιτε

ιιιιιει·εειιειπιειι, ιιιεπιιει·ιι πιιεεε πιιε ει» ¦

Δε

ιιειΜειιιΕπιιιε·πιεε εεεε.ιιιτειιΟι·εειιιειιιιιε ειιιιι Αιιεπιι·ιιειπιιι·ιιιεε.
ι)ιεεε Ιει:ειει·ε ιι6ιιιιε ε;ειε ειιι.ιιεΜ επι επιιιινει·ιιι πιιε Βι·επ:Μει·
ιιιιιιε ιι·ετειι, πιεεε ειε πιεε ι·ειιιιιιειι.ειιιΙπινοιιιππιιιιιιιειιεεΜει·ι·
επ:ΜεΜε πιιε ιιοπ:ε.ιεγιιιριοπιιεπιει· ιιεπιΜεπιιιιιιιι,ε·,ειιτεπ·ιιννιιιπιειι.
Πε εει πιιιιιειιιιπ:ιιιεειτειι. πιιι.εειιετιοιπιειεειιιιιειιι.πιιε ιιτειιι·ιιιιις
ιιπ:ΜειιΜιιπι·οιιειιπιεε εειιυνει·εεερι:ιεπιιιεΑιι€επιιειιιΜειιιιπιειιΜε
πιιιιε;ειι,επιιιπιει·ιι,πιιιεε Με πιειιι πιιιι·ειι πιιε ιιι·ιιιιιιι·ε ιιινιιειπιιι
ρι·εερει·ιι·ιειι Βπιπιειι ειειι ιιειιε Βρειτριιεε ειιειεπιειιι, ννιε Κ.
Με ει» πιιε ειιιιιε·ε ετε.ιιιιι·ιπιιιιπιοιιεπ:ΜεΟειεοιιιγειιιιε Μει 'Εγ
ιιΜπιεειιπι. ιιεπιιι,π.ιεινιεεειιΜια. ε ει·ΜειΙε τιιιι·ιιιιε.Με επιιιιπνει·
εε οι: εειιι Ιπεπ.ιιιι,πιειι Ιιινεειοιιεπιι·ι Μει Θερειε επι ει·ιιιι·ειι, επι
Με εε ιιι ειιιε Βειιιε νοιι Αρρει·πιτειι ιπιι Κἱιιρει· ε;ειιε, πιιε επιε
ε·ειι ιιιι·εε Βειοιιτιιιιιιιε επι ιγιιιριιε.τιεπιιιειιιθεινειιε εεΜι· νεοΜι
εεειε;ιιει εειειι Με Βιιιιι·ιιιερι'οι·ιε ΠΜ· ιιπιιιπι·πιιιειιεπι πιιειιειι,- Μιει·ιιει·εει επι ι·εειιιιεπι πιει· ιγιιιρΙιετιεειιε Βειιιιιιιπιι·πιπιΜειι
πω; ιιιιπι εειιι ΑιιιιιοΒιοιι ιιιι Πει·πιιπιει·Ρι·πιπ:.νει·πιιιιοι·ιιιιε.Μειι
ιιιιιεεε εισιι _ιεπιειιιειιε πιιιι·ιιιιει·ει." εειιι, πιιιεε πιει· εεε-ιιι·
«Κι·γριοπιειιειιεεΜε Βερειε» ειιι θειιιιιιειιιειιιειιΠΜ·ε.ιιε ιιιϋε·ιιπιιιειι
θερειε-ι:”οι·ιιιειιιει: ιιιιπι πιε.ι·ιιεπ:Μετιειιειι, πιιιι·πιιιειιιςειιειιπιε
Πιιτει·ειιεΜιιιι€ πιειιεειιιειι ι.Μιιιιιιπιιιετ.ειιιειιειιεειι. ΜόειιεΜει·
ινειεε ενει·πιεπιιιειι ειιεΜ πιιε εοι·ειειιιε;ε Μειπιει·ιοιοπιιεειιεΒιετ
ιιιιτει·ειιειιιιιη.ιειιιειιιπιπιεΜειιι·πι€ειι,ιιιεπιι'ει·ιιπιει·πιιιιιειει·Μειιειιε
Μιιπι·εεειιεειιιιιπιεειεεειιιιιεΜ επι' πιειι ιιινεειειιεοι·π. ιιιιιινειεειι
ιι€ιιιιιιε. Ει·ει νιειιιι ιιιιιιι πιειι ειιεειιιιιιειι€εεειειειι ιιιιιιιεπ:Μειι
Βεει·ιιι Βερειε εειιοιπι,ειεπιΜιιιιπι εεειει·ιοιοε·ιεεΜιιι εειιιε ειιιεει
ιιειι θοιιιιιοιιειιιειι ινει·πιε ε.ιιιιϋεειι ιπϋιιιιειι, νπιιι·πιεπιπιιε ειιιιε
πιει· ιπι·γριοςειιειιεπιιιειιιι'πιι·ιιιιιιιιιιει· εειιειιει· ινει·πιειι.
Ηει·ι· Α. νοιι Βει·ε·ιιιιιιιιι-Βι,ε·ει Μειιιει·ιπι,πιε.εειιι πιει·ιιπιιιι
νοι·ιι·ιιςειιπιειι ει·ινιιιιιιιειι Αι·ιιειι: ι)ειιιιιε'ε ιιιεΜι·ει·εειπε
νοιι ενπειΓειιοεει· θεπ.εοιιιγειιιιε ειιιιιιιιτειι εειειι. πιιε πιειειιιι·
νει·ιειιιειιπι, ιεεπιΜ επι ειιιει· ιιιιιιιιιιιειι Αιιεεεει. πιει: νιι·πιε πε
ιιιιιι·ι. Μεπτειι. Πε εει ινιοΜει,ε;.ιιι πιιιειι ιιιιιει· πιειι θεειειιιε
νιιιιιιει πιεε ιιειιτι,ε·ειινοι·ει·πιπ;εει”ειιιειιπιειιειιιειι ιιε.πιιι ειιιειι
ιειι Κιιοπιιιειιιοοειιειιιιοιιειι επι ιε.ιιιιπιειι,εε ιι:ει·ε πιιιιιιιιιι6ε·ιιπιιι.
πιεεε πιει·ει·ιιεε ειιιιε πιοειι ιιοειι ιεειιιεειιιι.ς πιρειιι·ι ιιιιπι πιιε
θειιει·ιιΙιεπιτιοιι πιει· Ιιιίε‹·ιιπιιι νειιιιιεπιειι ννει·πιειι ιπειιιιιε. ιιι
Βειι·ειι πιει· εεριιεειιειι Ριιειιπιιοιιιειι νσετε επι ιιειιιει·Ιπειι, πιπιεε
πιιε ιιιιιι€ειι ιιιεπιπι·οειιοριεειιιιιιεεει· ι·ιγρει·εειιιιειιειιιε νει·ιιιιπιε·
ι·ιιιιέπειιειιιειιινειεειι Μι·ε.ιιειιειι.ιιιιιιιειιιιιπ:ιιιπειιιε ι·ιερειιεε.ιιειι
νοι·ιιιιιιπιειιεει, εεε Μιιπι·οειπερ ειιιειι·ειιιε ιιιεεεειιΜε.ιιε επετε
ι·ιειΙε Βιιιιιπιιιειι·ιιιι€ιινε.ιιι·ιιειιιιιειιιιιεεε.
Ηει·ι· Ν. Με ι· Μ πι ιι'-Βιεπι. ιππειετ.επι' πιιειιι εειιιειιι νοι·ιι·πιεε
Μετοιιιε Μιιιιιι,ε·ε

Βειιιειιιςπιιιΐ
πιει· Βιιερ;ειι Μιιι, ιιιειιεεπιιιπιει·ε

Με πιιε Πιιεειιειιιιιιη;ειι πιει· ιιιιεειιΜιρει·εεπιιιε. πιει· Ηιροει;ε
εειι, πιει·ιιγροειετιεειιειι Ριιειιιιιπιιιιειι εοιπιιεπιει·ιιιιιιιιριειι Επιε
εειιιιιιεεεεεε Με ειιιειι ιΜι·ε ιιιι.πιιιεπιπειιπιιιιπ:ιι πιιε Μεετιιιι
πιιεε ιιιιιιε·ε Βει·ιιιιι·ιιιι.ε·πιεε Βιιιιεειιε·,εινειιεε ιιιιι πιειιι:ιιι Βικι
τει·ιειι ιιιιπι 'ι'οιπιιιειιιιΜει·ιειπιιιειιΒιιιι:. ε" θεεειιεπιτε πιιιειι εει
ιΜιιι Μει πιειι 12. επιι·Βεειιοιι εεΙπιιιεςπειι ?ειιιειι πιιε Αιιινεεειι-.
Μειι ειιεεεπιειιιιιει· Βιιιιε·ειιειιιειιιιπιιιιιεειι ι·εερ. Περιιιιεει.ιπιιιειι
ειιιε·ει'ειιιειι. ν. Ιιειοιιι επιειειιι'ειιε πιιε Νοιιιινειιπιηιιιειι, Με!
ειιιει· εειιιιεεΜειι Αιι€ειιιειιιιιιΓεει.ιοιιΜε πιει· Ιιειιιε πεεεειιιιπιει·
ιειι, πιιε Κιιοειιειι επειε ειιιει· εοι·ε;Γε.ιιιε·ειιΠιιτει·ειιπ:Μιιιιεειι
ιιιιπει·ειειιεπι,εε νιει·πιεειπιΜπιιιιιιι ιιι πιειι Β'ιιιιειι ιιπ·πιειιιε επι
ιιιιιιε Αιιιιιιιιιεεε ιιιιπιπιει·οιι_ιεειινε Βει'πιιιπι πιιε Αιιι'ιπιει·ιιεειιι
εεε ειιι ειιιειι ιιιι Κιιοειιειιιιιει·ιπ νπιι·ΜειιιπιειιειιΒιιιει·ιιεει·πιΙειι
εεε, πιει· ι·ιπιιιιιε·ε ΖπιεειιιιιιειιΜειιε 2ινιεειιειι Κιιοειιειιει·ιιι·ιιιι
ιιιιιιε ιιιιπι Αιιεειιιειιιιιιιεειιοιι ιεειειειΙειι ιιιεεειι, εεε ιιι πιειι
ΡεΙιειι, ινε ειιιε επιιιι νει·ιειιΓειιπιε Οετεοιιιγειιιιε ιιιιι: ιιιιιιιεπιιι
ιιιειιι ιιεπιιινι·ειειιειι·ειιιΚιιοπ:ιιειιιιεει·πιενοιι νοι·ιιΜει·ειιιΜε ειι

ἔεπιιειιιει·ιπι·ειιιπιιιιΒ·
ιιι δεειιε πω, νι·πιιιι ιπειιιιι ;;ειιιι,ε;ειι

ιιι·ιιε. ΕΞεεει πιιε Αιιι'επιι.ιιεεπιι·ειειιι,π.ιει·ιιιιιιιεπιιιει·Πιιιειειιπ:ιι
ιιιιις ιιιιπι ι·ιπ:ιιι.ιε·ει·Πειιιιιιιε πιεε ει·ιιοιιειιεπιΒειιιιιπιεε πιειι Βε
πει·ιιι' πιει· ιπι·γρτοεειιετιεεΜειι Βεριιεεειιιιε πιι6ειιπιιιει:ειιιειι
εειιι·ε.ιιιπειι.Με 8εΜννιει·ιειπειτπιιεεει· Αιιι';;εΜε ινει·πιεειιειι πιει
πιπιι·π·Μιιιιιεω·ιι·ι, πιιιεε πιιε Νεει·ορειε ειιειιι'πιιιε ιιεεΜ πιιεεει·
Βιπιιιιιιιιε,·ιιιιι πιι'πι·εειιιιετΙοε Μιειιιε, ινεε ιιιπ:ιιι πιει· Γεω ννιιι·ε,
ννειιιι ιιιιιιι πιιεΜϋπ.ιιιειιιπειι Ιιε.ιιε, ιιειιιιι'ε ιιεειειειιιιπιπ.ι ειπιεε
νειΜοι·ι;ειιειι ρι·ιιιιιιι·ειιιΣιτει·Μει·πιεεπιιε ε,·ιι.ιιεειιειπ:Μειιι θει·ιειι·
επιιιιιιιτεεπι εει·Ιει.ιειι. 1)ε πιιεε ιιιοΜι ιιιϋειιειι, ιππιιιιιε ιιιιιιι πιεε
ιπιιιιιεεΙιειι Βεει·ιιι'εε πιει·ππιζι·γειοεειιειιεειιειιθεριιπιεειιιιε»ειιπιιι
ιιι Ζιιιππιιιιι ιιιειιτ επιιι·ιιτειι. Βεεοιιπιει·ε Ιιει·νοι·ειιιιειιειι ειιιειι
ιιι πιει·Βεειειιιιιιε πιιε ιιιιιιε, πιιε ιπιιιιιεπιιιΜε ιιιιε.τοιιιιεειιειιιειι
ιιε.ε·ειιι·ειι ΟιεπειιΜειιιιιπιπιει·ιιιετειι.
Ηειι· Η επι ρειιι-Βιεπι ιιιιιι Με ινεεειιιιιεΜειι πιιε ιιιι Μπιε
τιςειι νοι·τι·ειεε επιιιι Αιιεπιι·ιιειπε·ειε.ιιιςι:ειιειπ:Μι)ε π

ι
ιι ι ε· ειι

εειιιιεεεειιπιειι Αιιεπ:Μειιιιιιε·ειι πιε- ιιΜει·ειιιειιππιιιειιπιιιιιτ πιειι
εοειιειι νοιι Όι. κι ε ιιι ιιι πιιιπιΠι. Βει·πιιιιι ιιιι ιι εεειιεεει·τειι.
ι)ει· ινιπιει·ερι·ιιπιιιεει ιιιιι· ειιι επ:ΜειιιΜε.ι·ει;πιιεεεΙΙιε 8ε.ειιε
νοιι νει·επ:ιιιεπιειιειιΒειτειι Μειι·ε.πιιιτει;.Ξεννιιιιιειιιιιιιιιιπ:Μ ειιι
νει·εειιιεπιειιεεΑιιεεειιειι. Αιιει·πιιιιε·εΜειιπιιεεε εεε, Με Με
πιειι ιιιιει·ιιιετειι ιιειιιιιιιιι ιιιιπι ιιι ιεπιειιι ?Μι Με εεΜι·ιιεεπιΜτειιε·
ινει·ιεε Γειιιιιιπιι Μει·ιιειπειπιιιτιπιιννιιι·πιε,ιιι νιεΙειι ιι'ιιΙΙειι ε.ιιε·ε·
ιπιειιιει· Βερειε ιιιιι ειιιειι ρι·ιιιιιιι·ειι νει·ετεπιιιτειι Βιιει·Μει·πι
ιι·ε;επιπιννο,Με ιιι ειιιειιι Κιιοπιιιειι, ιιιιι ειιιε Οειεοιιιγειιιιε. Πε
ι·ιιιιι εειειι ειιει· πιιε Οειεπιπιιγειιιιε:ιιπ πιει·ειιιειι ιιιιπι πιιε Μιμι
ιιιειιιε Βερειε ιιιιι πιει·ειιπιει·ειιθειι.ε ιιιοΜι2 νει·εειιιεπιειιεΠιιιιξε.
επιιιπιει·ιιιιιιι· 2 νει·επιΜιεπιειιεΒι·εοιιειιιιιιιιιεινειεειιπιει·εεΙΙιειιθεεΜει
Ιιε ει·εειιειιιε εεΜι·Μει·ιιοιπειπ:Μιιεειιεινει·τιι,πιε.εεπιιε Βερειε ειπιιι



εε

πεπιιτου νου ΜΙεπ εουεεπ ΙυΓεοειουευτευυυειεευ 'Ι'νουιιε.
Βευετιιιου, Ροοικευ π. ε. ιν. υπεετεουειπε πππτυεοίετπ Με ουτοπι
εο!ιοπ Ιυίεοεἱουευτευυυειεευ π. Β. ε" Ί'πυει·ουΙοεε πυετειυ
ει.ιιιιυιε.Με εε Μου ιυ ειυεπι 'Ι'υειΙ πετ ΡΜΙε υυετινιεε·ευπ πιυ
ΙιοουΙιεεειου πει· Βτυτευυυπο· ιπιε υε;Ιευευπευ Μυτο
ιυειπετεουειυυποεπ πυπ ιυι ευπετυ 'Ι'υειΙ νου νοτυυετειπ πιιι
θευετοΙιευτιου πετ Ιυτ'εοειου - πεε ιεε ευευ Με ιανο
τοοευεειεουε Βερειοε.επιτε- υευΜε. 8ο νετΙευεε Μου Με 'Γυ
υει·οιιΙοεε ιπ πετ ΒεττεΙ ευυεουε σποτ ουτοπιεου Με Οτιτυπευ
υετοπιοεε ε" 1.πποεπ, Ι)τπεευ. πεε Βιι.ττπεεεεε. ευετ ιο εεΙεε
πευ ΓΜιευ υοιππιε εε αυτ θευετΜιεεειου πεε Ρτοοεεεεε νου
νοτυυετειιι, νου οπου υιουε πεουννειευιιτεπ, νετυοτα·επευ
Μειυειι Κτεπυυευευεει·πευ ειιεςευευπ οπτ :αουτ νετΙεπτ'ευπευ
ΜιΙἰετευυετουΙοεε, επι· Πευετεοιιννειπυιιιπρ,·ω. @που Κπτυετε
Με 'Ι'πυετοεΙυε.οιΙΙευ. θετιεπε εο υει πετ 8ερειε, Με ιυ πετ
ΒερτεΙ Ιοοε.ιε Ηεπε-Κυοουευ- πυπ Βορειε ιιππειει· Οτι.=τεπενετ
Μιιτ'ε, ιυε1ει. οπου επυε.οιιε σποτ ουι·ουιεου, ευετ το εεΙεεπεπ
ΡΜιευ νου νοτιιυετειυ εουειπυιιτ υτιπιπτ ρ;επετε!ιειτεΜε ε.ουεε
ΜΙοειυειπε Βερειε ιιι τιιεουεπι νει·Ιεπί εοεε. Βιεεε ΓεΙΙε Με
υεεεεινειπ ρεευοΙοιτιεου-ευπιοιπιεουειπ Βετ'ιιυπ - Μητεεευυ
νου πεπ Ζειουευ τω» ΜΙχειυειυεπ Ιπίεοειου - ννιιτπευ νου
νν π υπετιιου πιιπ Βου υε οπου ιυ ετεεετ Βειυε Με ?υπο

υτἔρεοἔεπεειεουετ
Βερειοο-Ρνοευιιε επεε.ιππιευτεεεεεΙυ.. 08112

ευ ετε νετυΜιεπ Μου Με ευπει·ευ πιιπ υευευυεευ Ιπτ'εοειουε
υτευυΙιειεευ. υει πευεπ υυπιει· Με θευετε.υεεειοπ πετ Ιπτ'εοειου,
Με ΑΙΙεειπειπετυτευυππο νοτευεεευε υππ πευευεπ 8·Ιειου
πειειε ειπτ'ε.ουε οπετ ιππυ.ιρΙε ΜοοΜεπεοειουευ υεουεουεεε
ννετπευ.
Ηεττ ΡειιΙ ΚΙευιιυ-Βι ο Μουτ επ. πεεε υει πεπ ε.οπεευ
ΙΜεοειουευτε.πυυειι.ευ. Με ουει·Ιπου, 'Ι'νριιιιε π. Α. Με ΙεοοΜ
ενιπρεοιυε υευευ πετ Βεειπετε.ουειευυε πεε ΑΙΙοεπιειπυεπυπευε
,ε·εννουπΙιουπειιευου υιιεςεερτοουεπ ειυπ. Βεπευευ υεεπιευ ευετ
που Ε'οτιπευ νετ, ννο Ιεεεεετεε ποου εο εουννετ Μεετιτε εει,
παει: Με ΙοοΜευ θνιπρεοπιε ευ·υ ννεπτ8·ει·υειυετΙευετ ιιιεουευ.
Μου εευε πεε ε. Β. υειιυ '1'νρυπε πυπ., ννο νοιυ Πιιτπι επε
εεΙειτευεΙιου εο ευ ειιι;ευ ειπε 'ΓνοΙιπειπιυτουευ-Βερειε ευε
εεευε, Με επι· Αυ!ει.·ς·ει·υυε·νου 'Ι'νιιυπευειιυευ ιπ ΜΙεπ τοϋ;
Ιιουευ Οτςεπεπ Πιυτευ υπυυε, Με επεννεπει· παπι υεεειιπιπεε
υΠυιεουε 8ντυρεοπιε ιυε.ουευ σποτ ευετ Μου εουου τ'ι·Μιετ
Μιτου νετειΓεππιτ πεε Οτο·υπιειππε τϋτεπ υϋυπεπ. πιτ πετ 'Έπ
υετοιιΙοεε εε! πεε πιουε εππει·ε. .Ιευτε Ιου; υϋυπε ειπε ΙοοΜε
ειιυοτοιιΙοεε Ετυτειιυιιιιιτ πετ Ι)τυεευ, Ιπυοουεπ εεε. υεεεευεπ,
Με Με εοΙουε ιιιιτ νοΙΙιεευ ΑυεΙιειΙπυΒ· Ιτοιυιυεπ Ιιευυ. Ππεετ
υεεευπιυεεπ Βεπιπε·ππε·επ ευετ πππε ππτου νετυιιιεε1ιιιιιτ πετ
ΒΙπε- τεερ. Ενυιρυννεε;ε ειπε Πευοτεουννειυιυυπε· πεε Κοτρετε
Με 'Ι'ιιυει·υεΙυεοιΙΙεπ εεεεε, Με Μου υΠΜεου Με ΙΜΙιεττπυετ
οπΙοεε ε.ιιεεετε.
Ηετι· Η πιιιρεΙπ -Βιοε ετννιπετε πιι.εεεε Μου ὶυ πειυ νου
Πτ. ΚΙεπιτυ ιιετνοι·ε;ευουεπευ Ε;ειΙΙ ποου υυτ πιπ Με υε
υπυυεε ιυπΙΠριε Ι.οουΙιεεειοπ πεε ΚτευυΙιειεερτοοεεεεε υππΜε.
πω· Μεεεπ υπννιουιιιτευ Ππτετεουιεπ υιιιΙειριετ Ιιοοιιιιεεειου,
Με Με υει πεπει· Ιυεεοειοπευτε.υυυειε υπ που εΙειπευτετειευ
Ει·εουειππυΒευ 8·ευϋτε, νου ειπι'ειοιιετ Ι.οοεΙιεε.ειου υοιυπιε εε
Μιετ υπ νετυευπεΙιευ ΓεΙΙε πετ Μουτ. ευ. εουποτυ επι' πεπ
υοουυιΜε 2π υετουευπευ ινιοΙιευ;ευ ε.υπετευ: Βεε ν ετΙεπ
τ'εε πετ εεΙυεπ Ιιιίεοτιουευτεπυυειε ειυιπε.Ι
υΙοε Με Ιοοοε.Ιεπ'οοειου. πεε ευπει·ο Με! υΙοε
εΙε ΑΙΙΒεπιειυε.πεοειοιι. Πιοεεε ννετπε ευεπ Με υει
πεπ υευευπεευ εοπεευ Ιυτεοτιουευτεπυυειιευ υεουειουτεε, υεἱ
πευεπ Ι.οοΜιευτ.ιοπΜε ΜΙιεετυειπε Ιυτ'εοειοπ επεευιιπευι“εΙιευ,
εουπετυ πυτ υει ειιυεοιιεευ

τεεΕ.
οιιτοπιεοΙιεπ υει πετ 'Γυυετ

οιιΙοεε πυπ εοπειυυ πεπ εερειεο ευ Ιπίεοειοπεπ, ννοτευτ Με
ρ;ι·οεεενετεουιεπεπυειε πεε Κτεπυ!ιοιεευιΙπεε υππ Κι·ιι.υΙιτυειεε
νετΙε.πτ'εε ιυ νετεουιεπεπευ ΓεΙΙεπ πετεεΙυεπ Κι·ειπυυειε υε
τιιυε. εο πεεε ιυυπ Ιειουε ιιιειπευ υπυπε, εε Με νετεοΙιιεπεπευ
Κτε.πυΙιειεευ επ ευιιπ υπ υειυεπ. πιο εε Μου ποου ππτ υυι νετ

εουι(επεπε
υΙειπΠεεευειουεπ ειπ πυπ πετεεΙυεπ Κτευυυειε

υεπ Ιο.
ε. Ηει·ι· νου Β ο υ ι ε πι ε.π υ πεπ εειπευ ευε;ευπππιεεευ νοτ
ει·ε. : «Ζυι· ΙΗΜτυοεε πετ Απευπτευπυο υει υεεεευευπειυ Με
εευ ετιυιυ Πεο-οοεοι οοιυυιυυε». (Βι·εουιεπευ ιυ Μεεει· ννοουου
εουι·ΙΓε).
Βιπε Πιεοιιεειου Με πιουε εεε.εε.
4. Ηεττ Βοτπ υεπ ο ε ειπε εειπευ υπεευἱἰυπι του νοι·ιτεε·:
«Πευετ ΒΙυεευυτυουε». (ΙΒτεουειυε ιπ Μεεετ οοΙιευεουι·ιΓε).

Ι)ιεοπεειου.
Ηεττ νοεε-ΒιΒιι Με υπ @ουτε πετ .Τιιυτε εεννε 25-ΒΟ
Ηετιιιοεοιπιεπ ευευε εεΙυεε ετεπιπουτ,ευειΙε πευει πεειεειτι Με
υειπυιΜ Με Βυιεε πο.υει επ θεειουτ. υευουιτπευ. Πειιι ε;ειτευ
πυετ εεεΙιευ Με Απε·ειυεπ τω..νοτετε;ευπευ Με 25 θε. Πυ
ιινΜΙυϋτΙιοΙι ιυπεεε υιευ Μου ειπετ Βτυυει·ιιπιτ Μεεει· ιπ'ετευε
επουεπ. Με πιπ εε ειιπεΙιεππει· εει. ε... πεε νου ν. υεουιιουεειε
ΜετετιεΙ επιπ ,οτϋεεεεπ'Ι'υευ επειουεΜΙε ειπεπει· ουιτπτ.ΜεοΙιεπ
ΑυευειΙππε: πεε εΠεευιειπεπ Κτε.πυειιυειιεεε επ Βιιτε ειιι.ιππιε,
ΜΙετΜπε·ε ειιιε ει·ϋυετεπ .ΪΜιτεπ. Α1ε Ει·υΙετιιιι€ υε.ιυεπ Η Ρεο
τοτεπ ἱπ Βεττειουε:πετ ειπε εει ιυ πει· Ορετε.ειοπευιετ.Ιιοπε,πει·
εππετε πε.τιπ ,ε;οε·ευειι,πεεε Με νου ν. ε·εεευευεπ Ηετπιοεο
ιυιεπ ι“εεεεπεεουΙιεεεΠου υει ιυοει·οετιι·ιευ Ηετυιευ νοτ,ιτευουι
ιπεπ ννπτπεπ.

'ειπε υυυουεπ Πεευοπεπ πετ
ΒεπιοεΙορετεειου, Με νιεΙΙειουε πτοιιι:ττϋεεετεΠευετειουεΙιου-ε
Με που ΟρετιιτιοπείεΙπεε πεε νοτυιιυπευεειπ τ`τϋυετπυετ
εευευετ Ηετυιευ ΓεεεετεΙΙευ Ιοεεευ, εοππετυ ιυ Γτει!ετε;ππε
πετ Βτπουρι'οτεε. Ιππε.επτ πεε ΒτπουευοΙΜιΜεεε πυπ εΙΙεπτ'εΗε
ιυ Νο.υε πετ ΒτυοΙιρτ'οτεε. ΗιπειουεΙιου πω. 2ινειεεπ Ρεοεοι·ε
ννετε ευ υεεουεευ, πεεε ειπε υΙειυε υει ιπουιΙει· Ηετυιε ε;ετεπε
Με ειιεεετε Ει`ιεουεπετ ΒτπουρΓοτι.επυεττεεευπε ΒΙεεευυετΜε
υει πει· ΕυυυΙειππιππε· πιιπ Απευυϋ.υπυ,ε·πεε Πε.τιπεεΜιτου Με
εευ ιο Με ΒευουΙιουΙε επτπουεεεουουεπ ννετπε.
Ηεττ Βοι·πυ ειιρε-Βιέε.. Πιο ΖΜιΙ πετ ΒΙεεευυετυιευ εεἱ
ιυ πετ ουυ·πτεπεουευ ΑυευειΙυυε· ννευτευπ πετ .Τευι·ε 1892
1895, ννο πεου τι" Κοουετ'εουευ Μεευοπε ορετιτε ενπτπε,
εε!εευετ νοτοευοιπιυευ, Με ιπ που .Τευτευ 1895-1898. ννοπε.ου
Β ο ε ε ι π ι ουετιτεννιιτπε.Βοου υπυιτεΜε Βε.υπευειε πετ Βιεεευ
υετπἱε Μουτ νου πετ Ορετεειοπειυεευοπε, εοππετπ νου πεπ
ΙοοΜευ νετυε.Ιεπιεεευ που·υπ ορετιτεππεπ Ιππινιππεπ ευ. Βεἱ
τοεεευ Ηετυιευ Πειτε Με Βιεεευυετπιε Με υιουε νετ, υει
Ιειυεπ Μιετ Με που!. Πιο ΖευΙ πετ ποιου ΟνεεοοεΙευ πει
υπυποει· Με Με πετ ιυοει·οετιτεεπ.
Ποπ· νου Βετ8·ιπευιι-Βιεε ννειεε πετεπί υιυ, πεεε πεε
ΜεεετιΜ πεε ΜΙε·ετπειπευ ΚτευυεπΙιεπεεε επ Βιμ ε·ειζευννπτ
ευε·ἱυ πετ Βεπιευιιυιτ νιουΙ ειπ ευπετεε ρ;εννοτπευ εει Με ιπ
τ'τυυετεπ .ϊε.υτεπ, Με εε Μου Με πυι πιο Βε.ΜοεΙορετεειοπ
υουΜε, ευ ε" υευιευιΜου Με Ατυουετ πτεπιτευ. Βιεεε Με..
πεου Βε.εειυι επε.εείπυτε Με Κοου ει·'εουεπι 8ουπιετ.
Ι)εεε Ιωθυ2'Όνθΐ Μουτ Με Πτειιουε επι· πεε νοι·Ιιεε·επ πετ
ΒΙε.εε εει, ε·ευε _ιεποουΜε πεπ Απείπυι·ιιυε·ευ πεε νοτετεςοπ-`
πεπ υετνοτ.
Βεττ Α. Βεπι-Βεεεννεεευ Πειτε που νοτετε.8ευπευ. ου ετ
ἱυ πετ Ι.ιεετεειιτ Αυε;ευευ πυετ ΒΙεεευΜνετειυεΙ επ ιυττερετι
πουεΜετ ΒΙεεευυετυιε ι;εί'πυπευ υευε, ννοτεπι'Ηεττ Βοτυ
υειυ με ει·ινιπει·ε, πεεε, Με Ιειυεετευ Με ΠΙνεττἰυεΙ πυπ Με
νετΙοευυυπ· Με πειυ Ντιπ οπετ του Βιι.τυι νοτυοιυιυευ.
Ηεττ νου 8οΙιιειυιιυπ-.Τπτ_ιειν (Ι)οτυιιε) Με υει οτι. 80
40 Βετπιοεοιυιευ, υει πεπευ ετ εεειεειττε, ευυι 'Ι'υειΙ ειιου
εεΙυεε ορετιι·ιε, 1 Με! Με ΒΙεεε :ιι θεειουεε υευοιυιυευ. Πεπ
πττετειοεεε πειυ ειπεπεε πει· ΒΙεεε επΙἰεςεππε εεττ, ποου εεἰ

ειυεΙΕΙε.εειοπ
_ιευετ υυτ υοι εουετίετ Βπετ'ετπυυε·πεε Γεετεε

πιπε ἱο .
5. Πει·τ Ε).

ΜεΪ
υΜε εειυευ ευεευπππιεεεπ νοτετε.ε·:«Πευετ

υοτεπιευτε ΒνουΙ Ιε».

.Τεπε υεεεεππ Μουτ ιπ πεπ

Πιεοπεειου.
Πετι· ννεευει· -Ειυεπ ννειεε επι' Με ε ρυιΙΜεοΙιε ΚεουεΜε
πεε ΚιυπεεεΙεει·ε Με, Με Με ειυευ;εε οιουευ πετ $νυυ1Ιιε
υει πεπ Κιυπετυ υπίετετευ υϋυπε, ννεΙουε ιπετεπεει·ιυ νου πετ
Μιιεεετ ιπποιτε Με ιυ ιυτετ ΒπεννἰουεΙππΒ υεειπετπουει εννοτ
πεπ εειευ. Ι)πε $νρυιιιεεοιπυ πετ Μπεεετ ρε.εειτε που υι.οευ
τ.ετυτειεΙε.ιιι',ννειε πεε 8νρυυιενιτπε εεΙυεε πιουε ευπε ννευπ
Με ει·ενιπε Μιιεεετ Ιπποιι·ε ενιιτπε, Με ΡΙιιοεπεε. υΗπε ειπεπ
ΒουπεεννεΙΙ πιτ πεε Κιππ.

8ουΙιιεε πετ Ιν. Βιεευυ8.
Οι. ιπεπ. ννιΙυεΙιπ νιετυυΠ.

π. Ζ. Βεοτεπει·.

νετιιιιεουεεε.

- ννπυι·ευπ πει· Αυννεεεπυειε Ποτ'. Β. ν.Β ε το πι επ π'ε ιιι
Μ. Ρεεετευπτε·, επιπεεΙιου ε" ππυεΠειει· τω»υιεευτεπ υιι1ιειιι·
ιυεΜοιπιεοΙιεπ Αυιι.πειπιε, ννιιτπε υει ειυευι ιυιυ επ Ευτευ ειπ
20. Πεοεπιυει· νετειιετεΠεεεπ Γεεεεεεειι νοιι Ι)τ. Β'υτ·ουε πετ
θεπευΙτε επεει·οοε, ειπ δειρεππιπιυ ειπι` πεπ Νε.ιπευ Ρτοΐεεεοτ
ν. Βει·8·ιυ ευ π ε ευ Β·τυυπευ. Ζπι.τΙειου ει·υΙε.τεε Ρι·οΓεεεοτ
ν. Βετευιου υ εεΙυεε, ιιυ ΗιπυΙιου επί' εειυε εοευευ εεεεε
εευευεε 'πτυεππυπο· επιπ ειιτευυιτειιω πετ Αυυ.πειυιο, Μου
υετειε, εΙι_υι.Ιιι·Ιιοιι500 Μυ. επ θιιυεεευ ειπεε ευ ε" ΜΜΜ·
τπεπιοιπιεουευ Αυεπειυιε εεπΜτεππεπ 8ουπεε πετ υΜειεοΙιευ
Ρτονιυ2επ επ ερειιπευ, ννουει ει· Με ννΜιΙ πεε θειοειιπυι.τευ
πειυ υιεευτευ «Ι)επεεουευ ειτεεΙἰουεπ νετεἱπ» πυετετπε;. Ιιι
ειπετ ειπ Π. .Τιιππει· ιυ πετ ννουιιυπε πεε Ηεττπ Ι)τ. Κει·π ι 8
ευπ·ευειεεπεπ νει·εειιιιιιιΙππε· ννυτπε πιιπ Με Πεμ πετ θτυυ
πππει ειπεε ν. Βε ι· ο πι ε.ιι π -θ τη.» π πι π πι ε ειυ8ευευπ νετ
υε.ππεΙε πυπ ΓοΙετειιπει· ΒεεουΙπεε ιτευιεεε: νου Β'τευυπευ,
8ειιπιεπεευοεεεπ. 8ουυ!ετυ πυπ ευπετευ νετευι·ετπ ν. Βετο·
ιιιιιππε ννιτπ Με θτπυπππε ειπεε Βιιρειιπιπιυ-Οε.ριεε.Ιε υυ
τ.τεεετευε,πεεεεπ Ζἱπεεπ ιπ Ζιιυιιυτ'ε. ευευεο νν1ε_ιεεεεΜε νου
Ρτοι'. ν. Βετ,ιςιπ ευ υ εεερευπετευ 500 Μυ., ΜΙ_ιε.υτΙιουειιιειπ
υεππι·ιΉιε·επΒιππεπεεπ υΜειεουετΠετυιιπΓε ευ πετ υιεειπ·επ πιιπ·
επτ-πιεπιοιπιεοΙιευ Αυεπεπιιε 2πΙ-τοπιπιευεοΙΙευ. ΒουΜπ πεε επ·
εευιυιεΙππε ΚεριιΜ Με ει·ΐοιπετυουε Ηουε (ετπ·ε 8000 ΗΜ.)
εττειουε Με. εοΙΙ πεεεεΙυε ππεει· πειιι Νεπιεπ ειπεε «ν. Ηετ 8
πι ο υ π - Β Με ε π π ι υ ιυ ε» πετ ιυιΙιτει·-πιεπιοιπιεοΙιεπΑυιι.πειιιιε
πυει·ιτευευ ννοι·πεπ,_ιεποουΜε πειυ νοτυευΜτ, πεεε, ευτευι·εε
ουεππ πειιι ννιιπεουε Ριου ν. Βετεςτπ επ υ ε, ω.. υιεειΒ·ειτ



ο 4

ε”

«Βοοτεοιιοπ ιιτειιιοιιοο νοτοιπ» οιο ινοιιι οοε Βιιιιοποιοι.οπ
ιιιιοτιοεεειι ιιιοιιιο. οπο οιιεε οοτ 8ιιροποιιιι ιιο.ιιιεοιιοτ Ποτ-ι
οποίο πο; .ιο

ιι
ι οοτεοιιιοπ νοι·ειιιπιιιιοπο ιτοτοο οιο εοεοιιιιιιειιιιιτοποοτ

Αιιεεοιιοεε ο;οινοιιιι:.οοτ ε.ιιο ποιτ.οτοπ8οιιτιιιο ιπ οιοεοι· Απ
;.τοιοεοπιιοιτ.τιιοπ εοιι. ι)ιοεοι· Αοεεοιιιιεε ιιοετοιιι ειπε οοπ
ι'οιιτοποοπΠοι:τοο. οιο οποιι ιιοτοιι ειπα Βοιιι·ο.ι.ιοΠιτ Με Βο
ροποιοπι οπτ8·οεοπεοιιοιιπιοπ:Πι. Κ ο τ π ι ο (Αιοιιε.οοι·ο-'Ι'ιιοιιιοτ
ριοι.ε 2); ι)τ. ιοοτιι:ε (θτοεεο Μοτειιο_ιιι65); 1)τ. 8ο ιι ιπιι.ε
(Νιιιοιει_ιοπειιο_ιο14): ι)τ. Ε

” ιιτοιι τ (Βιιειοεειιο_ιο 20) ιιπο
1)τ. Βιοεειε (οι. Ο. 1 Ε.. 28). 8ο.<.ειοιοιιοιοτοο ιιοοιι ιπ οοι
εοιιιοο νοτειιιιιοιιοο8· οιπο 8οιιεοτιριιοπ οι·6ιι'ποι, ννοΙοιιο ποοιι
οιι οοπιεοιιιοο Αιιοπο οιο Ηιιιιο νοπ 10001361.οι·ι·οιοιιιο. Πιο
θοερτοοιι, ιτοιοιιοε Ποιο· Βι·. Κ ο το ι ,τ

ι

πιο·ιι οοι· νοτειιπιπιιοποι
οοιιι 17. .ιιιποοτ πιο οοπι 0ιιοι οοτ Αιιο.οοιπιο ιο οιοεοτΑπο
ιοΒ·οπιιοιι πειτε, Μι. οτοιοιιοπ,οιιεε οοι· 8ιιιιιιο;; οιποε εοιι·ιιοπ
Βιιροποιοοιε ποιοι· οοπ οιιοοοοιιοιιπιοπ Βοοιπειιποοπ ποιο ιππ
οοτπιεε ιπι Ψοςο ετοιιοπ οπο. 13ο οοτ .<.:τοεεοπΖιιιιι νοπ
νοι·οιιτοτο οπο Ττιιιιοτοο Ρο.ιιοπιοπ οοε Ρτοι'. Ε). ν. Βετο
πι ο ιι ο ιει επ ιιοιι'οιι,οιιεε οοτ θοοιιπιιο οιιιοτεοιοιιοπΒιιιιιιποι
οποιι οοεεοτιιοιιι οοτ οτειιιοιιοπ Κτοιεο εοντοιι1οπο, οιε ιιοοιι
οποοτο·ο.τιε, ιιοεοποοτειπ οοπ Οετεοορτονιιιεοο ιοιιιιιιι'ιοιι Απ·
ιιιο.πετοπο τιιοι.ιιτοι'ιι€ο1.ι'ιιτοοτοπΒιιποοπ οπο.-- 8οιοο Πιι_ιοετο.τοοτ Κειεοτ ιιο.τ οτοιιι πιιιιοιει Δι1οτ
ιιοοιιετ.οπΒοεοι·ιριε νοοι 25. .ιοπποτ ο. ἔοιοοτ Ηοιιοιι. οοιπ Ριο
ειοοπιοπ οοτ 0οιπιοιεειοο επι 7οι·ιιιιιοπο οοτ Βιοεοιιιορ οπο;
οοτ Ροει ιπ οιιε Βοιοιιοπο επι Βοιιιιιοριοπο οοτεοιιιοπ.

' τιπ
εοιι Αιοιτοποοτ νοο Οιοοπιιοτο·, 8οιπο Ποιο ιοτιιοππι
ιιοιιιιοιι. ε.οεεοοτιιοιιοπΠιτ οιο νοπ 8οιοοτ ι·ιοιιοιτ.οοιννιοιιοιιο
ίτοοιιι.ιιτιπεοοοο 1·ιιιιιιειιοιι οπο οιο οοτοιι Ποιοτοτιιοιιοπο οοτ
Ροει ιπι 8ειιιοιιτιιιιπο-ιιοιιιοι νοιιιιτοοιιιο Ηοιοοπιιιοι, ινοιοιιο
οι” οιιτο οιοοιιο Βιιεειοπο οπο ποιοι ιιιιπ ο.οοιι σο. ιιιιι·ιεοπ
Πιποοτ οι·ορειενοτ οοιπ Βιιοοτιποοπ οοι· Ροει ιιοινο.ιιτιΜε.
οιοιοιιωιιοι »πιο 8οιπο Ηοιιοιι Βιοιιοιοιι. οοπ ιιοτειιοιιοπ Ποοιι
Βοιοοι· οιε.ιοειοι. ιιιιοο ιιοιιιιοιοιι ι;οινοεοποπ Απιιεροι·εοποο,
οοιο εοιιιετνοι·ιοοςιιοποοππιοοιοιοιεοιιοπ Ροι·οοποι ιιοιοοτιοι (ιο
εοιιιοοιιιε. οσο Μιιιιοτοιιο.τεοπ οπο ειποοτοπ6τιιιιοιιοπ ιιιιοννοιι
ποιοι. ινοιοιιο εοτ Μιτννιτιιοπς ιο οιοεοτ ρο.ιι·ιοιιεοιιοπ Βιιοιιο
τοπ οοο Αοι.οτιιιιι.οιι ιιοτο.οοοεοεοπννιιτοπ.επ ιιιιοτπιιιιοιπ.- Ζοπι Οιιοτοτει οοε 8ο. Ροτοτειιοτοοτ 8εοπιο
ιιοννεοιιοπ Διοιτοποοτ-Η οεριιοιε ιετ. οοτ οιιοτοεπι οοτ Οο'ιοιοι·-8οιιιιιεοπεοιιοιο,οπο. Βιιιοι:ετιιιιι Πι. Ρο
ν ο τ ε ιι ο, οτιιιιιιπτ ννοι·οοιι.- Πιο ποοε·οο·τιιποοιο θοεο11εοιιιιιτ οοτ Αο
οποιτει:ο ιπ ιοοειιοο, ννοιοιιο ειι:ιι οπο οοιιι ιιοιιιι Βοοε
ε.οοτ Αοτειοοιοιι εοιτ σο. 11 .ιιιιιτοο ιιοεκοιιοποοπ νοτοιιι νοπ
Δοιτοπιιτει.οο οι·οο.πιειττ.πω, ιιιοιτ νοτ Κοτεοπι ιιιτο οι·ετο
Βιιειιοε οιι. Πιο ποιιο θοεοιιεοιιιιιι οοιιι επι· Ζει: 27 ιιοιι.ε·ιιο
οοι·. 1ο οοτ Βτοο'οποεειιεοπε· «πιώ Ρτοι'. .Ι οινοειιι οιποπ
Βοτεοπ Βιιοιιιιιιοιι επι οιο Επιινιοιιοιοοεεεοεοιιιοοιο οοτΑποεπ
ιιοιιιιοποο ιο Βοεειεπο. οπο οοιο 1ιοτνοτο·οιιι, οοεε οοτ οποιο
Δοεοπιιτει. ιο Βοεειιιιιο Πο.νιο Β τ ο π οι”. "πιο" εοιπο
'Ι'ιιιιιιΒιιοιι ιπι .Ποιο 1628ιιοειο.ιιπ, οπεε ιιο 17. οπο 18. .Το.ιιτ
ιιοποοτι: ιιιει τεο.τιιοιιιο ιιοΒοπο.ι·ειιιοιιο οπο. Πιτ ω. ι'οιιι
οιι.ιει.ιτιοοπο οπο Αιιι'ιιιιιιιοπ οοτ Αοε·οοιιοιιιιιιποο ιο Βοοε
ιιι.πο οτει. νοπ οοτ ενι·οιιοπ Ηιιιιιο οοε ιιιιιι”οποοπ.1οιιτιιοποοτιε
οιιι.ιτι. Βοι οοο ιιιοτοοι' νοτροποπιπιοποπ νοτειοποειι·ε.ιιιοπ
ιιτοτοοΡτοι'. Α. Δ. Κ τι ο Κουν εοπι Ρτοειοοπτοο, Ρτοι'. Γ. Α.

.ι ο οι ο ε ιι ι εοιπ νιοορι·οειοοπτοπ. Βτ. Α. Α. ο ο ιι ι ο
.
ιι ο ο·

εοιπ Βοοτοιο.τ. 1)τ. Ν. Ν. Γιιο.τονν εοπι εινοικοπ 8οοτοι.ιι.τ
οπο οι. Α. ο. Ι._ι ο ο Κο ννι ι ε οιι εοπι θιιεειτοι· εοιτο.ιιιι.- 1)οτ Οιιοτο.τει.οοε Νοποπ Κο.ιιιοτιποπ-Κτοπιιοπιιοοεοε ιο
Ποειιιιο, Ρτοι'. ι)τ. Ν ο ινοε ιιι, ιει. οιιοιιοοιποι· νοτ Κοτεοιπ
εοιο Βιι_ιοιιτιεοε.ιοιιι15.ιιπιΜε Οιιοτοτει οοε οοιιιιππιοπ Ηοερι

ο
π
ο @Μοτο ιιπι νοι·οοεοιιιοοοπο· νοπ οιοεοιπ Αιοι. οποιο

οιιιιιιοιι.- Πιο Βοτιιποτ Αοοοοιοιο οοι· 27ιεεοπεοιιοιιοπ πει οιο οπο
70. Οοιιοτι.ει.οεο 1·ιοτπι. ν. 1:ιοιιο ιιοιτε οειιι'ιοτο πο ι -
οοπο Ηοιπιιιοιτε-Μοοοιιιο οιοειπο.ι τοι. ι)ι·. Βο
οοιι' νιι·οιιοιν νοι·ιιο1ιοπ. Βιειιοτ ιιιιιιοπ οιοεο Μο
οιιιιιο οι·ιιο.ιτοο:Με Βι·ειοτ Ποιοι πω" εοιιιει. οιιοπ Ρτοι'.

1
)
ο ιιοι ε - Βο γ πιο πο , οοι· ιιοτιιιιπιι.οΜο.ιιιοιπειιιιιοτιν ο ι ο τ

ειτοεε οπο ω· οοειιεοιιο Ριιγειιιοι· 11οτο Κοινιπ (επ
ινιιιι.οπ 'Γιιοιπεοο). (Α. πι. Ο.-Ζιο;.)- Απι 25. .Ιοοοοι· ιιιοιι: ιιι οοτ Αοιο οοτ Θε. Ροιοτειιιιτο·οι·
Ποινοι·ειιιιι ω· οοιιοτπο.ππτο Ρ τ ι ν ο. ι ο ο ο ο π τ ιιι ι· ε· ο -
τιωιιιιοπο Ρεγοιιοποι.ιιοιοΒιο, Ρτοι. Ρ. ο. Κοννο.
ιοενειιι. εοιπο Αιιιτιι.ι.ενοτιοειιπ8. Βιιοποοεοιιιει.
»πιο :ιπι 29. .ιειοοιιτ οοι·Ρτινοτοοοοπτ.Βι·. ν. 8ο ιι ιπιο ι εοιπο
νοι·ιοειιπρ;οπ ιιιιοτ Ειπιιιτγοιοειο οοε ιιοοπεοιιοπ ιιπο
ιιοτ ννιι·ιιοιι:ιιιοτο ιιοο·ιοποπ.- Αιε 0ιιιιοιοοιοπ Πιτ οοπ νο.οοοιοο 1ιοιιτ
ετοιιι οοι· ειροιιιοπισμο οοοι)οι·πιοτο1οε;ιο :ιο
οοτ Ψο.ι·εοιιοοοτ Ποινοι·ει ιε.ι: ιιο.ιιοπ ειοιι ο;οιποιοοι:
.πο Ρι·ινιιιοοοοπτοπ Πιτ 8γριιιιιε ιιπο Ηο.οιιιι·ιιοιιιιοιιοπ επ οοτ
Κιοιι·οτ Ποινοτειιιι.ι., ι)ι·. Α. οι π ο ε ιτο πι ιιπο Βτ. Ρ. Νι
ιιοιειιι; οοι· Οιιοι·οτει.οοε ννιιτεοιιο.οοι· 8ι. 1.ιιειιτιιε-Ηοερι
Με, 1)τ. Χ ο. ιι ο ι· ινε ι τ ο ε ε ο ο· ε ιι ι ; οοτ οιιοπιοιιο·ο Ρτο
εοοτοτοοιιιιιοοοτ ρο.ιιιοιοοιεοιιοιιΑποιοιπιο οπο Βοεοπο·ιιι·ιιΒο

Οτοιποιοτ οοτ Αιιι.ιιοιιοπε Πιτ νοποτιεοιιο οπο Ηοοιιιτοπιιιιοι
ιοπ επι ινοτεοιιιιιιοτ_ιιιοιεοιιοπΗοεριιιι1 1)τ. Α. Β 1 ε ο ο ο οι;;;
οπο οοτ Ρτινιιιοοοοπι οπ- 8γ ιιιιιε οπο Βιιοιιιτοπιιιιοιιοπ οιι
οοτ 0ιιο.ι·ιιοινοι·Ππινοτειιιιι τ. Ψ. 8ειτοιιι π. (Ππι.οτ οιο
8οιι Οιιποιοο.ιοπ πο. Οι. 117 ο ι. τ ο ε ε ο ο· ε ιιι οιπ οιιοιοειιι.ιοι·
.Ιιιποοι· οοτ Βοτιοιιοτ Ποινοτειοι.τ, ιι.ο ινο1οιιοι· οτ ιπι .Μοτο
1879οιο ι)οοιοτινιιι·οο οι·ιοπο;το.) _ .- Ι)οιπ Ατει επ οοι· τιιεειεοιιοπ θοεοποιεοιιοιι: ιο Το1ιοτιιο
1)τ. οοιιι" ιει. οοι· ροτειεοιιο ι.οινοπ- οπο Βοο
οοπ-Οτοοπ 8. Οιοεεο νοι·ιιοιιοπ ινοτοοπ. . .- ν ο τ ε ι ο τ ιι ο π : ι) 1ο Οιιοιιπ (Βοεειιτο.ιιιοπ)οοι· Ρεπο
εοιιο.ιιεοτει.Α. Ρ. 1)οιιπ ο ιιι επι Ριοοιιι:γριιπε, ιπιτ οοοι οι·
ειο1ιιιιπ Κι·οπιιοιιιιοιι οιοοε εοιποτ ειιιιιτοιοιιοιι Ροιιοοιοπ ιπιι
οιτι. Μοτο. Ποτ Ηιποοεοιιιοοοπο. ννοιοιιοτ πιο 1881οιο ι3.τει
ιιοιιο Ρι·ιιιιιε ιιιιειιοιο. ,εοιιοττο επ οοπ ιιοιιοιιι:οετοπΑοτετοπ
οιοεοτ Οοεοπο. - 2) ιιι ιιιοειιο.ο οοτ τοοι1εοιιοΔτει ιν. Ρ.

Ο ιι ο τ ο ιι ο ιν ιπι 40. ιιοιιοπε_ιιιιιτοο.ο οιιιτποροριοικιο. Νιιοιι
Αιιεοινιι·ιιπο οοε (ιιιι·εοε ιιι Οιιοι·ιιοιν ιπι .Μοτο 18851ιοοεοτ
ειοιι ε.ιε ι'ι·οιρτοοιιοιτοποοτΑτει. ιπ ιιιοειιο.ο πιοοοτ, ντο οι· ειο1ι
ποιο οιποτ ειοιπ1ιοιι ποεειοιιτοιιοτοπ Ρι·ιιιιιε ιιιε 8ροοιοιιει το
Οιιτοπ-ιιπο Κοιιιιιοριιιι·οπιιιιοιιοπ οτιτοιιτο- 3) Αοι 10. (22.) .Το
ποιιτ ιπ Βιιεοι οοτ ιιοτιιιιπιιο Οιιιι·οτι.τ Ρτοι. Ι)τ. Λοε·οει.

8 σοι ο ιπι Αιτοτ νοπ 61 .ιιιιιτοιι. Απε νονογ οποιο. ιποοιιτο
οτ εοιπο ιποοιοιπιεοιιοπ88οοιοο ιο ΒιιεοΙ οπο νιιιιι·ειιοτ ιιπο
ιιιιιιιιιιι το οοιιι 1861. οιεο οτει. 24 .Μοτο οι, πιο Ρτινιιι; οοοπτ.
επ οοτ οινοι·ειιιιι. Βε.εοι. επ νοοιοιιοτ οτ ποοιι οιποιο .Τοιιτο
ιιοι·οιιε εοιπ οιιεεοτοτοοπιιιοιιοπ οπο εννοι .Το.ιιτο οποιοι· εοιιι
οτοοπτιιοιιοπ Ρτοιοεεοτ οοτ 0ιιιτιιτειο οπο ι)ιτοι:ι.οτοοτ οιιιι·πι·
Βιεοιιοπ Κιιπιιι οι·ποποι ννοτοο. 8. πο: νιοΙοιοιι 1ιιοτιι.τιεοιι
τιιιιιιι.εοοιινοεοπ; ννιι· οτο·ιιιιποο ιιιοτ Με ιιοεοποοτε ιιοι·νοττιι
εοπο εοιπο ‹Οιιιι·οι·ςιεοιιο οπο ροι.ιιοιοι.τιεοιιοΒοιιτιιιιο επι·
Κτιοεεειιιτοτειοι, οιο οι· οιοιποιοειιπιπιο Ρτοι'. Β ο οι ι ο Κ ιο ιι ιι

νοι·οο'οοιιιοιιιο, οπο οοπ Αιιεοιιπιττ.«Ρι·οει.οτοοτιιτοπιιοοεοπ»
ιπ οοιπ τςτοεεοπινοι·ιτο «Ποοιεοιιο 0ιιιι·οτ,<ι·ιο›.- 4) ιο (Ποιε
εοιν οοτ ι”τιιιιοι·οΡι·οι”οεεοτοοτ Ριιγειοιοειο Ι)τ. Π. Ο. Βιιιοιι.- Ποτ Ρι·ινιιτοοοοοι:επ οοι· 11πινοι·ειοιτΠιιτιιοτει, ι)τ. Βιο
οοτιο ο . Μ. εοιπ ιι.οεεοι·οτοοπτιιοιιοοΡτοι'οεεοι·οοτ 0ιιιτιιτο·ιο
οτποππι ινοτοεο. 8οιιιο ειοιιιιιοιι ετοεεο Ζοιιι ννιεεοπεοιιοιτ.
ιιοιιοτ Ατιιοιιοπ ιιονιιοςοπειοιι επι οοιι θοιιιοι.οπ οοτ Βοοιοτιο
ιοι.ι·ιο,Ροιιιοιοοιο οπο Οιιιι·οτειο.- ΑΜ οοτ πιο; οοιιι θιιιτοι·ι.>;οποοπετοεειο Βοτιιπ @οικοπ
οοποοπ Αοεει:οιιοπιτ ντιπ οιιιτιιτοιεοιιοπ ιπει.τοπιοπιοπ, Αρρε
τιιι.οπ οτα. εοιι ιο οιοεοιπ .Τειιι·ο ειπε εοεοιππιοπιιοπεοποο
Ποιιοι·ειοιιι ιιιιοτ οοε επι' οοιιι θοιιιοτο οοτ
Βοπτε·οοειι·πιιιοπ ιιιειιοτ Ειττοιοιιιο ο;οιιοτοπποτ
οοο. Κε ννοι·οοοοποιοι·ο1ιο Αοτει:ο, οιο ειοιι πιο. οοτ Αποεπ
οοπτε οοτ Βοποποπειτοιιιοο ιιοεοιιοιιιεοπ, 8οιιοιοπ, Μπι οο
ιιιιοοτ οπ οοπ 8οιιτιιτίιιιιτοτ οοτ Βοπτε·οπ-νοτοιπιποοε ιο οι·
ιιο 1)τ. Ι οιπιοιιπ επ ιι οι., Βιοιποειιοι' 9, Με εοιιι θ. (15.)
Ποτε ο

.

.Τ
.

οιοεοεοποοπ. ·

- 1ο οοι· ιοτειοπ 8ιτεοπε; οοτ 8ι. Ροι.οτειιοτοοτ
ειιιοτιεοιιοιι 8οπιιιιι.ε-0οοιιπιεειοπ ειπο .ιο τω
0οπεοιι οοτ ειιι.οτιεοιιοπ Βοοιιιι.τεοτειο πιο
1899 ε·οννιι.ιιιινι·οτοοο: Ζοιπ Ρτιιεοε Πτ. 1

. ι)οιιπε ιι ι, ειιιπ
νιοορτοεοε Πι. Μ. Ν. Βοποοοπτ. εοπι 8οοτοοιιι· 1)τ. 117. Ι.

Βιο πε ι.οοιι οπο εοπι ιιοτοι.ιιοποοπΜιι€1ιοοο, επ 8ι.οιιο οοε
νοτιιιιεοιιιοοοιοο 1)τ. θ. 1

.

Α τ ο ιι ο π ο
;
ο ι ε ιι ι. 1)τ. Α. Α.

1
.
ι ο ε ιι ι.- Νοοιι οοπι νοο οπε ιπ οοι· νοτιΒοπ Νοιιιιποτ οοι· νιιοοιιοιι

εοιιι·ιιι.οτννοιιοι.οπΡτο_ιοοιΠιτ Με ποιοι εοποι οοτ Κτοπιιοο
οοειο1ιοπ ιπι Βοεεοτι: οοε 1οιπιειοτιοιιιε οοε Ιπποτπ ντοτοοιι
ιιιιο Ατι.οπ νοπ Κι·οοιιοποιοετοιιοπ ιπ ι'οιο·οποο 6 Κοτοε·οτιοπ
οιπ οιιιοιιι.: ιο Ποεριοιιοτ 1
.

Οιο.εεοπιο πιοιιτ ο.ιε 300 Βοιτοπ;

2
.

ιιιεεο - τπιτ101-800 Βοττοπ; 3. Οιοεεο - πιο. 61-10)
Βοι.τοπ; 4 0ιοεεο - πιο 21-60 Βοτι:οπ. Κι·ιιπιιοποπετειτοπ.
ννοιοιιο6-20 Βοι.ι.οιι ιιο.ιιοο,ινοτοοοΠοιιιι.οει.ιιιιοο(ποιιο6ιιπιιιι)
οπο εοιοιιο ιπιτ:ιτοπιεοτ Με 6 Βοιτοπ - Κτοπιιοποεγιο (πρι
οιιιιι.ιιΐιιιοκοιῖ) Βιοπο.ππι,- 1ο Ι.οοε Μ. οιιι νοτοιο επ ιι.ι·ετιιοιιοι· οικο
ιοιετοπιιτ ιο Ποε·ιιιοιεεΝιιιοο ιπ οοτ Βιιοοπ;; ιιε
ετιιιοπ.- πιο οοιιι Οοοεε ο πιο. ιπι νοτο‹›εεοποπ .ιιιιιτο Γιο· Με
Μοοιοιποι-, νοιοτιποτ- οπο Βο.πιτΜειι·οεοο 783.485επι. νοτ
οιιεοοιιι:.- Ε'ιιτ οιιε ννοιιιιι·οιιο τοοοιοιπιεοιιο Ιπειιιοι
ειπο ποιο Σποτ νοο Βιιοιιιιτο 4000 επι. επι· Βιοτιοιιι;οπο οιποτπιο οπο νοπ οοιιι ιιιοει.εοπ Ατειο Οι. Α. Κ. Ιιιπιιιοτο·
6000Βιιι. εοτ Ειιπτιοιιιιιιι€ οιοοε ειιιιπιι.τετ.ιιοιιοπΟο.ιιιποιε επι'
οοπ Νοπιοπ 8. Γ. Βιιπιιοιι ιιοιπι 1πειιιοι. Με 8ροιιοοπ εορ;ο>
,ε;οπεοπ.- Ποεοτο8τ. Ροι.οι·ειιοι·ΒιοτΠοπιιι πω; οοιιι ιο ιιιι·οι· 8ιιεοπο
νοιο 25. .ιοπιιοτ πιο οοτ Βοι·οιιειοιιι οοε ειο.οιιεοιιοο Αοεοοι.οο
ιιιιοετοιεπιο 1899 ιιοειιι.ςιιοιιοοτ ετοοιιεοιιοπ Ηοεριπο.ιοτπιο
ννιιιιιιιιτιεοτοι·ννιοεοιιΜε €οιοϋιιοιιοιι οπο πιοοοιιο ιιοοιιτιοι·
οοι·ιιπ,εοπ, ττοιε Ρι·οιοειοε οοι· ειιιοτιεοιιοπΕ'ιπο.οεοοιππιιεειοι1.
ιιοπιιιοει. 8ο ινοτοοπ. πιο πο· οοιιι «11οτοιο»οπιποιιιποπ, ισο
ινιιιιοι: 1

) τω· Με Οιιιιοιιοινιιοεριιο.ι 8000 Βιιι. επι
νοι·ιποιιι·ιιπο· οοι· ιιοιιιιιιοι·ειοοπ 8οιιννοειοτπ νοιι 48 - 58;

2
) οιι· Με Ροτοι·-Ροιιι-Ηοεριιει 900 επι. επι· Απειοι
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1ιιιιε·ειιιοε3ιιιι€ει·ειιΑι·ετοε: 8) Μι· Με Κ ιι 11ε 1ιι ε - Η ο ε ρ 1
τ.ιι.1800 8.51. Με Με θιι€ιτιιιις οιιιοι· ΠοΜιιιιιιιοιιαο1ιι1ι1ε;
4) ει» Με Ποερ1τε11ιι Κ1οιιι-Οο1ιι.ε 800 11Μ.1ιο1ιιι1°ε
19ι·1ι61ιιιιι.εΜε θιιςο Με Ηοεριιιι1-Αιιι'εο1ιετε;5) Πιτ Με Ρ ε ιι
ιο1οιιιιοε-Ι·Ιοε 1ιε.14880 1151., ιιιιι1εινει· 1800Β1ι1.ειιτ
Αιιειο11ιιιιε.·ε1ιιοε ε1ι11ι'οεΜε Ο1ιετε.τετεειιιιι1 288) 18.51.ειιι·
Αεειο11ιιιιε εννοιει·Αοτειο; θ) τει· Με Ν ο ιν ο - 8 ιι ιι ει ο ιι ε 1ιι
Ποεριιιι1 2100 ΒΜ.. Μνοε 000 18.111.ειι Γε1ιι·ςε1ι1οι·εΠιτ
Με Ο1›ετειει; ιιιιι1 1500 1151. εετ θεε.ιιι·ιιειι.·ο1εοε Ατετεε;
7) ΠΜ· 9.11οΗοερΜ.1οτ ειεε Βι·1ιϋ1ιιιεε Μι· θεις·οιιΜι· 111τοι·εε
Ε'ο1ι1εο1ιοτιιιιι1Διιι'εο1ιοι·εε( 480 ΒΜ., Μτ ΐι1ιτιιι·οεΓο1ι1εο1ιοτ
ιιιι‹1Γε1ι1εε1ιει·1ειιεεεε( 800 851.; 8) 4500 1151. ειιι· Πειτε
89.81τιιειιινοε Πεεεειιτειι πιιι! Μεεεειιεοιι. - Με Με 11οιιιοιιιο
ειιιιιιιιι11ε1ιοι·ετιιι1τιεο1ιοεΚτειι1ιεε1ιειιεοτ ινει·Με 81.908ΕΜ.
95 Κο . 9.ιι889891.ΖΕ.- ΙΙ:ι Βεε·1ιιιιι1 ειιιι1 1ιιι νοι·ι1οεεεεοιι .Τιι1ιι·ο27 Λοτειε
ινοεειι εετοε1ιιιιι9.εειΒοτΑ1ιοτι.οιε1ε1ι.ειιςνοτιιττ1ιει1τ.ννοι·ιι8ιι.

(1)οιιτεο1ιο14οι1.-Ζι.,ι;.)- Πιο Ροει 1ιι 1ει11οιι ιιει1 Ζεεε11ιετ. Νεο1ι Με
ιιΜοιο11οεΒιιιοε οτ1ιι·ειι1ιιεε ιε Μτ Ρ Με ε 16 ο ε ι ειι1ι ε”
13οιε 1

ι
ε ν νοιε 24-80. Βεοοιιι1ιοι·2014 Ρετεοιιοιι ει: Μι· 1.89"

ιιει1 ει.ετ1ιεε2081 Ρει·εοεοιι. ιε1ι1ιιε 588 ι·οερ. 445 Ροι·εοεοιι
ιι·οιιιιε·οι·Με ιιι Με νοτιι·οο1ιο. 1ιι Μι· 8 τω! ι Βοιιι1ι εν
ιει ι1εεορ;εεειεε Ζιιιιε.1ιιιιοΜι· Βρ1Μιιι1ο εοεει.ει.1τι νιοι·Μιι.
1ε Βειι ;;ιι1οτο Με. Με 8οιιο1ιοε1ιΕοιιοιιιιιιοε.- ΙΜ Ζε ιι -
ε11ιει· 11οςι:.Με 1οτειεε Νει:1ιι·ιο1ιιοιι ειιι'ο1εε, Με Πειιιριοτ
ιιι1τ1000 Βιιι18ι·ιιει:ειιεεε Ριιε)ε1ι 1ε Ωιιει·εειιιιιο, Μ θ Μι
Ρεεεε.ε;ιοι·οεε Μι· Ροει. ει·1ιτειι1ιι.ειιι‹1.

Η- Με Με: Βοιεειιε Μοεοε .Τε1ιι·οεει·εο1ιο1ει ιιιιιοι· Μι· 8ο·
ιιει:ι1οιινοε Ρι·οι'. Κ ιι 1ιε τ ιιι Κϋειςε1ιει·ι.ι· εεε Με. ν. 141·
σε ε1 ιιι ν)(11ι·ε1ιιιτε·.ιιιι νοτ1ε.ε·νεε 8. Κιιι·8·ει· «Με ιιοιιο
«Ζο1τεο1ιι·1ΐτ Πιτ Αειτοε1ιο111ιτιει1ε». 81οΜιά οιπ
1ιε1ιοιι:θι·ιε1εε1ει·1ιοιιοιι.1ι1ιιι1εε1ιοθεειι1ει.11ι.8οιιιοειι·ε11ιετιε1ιτο
ι11ιοι·Με ειιε11ιει11εο1ιο1.1ιοτειιιτ.8ειειιιο1ι·οιει·ειο.Βει·ιο1ιτο111ιει·
ι:1ιετιιοιιτιεε1ιεΕ'οι·ιει:1ιτιιιε ιιιιι1 νοι·ειιι·1ιε. Β11ε1ιοι·1ιοερτεε1ιιιιι
με. ι·ιο1ιτοΜια νοι·1ιεεε11ιιιι8·εεορ1ιτ1ιε.1ιιιο1οςιεο1ιοι·θεεε11
εο1ιιιι'τειιιιει1 Πιοι·ειετνοτεοιο1ιειεεο. Βε εο11 ιιιοιιει1ιο1ι Με
οτινιι 5 Βιιιο1ι1ιοεοε ειετ1ιοε ΕΜΠ: εεεε·οιςο1ιοε ινοι·ι1οε.
Ρι·οιε Με .Τε1ιι·ε·ειιρ.·οε1ιοι.ι·ι1ει80 ΜΜΕ.- Πει· 8.1ετετεειιοειι1ο Οοε8·ι·οεε Ν.: θνιιιι·
1ιο1οε;ιο ιιιιτ1 θο1ιιιττε1ιι11ι'ο ί1εΜι νοιιι 8.-12.Αιιε.·ιιε1)
ιι. ε. 1ιι Αει ει.οτι1ειιι ετειι. Δε( Μι· 'Ι'ιι.Βοεοι·ι1ειιιιιςειο1ιειι

τ'ο1ΐιει1ο
Γτιι.ε·οε: 1

)

Ο1ιιι·ιιτειει·1ιοΒο1ιειιι11ιιειτΜι· Ρ11ιι·οεινοιιιε.

2
1
) ιο Βει1οιιι.ιιειεΜι· Αει:1εοριι1ι πιει! Μι· νοι·1.ιοεεοι·ειιεΜι·

οι:1ιιι11ι(Μ Μο Βοειι1ι:ει:οΜι· οροι·ειινοιι θνε111ιο1ο81ο. 8) Πει·
Βιιιί1ιιιιε Μι· 1.ιιεε επι' Με 11”οι·ιιιιιιιι1 Με Π1ιιιοεειοιιοε Με
Βει:1ιεεε. 4

) Πιο 1ιιΜοει1οιι Πιτ Με Κειεετεε1ιε1τι1ιιινοτι.ε1οιε1ι
ειι Μι· 8νιε·ρ1ινεεοτοιιιιο, 0ι·ιιε1οιοιιιιο ιιιιι1 Μι· 1ιιιιιει1ιο1ιοιι
Β'ι·111ιεε1ιιιτι.- θεετοιιιτ Με 0οιιετεεεοε Μι· Β.ιιεε1ειιι1ιετ
Πι·. Α. Ι·"1εο1ι οι· (ΟΠΒ. Βιιιιι.ει. Οιιιιιιοοιι.εροοε. θ).- Ποι·17.Οοιιιςτεεε Η1ι·1ιιεει·οΗοι11ο1ιι 11ιιι1οι.νοιε
11. Με 14. Αρι·ι1 ε. ε. 1εΚει·1ε1ιει1 ειιιιι. [Μ 1ιε1ΜεΠιπερι
ι1ιειιιε.ιεειεε: Με Ιεειιι'ιιο1οεεΜε Ηοτειιιιιε1ιε1ε(ΗΜ. ν. 8ι:1ιι·ϋ ι

ιοτ ιιιιτ1Μεττ1 εε) ιιιιι11.ειι1ιιιιιιιε πιεε Ι.ειι1ιοονιοεο (ΕΜ.

1
.
8 ιν ι τ
.

ιιιιι1 1(11ιι 1
ι
ο ιν ε 1
ι

Μ. νοτειιιεοει1ετ Με Οοε.ε·τεεεοε
ιειΡωι. Ω ιι ιιιι:1ιο, 8ει:τοτετΠι·. Β ιιι 1

1 Ρ Γο11'ι'ε τ (νν1οε1›ει1οε)- 1)1ο ΒεΜοι1οιι Μι· «1)οιιι;εο1ιοιιΚτε.ε1ιοερΠοεο-ΖοιιιιιιΒ».
Μττοι εεε ιιιιι Α1ιι1ι·ιιε1ιι”ο18ειιι1οτΖιιει:1ιτιι'ι:
1ιιι 1.ιιει'ο Με 8οιιιιιιετε 1899 ινιτι1 επιι”Αει·οειιιιε Μι Βο
ι1ει:ι.1οεΜι· «Βειιιεο1ιοιι Κτειι1ιειιρι1οεο-Ζε1τιιεε»ειπε οτειοε
Με1ο Με 0οιιςτοεε ι1οι· ι1οιιιεο1ιοιι Ρι·ινετ1ιτειι
1ιοερι1ο.ε,·οι· ιιιιι1 Ρτινει1ιτειι1ιεερι1οεοτιιιιιειι
ετε.τι11ιιι1οε.ινο1ι:1ιοι·Με Αι·1ιειιεε ειιι· Οτιςιι.ειεειιοε εεε Ρόι·
Μι·ιιιιε Μτ εεεειιιιιιιοιι Μειεο1ιοιι Ρι·ινει1ιι·ιιε1ιοερι1εεειιιΜισε
εοιιιιιεεοτ εετ! εννοο1ιεειερι·ω1ιεει1ει·)νοΞεο ινοιι.ει·(ϋ1ιτειιεεε
1ιετιιι1ιοενν1ι·ι1.Ιιιε1ιεεοιιΜτε ινιτι1ειπε Με Αιι1ιει1ε1'ιιειε1ιεενν.
Βι·ινειιοτιιε.ε νοε Βοε1ε1ιιιιιι.τοιιΜι· ειιιεε1εοε 1ιοτοιτ.ε1ιοετε1ιοε
Με Ε'εο1ινοι·ε1εο1ε Με νει·εο1ι1οΜιιεε ι.ςτϋεεοτεεΜιιιεο1ιοε
8ι.9.ι1ιοιιειιτοτ οιιιιιει1οι·. ννε1ε1ιοεο1ιοε Με Μι· Βοιετιιιιι1ιιιι€
Μι· «Ποειει·1ιοε Κτεε1ιοερι1εεο-Ζειιιιειμ Με Με οτειτο1ιειιε
ινει·ι1ιεεΖιο11ιιε Απο ε·οιεεει. ννιιι·ι1ο.νοε 1ιετιιι'οιιοτ5ο1ιο
ε1εεε1ιοιιτ15ο1ιειιι1ε1ι:ινοι·ι1εε.Ποει:1ειο1ιοεινιι·ι1Με εο1ιε,·οιιιιιι.εεο
Αιιεεςεει.ε.1ιιιες Μι· ειεε ιε ιςοτιιι€ειιιΠιιιι“ιιιιε.·ενοτ1ιε.ει1εεοε
Ψο1ι1ΐε1ιτιεειιιτιο1ιιιιιι€οιιΜι· ι1ειιτει:1ιειιΡι·ινει1ιι·ειι1ιοιιρ11οΒοι·.
111ιιεεοιιι·ο.Βε11Βο1ι11ίοεεεε ειιΜι·ει· 8ροοιε11ιτεε1ιειιρΠοεοι·οιεειι
ιν1ε1ιι1ι.;οεθιοι.εοιιετειιι1Μι· νει·1ιειιιι11ιιεεοεΜε 0οεετεεεεε 511
Με. Αιιο1ι επιι'Με εε ιι·ειΐειιι1οιινοτ1ιο1ιτιιε.εεε ειιιιι 8ο1ιιιι.εο
Μι· ι1οιιιεο1ιεεΡι·1νει1ιτεε1ιοερι1οεοτ@Με ιιιι1ειιιοτοε 177οιτ
1ιοιινει·1ιινιι·ι1 ειιι1ιΜε Βει·ει1ιιιες οι·ειι·οο1ιειι. Πει· ι.τοιιειιοι·ο
Ζοιιριιιι1ιι.Με θοει;τεεεεε ιν1ι·ι1ιιι Μι· «Βειιιεο1ιοιι Κι·εε1ιοε
ρ11οε·ο-Ζοιιιιε8·»ειιο1ι Ιιε1ιειιιιτι;οιιιεε1ιτννοτΜε. Με νοτεειειιι
1ιιεε·εοτι Με Με Οοεε;τοεεΜ. Με 8ιιι.Μ )')'ε1ιιι ει· ιε ΑΜ
ειο1ιι:ε·οεοιιιιιιοε ινοι·Μιι, ινο1ο1ιοι1ιιτο1ιι1ιτε @Με ιιιι ΒΜιιο1

ιἐιιεΙιιο
Ι)οιιτει:1ι1εει1ε1ιιιιε1ο1ιτ11ε1ιο1ιιοι·ιιι6ε1ιο1ιειιιιιιΓεεε·ι·οιο1ιοε

1ιε11ιιιι1ιιιιεεε Μπι Οοεςι·εεεε εειτοεε .εοε1.ε.·ιιειει·νοι·ι:ι·ει:ει·
ιιιιε ιι11οιιθοςοει1εε 1)οιιιεο1ι1υ.εΜ1ιοεοιιΜι·ε ειιιριο1ι1εεεινοτι:1ι
οι·εε1ιοιει. Πιο 1Με1ετ1ιιιιε·εεειιτ Τ1ιο11εει.1ιιιιοεε Μοεειιι Οσε
ρ,·ι·οεεο.Μι· ε1ιιοε ΒοάοιιτειιιιιεεΓοτιεο1ιτιιτ ιιι Μι· Βετινιο1ιο

13οτ

Με; Μι· ι1ειιιεο1ιεεΡτινει1ιι·ειι1ιοιι ι1εεε ι1ει·ειο11οειν1ι·ι1,νιοι·
Με ειιεει:1ιΙιεεε11ε1ιΜιι·ε1ι Μο 12οεειιοε Μι· «Βοιιιεε1ιοε
Κι·ειι1ιοερι'1ε.εο-Ζο1τιιες» οι·ι“ο1εοιι,Μο Μι· ειεε ινι1ι·
Με;ο ιιει1 οτιο1ενοι·1ιοιεεεεάο θοετε1τιιιη; Με Πιιτοτιιοιιιεεεε
8οτ.ε·οιι·ει.τοεΜιά. Με Με ΐοτετ1ιε1ιοε ευ Μπι Ουειετεεεο
ινιιι·Μ 1ιοιο1ιε1ιοι.;οιιιιοιιιιιιι1 ε1ιιοΒι·11ιοοτίε1ιτοιιοι·Γεο1ιιεεε
εετ εεε νοτειιιο 1ιι ε11οε '1'1ιο11οεΠειιιεο1ι1εει1ε1ιε1ιοε 11ιι·ο
ι1ιετ1ιι·9.ι'ι1εοΜιιιν1τ1ιιιιει; 1ιο1Μιιι Πειει·εο1ιιιιοιι 1ε Αεεειο1ιι
εοειο11ι.- Π1οθεεειειει.ειι.1ι1 εετ Κι·εε1ιοε1ιι εεε 01νι1
1ιοεριι.141οτε 8ι. Ροι:οι·ε1ιιιι·ιτε Μπες Με 18. .Τειι.

ε. .1
.

8200 (160 ιιιε1ιτΜε 1ε ό
.

νοτνν.).ι1ετιιιιιοτ000 '1'νε1ιιιε -

(2 ιιιε1ιι·). 7958γρ1ιι11ε-(22 ιιιο1ιι·).1078ο1ιιιτ1εο1ι- Β ιιιο1ιι·).
104 Η 1ιιεοι·1ο- (9 ινοε.). 92 1ι1εεοι·ε- (7 ιιιε1ιι· ιιει1 4

Ροο1ιοιιΕι·ειι1ιε- (2 ιεο1ιι·ιι1ειε Μι· νοτια).
Αιιι 28. Με. ε. .1.1ιοι.ι·ιιεΜε Ζε1ι1Μι· Κτιιε1ιοιι 8852 (88 ιιιε1ιι·
Με 1ε Μι· νοτινοο1ιο.).ι1ετιιιιιοι·810 '1'νρ1ιιιε- (10 ειο1ιτ) 889
8νε1ι111ε- (44 ιιιο1ιι·),99 8ε1ιει·1ιιι:1ι- (8 νοιι.), 110 1ρ1ι
ι.1ιοτιο- (0 ιιιο1ιι·).80 Πιιεοτε -(12 ειεε.) ιιει18 Ροο1ιοιι1ιι·ειι1ιε

(1 ειεε.) Με 1ε Μι· νοι·νν.

111οι·τε11τε.ι.ε-Βιι11οϋε Μ. Ροι:οι·ε1:ιιι.ι·8ε.
Ρετ Με )77οο1ιονοιιι 10. Με 18. .Ιειιιιει· 1899.

29.111Μι· 8ιοι·1ιοΠ6.11ο:

1
) ιιιιο1ι ΟοεεΜοο1ιι εεε Α1ιοτ··"ι...ι.. ε.. _8;-Β=έ

Βωεὲἑἐἑεεἐεἑἑεἐεἔκκεἶἶΐεἶῇἶἶἶἶἶἶἔἐε·ε···ε:εεε:ιεε.εε:·
880818θ881645711818θ 18 57 δ752485284150

2
) ειιο1ιΜε ΤοΜεει·εε.ε1ιοε:- 'Ι'νρ1ι.οιε.ει1ι. 1. 'Γγρ1ι.ε1:ι1.10,11'οΜ·1ετοειιτι·οεε 0. Τνρ1ιιιε

ο1ιιιοΒεετιιιιιιιιιεςι1ετΡ'οι·ιιι0 Ροο1ιεε 1
,

1Μεοτε 5.8ε1ιετ1εο1ι 7
.

1)1ε1ιι1ιοι·ιο19. 0ι·οιιρ 8
, 1,ίοιιο1ι1ιιιετοιι8
.

Οτοιιρόεε 11ιιεε.·οε
εειει1ει1ιιεε 22.8ι·νε1ρο1εε 2

.

θι·ιρρο 11, 01ιο1οι·ε εε1ει.ιεε Ο
.

Βιι1ιτ 2
.

Βρ1ι1οιιιιει:1ιοΜειι1ιιειτιε 0
. Αιιιιτει· θοΙοε1ιτ1ιοιιιιιιι

ι1ειειιε 0
. Ρει·οτιτιε ειιιι1οιιι1οε 0
.

Βοιε1ιτειι1ι1ιοιι 0
,

Αιιι1ιτεε 0
.

Ηνι1τορ1ιο1ι1ο0.Ριιοτροι·ε18ε1ιοτ 1
.

Ρνιι.ιιι1οεεε θοριεεεεειιο 2
.

'Ι'ιι1ιοτοιι1οεοΜι· Βιιει.ι.οε 109.'1'ιι1ιοι·ειι1οεοειιι1ει·οι·Οτε.·εεο48,
Α11ιο1ιο11ειιιιιεεεε Πο11ι·1ιιιιιιτειιιοεε 4

.

Βο1ιοεεεε1ιννΜ1ιοιιιιι1
Ατι·ορ1ιιο.ἱείεειιιιιι 87. Μει·εειειιε εοιιι1ιε 89. Κι·ε.ιι1ι1ιο1τοεΜε
νοι·ι1ειιιιε.εεεεεε1ε 81. ΤοΜεο1ιοι·οεε 27.

Με· Με 77οο1ιο νοει 17. Με 28. .Τειιιιει· 1899.
Ζε.1ι1 Μι· 8ιοτιιείει11ο:

1
) ειι.ε1ιθοεο1ιΙοε1ιτεεε Α1ι.οι·:==ΗΗΗΗΉΗΜΜΒ;έΗ.
1°10°"2°"°88888ΞΞΞΞΞΞΞ9Ξ..---|Μ-ξ Ηεεεεἶἶἶἶΐἶΐἶἶἔἶἶἔἔο······:.εεεεεεεεέ
858819072148548810828570508505488172

2) ειι.ο1ιΜε 'ΓοΜειιι·εεε1ιοε:

'1'νΒ1.ι.οιε.ει.1ι.Ο.

'Ι' Ιι. ιι1ιι1.28.ΜΜΜ τεειιιι·ειιε 0
,

'Έν εεε
ο1ιεο ει.ιειιιιιιιι.εάοτ οτιε 0

.

Ροι:1ιοιι 1
. 1Μεοι·ε 7
,
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ΑΡΗ Μέ

δΛΗΒθΑΝθ. Νειιε Β'οιΒε Χνι. .!ειιιτε.Η. ιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιι ισοοιιιιιιιιιι
ιιιιιετ άετ Βεάεειιοιι νοιι

Με Πτ. ΜτΙ Πειιιιι. Πτ. 1οιιειιιιεε Κτειιιτιιιειε.
.Τιιι·ιειν (Ποτρειι).

Πτ. ΜΜΜ ννεεωι._
ει”

Μ. Ρετετειιιιτε.

Με «δε. Ρει18τειιιιτ80ΓΜεάιειιιιεειιενν00ιιειιεειιτιιισετεειιεἱπηθάετιἴῇ ΑΒοιιιιθωεμεε-Δηξε,ζ20 μενεις 8,1101ι;ιρει·βεε
“

θε ιι ιιειιιειιά.- ΒετΑΒοιιιιειιιειιι.εΡ:·ειεΜεΜ Βιι,"1ειιά8 ΚΜ. τω·άιιεΠαει ιιιειι ειιεεειιιιεεειιειιεπιάιε Βιιειιιιιιιιάιιιιι€νοιι Κ. δ. Βι0120ιιΜω”, 4 ΚΜ. τω·Με ιιειιιε .ΜπιτΜε!. ΡοεπιιειιεΙΙιιιι€ι Μ άειι ε.ιιά.ειτειιθα.Ρειετειιιιτττ_Νεννειιγ-ΡτοερεειΗΜ, ιιι ι·ιειιτειι.-πε, ιιτιιιετιιιιι_ε
@Μάρτη20Μάτιαιιιωιιειι, 10Πει·Ε ιιεΙιιιιιιιι·Ιιειι.Πει·Σιιμερειειιιιιι:εωεοννιεεΙιε ειιι'άιεΚεάεεειοτιιιειιιΒιιειιειιΜιιτιιειΜτιεειιειιιειι ιιιιιιιειι

Πιι·άιε3ιιιεΙ8εερεΙιειιεΖειΙε Μ και πιοιθΚορ. οάοτ35 ΡΓετιιι.-Ι)ειι άειι εεεειι Πω ιιι ιιτε ιιάε ιι Η.εάεει:ειιτΟτ.Βιι.ά.οι.ίΨειιεειι Η Μ-Ρθ·
Αιιτοτειιενετάετι25Βερετει:ειιιιι€ειιιτει·θι·ιΒιιιειετιιιτειειιεεεειιάι.- τετειιιιτε,Ρει.ει·ειιιιτεετθειι:ε,Ρετει·-Ρειιιιιοεριι.ειιιι τιειιιιειι Βιιτεειι
Ηειετιιι.ε ννετάειι ιιεειι άειιι δει” νοιι 16 ΚΜ. ρτο Βο€ειι ιιοιιοτιτ:. ειιιιιιάειιΜοετε8' ΠιετννοειιιιτιάΕτειι.ες νοιι 2-3 ει".

Μ θ δι. Ρειει·ειιιιι·Β, 6. (18.) Ε'ειιτιιετ

1ιιιιιιιτ: Εεε Βοτιιιιειιρτ: Πειιετ άιε ΒιεεειιΙιετιιιειι. -- Βιιειιετειιεει€ειι ιιιιά Βεε τεειιιιιιιεειι: 3. Β. ΜετΓοτι:
Ττειιιε άιι Μεεεεεε ει. σιεΜ. Θγιιιιιεειιετιε ιιιεάιεειε ειιεάοιεε.- θεεειιιειιτε άετ Ριιετιιιιιειε. Ειιτει· Μιτντιτιιιιιιιι· ειιεεεεΙιειιει·
Γεειι,ε;ειιοεεειι ιιετειιεεεεειιετι νοιι Πτ. δ. Βετειιάεε. - θεειειιτεετϋτιιιιεειι ιιιιά ΠιετιιιΞειάειι. νοιι Ρωι· Ι)ι·. Α. Μοοτειι. -
Ρι·οιο1τοιιε άεε νετειιιε ει. Ρετετειιιιτεετ Αετ2τε.- νει·ιιιιεειιτ.εε. - ΜοττειιτΜε-ΒιιΙΙειιιι Μ. Ρετ ετειιιιτε·ε.
ΑιιΖει;ειι.

Μ
ι.ιειιετ σε Βιιιεειιιιετιιιετι.

νοιι

Εεε Β‹›τιιιιειιρι.
(νοτι:τιι€, εειιειιτειι επι άειπ Χ. Πνιιι.ιιάιεεΙιετι Αει·2ι:ετεἔε

ιιι ινοΙτιιιιτ ει» 22. Αιηςιιετ 1898.)

Μειιιε Ηεττειι! Ξειιτ τεεειι ιιιιειι ειιιετιάετ ειιιά ιιι
άετ Ιετ2τειι Ζειι Ατιιειιειι ετεοιιιειιειι, άιε άε.τειιί ειιι
ινειεειι, άεεε τιιειι ιιειι·εάετΗετιιιοτοιιιιε ειιιειιιε ενειιιιιεΙιε

Βειιιειιι€ιιιιε άετ ιΙετιιιιιεεε εειεεει εειιι ιιιιιεε. Βιε τιιειιτ
νετ Ιε.ιιεετ Ζειι: ιιιιάειεάιε Ογειοεειε ιιει άετ Ορετειιοιι
ειιιε ιιιιειι€ειιειιτιιε Πειιεττεεειιιιιιις, άε άιεεειιιετ Με Βε
ιε.τε ι”τιιιιετ εειιτιειι, ειιιειι Ορετειιοιιειιειιιιιά ιιιετει;,
ιειάετ ετει: άειιιι, ννειιιι τιιειι άιε Βιεεε εειιοιι νετιεπι
Με Πεεε εε ειειι εο νετιιιιιτ, ειεΙιτ ιιιε.ιι εεε άειι Διι
Βε.Βειι άετ Ιειει:ειι Ατιιεικειι νοιι Ηετιιιεε, άετ 58 ειιιιε
ειιεειιιιιιειιεεειειΙτ ω, »το άιε ΒΙει.εε 40 Μει εεεειιιιάιει.
ντοτάειι Μ. νοιι άειι Ι80 ΓειΙειι νοιι Βτιιιιιιετ ιει άιε
Βιεεε 85 ΜεΙ Ιιιάιτι ινοτάετι ιιιιά 45 ΜεΙ ΙιειΙ θειιιιε
εεε. Βειιιιεεειιειι ιιι άετ ιετ2τειι Ατεειι νοιι Ι,οιιιειεειι
ειιιά θε ΡιιΙιε ιιιιι; άετ νετΙειειιιιε άετ Βιεεε ιιιιά ?κι
ειιιιε ωιεετιιιιτι, »τοσε Βιεεειιιιετιιιε άιειιιτιοετιειτιινοτάειι Μ.
Ιιι άιεεειι 3 Ατιιειτειι ιει. Πιει άιε @Με θεειιιετιιτ άετ
Βιεεειιιιετιιιειι επιιιεΙτειι, εεε άετ τιιειιι ΜΒΜ ετεειιετι
Μετα Με ννιειιιιε εε πι, άιε ΟγειοεεΙε τεοιιτ2ειιι8 ειι ετ
ιτειιιιειι ιιιιά άιεεειι›ε ιιιειιτ ιιιιτ ειιάετειι ΕτεεΙιειιιιιιι€ειι
πι νετεεειιεειιι. Βε ειιιά Ε'εΙιε ιιεΙτειιιιι, ιτε άιε ΒΙεεε
ιττιιιιιπιιιειιετ Ψειεε Πιτ ειιιειι Βτιιοιιεεειτ οάετ Πιτ ειιιειι
2ιτειιειι Βτιιοιιεεειτ εεΙιειτειι ινοτάειι Μ; άιεεειιιε ιετ Πιτ
ειιιε εειιντιειιΒε ιιετάιεΚιιιιε άετ ΒτιιειιεεεΚινε.τιά, Πιτ
ειιιειι ηετιεοιιειι Τιιιιιοτ, πιτ ειιιειι Αιιεεεεε ειι€εεειιειι
ινοτάειι. Ιιι άετ Μειιιιιιι€, εε εει άιιε ρτεεειιοοιιΙετε Μπι,
ιιετ $εεΙιτεειιεντ άεε ρτεενεειοεΙε Πτι ιιιιι ειιιειιι
8Πιοιτ νοιι άετ Βιεεειιιτειιά ε.ιι€εττεεειι. Ειπε Βιεεειι

Ιιεττιιε, άιε Βιειιιε ειιιιιιειι:, ιει ιιιιι ειιιεπι Βιιι›ο νετ

ντεειιεειτ ινοτάειι. ΟΠ; ιει άιε νετιετειιιιε ιιειιιι Πει
ρτεερετιτειι άεε Βτιιειιεεειτε ευ Βιιιιιάε εειτοιιιτιιετι.
Μι ΡειΙιε νοιι νι7ειιειιιιιιοιν ιει άετ ΒτιιοΙιεεειτ
τοτειιιτι ιι·ωτάειι, ντοιιεειι άιε θειιιετιιιι άεε ΒτιιειιεεεΚε

ιιεειή Με ι »άετιιειιιιε άετ Βιιεειεειιεπ Μεάιειιιιεειιειι ΖειιεειιτιΠειι» ω. “Ή
ειιτετειιάειι νετ; :Με άετ· 8ειιοτι ειι€είεΙιειι νετ, Ποεε
Πτιιι εε.

Βεε Αιι€ειιιιιτιε ιιειτειει. εειιιιεειιά, άεεε άιε ΒεοΙιεειι
ιιιιι€ειι, άιε επί άιεεειιι εεωεω εετιιε.οιιτ ινετάειι, ννοιιι
ειιιειι ετοεεειι ρτεειιεειιειι πειτε ιιε.ιιειι, ιιιιά άειιετ ειιιειι
ιιεΚειιιιι Βετιιεειιι ινετάειι ιιιιιεεειι, ιιι εε Γεω άιεεε1ιιειι

άετετι.ιΞειι ιιιιΒιιιειιιιειιειι Ε"ε.ιιειι νοτιιειιεειι ιτειιιιειι.

Ιιι άετ ειιιτιιτ8ιεοιιειι Αιιιιιειιιιιιε άεε 8ιεάι-Κτειιιτειι
ιιιι.ιιεεε εε Βιμ ειιιά νοιιι @Με 1892 Με Μπι Αιιιιιιετ
1898 106 Ηετιιιειι ορετιτι πετάω, ντοιιει ιιι 27 Ε'τιιιειι
άιε ΒειιιειΙιειιιιε άετ ΒΙεεε ε_οιιειετιτι: ντοτάειι Μ; ιιιιά
εινε.τ 8 Με.Ι ιιει Ε'τε.ιιειι ιιιιά 19 Με! ιιει Μειιιιετιι. Πιι
ι;ετ άιεεειι ειιιά 5 ιτιοε.τοετιττεΟτιιτειιιετιιιειι ιιει Ρτειιειι
ιιιιά 3 ιτειε. Βει άειι Μιιιιιιετιι ειιιά ι ιιιοετοετιττε ιιιιά
18 Πειε ΙιιΒιιιιιειιιετιιιειι εεϊιιτιάειι ινοτάειι. Νιιτ 2 Με!
ιει άιε ΒΙεεε νετιει:ει ινοτάειι, ιιι ειιιειι ιιιιτιιτειι εειιετι
ννιιτάε άιεεειιιε ετιτειιιιι:.

Βε ινετάετι νιεΙε Πιιιετιιτιάε Με θτιιιιά Πιτ σε Επιτ
ετειιιιιιε ειιιετ ιιιεεειιιιετιιιε ειι;ειιιιιτι. Νεοιι άειι πιει
ειειι Αιιτοτειι ιιιιά Βιετιειιιτειι ινιτά Με ΑΙιετ, ιιει άειι
Μιιιιιιετιι άιε .Τειιτε 2ννιεειιετι 50 ιιιιά 60, ιιιιά ιιει άειι
Ρτειιειι εινιεεΙιειι 40 ιιιιά 60 ειε ειιι Μοιιιειιι ειιεεεε!ιειι.
άεε ειι άιεεειιι Ι.ειάετι ρτεεάιεροτιιττ, ιιι Ε'οΙεε άετ εειιιει`
Γειι, άιΙειιττειι Βιεεειιινειιά, ιιει άειι Μιιιιιιετιι ειιιειι ιιι
Ροι,ετε νοιι 8ττιετιιτειι ιιτιά Ρτοεεετειιγρετττοριιιε. Ι)ιε
νοιι ιιιιε οιιετιττειι Ρε.ιιε νετιιιειιειι ειοιι ιιει άειι Ρτειιετι
ιιιιειι άειπ ΑΙιετ 2ιετιιιιοιι8ιειεετιιιιεειε; `τιειάειι Μειιιιετιι
ειιετ Μια άιε ετϋεειε ΑιιΖειιι άετ Ογειοοειειι επι (Με
ΛΙτετ Ζινιεειιειι 20 ιιιιά 30 .Τειιτειι. Ι)ιεεεε ιιεντειετ,
άεεε ειιιειι ειιιάετε Ρεοιοτειι ιιει άετ _Βιιιει.ειιιιιιε ειιιειι·
Βιεεειιιιεττιιε ιιιιι ιιι Βεττεειιτ Ιτοιιιιιιετι ιιιιιεεετι ε.Ιε Με
ΑΙτετ ιιιιά άιε άειάιιτειι ιιεάιιιΒιε 8ειιιε.ιιιιειι; άετ Βιιιεειι
κνειιά. $ειιτ νετιιτειι;ει κι άιε Αιι€ειιε, άεεε άειε ρτεε
νεειεειε ΠΜ, άειε ειοιι άε2ινιεειιετι εοεετ ειι ειιιειιι Ι.ιροπι
ειιτινιοιτειι, ιιεειι άετιι θεεετε άετ $ειιινετε άιε Βιεεε ιιι

άειι Οιιιιει ιιιιιειπειειιτ. Ψιτ ιιιιιιειι, Με Μι Πω ερειετ
άετε.ιιι”ειιτιιεΚιτοιιιιιιειι "Με, Ιτειιιεεινεεε ιιιιτιιετ άιεεεε
Γεω νοτεειιιιιάετι. ΟΠ εοιι ιιι Ε'οιεε άετ Ιιιιιιιεειε οιιετ
νοιι νετντεειιειιιι€ειι ιιιιι άειπ Με οάετ Βετιιι άιε ΒΙεεε
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επιπ Βτεοπτππε.!τ πετνετπεπ εεττ!. Αππετιε πτεττε Βτεεπ

ννεπε πεπ ετπε έτσεεε Ηετπτε εε!!επ είτ ετιιε Ονετοσε!ε
πετ Ιτ'ε!ετεπεπεπ. Ιπ πετ !ετετεπ Ζεττ ινττπ επεπ εεπτ
ντε! πεπεερτετ, πεεε πετ πετ Βεπτεε!ερετεττεπ πεεπ
Βεεετπτ !ιεεετ!τεπ ετπε Β!εεειτπετπτε πεπετεπ πε 8ττιππε
ποιπιπεπ !ιειππ, πε.εε πετιπ Ε'τετρτεερε.τττεπ πεε Βτεοπ
επε!ιε Με Β!εεε ιεττ πειπ Ρετττεεεειπ νστεεεεεεπ ινττπ.
Εππ!τεπ εποε πεπ Ππτετεεεττπιτπεπ νεπ Βπε!τεεπ !ιεππ
ετπ Β1ε.εεππτεσπ τπ Ρε!πε νεπ 8ενντεεεπ Αππετιπττε.τεπ
πεε Ι.τεεπτεπτειπ νεετεε-ειππτ!τσε.!ε !ετετε!ε επτετεπεπ, ινε
πεεεε!πε Μτπιτε, πετπε 5ττεπΘε πτ!πετ, ννεπετσπ πεε
Βεεεπτε!! ετττττ!ιετπεερεπετ "τω, πετεπ σε Ζεττεπε ειπ
Ρτοεεεεεε νεπτπε!τε ετττετεπτ πτε νετ26πετεπε πεε νετ
εεπ!εεεεε πεε Ιπππτπε!εεπε!ε, ννεπτπ πεππ Με νεπτ Ρεττ
τεπεειπ πτεπτ επετεεεεπειτ 8εττεπτπετ!ε πετ Β!πεε !ετεπτ

πτπετεπε!επεεπ τιπππεπ.

πω! τπτειπ νει·πττ!τπτεε πειιι Ρετττεπεεπι ννετπεπ Με
Β!εεεππετπτεπ τε εττττε.·,τπττε.- εππ ρε.τερετττεπεε!ε εποε
Βτεππετ εππ ιπττττεε πεεπ Ι.στπετεεπ ετπ,τιετπετΙτ.
$επΙττεεπειν επτετεεπετπετ πετ2 Αττεπ: Μεεππσ-εππ
ετιττεεε.εσε!πτεπ. Αιπ εε!τεπετεπ !ισιππτεπ πτε τπττερεττ
τσπεπ!επ σπετ σε εππεεεεεε!ττ.τεπ νετ; πε.8εεεε επ πε
τπτεο!ττεπεπετ πτε ρετερετττττεεε!επ πεπ ππείτπετεπ Βε
τ'εππ ειτε”. Βτε ετττερετττσπεε.!επ Β!εεεππτττεπε ετεπ
πεεπ πεπ ιπετετεπ Αππεπεπ εεεπ πτεπτ Με πε πεπεπ.
νεπ πετ Αττεττε. ερτε,εετττεε.Μπιτ Με Β!εεε πεσπ ε.εεεεπ
σπετ πεεπ τππεπ !τεεεε. Ιπ πει· !ετ2τεπ Ατπεττ Μ!!
!.στπετεεπ 103 πττ!!ε νεπ Ηετπτεπ πεπεε επετεπιτεεπ
επτετεεεπτ πεπεπ Με τετ Ζε πειιι Ξε!ι!εεε εε!ισιπιπεπ,
πεεε πτε Ονετεεε!ε τπττερετττεεεε!τεεππ πτττιτεττπιπετ!ετετε!,
πτε Ονετ‹›εε!ε εττττερετττ«›πεεΙτεεπετ πτεπτε! νεπ πεπ

ερτεπετττεεπεπ θετετεεεπ εεττττττ. Βτεεε Απεσπε.εεπει ινττπ
ετπεπ τε πετ Ατπεττ νεπ Βτεππετ νετττετεπ. Πεπετ
!τειπιπτ σε ετιττερετττεπεπ!ε Ονετσεε!ε πετεπ Με Γενεε.
ιπεπτε!τε πετνετ, τω ννττπ ε!εε ετπε Ηετπτε πττεετε; σε
πεπττεεπτεπ εππ τπττερετττεπεε!επ πεπιεπεπ πεπεπ πετεπ
πεπ τππετεπ Ι.ετετεπττπε. Απετ πτεπτ τπτιπετ νετπε!τ εε
ετεπ εε; εε ετππ Ρε!Ιε νεπ Μπιτ”, Βστ!τ ε. Οετετ
ιπενετ πεπεπιττ, ννε πτε ('νετσεε!ε ετεπ ετπεπ ε.επετεπ
ντ7επ εεεετννεπ!τ πετ Με πετεπ ετπεπ ΒρεΙτ τε πετ Οπ
!τεεεεερσπεετεεε πετε!τεεττετεπ τετ, ειπ ετεπ πεπε πτττ
πειπ Βτεεπεεε!ι πε νετεττττεεε. νεπ ω! πετ εεε ερε
ττττεπ Ρε!!ειι πεττππετ ετεπ ετπ Ρε!! ετιτετ τπττερετττε
πεε!επ Β!εεεππετπτε: 2 Με! Με πτε Β!εεε εττττερετττε
πεε! νετ: σε ττπττ8επε!!ε ετττεεεπεπτετ Με εετερετττε
πεε!επ επετ πτε πεπττεε!ττεπ Ονετστε!ειτ πετεεππετ πετ
τω!. !.ετπετ τετ πεε νετ!τε!τπτεε πετ Ονετεεε!ε τετ Ατ
τεττε.ερτΒεεττττε.πτε!τττε ε!!επ Ρε!!επ πε!τετ εππεπεπεπ,
πε.πετ Μπιτ τοπ πετ πετ” πτετεπτ8επ Ρπ!!ε ετππεπεε, ινε
σε '!'ερετ,ιτερπτε πεπεττετ πεεεπττεπεπ τετ. Βτπε ετιττε
ρετττσπεπ!ε Ονετεεε!ε τετ ετπ Με! επ ετεεπι !7τττπττεεπ
.!ππε!τπε εετεππεπ ννστπεττ, ννε Με Β!πεε ε!!ετιι πεεπ
τππεπ νεπ πεπ ερτΞεετιτεε!ιεπ Πετεεεεε, ε!εε πεπ Απρι
πεπ τε πετ Ι.ττετετετ επτερτεεπεππ, πε!εττεπ πετ; πεε επ
πετε Με! πετ ετπειπ 28τε!τττεεπ Ιππτντπεεπτ πτττ ετττετ
πτ!ετετε!επ Ιππετπε!πεττττε Γειιπ πειιι 1τπ!ιε ετπε Ονετεεε!ε
πτττιτε,τεεπτε ειπετ πιε πτε Β!εεε σππε πεε Ρετττεπεειπ
πεεπ εεεεεπ νεπ πετ Αττεττε ερτπεετττεε νετ, πεε πεε
!ετετεπ Ι!εεε!ττετπειτΒεπ νεπ Ι.στπετεεπ ιντπετερττε!ττ,
ω· πετ ετπεπ εε!επεπ Ρετ! νεπ Μεπεττ επτε!ιττ, πεπ
πετ πετ ετπειπ Βεστπτν, ινε ετπε νετττππετειτε πω· επε
τοιπτεεπεπ νετππ!τετεεε εε!ιεπ νετπεππεπ τετ. Βετ πεε

ττπττ8επρε.τερετττεπεε!επ Ονετετε!επ πεπε τοπ 4 Με! πε
τεπτ πετιτπποπ. πεεε πτε Β!ε›ε εποε τιτπετι νεπ πετ Ατ
τεττε. ερτπε.εττ·τσεεε πεε !ττεεπεεε!‹ !τετειιτττττ. Βιιε
ιντττπε πεπ Βεσπε.επτεπετεπ νεπ Μεπε.ττ ειιτερτε
επεπ, πετ πεπεερτετ, πεεε τε εετεεπ Ρε!Ιειτ πεε ρτειενε
ετσε.!ε Ρεττ νεπ πετ Β!εεε τει πετ πετεπ Με Αττεττε ερτ
8ε.ετττεετΒεττεππτ πετ. ινε ει!εσ Με Β!πεε πεσπ τππεπ, πετ
Βτεεπεεε!ι πεεπ ε.εεεεε νετι ε” Αττεττε. ειττπεετττεππε
!εΒεπ !ιετ. Μττ πετ Βεεε!ιτετπεπε νεπ Βτεππετ πεπ

Ι.στ!ιετεεττ εττιππιτ πεπ Μεεετ επεετ Ορετεττεπεπετεππ
ε.εε!ι ετεπτ επετετπ, πε Με Ονετεεε!ε πτττιτετιεπτετ εποε
ε.εεεεπ νσπ πετ Αττεττε. εετεεετττεπ !τεεεπ ιπεεε.

Ψεππ ε.εσπ σε τε πεπ !ετετεπ Ατπεττεπ πεεσπττεπεπεπ
νετ!τπ!τπτεεε τε πεπ ιπετετεπ Ε'π!!επ νετπεππεπ εετπ πτε
πεπ, εε τετεεπ πσεπ Με πετ πεε πεεπειεπτειεπ Ονετεεε
!επ, πεεε πεε νεπ Βτεππετ τω Ι.ετπετεεπ επίπε
ετε!!τε Ξεπειπε ετεπ πτεπτ τπιπτετ πετεπτεπτεπ !πεετ.

ντ'εε πεπ πεε νετππ!τπτεε πετ Β!πεε τετ Ηετπτε επππειπ
Βτεε!τεεε!ι εππεττττΤτ.εε πεπεπ ννττ τε Πεπετετπεττιτττπεπε
τπττ Α!!επ πεεπεεπτεπ !ιεππεπ, πεεε πτε Β!εεε τετπτετ
πεεπ τιτπεπ πεπ επτεπ νετπ Βτεοπεπε!ι !τεπτ πεπ εππετ
εεττε πτεπτ νεπ πετ Οτεεεε πετ Ηετπτε εππετπετε τετ.
Ι.στπετεεπ Πτ!τττΜε 5τεττεττ!ινεπ Κτε.ιπετ επ, πετ
108 πεεεππετε τ.ττοεεε Ι.ετετεππτεεπε πεεειπτιτεπεεετε!!τ
πετ, ινε !ιετπε Ονετσεε!ε πετεππεπ ννετπεπ τετ, νεπ πεπεπ
129 πτε !ιτππε!ισεί- Με ε? ττπετ πτππεπερίπτοεεε ινετεπ.
Αεεπ ννττ πε.πεπ επτετ επεετεπ Ρττ!!επ !ιττιπε!ιορίετεεεε
Ηετπτεπ πτττΒτεοπρίσττεπ, Με 4 Ιτ'τεεετ πτεττ ινετεπ, 2ε
πεεπειεπτεπ ΒεπϋΒεππ (ϊτε!επεππεττ πεπεπτ, ινε επετ νεπ
πετ Βετ!τει!τεεπε πετ ΒΙεεε πτεπτ Με Βεπε εετπ !ισππτε.

Α!!ετπτπεε !τεεπ Βετεπε τπ εε!επεπ Ρ'ττ!!επ ετπε Ονετεεε!ε
ιπτετε. Με Κεπετρτεπεετ ννεπτεππ πετ Ορετεττεπ πετπτ
Απετεπεπ ειπ Βτεοπεπε!τ επτετεπεπ. ΟΓτ πεπεπ ινττ Με
Β!εεε τε πετ Βε.εεππππ!ε πεσπ τππεπ νοιπ Βτεεπεεσπ

!τεεεπ εεπεπ, !τεππτεπ πτεεε!πε επεπ νστ2τεπεπ. εεπε!π
ιπειπ επετ πεε πω! πεεπεε!εεεεε πεττε, ετη ετπεπ Με
Β!εεε τντεπετ επτετ πεε Ντνεππ πετ Βτεοπρίσττε πεττ1τ!τ.
Βτεππετ νντ!! τεπειτίε!!ε πετε!τ Μεεεε $νιπρτσιπ ετπε
ρτεετετιπτττεΟνετσσε!ε νεπ ετπετ ορεττιττνεπεπτετεεπτεπεπ
ιντεεεπ.

Ψεε πεπ Με 5νιπρτειπε Με Με Βτεπεσεε ετπετ Β!ε
εεπ!τετετε πεττττττ,εε εττιπιπεπ πεττπ Α!!ε επετετε, πεεε
εε εεπτ εε!τινετ εεττ,ετπε Ονετεεε!ε νετ πετ Ορετεττεπ πε
πτειεπεεττεττεπ,πε πτε Ρε.ττεπτεπ πεπετ Βεννϋππ!τεπ !ιετπε
Βεεεπτνετπεπ πεπεπ, ννεππ εεε!ι εππετεεττε επεεεεπεπ
ινττπ, πεεε 8εππτει:ειτ πετ ετπετ !!ετπτε είτ πετ ετπε Βε

τπετ!τεειτ8 πετ Β!εεε πτππεετεπ. Ππτετ επεετεπ Ρττ!!ειτ

ετεπτ σε πετ ε, ινε Με Ρεττεπτεπ ττπετ Βεεεπννεττειτ
πετπτ Πττπττεπ πε!ι!επτ πεπειτ. ΙΞτπε 80_τεπττπεΡτεε πτττ
ετπετ τπεετεεττττεπ Οτετε!πετπτε, ετπ 60τετπττπετ Μεπιτ
ιπττ ετπειε Ι.ετετεππτεεπ, ε" εεττ 6-6 !Νεεπεπ νετ πετ
Ορετεττεπ επ Β!πεεπετπτεπἔεπ πε!τττεπ πεττε, Με ετπ
26τεπττπετ Μεππ ιπττ ετπετ πσρρε!εετττπεπ Ιπι.τετιτε!πετπτε,
πτε τπττΒε!τπτεττεπ Με Βεεεπινετπεπ πετιπ Πτ!Π!Γτ·3!Ινετ
Μαθε πετ. Ιπτ !ετττεπ Ρε!!ε ννετπε Με !3!εεε πτττ
Βετ!εεεπε πετε!!τ, ννεπετ Με Ι·Ιετπτε !τπ!ιε ε.π- πεπ πε
2επεπιπεπ εεπτεπ. Βετεείπτπ ννετπε Με νετιπετπειτε
ετπετ Ονετεεετε νετ πετ Ομετεττεπ πεεεεερτσεπεπ. Με
Ορετεττεπ επεππεττε πτετ !τπ!‹ε ετπε Ονετεεε!ε ιπττττε_
τεε!ιτε επετ πι; σε Β!εεε εππε πεε Ρετττεπεεπτ νετ.
Αππετεεττε τνετπε ετπε Ε'τεε ιπττ ετπετ τεεετσεττττεπ
Οτετε!!ιετπτε ερεττττ, ινε Με Β!εεε πεπετεεπεε πτττπειπ
τεεετεεττττεε Νετε νετννεεπεεπ πετ πιιπ πε.πετ επτ!ιετπε
Βεεε!τννετπεπ νστιττεεεπτ πεττε. Ετπ 1εΜντπεετε νεπ 17
.Τεπτεπ πιττ ετεεπτ πε!τπετετετεεεεπ Ιτετετεππτεεπ, πετ
ετεπ πετ πετ Ορετεττεπ Με ετιιε εττττερετττσεεε!ε Ονετσ
εε!ε ετνντεεεε πετ, πεττε Με ττπετ ττεεππ τνε!επε Πε
εε!ττνετπεπ πε !τ!ειεςεττπε!τεπτ.
!π ετπειπ ε.επετεπ Ρε!! πετ ετπετ πο ρε!εετττεεπΗετπτε,
Με εετ!ιετιτε Ετεεπετπεπεεπ ιπειεπτε, Με πετ πετ Μπιτ
πεεπ ετπετ Ρε!!ειττ,ι πετ !3!εεε τπττ Βετ!ϋεεεπ πε πεπε
ττνεπ Κεεε!τε.τειτ πε!τειππτεπ πετ, τετ Με Β!εεε πετ πετ
πεε Βεττεπ εεετ ετετ!ι επ πεπτ Βτεεπ πετπετ!τ,ετ πεπε
εεπ. Ι)ε. πτε Β!εεειι<τετπε, ΟνεττττεΜε 8τττετετεπ επτετ
Βενντεεεπ Πιπετεππεπ επε!τε!τε Ιπτεεπετπεπεεπ 'νεωτ
επεπεε !τεππεπ, εε εε!τεπ τετ Με ετεπετεπ 3νιπρτεπτε πετ

τε!πεππε: Ρεττεπτ πειτε τττε!ιτεττπττειι, εππε πετ Με Ηετ
πτε πτττ εετεετ !!εππ ετπεπ Ι)τεε!ι εεε2εττπεε; Με
εινεττεεε πεττπ !<'ετ!εππετ Β!εεε πτττΒσι!πεεπε τττττπτε

νετετεεεετεπε πεπ σε νετπ!ετπετεπές πεε Βτεεπεε



Με. Ιληε εεΙ›εεΙ.ειιε!Β ε!ιετ εεε!! Μεεε $νι!ηπειι!ε ε!ιιε,
!!εΙ›ει! !ν!τ επ ε!!!!8ειι νει! εε!! Ι!ε! εεε ΙιεεΙιεεΙιτετε!!
Γε!!ε!ι εε!εεπ !τεεπε!!. Ι!! Ρε!Βε εεεεεε »πιο Με Ονε
ιοοε!ε !πιπιετ ετετ νιεΙιτεεε εετ Ορετε!!ει! εειιεΙε.τ!τι, εεε
"νετ !!!ε!ιι:, ννιε τιιει! !”τεΙιετ ΙιεΙ!εεριεΙ. Με, ετετ ννειιιι
πιει! Με Β!εεε νετ!ειιι ω, εειιεετ!ι πιει!! τεεεε Μεεε!Ι!ε
ιιιιιιιετ !νε!!τει!ε εετ Ορετεεο!! ε!εεεεει!ε!τει! !τε!!ιιε!!.
!)!εεετ Βε!!εερτε!ι8, Με 1.εΙ!ιε!εειι ι!! εε!!ιετ ΑτΙιε!!:
ει!Γετε!!τ, πιεεε !ε!ι πιιε!! νε!!!τειιιιτ!ει! επεεΙ!!!εεεε!!, ε!!
νει! ε.!!ε!ι εει! Ε'ε!!ειι, Με Μ! ει!!ε!!τε, Με Β!εεε ι!ετ 2
Με!! νετ!εΙ2Ι ννοτεεε Μ: Με Με! »νετ ε!εεε!Ιιε μεμε
!ιεε εεε πι!τ εεττ! Νετε νετΙει!!ει: ι!!εετεετ!τι; εεεεπε
!νετεε Με εε!!ε!!ε!!ε εεει!ινε.!ιε!Βε !·Ιετιι!!!ε.εε εε! ειιιετ

25ιε!!τ!εεε Ε'τεε πετ ε!!!ετ Οτετε!!ιετε!ε Ιιε!πι Ιεε!!τει!
εεε Βτεε!!εεε!τεε ει!εεεεΙ!ε!ττει!. Ιι! ε.!!ειι εΙιτ!8ειι 25
Ρε!!ειι ε! Με Β!ε.εε ννε!!τε!ιε εετ Ορετει!ο!! !π!πιετ ετ
!τειιιιτ εεε πω; Η!!!“ε ε!!ιεε Κε.ι!!ειετε εεετ ειιιετ 8Ιε!ι!
εε!ιεε εει!ετε!!ττ ννετεε!!.

Πτε Με Βει!ιε!!!ετε!ιε εετ Β!εεε Γεετεεετε!!ει!, τω”
Με! εε!! Κει;!!εΙετ εε επι, εεεε Με!!! εε!! (Με ε!! εε!!!
ω! Ηετ!!!ε επι€εεεεεεεετετεε ΟΙ!ετεεΙ!ε!ι!!ε! εΙιε!ιε!τΙ,
εε!!ε πεε!ι !!!!!τε!! εε!!!τι, εε εεεε εετ Βε!!!ιεΙιε! εεε!!
νετι!ε ιι! Με !!ιεε!!ιε!εεεεεε ει!τ Ηετ!!!ε ετιιιει. !)!εεε
Ιιει ε!ε!ι Ι!ε! εεε Με Με ε!εΙ!ετετε ΜετΙιεεε Ι›ε!τε!!ττ, ινε
ει!ιεετε $ν!!ιρτε!!!ε ειπε!! είε νετ!εεεε!!. νοιι Α!!ε!! νν!τε
εεε ρτεενεε!εε!ε !εειτ Με εεε εεττεε!!ε!!ε ΜετΙτι!ιε! ει!ιετ
Β!εεειι!ιεττ!!ε !!!!Βε!ι!!!τι, ννε!ε!!εε είε εε ετετ!ι ε!!τιν!ε!4ε!Ι.
ει, εεεε εε εεεετ επι !.!!ρειιι !!!!εει. !Νειιι! πετ Μεεεε
Με ε!! εεΙ!ε!ι θε!εεειιΙιειι εε!ιεΙ!ι ΙιεΙ!ει!, εε πετ εεε!!
!τι!!ιιετΜε Β!εεε ει!! Βτεε!! Ιιει.!!ε!!!ΒΙ; !ε!! ΙιεΙ!ε ε.Ιιετ
πετ 6 Με! ετννε!!!ιτ εεΓεεεεε, εεεε εεε Με! νοτΙ!ε!ιεεε
ει, ιιι εε!! ΙΙΙιτ!εει! Ε'ε!!ει! Μ!! εε εείεΙ!!!; εεε πιει! ει!!
!!ετ εει.ννεεετ ειπε νετννε!!!ετιε εεετ ειπε νετε!ε!τε!ιε
π! εετ !ιιεετε!ι Βτεε!!εεε!ωνε!!ε π! !!!τεπ! ει!τετε!! ΤΙ!ε!!

νετεεΓεεεε!ι. ΙΕ!!! Ι.!ρεπι ι!εεεεε!!, Με εε !!ι ε!!ετι Ατ
Ιιε!Ιειι εεεε!!τ!εΙ!εε Μ, εεε ε!ε!! εεπεειιι“ετιιιιε νετ εετ
Β!εεε ετεετεε!τι, !!εΙιε!ι !ν!τ !τε!ιι Με! εε ΙιεεΙ!εε!!τεπ Θε

!εεεεΙ!ειιι τ,ιε!!εΙ!ι..
εε!! Βτι!ε!!εεεΚ ίτε!μτερετιτΙ ΜΙ, εεε ει! εε!!!ετ !!!!!ετε!ι
νν!!!!!ε ε!!Ιειι πω!!! ειι!ε εεεεεειε νετινε!Ι!ειι8, νετ
ε!ε!τειι8 ε:!ετ εεε Ιιεεε!!τ!εΙ!ε!ιε Β'ετιεεΙ!!!εε ε!ε!!ι, ε!ε!!

ε!ε!ε!ι ει!Ι ε!εε!!! Κει!!εΙετ νοιι εετ Εεεε εετ ΗετιιΙ!!εεε
εεε!! εετ Βει!ει!!!τε!ι ΜετΙ!εεε εε εΙιετ2ει!εει!. ΙΞε ειτε
εεΒετ ιιοεΙ! ΒετετΙ!ειι, εεε!! Με Β!εεε πει Βοτ!εεε!ιΒ εε
Ε!!!!ειι, επι, ίει!!ε ιιιειι πει εεε! Βε!!ιιεΙιε! εεε ΚεΙΙιεΙετε
!!!εΙ!Ι π! Με ΟνεΙοεε!ε !!!πε!!ιε,ιε!επει, ε!εεε!Ι›ε εεε!! εε!
Μεεε !!!!ε!εε ει! ε!ει;!ιεει!ε!τειι. ντε !!εΙιε!! Με εε Με
εεπ! Μιττε! ινε!!τειιε εετ Ορετε!!εε ετε!Γει! πιεεεειι, εε!!
εετ!! ε!!ιε !πιι!!ετ ιιι!τιε!ει ε!!!εε Κει.!!ειετε εεε εε!!!!εε!!ε
Κ!ετ!!ε!ι. ει! νετεε!!ε!!ε!ι πι! Βτει!εε εεννεεε!!. Δε! Μεεε
Ψε!εε ιν!τε πιει!! Με Ψετ!ετεεεε ε!! Β!εεε !π!πιετ νετ
Ι!ετε!! !τειιιιετ!. Ρε!!ε !ιειι ε!ιετ ε!ι!ε εο!εΙ!ε εε Βιειιεε

εε!τοιιιπιε!ι Μ, 80 νν!τε Με εείετι!εε νετεε!!ειιε εετ
Β!εεε πιει ε!!!ετ εννε!εε!!!εΙ!!!εε!ι Νε!!ι νει! Λ!!εε ειιιρίεΙ!
!ειι, εε! εεε!! ε!!!ε!ι 8ιετ!εΙ!!‹ε!ι Μεεε Βε!!ε!εε!ι!!!ε Με
Ι!εειε!! Βεεε!τεΙε εείειιινε!εειι Με. Νετ εε! εεε !!!ει!τ
εετειιο!!ει!, ινε Με νν!!!!ε Βε·ιιετεπεε Μ, νν!τε εετε!!!ε!ι,
Με ΒΙεεε!!ννε!ιε π! Με ν!7ε!!εε νετει!!εεετιι εεε ειπε
Ε'ιετε! Ζε νετετεεε!ιει!, ι!εεΙ!εεπι ε!ε!! Με Νε!ιτεεε!! εε

εεετεεεε!! Ι!εΙιειι, εε εεε!! εετ ΝεΙ!Ι. Με Β!εεε!ι!νεεε εεε!!
ντε!τετ Βε!!ετειιεε ννετεε!! !τεειιε. Ιε!! !ιει!ιι πετ ειπε!!
εο!εΙιετι Γι!!! ε!!Π!!!τειι, ινε Με Νε!ττοεειι εΙιεεΙτεεεπ
ινοτεει! ε!εε, εετεε!” Με νετ!ετεει!ε εετ εε!ιετε!ιεεε!ι
Β!εεειι!νει!ε εεεειει!τι εεε Μεεε!Ιιε εεετει π!!! ειιιετ
!`ετ!!εεΓεεεε!ι, εεε!! πι!! εετ Κι!ερ!!!ε!!Ι νετιιε!!ι !νετεει!
Μ, ινε!ιεε!! !τε!!ιε ννε!τετε θετιετε!! ετΓο!ει Μ. Ιπι
ιν!ιε!ιειι Ρε!!, ινε ω!!! Ιεε!!τε!ι εεε Βτεε!!εεε!τεε Με
εειι!ι!νε!ιε!Βε ΗετεΙι!εεε νετ!ειει ννετεε!ι πι., ινετεε εε
Ι”οτΙ ειπε εννε!εε!!!ε!!Ι!εε Κι!ερ!”ι!ε!!ι εεεε!εει, Με εεε!!
ε!!! Βετεε Βεει!!Ι.ει ετι;εΙιειι Με. ΙΒε !ν!τε εεε!! εεε!!
Με ετε!εε!!!ε!!!!Βε Νε!!ι ρτερειι!τι, Με νετι!ιε!!ε εετεε!

ΒεΙ!ετ !ει εε εε!!τ τει.Ι!εειτι, ννε!!!!πιει!

ε!

Ι!ει! εΙ›ετ ειιτειεΙιει! ε!ε!ι ιιιε!ι!ετ ΒεεΙιεεΙ!Ιειιε, ει!. ε!! πετ
ι!Ιιετ Μεεε Ι!ε!εε!ι Ψετ!εεεεεεεε Ιιετ!ε!!ιειι Μπιτ!.

Πιο ΒεεΙιεε!!ιεεεε!!, Με ε!! Μεεειι 27 Ρε!!ε!! ΒεπιεεΙ!ι
ννετεει! ε!ι!ε, ει!ε Με κι! ΙΙιτιει!, ι!!ει!ιε Ηεττεε, πεπε
ΙΙιε!!ειι Ι!!ετ Με Οε!εεει!Ι!ε!ι ττε!ιεει !!εΙιε, Ι!ε.Ιιε!ι ιιιε!ιιετ

Με!!ιε!ιε εεε!! Με ρτε.εΙ!εε!!ε Βεεεετει!ε. εεεε Μεεε!!!ε!ι
εεε Βεπε!ε σετετ !!ε!”ετ!!,εεεε εεε!! ε.εε!ι Με Αει!ε!οε!ε
ε!ι!ετ Ονετεεε!ε π! εεε !ιιε!εΙειι Ε'ε!!ε!! Με!!! !ε!ε!!Ι εε
ετ!ι!ετε!! Μ, εεε εεε!! εεε!! εεε Β'εει.ετε!!ε!! !!!τετ
$νι!ιριεπιε Με εετ Α” !!!τεε !Στεε!!ε!ι!ε!ιε εεε!! Με Αι!!
ΒεΙ!ε πιε!ιτίεε!!ετ ειι!τε!ιίι;!Βετ Πιιτετεεε!!εεεε!! οικω,
ιιιει! εεε!! ννε!!τει!ε εετ Ορετει!ε!ι ε!!!ετ Ηετι!!ετε
πι!ε οεετ !νε!!τε!!ε ε!!!ετ Βεε!εε!εεετε!!εε !πιπιετ ε!!!ε
Β!εεειι!ιετε!ε ε!εΒιιοετιε!τε!! Μπι!. Πιιιετεεε!!ε π!ειι εε.!!ετ
ιι!!πιετ πετ νετε!ε!!ι Με !ει!ετε ΒτεεΙ!εεε!τννει!ε εεε
εε!!!ι!ε !τ!ει! π! εε!! εινε!ίε!ΙιεΐΙε!! Ε'ε!!ε!ι εε!! Κε.ΕΙ!ετετ
Ζε Η!!Γε, εεε!! ειτε Με ΖεΙι! εετ Β!εεει!νετ!εΙ.εετ!εε!ι
εε! εε!! Ηετ!!!ετεπιἱει! Με Βεε!εε!ερετει!εεειι Με εε
εεινεε!!εεε !ιεε!!εε, ννιε εε ι!! εε!! Ι!!εΙ!ετ!8ε!! Βιετ!εΙ!!τειι
εετ Π!!! Μ.

ΒεεΙιετει!πειεεπ εεε ΒεερτεεΙιι!!ιεειι.
.Τ
.

Ε!. Μετ!”εττ: Ττε!τε ε!! Μεεεεεε ετ εε Μ. Ονπ!ι!ε.
ει;!εεε ι!!εε!εε!ε εεεεε!εε. Οεεεεε 1898.
Π!εεεε νοιι ε!ιιεπ! ε! Οεεεεε. ν!ε!Ι!εεε!!εΙ'ε!ετεπ Με.εεεε!· νει
Ι“εεειε ΒΙ!εΙ!!ει!! ειιι.!!ε!ε ε!!!ε ι!ι!ε Ρ!ιοι.εει!·εν!!τεπει!εεεεεει.τει.ε
τεε!!τ Ι!τεεε!!Ιιε.τεΠετετε!!!ι!ιε εετ εε!ιννεε!εε!!ε!!Μεε!!ει!ει!!ετε!

Π
ε, !!!τετ Ιπε!εεΙ.!ο!!ε!! ι!!!ε !!!τετ Αεε!”ε!!τειιε·. πω!! ε!ε!! ει!!!ι

εεεει!!· εεεΙ!!!εει! εεετ Με Ηει!ιπεΙΙιεεε ιιτε.ετ!εε!!επννε!!εειι
νν!!!,ετ!εεΙ. ι!! εεε! Βεε!!!ε!!! ε!ι!ε νε!·ετε!!ε!εε Αι!!ε!ει!!!ε επε
ε!!ιε εΙιετε!ε!!τ!!εΙ!εΠετει.ε!!εεε· εεε Βτε!1°εε.

Η-ε.
θεεε!ιιε!!ι:ε εετ Ρ!!ετπιεε!ε. Πιιτ.ετ Μ!Ι!ν!τ!‹ιεε8 ε!ιεεεε
!!ετιετ Η!ετετ!!τετ εεε Ε'εεΙ!εετ!εεεεε !!ετεεεεεεεΙ!ε!!
νει! Πτ. ε. Βετο!! εεε, ΑροιΙ!ε!κετ. 1

.

Ι.ιείετει!ε.
Ι.ε!ρε!ε,ι, Ε!τι!ετΘε!!ε!!ε!·'ενετ!εε·. 1898.
!)!εεετ ε!·ειει! Ι!!ε!`ε!·ε!ιι.τάει· θεεε!!!εΙ!ι:ε εετ Ρ!!ε.τ!!!ε.ε!εεε!
!ει! Με!! π! !τε!·2ετΖε!τ. 10 ννε!ιετε Ιω!θ£θ!.ΠΠΒθΠειιεε!!!!εεεε!!.
Ρετ εο!ε!!ε, Με Με!! τετ Με θεεε!!!ε!!τε άει· Ρ!!ετ!!ιεε!ε Πικετ
εεε!τειι, Μαι: εε!!ει! εετ νετ1ιεεεεεε Βε!!ε εε!!τ ν!ε! !ι!Ι.ετ
εεεε!!ιεε. Ηετνε!·2ε!!εΙιε!! ννε.τε ε!!ιε ε!!εε;ε2ε!ε!!!!ετεΑΜ!!!
ει!πε εεε Ιιετε!!!!!τε!ιΡερντεε !ΕΙιε!·ε,εεεεει! Ν!εεετεε!!!·!ΙΙ. νει·
ΗΒΟ ν. Ο!!τ. θ. εεεει.2τ νν!τε

”
Μ

θεε!εΙ!τεεΙετ!!!!Βε!ι ι!!ιε Πτετιε!ε!εεε. νε!! Ρτεί. !)τ. Α.
Μεετε!! π! !)εεεε!εετΓ. Ζινε!τε επ!εεετΙ›. Αι!!!εεε.
Ιν!εεΙ!εεει!, νετ!εις νετ! δ
. Ε”.Βε!·ιτι!ι!!!ιιι. !898.

1.Ιετρ!!γε!ε!εειεεΙιε Ζεεε.πιτπειι!!ειιεεετ !.τεεε!!εε!Ι!εεεΜπινε
!!!!!ιε νοτ!θεε!ε!!τεετε!·επεε!ιεεε ΠΙετ!τ!!ε!εει!Μ. ε!!!θεΙι!εε, εεε
εεινε!!! ε!! εε!! Αεεε!!ετει Με Γε!·εε!! (Ιν!!ε!τε!εε·επ νεπ ε;ι·εεεετ
νν!ε!!ε!ε!!ειτΜ. Α!! άει· τω!!! ε!ιιεε εε!!!· ετεεεε!! ε!,εει!ε!!
Μετε!!ε.!ε, ε!!! ε.!!ε!!ε!!ιεε εε!ε!!ετ! εει· Κ!!ι!!!‹ εεε Ρτε!'. Μετ
Ι:!!! Η! Βετ!!!! Με εετ νετΓεεεετ ν!ε!ε !ιιτετεεεε.!!τεΒεεΙιε.ε!!
ει!!!ε,ιε!!εε!!!εε!!τ,Με ετ Π! ε!εεε!· 8ε!!!·!!'ε νε!·ϋΠ”ε!!ε!!ε!!ε.Πιε
ετει;ε Αεεεε·ε εετεε!Ιιε!! !ετ εε!!οιι νετ εε!·ει.ιι!ι!ετΖει!. ετεε!!!ε
εεε, εε εεεε Με εννε!ιε ΑιιΙ!ε!ιτε ιζει!2!!ε!! ει!!εεετΙσε!κει εεε
εεε!! ετννε!ι.ει·τΜ.. Μ

Ρτοι:ο1το11ε εεε νετε!ιιε Μ. Ρετετεεετεετ Δετετε.

Με. 8!τει!ι!ρ,· ε!!! 18. θετοΙιετ 1898.

Βεε!·ετετ:Πε!ιΙιετε
ε!! Ι.ιεςορ!!ε!!ε!!!!ιιε

νετε!τεεπεετ: Η ο τ! Ι ε.
ν. Β ε Ι! τ ε ε ε ε τ ετε!!Ι. ε!πε!!
ρε.τε!ντ!ε·εε Ιιε!εει· Αι!ετε!! εεε Βερτε ε!!

τ
ι
ε ε τ !! ε τ ! ε ε !ε!εεεεε!! Μει!π νετ, εεεεει! Α!!ἔε!!ιε!πει!ετειιι!

Πτ. ν. ν ο ε ε !!ιιτε!ει!εΙ!τ Με. ΙιεΙ::Ιετετ Ιιε!·ιε!!ιετ ειιτϋΙ!ετ
Με Ιιεεε!!εετετ Βετεεεε!ε!!τ!ε,ι!!ι,ε εετ Β!!!'ετεετ!ε!ε!εειιοεε
ενν!εεΙ!ει!Βερτε εεε 8ντιπεε!!!νεΙιε ίε!8·ει!εεε :
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Ε". Β τ., 39 ιι. ιι. Α ιι ε ιιι ιι εεε: 1886 Εεεε (? νιεΙιειεΙιτ
ΒεειΜι άει· _ιει2ιεειι Βι·Ιιι·ειιιιιιιι€). Αιιιιι·ειειι ι·ει.Ιιει· ι·ειιιι
ιιειιτει· Γιεειιειι ιιιι θεειειιτ Μιά Με ιιει·ιε;ειι Κει·ρει·. ιιιιιιε
τιειιεειιι·. Βεσνεε·ιιειιιιειΕεεεεειιι·ιιιιιιΜη;ειεε άεε ιιιιιιετιΒιιεεεε,

ερε.ι:ει·άειι 4. Μιά 5. Γιιικει·ε άει· Ιιιιιιιειι Ηιιιιά. Βιιάιιειι νει·

τειιιιιιιιεεεειιιιιι ιτε θεειειιι: Μιά Μι άειι Βιιτι·ειιιιτειιειι.

Β ι.ει; ιι ε ρ ι·ιι ε ε ε ιι ε: Βειιι· ιιι·ειΓιιε 8·ειιιιιιτει·Μειιιι. Υετ
ειιΒιιειι ειιι:ιι·ιεΙιειτεΜιιεειιΙειιιι·, ε·ει·ιιιεεε Γεωρειετει·. Σεπτε
ιιιιιιιτειι ιιΙε.ιιι·ειιι νετιιιι·ιιτ, ΜΜΕ εειιιιρρειιά. Ι.ειειιιε νει·

άιειιιιιιε άει· Βιιρι·εεεειιεΙεεεειιά Με. Διά ι·εειιιειι Ηειιάεε
Ιειιι‹ Μιά ιιιιιιειι Ηιιιτε·ειειιιι ει.ε.τιιε Νει·ιιειι ιιε.ειι Βι·ειιά
ινιιιιάειι.

Με ΜΗ ιιιι.: Κι·ιιΓι άει· εεεειιιιιιτειι Αι·ιιιιιιιιεΙιεΙιι εειιι·
Μ, ιιιιι· ιιι άειι Πιιιει·ειι·ιιιιιιιιεεειιι(Β"ιεκει·ειι) ιιεεειιάει·ε ιιιιιιε

ει·ιι.Ιιε·ειει.. Βεινε,εΙιειιιιειε άειι 4. ιιιιά 5. Γιιιεετε άει· ιιιιΙιετι
Ηειιά εεεειιι·ε.ιιια. (θειιι.τε.ετιιι·άει· Βι:ι·εεΙιει· ιιιιά Ρετεεε άει·
Βειιι,γει·).

Μπι άει· Μιιειιειιι άει· ιιιιτει·ειι ΕΧιι·ειιιιαιτειι ιιει·ιιιιιι Με
Με εειιιριει.ιε ΜΗιιιιιιιι,ε άεε 'Ι'ιειε.Ιιε Μπι. Μιά άει· Βιιειιεει·εε
ειεε. ιειιε. ει: Μ. ιιιιιιει·εειιε.

Κειιιε Αιι·εριιιειι. θειιε· ιιιιΙιε Ιειειιιι ετερρειιά. 8τειιι.Με άειι
ι·εειιι.ειιΖειιειι, ιιιιιιε ιιιειιι.

Μεειιιιιι. Η ιι ειιεΙει·ι·εεεει·Ιιειε εεεειιάει·ε ιιι άει·
ιιιιΙιειι νει·άει·ει·ιιιιιιιιειιιιιετιιι·εεετειςειι:.

Βιεεει·ιεειιε Βι·ι·εε;ιιιι.ι·ικειτ "Με ιιει·ιιιιεεεετ2τ,εε
εειιάει·ε Ιιει ιιιάιι·εετει·Βειειιιι,ε. Αιιι ΙιιιΙιειι ΠΙΜιι·ιε Μιά Ρε·
ι·ειιειιε με άιε ιιιι·ιιάιεειιε Βι·ι·εε·ιιει·ικειτ.Ξ .
ΒεΐΙεκει Ρετειιιιι·ι·. ιιει·ιιιιιι. Βειιιιειιι·εάειιε Μι άειι εεε
ι·ειι Βιιτι·επιιτειι.ειιει·ιεεειιειι.

θι·ειιιεειει·- Μιά Βε.ιιεΙιι·ειιειιε Ιειιιιιιι'ε.
Ιεεειιειι.

Ριειικει·ι·ειιεκ ετ

Ρει·ειιειιε Μιά ΠΙΜιι·ιε ι·εεΙιτε άειιι.ιιειι Μειιει· Με ιιιιιιε.
Βιιάιειεε Μιά Ιεειιιιιάιοι άι·ιιειιειιιριιιιάιιειι.

ννι τ ιι ε Ι ε ιι ιι Ι ε εει·εάε, Ιειειιι. άι·ιιεΙιειιιριιιιάΙιειι.
θειι ειιιιιιι.ιιω ΙΜ ;;ε.ιιΖειιθεειειιι. ιιιιά :ιιι άειι νιει· Με
ει·επιιΝι.ιειι.Μι Ιειειετειι ιιειιάεειιιιιιΓει·ιιιιε Με Μι άειι Βιιιειιε
ειεει·ιιιιι ι·εερ. Με Ιιειετειιιιειιεε ι·ειεΙιειιά, “Με ιιει·ιιιιεεεεπι,
Μι· Με Τεεεειιιριιιιάιιειιιιειτ ινειιιεει· Με Με άιε Τειιιρει·ετιιι·
ιιιιά Βειιιιιει·ΖειιιριιιιάΙιειιΙιειι. ιιι άει· Ιιιιιιειι Βει;ιε ιιιιιιιιε.Ιιε
ειεε ΙιειιάιεΙιει·ε·τεεεε Με δειιιιιετ2- Μιά Τειιιρει·ειι.ιιι·ειιιράιι

Με;
εεεει.ιιει.ιεεΙιε Ζοιιε ιιει ειιιε.Ιεειιει· Βει·ιιιιι·ιιιιε·εειιιριιεά

ιειιιιειτ.

Βιιι θειιιιεειι ιιει·νεεει· Μιά ειιάεεεει·ιιε·ει· Βιιιι·ιιιι,εειι ιιιιιιιι
ει» Ιιερτε Μιά Ηνι·ιτη.:επιγειιεερι·εειιειι. Ζ ιι ιιι ιι ε.ε ο

- Ρ ιιι ε ε ιι ιι

πιεε ω· Με Αειιιιιιειιιιειι. άιεεει· εκει Κι·ιιιιιιιιειτειι Με Μιά
Ιιειιειιρτετε,Βντιιι€ειιιγειιε εει ιιιιει·ιιειιιρτιιιιτ νειιιιιιιιιιε Βερι·ιι.
Με 1άειιιιιιιτ.άιεεει·Ρι·εεεεεε ννιιι·άενοιι νιεΙειι ιιειιετειι Λιπο
ι·ειι (Με ιι ι Με, Ηει'ι'ιιι επι ιι ιι. Α.) `ιιεεττιπειιΜιά ννιάει··
πω. Με ρεεεεΙεειεειι-ειιετειιιιεειιε θι·ιιιιάΙε,εε Μ. νϋΙΙιε· νει·
εειιιεάειι. Βει άει· 8ι·ι·ιιιςειενειιε ιιιιιιάειτ. εε ειεε Με ειιιειι
ννιιιιτεειιειιιΙιειιεπί Ριιιτιι·ιειιειιιιιεειιιιειιιε.ιιειιιιετιιΙιειιάειι ειι-Μ
ιιιΕεετιεεειι Κι·ειιιιειιειεερι·εεεεε (ΗειιΙειιιιιιάιιιιει ιιιι ΒιιεΙιειι
ιιιε.ι·Ι:. Πιε Ειερι·ιιΜ: ειεε Ιει”εετιειιειιι·ειιΜιειτ, ινειεΙιε ιιει·
νεειε Βιετιιιιεειι Ζειτιει:; άεε ειιιά 1

) ειεε ρει·ι ριι ει·ιεειιε
Νειιι·ιι:ιε (Με εεΙειιε ιιιιειι άειι ιιιειει.ειι Ιιιίεεειειιειιι·ειιΚ
Ιιειτειι εεεεε.ειιτει ινει·άειιι Μιά 2

) ειιι άεε·ειιει·ε.ιι νει·
Ρι·εεεεε ιιιι ΒιιεΙιειιιιιει·ιε (ΐειει ιιιιεεειιιιεεεΙιειι ιιιι Βει·ειειι
άει· Ηιιιιετειι·ειιεε εεΙεεειι Μιά άεπι 'Γγριιε άει· εεεειιιιιιιιτειι
εεειιεει.ιεεΙιειι Ηγειιτ.ιάειι ειιιεειιιιι·ειιιι, ννειειιε ιιι ιιειιει·ει· ΖειεΜε ρει·ιιιειεεει· Αιιιιιιιιε. Πι:ιεεεεε, ειιι·ειιιειιιεεεεειι θεειιεκιειι
Πιερ εεεεεειιτει: ννιιι·άειι).
Ι)ιΐιει·ειιι.ιιιι-Πιεε:ιιεεε (νει.
Ψεειιειιεειιιιιι ΧΧΧιν, Ηεε θ).

Μ ο τ
. ε ι· ι ε ε ιι ε θ τ ε ι· ιι ιι ε
; ε ιι ι Ρετεινεειι Μιά Αττερειειι

Ιιειιιιιιειι ιιει [ιερι·ιι Μιά θνι·ιεεοπινειιε νει, ιιιι· Τγριιε ιετ νετ
εειιιεάειι, ιιει Μ. ιιιειιι· άει· ιιιιιιιι·ε, ιιει θ". άει· εεε Με ιιιιιιιε·

τ
ι
ε. ε ιι τ, Βει·ι. Με

ι·ειε. Ειεειι·. Βι·ι·εΒιιει·ικειτ: ινειιιι ει·Ιοεειιειι εάει· ε Β ιιιειιι·
Μ· Βερι·ε ερι·εειιειιά ςιιιτ'οιεερει·ιρΙιει·ει· Νειιι·ιτιε Π

.

Β ε ιι ε ι ιι Ι ε 8 τ
.
ε ι· ιι ιι ε· ε ιι ι τειιιεειιειιΙειειιι. Αιιειι Ιιει Ε

ειιετεετει·ιειιεεΙιε Βιεεεειειιειι άει· εεεειειιιιει,
ειιει· ιι·ειιιεει· ειιεεεερτοειιειι. Βιε Αιιιι.ει.Ιιεειειι ιιει Μ. ιιιειι1·

ριεειιειει·ιιιιε· νειετι·ειιι, Με Θ". 2ειιειιει·ιιε·.

Τ ι·ε ρ ιι ι ε ε ιι ε Β τ ε ι· ιι ιι ε ε ε: Οιιιειι- ιιιιά Ηε.ιιι·ειιει'ειΙ,
ενειιοι.ιεειιε Μιά εειιιιρρειιάε Ηιιιιι: ερι·εειιειι Πρ· Ιιερι·ει.
Βειιει:ε εει Βρε. ιιιειετ εεετειι:ςετι:,ιιει Ε. ιιει·ιιιιιι.

Βειιιιιει·2ΙιεΗιεΙιειτ ιι ιιά νει·άιειιιιιιι; ρει·ιρΙιε
ι·ιεειιει· Νει·νεεεεειιιιιιε άειι Με ι·Ιιει·εετει·ιειιεειι Με· άιε Ιιερι·ε
ιιει·νει·Μιι ιιιιεεεε1ιειι ιι·ει·άειι.

Ηιει·ιιε.εΙι Εεεε εε ιιειιιειιιΖινειίεΙ ιιΜει·ιιεεειι, άε.εειάει· νει·

Με Πιτ δ”.

.εεετειιιε ΚιειιιΙιε Μι Ιιερι·ε ιιετνοι·ιιιιι Ιειάει.

ν. Βειιτοεάει· ιιιειιι ιιετι·ει”ίε άει· Αιιεειι πιιι. άειεε
εετ Κι·ειιιι‹ε νετ 4 .Πιιιι·ειιΜε ΠιιΓειιιςιιειτ, Με Αιι;;ειι μπε

Μι εειιΙιεεεειι, εειιιει·Μ Πει; ειε Μ. Με ιιιιειι άειιι 1ειιιειιι
άεε νει·τειιειιιιεεεειιιιιΙε ιτε θεειειιτ ειιτετειιάειι Μιά Με άεΜι
ειιιιιιιιιΙιειι ειιεειιειιιιιιεε. νει· 2 Μετιει:ειι ει·ικι·ειιιιτεΜε ι·εειιτε
Αιι€ε Μι Πιειιε εει·ιιειιε, «Με ιιιιι· ιε.ιιεεειιι ιιειΙιε Μιά πιι τ”εετ
νεΙΙειειιάιεεει νει·ιιιει: άεε θειινει·ιιι68·ειιειεΜτε.

.Βτει.ιιε ρι·εεεειιε: Αιιε·ειιιιι·ειιιειιιι.ιεεειιάιεε.εεις νει·
άιεΙιτ, Ιιεει·Ιοε. ιιειιιε άειιτιιειιειι Κιιειειι. Ηε.ιιι: άει· Πάει· Μι

ΐνειάτιάει·ι. ΟιιΒιι
:Με νει·ιιιι.ιιάειι. Δε! άει· νει·ιιΕειι Οει·ιιειι

ειεεεειιειΙτεε ιειιε; ΟεεΙιιειε ριιριιΙε.ε. νιειιε ι·εειιιε πιιι·

ειιιιιιιιιιιτινε
ΒιεΙιτειιιριιιιάιιιιεβ

ΙιιιΙιε ρωτάει. ΜΜΜ ε;ιιτε Ρε
ριΙΙιιι·ι·ειιεειειι ιιει ιιετιιιιιιει·· ιιριι!ειιινειεει Διιεειιιιιιιεει·ι.;ι·ιιιιά

ιιει·ιι.ιει.ΕάΙΡειιιιιιιειιεΙιι εειάει·ι:]ειτε
:Με ιιοιιιιιιΙ. - θειιειιιιιι

Μ.: ει· ι εετ., εεειιεε Με εε θεειεΙιτε, ειιιι·ιι Ιιει·ιιιη;ε
εεεεε; Με 8. άει· θειιιιιιιετινιι Μιά Οει·ιιειε ννειιιεει·.

Βειάει·εειτε Ιιεεεριιιιιιιιιιιιιε ριιι·εΙνιιειιε: »Με
θειιιιεεεειι άει· Αεεειι ΜΜΜ Με ι·εεΙιτε Ειάερειιε 8 Μάι.. άιε
ιιιιιιε 4 Μπι. ννειιιοιΐειι. Πει· “Με Οι·ιιιειιΙΜιε ρει·ειιεειι:
ιιιιεειιιιε·ειιάε Ηειιιιιις άει· Μιι.ει·ειι Ιιιάει· (ιιεεειιάει·ε ι·εεΙιιε)
Μιά ιιιι€ειιιιε·ειιάεΒειιιιιιιιι.>;άει· ειιει·ειι. Βειπι 8ειιιιεεεειι άει·
Αιιι;ειι ινει·άειι Με ΒιιΙει ινιε ιιει·ιιιε.1Μιειι εεειι ε·ετοΙΙΙ:. -
Πει· ιιιιι·ιεε Γιιειε.ιιε εειάει·εειτεμε: ιιοιιιιιιι. Αιεε ιεειιι·τε
(ρει·ιριιει·ε

Ιιε.ιιιιιιιιιε· άεε Αιιε·ειιΓεειιιιιε ιιει

ε ι· ε ε ι ε ε.

ι)ιεεει· Βει'ιιιιά ιετ εε- Βι. Ρεεει·εειιι·,<.τιιιιε;ειιιειιι εεΙτειι ιιιιά
ΜΜΜ· άεειιειιι, ννειι Με Μερα ε.ιιιιετιιειιεεεάει· ιιει·νει·ιιιιι Με»
εεΙτ.ειινει·ιιειιιιιιε. ιιι άειι θεε;ειιάειι. ννε Ξερω ιιει·ι·εειιτ,Με
ει· άιιι·ειιιιιιε ιιιειιτ. εε εειτειι. Με ιιιεεεεειιάει·ε ειιε άειι Βε
ι·ιειιτειι ιιιιε Νεεινεεειι ιιει·νει·εεΙιε, ιιι ινειειιειι ΕεεεριιτιιιιΙιιιιιε
ρει·ιιΙγιιειιε εειάει· Αιι,ε;ειι Με ειιι ιιεεειιάει·ε εει Ι.ερι·ε Μιε.εε
τιιετιεε Μιά εννιιι· ΜΜΜ εειτειι νει·ιιειιιιιιειιάεε Β ιιιρτειιι ει·
ννειιιιιι.ννιι·ά; εε ιιειιιι.=.>;τεεεει· Μακ· πιιι· 'Ι'ει·εει·ιιρΜιε, Με Με
Βιιιιιι νει· ιιιιεεει·ειι θειιε.άΙιειιιιειτειι :ιι εειιιιι:κειι. Επιει
επιι (Με Ιερι·εεειι Βι·ιιτειιιιιιιιιςειι άει· Αιιι.πειι, Πιεεετι.ε.ειειι.
Πει·ριιε 1892)εει·ιειιτει: (ιιιιτει· ιιιι θειιεειι 42 ΓειΙειιι ιιιιετ Τ

ειιιιε νοιι Ιιεε;εριιτιι. εειάει· Αιιι.ς·ειι,νοιι άειιειι ειιιει· Ιιει ιιερι·ε
τιιΙιει·εειι,άει· εινειιε (ιιιιι· μια ιιιιι·ε ει·ινειιιι·ιιε) ιιει Βερι·ιι
ιιιιιιιιιιιιε. Με ιιιιι·ιεειι Με Με” ειιεεειιιειιεε εεεειιι·ιιτετ επιι·
άειι. .Τειιει·ει·ει.ε?ΜΙ 2ειιςτε ει.ιιι·ιιε άιιι'ιιεε νει·άιειιιιιι€ άει·
1ιιάΙιειιι, άει· Ι.ιάι·ιιιιάει· Μιά άει· Ι.ιάεειι_ιιιιιειινε, εε άεεε Με·
άει· Μιε·εριιι:ιι. ννοιιι ιιιιειι Με ιιιεειιιιιιιεειι ειιτειιιιιάειι ετιιιιιι·τ
ννει·άειιιι6ιιιιιε. Με 6 ?Με νοιι Ιιεριε ιιιιιιεειιιετιεε εετειι

€ειιε
άε.ε ειιειι ε;εεειιιιάει·ιε Βιιά πρι· ιιι νει·εειιιεάειιειιιθιι·εάε.

ει2ιει·ει· εειιειιιτ άειιι θι·ειάε άει· θειιειειιιιΜ.εετει·ιιιιε; πιι ειπ
ερι·εειιειι. ιιι ειιιειιι εεειιετ.ειι ΡΜ! ννει· άει· Με εριιιιιιιιιιιιιιε
πιιι· ειιιεειιιε· Μιά Βετιιιεειι θι·ιιάεε; Με Βειιειειιιιϋ.τεει.ει·ιιιιε
ΜΜΜ ιιιιειι ιιεεΙι ι;ει·ιιιις. Ηιει· επιι· άειι Ιιειάειι ει·Γειιιιιι.ι·ει·ει:
ιιιι ΒεΒιιιιι άει· Βιιιινιειιειιιιιε ιιιιά εε ιε.εει Με άιιι·ιιιιε
εειιιιεεεειι. άε.εε ιιιεΙιτ νοιι νει·ιιιιειειιι ιιειάε Αιιιςειι ε·ιειειι
2ειιιε, εειιάει·ιι ειεε Μιά ιιιιειιειιιιιιιάει·νοιι άει· Βιιιιιιιιιιιε· εε
ι'ιιΙιειι νι·ει·άειι. Πιε Βιικινιειιειιιιιε άετεειεειι εειιτειπειι ειιιειι
ιιιειιτ μια εΙειειιιιιεεειε· ιιειάει·εειτε πω, Μι. άει· ι..ιι€εριιτιιεΙ
πιεε, Με ιιιι νει·εεετειιτειι ΓειΙε. ιιιειιτ εΙειειι ΜΜΕ Με ιιει
άειι Αιι€ειι Μι εειιι ιιτειιειιι.

ινε.ε άιεΑειιεΙοειεεεει·ιΗτ, εε εειιειιιτ Με εειάει·
εειιιε;ε ιεειιι·τε ρει·ιριιει·ε Με.ιιιιιιιιιε άεε

Αιιἔειιίεειειιε
πιιι· άιιι·ειι Ιιερι·ιι ιιει·νει·εει·ιιι”ειιΜι

»νετΜι.

Πιε ινειιιε;ειι ιιιειιει· εεεεεειι€ετειι ειιιιε νοιι ει.ιιε·ειιει·ε
πει· ιιειάει·εειιιε·ει· θι·ιιιειιιιιι·ιεΠιιιιιιιιιιε ινιιι·ειι
πιιι Ι.Μιιιιιιιικ άει· ιιιιάει·ειι Γεειιιιιεε.ετε ιιιιά Με άεε Αράπ
εειιε νει·ιιιιιιάειι.

ε ι· ε ι ι· ε ρ ιι ι ε ιιι ιι ε ε ιι Ι. εεΙΙ ιιειάει·εειτιεε Οι·ιιιειιΙιιι·ιε
Ιειιιιιιιιιε ιιεινει·ι·ιιι'ειι Ιιειιιιειι; εε ιιεεεειι ειειι ειπε· Ιιειιιε άει·
ιιιιιιςειι ειιιιε ιιι άει· Ι.ιι.ει·ιιιιιι· ιιιιάειι.

Β γρ ιι ιιιε, άιε ιιι άει· Αιιιιιιιιιεεε άεε νοι·εεεεειιτειι Ε'ειΙεε
ιιιιεεε·ειιειι νι·ιι·ά,νει·ιιτεειεΙιτ ιιιιει·ιιιιιιρτ εειιι· εειτειι ρειιριιει·ε

Γεειιέιειειιιιιιιιιε
(Α Ιε ιι ε ιιά ε τι, ιιιειιιειε άε.ε @Με Κι·ιιιιιι

Ιιειτε Νά.

Βνι·ιιι€ειιιγειιε πιιι (Μαι θειιινε.ι·ε) ννοιιιεειιι· Μιρ
ιιειιε θειιειειιιιτεειει·ιιρε άει· Έιιιιιτ Ιιει·νει·, ιιιιειι Ι.ειιιιιιιιιε·
άεε Γε.ειε.Ιιε, ιιεει· "Με ειιιεειειε· Μιά πιιι· άει· ιιιιι.ει·ειι Αεετε,
εειι;ειι άεε 0ι·ειειιΙει·ιιεεεε. Οιιιιι·εει.ει·ιειιεεΙι Μι· Μεεε Κιιιιιιι
Με ιετ άει· Με ιι·ιιιιΖειιι,εειιιιτετειιάε Νγετε.,ειιιιιε, Με ιιιειει:
ειιιεειιι€ε λιγεειε ιιιιά Με πιιι. Μεεει· νει·ιιιιιιάειιε Ιειι:ιιιε
Ρτεειε άειιΟιιετΙιάεε (άιιι·ειι Ιιε.ιιιιιιιιιε· άεε θνιιιρειιιιειιε άει·
εειιιειι δειτε. άει· Με ΡιιριΠε ει·ινειτει·ι, Μιά άειι νει·ετε.ι·Ιιει·
εεε 1.ενειει· ρεΙρ.ειιρ., άειι Μ ιι Ι Ιε ι· 'εεΙιειι ΠιιειιεΙ. ιιιιιει·νιι·ι.).
ΙιεΜτετε θγιιιιιτειιιε ινει·άειι Ιιει Ι.ερι·ιι ιιιειιι εεεεε.ειιτει.,
ινιιιιι·ειιά ιιει ιιιι· ιιι ?ειεε άεε Μιεεριιι.ιιιιιιιιιιε ειιίτ.ι·ει.ειιάε
Βιιτειιιιάιιιιεεετεειιειιιιιιιεειι (ΠΙειιε εοι·ιιεε.ε, ιι·ιτιε εεε.) ιιιιι2ιι·
ιιειιιιιιειι ιιδιιιιειι.
Ηιει·ιι:ιεΙι ει·εειιειιιειι Με Α ιι ;;ειιει·ιιι ρι.ειιι ε υνειιΙ ε;εειέ·
εετ. Με Με ΠιιΤει·ειιτιιιΙάιεειιεεε ιιι ΜνειΓειιιιιι“τειιΠι.ΙΙειι άει·
,εειιιιιιιιτειιΚι·ειιιιιιειτειι πιι ειειιει·ιι. Ι)ιε Πει Ηετεεεειιιιιιε
άει· εειιειειιιιιιι άετ £ιεειεΙιτε- Μιά Ειάιιιιιιτ ειιιιιετεειιειιάε



οιιιιε
ΒετιιειΙιε1ειιε·

άετ ιιιιτιεειι Αεεεε άεε Ε'εειειιε εεε εεε
ε·ιειιεΙιιάε εει ετεειιιε·ε Ι.ειιιιεεεε άεε ΑεεεειεοιεΙιε εειιειιιε
Πιτ @ειπε ρεειιοι.ςιιοιεεειεειιΖε εειε.

(Αεεει·εΐετε.ε.)
Θετιιιειιιι Με 1898, Με ει· άεε άεεεεειιε ΕεετεεεγΙ

ιι
ι

άετιιεειειιι εεειιειιεε, 84 Ιεθ|)ΓϋΒθ ιε άειιιεειεεε εεεεετοιΤειι,
νοε ννειειιειι 14 ιι.ιιΑεεεεειι'εοειεεειι ιιεεειι. Μειεε Ιιε.εάειεε
εε ειειι εει ΠΙεετε, Βερτειιιιιεεειι εει' άετ Ηοτειιεεε ε. ε. νν.
Ι)ετ Βειιεεάειιιάε Ατεε ετννειιιιεεάεε Αεεετεειιεεεε άετΑεε·εε
εει άιεεειι Κι·ειιιιειι εεά ι”τε.ι:ςεε,ινεε άεεεεεε :ιι ειιεε εει.
νοιι άιεεειι 14 Ρεειεεεειι ιιεττεε 8 Ιιεεεριιειιειιεεε, θετ
ιιιειιιι ι·ιεειι Με Νιιειιε άεει· θειιιρτεεεεε εε ιιιεειιειι.
σε εε Ιεερτε εεεετεεε οάετ εεεεεειιεειοε εεννεεειι, Εεεε
θετιιιεειι ιιιειιε ειιε;εεεε. Δε ν. Βειιτεεάει· τιειιεεε
ετ Με Ρι·ε,εε. ιιι Με ντειε άει·εεΙεε άεε ΙιεεεριιειιεΙιεεε
εε ειιι Ρτιιιιενειρεοιε Με.
ν. θειιτοεάει·: Νε.ειι άεε
ιιεΠεεειι Αιιεεεεε ιιοιιιιιιε άει· Εεεεριιειιε.Ιιεεε ρετιιιγειεεε
εειιοιι ειιι.>;ειιιιιι· θ .ιειιτε επειι Βεςιιιε άετ Ετιιτεειιιιιιε; :ετ
Βεοεεειιεεεε·. ιιι Νετννεε·εε (ε. Β. Μειάει ειιά άετ ιεεει,ε,ιειι
Βνειρεοιιιε ινεεεε εει εοιεΙιεε Κτε.ιιιιειι ειιει ειιιε ρε.τειεΙιε
ΐετειιιιιιιιε άει· Αεεειιιιάει· εειιιεειιε ('Ι'ει.τεοι·ιιε.ριιιε).

Κτειι ε· τιιϋειιεε ννιεεεε, ενετιιειιιιιι ιε άιεεειιι ΕΜΠ σε
Ι)ιεεεεεε εει' Ι.ερι·ε ειιεεειιιεειεε εεεεειΙε εει. Ετ Με ιε ιτε
ιιετειι .ιειιτειι νιεΙε Εεετειιτε.ειιε ει·εεειιειι,ιιιιεει· ενειειιειιειιιιεε
εεειι εε Ι.ιεεεεεειιε.Ιιεεε ιιιεεε. Πεε νοτεεεεειιεεε Ε'εΙι ιιι6ειιιε
ει· εκει Με τειεε εεεεεεεεειεειιε Ἑ`ετιιι εεεειοιιιιεε; άε.εεεεε
ερτιειιε Με νει·άιειιειιε άει· θεεεεά άετ Αεεεεει·εεεε, άετ
Αεει'ειι άετ Ηεε.τε εε άιεεεε 8εεΙΙεε εεά Με ιιι άετ Ηεεε άεε
θεειοιιεεε, εεεειιάετε άετ Βιιτε εεεεάεεεεεε ΚεεεειιειιειΙάιιε8.
θειιιετ Μειεεεε εεειι ιιοιιιιιιε άει·ιεεεεριιεΙιεΙιεεε ε;ιειειι ιιιεειιε
εει Ιιειάετι ιΐετιιιεε άετ Βερτε νετ,

ν. 8ο ιιτεεάει·: Πιε Γει·ειεε άετ Εορτεσ. ειιιά ιιιειιε
ιειιιιετ εειιιιτε εεε;τεεεεε.ι·; εε εειιε σε ειεε ιιιιειι,ε ιιι Με ειι
άετεεεε». εεε ειπε εειιοε εεε άετ Βε2ειειιεεεε Εεετε. ιιιιιιεε.
ειιιειιι. Θ. Με» άιεεεε 3γτερεειιι εεειι ιιιειιε επ ειε ρε.ειιε
εεειειεειιεε Ζειειιεε άετ Ιιεριε. εεε.εεεεεειοε. ι)ιε Νει·νσεε;ετ
ει·ντειιεειι_ιεάεεε, άεεε εε ιιειιρεεε.ειιΙιειι εει Μεινε ε.ιιε.εεεεε
ιιοε νοτιιειειιιε; ετ ιιι6ειιεε ιιι άιεεετ Βεειειιιιιιε άιε εειάειι
Γοτιιιειι άετ Ι..ερτε εκει εειιει·ι' νεε ειεεεάετ εεει·εεεε ι.νιεεειι.

8
1 Βεειιεεειιιετ Με εειιιεε ειι€ειιιιιιάιεεεε νω

ιτε,ς«Πεεετ άιε Πεεεεεεειιετεριε εει 'Γεεεε».
Κ. ινειεε άετε.εΐ Με, άεεε άιε Ρ τε ιιιιεΙ 'εεΙιε Πεεεεεειιιε
τεριε εει άετ Τεεεε ειιά εεειι εει εεάετειι Νετνεειιι·ειιιιιιειεεε,
Με ειιε τεεεετιεοΙιειι Βιετιιεεεε ειιιιιετεειιειι, Ιειιεε ειειιε Με
Ψετετειειιιι€ ιιεάεε, Με Με νετάιεεε.

Με άεε ενεεεε άει· Πεειιοάε εεεεετιιι“ε, εε εεεεειιε ειε
εειιιεειιειιιε ιε ενεεειιιε.ειεεεειι θεετάιεεειεεεεεεεεεε ιιιιεΗιΙι`ε
άετ Βιιιιιεεετε,·εεε, ειειεεεεε άεε Αιιεεε, ννεεει ειιειι Με ειιιιειι
άειι€ειιειιιιιιειιε εεεειειιιιεε ειιά ΜιιεΙιεΙειιιε άιιτειι Με Βιεεεε
ετι-;ε.ιιεετεεεεε ννετάειι. Πιε Μεειιοάε Μπι' ενεάετ ιειε άετ
ρεεεινεε εεειι ιιιιε άει· εεεινειιϋγειιιεεειιι νει·ινεεεεειε ενει·άεε,
άειιιι ειε Με ιιιειιεε ιειε άετ Κι·ειιιειιιιε, άεε Μιιειιειε εειιιεε
εε ειιιιιι, ειε ιεε ιιετ άε.τειιι' εεάε.ειιε Με 1εεεεειιιιε ιιιιά σε
Αεεειιιεεάετιειεε άετ ιεεετνεειοιι Ζε ιιεει·ννεειιειι. Πε. Με
εεεεει.ιεε ενεεειεει.ειεειιεειιιιιτε ντετάειιειἱιεεεε, εε ι.νετάετιεε
άιεεειιιε νετεειιιεάεεε Αρρει·ειε εεεεει·ιιιτε,Με Με Μεε·ιιειιιεειε
:τεεεε._ιεάε ειεεειιιε εεετάιειτεε Βεννεε;ιιιιε άετ Βειιιε "Με
ειιιεειιεεε. θε τ.ιιεεεεε ε. Β. εει· Βιιειιεεεε άετ Οεει·άιεεειειι
εε άεε ιιιιεετειι Βιιει·ειειειι.εεενετεειιιεάειιε Ιιειεει·ιι, θεε.ιιάετ,
Γεεεερετειιετεεεε. εεάεεε -Ι.ιιει`ετ ιειε ειε.τιιιτεειιΒριιτειι εεε.,
Γιιτιιεεεεάε εεά ειεεεεάε Κτεει‹ε άιειιειι Με ει·εεεεεεεεεεε
Αρρετεεε, εε- εεΙιειιάε - Με Ιεεεεεειιεεεεειι. Με Με Οσοι·
άιεεειοιιεεεειη;ειι άει· Βιιιιάε άιεεεε νετεειιιεάειιε θιερεει-,
Βιεειιειιεε- ειιά εεάετε Αρρε.τεεε.

Βε ετιει,εε Με Πειεεεεετε.ιιοε άετ ι;ειιε.εεεεε Αιηιιιι·ε.εει).
Αεεεετάεει ι.νει·άεε ειιιιι εεΙΙιειι »Με θΙειειιεεννιειιεε- ειιά
ΠεεΙιειειεειιειιιιεεε νοτεειιοιειιιεε.

Β. ιιιε.ειιειιοειι άετιιιιι' ειιιιιιετιιεειιι, άεεε Με Κτειιιιειι εει
άεε Πεεεεεεε άιιτειιειιε ιιιοιιε ετιιιιιάεε ννει·άειι άιιι·ι`εε, εε
πετάω άεεΙιεΙε _ιεειιεΙιε Πεειιιιι;ειι οιιεε Αιιιειειιε άεε Ατεεεε
ιιείε Βετειι,εειε νετεεεειι. εκει ιιιεεε ειιετ άιε Κτεειιεε νοε
ν-ιτιιε ιιετειιι άειειε νετετε.εε ιεε.ειιειι, άεεε ειε ειΒιιειι άιε
Πεεεεε·εε εεεετ Οεεετοιε άεε Ατεεεε πε ιιιεειιεε εεεεε, ινο211
ιεε.ιιΜε ΚτειιΚεε ιιι ιιΙειιιε θττερρεε νετειιιιι.ςε εεά ειε εΠε
Με ειεειιάετ Β-5 Πιιιεεειι Με; ιιιιεε ιιιεει, εε άε.εε _ιεάετ
εειιιιςεεά Ζειε εεε, ειειι εε ετιιειειι. ])ετ Ει·εεετεεε νοε Η,
εεειεεε ειιιά εεΙειιε Πεεεεεεειιτεε εει εεειειιεεεεειι. Με Κτει'τε
άετ Κι·ε.ιιιεειιεε εεΙιοεειι. ενω Με Πιιιιετ άει· Πεεεεεεεετεε
εεεεει·ιιιι. εε ιΖιεεεΜε ειειι νοιι νοι·ιιε Ιιετειιι ιιιειιε εεεειιε·
τεεε- ιιιειιειιει:ι.ιε,·ειιιιε·εε2-8 Μοιιε.ιε. ιε ειιάετειι Β'ειΙειι
ετιιειε ιιιεε Ετι'ει,ε ει·εε ιιι ε Μειιεεειι εάετ εεειι ιε ειεειιι
άεει, _ιεάειιΓειιε ειπε Με ειιιε άοειι ειεεε Βι·ι”οιι.ι ιιι άετ

ιιι άει· Ι.ιεετεεει· εεε

1
) Με Αρρει·ε.εε ειιιά Με ΒεεεεΙιεεε εει Εε.εεε, ννεεειε

θεετονν Ι. Πειτε Ντ. 28, εε ιιεεειι.

Μ!

τιιεεεεε Μειιτεε.ιιι άετ πιω, εε άε.εε ιιιιιιι ειειι ιιιιε νοΙΙειε
εειιε άεε ννετεεε θττε.εε ε ε'ε εεεειιιιεεεεε ιεεεε : Με εε.ιιεε
εεε ειιτεεει!» - .Τε.,άιε 'Γε.εεε ιεε ιιειΙΙιετ, ενειιιι ιιιειι εει·
άιιι·ειιιι'εεάεειιε ει., άεε ιιτε.ιιιιε Ιεάινιάεειιι εεΙεεε εεά ιιιειιε
άιε Κτειιιιιιειε εε ειειι εε εετιτεε.

(Αεεετείετεε.)

4
)

Ηοιειιιεει·ιιε.ιε εειεεε εεεειιιιεάιεεεε νει·ετε.ε«Πεε ει·
ειιιειι ιιιετιιινιιτάιεειι ρεειιοιεειεεΙιεε 8ειιιε.ε
ειιεεειιά».

'Ι'ει" πω, σε ιιι άεει τεεει·ιτεειι εεε ειιιε εεετιιε
8ειιε·ειΙειιε· άει· εετνιεεΙεε Εγτερεάτιιεεε εε οοεεεεειτειι ει”.
Βοιειεεετ: Νειιι.
ΒεεΙιεεε.ειετ: Ιεε ιιιι τε!ετιι·εεε Ε'ειιε εει' Ζεειιετ ειι
εετεεειιε ενει·άεε? Πι· Με ειιιειι ε.Ιεειι Πειτε, άετ εε Βιε
εεεεε Με, εεεεεεεεεε, ννεΙειιει· εοι'ετε ειεεειιΙιεε, ννεειι ιιιεε ιιιιε
ιιιιιι εε ερτεοιιειι ε.ειιιετεε.

Κτεεε Βει εΙεεε ι.ειιεεε ιιοιιιιιιε εεννειιειι ειιιε εεΙειιε
Βειεεειειιε νετ, εετεετ εεειι εει Ηνεεετιεειιεε. ιιι ι·ει`ετιτεειε
πειτε ιεε Ηγεεετιε ειειιε οιιιιε ενειεετεε ειιεειιεειιιιεεεεε. Πε.ε
Μειιεε Ψιεάει·Ιιειιτειι άεε θειιιε.ι'εε, ειιι ειιά άετεειεε θεάε.ε
ιιεεεεες ιε άεε Ττε.ιιιεεε ερι·εειιειι ειιει· επ ειιιε ιιγεεετιεεεε
Ηγριιοεε ιιιιε Αεεεεεεεεεειειι.
Ηοιειιι€ετ: Ρι·ιιι'εεεεε Με Ζιιειαετ ιιοειιεεε "Με ειι
εεεεεΠε ενετάειι. Ηγεεετιε εε ιε εειεεει ?Με επειι! Μπε
εειιΙιεεεειι; εε ννετειι 1<ιειιιεΑεεεειιεειεε νοτιιειιάειι, εεειι
εάι.ι·εεε εειιι· ε.ιιιι'ειιειιά,άεεε ειιιιιγεεει·ιεειιετ Ζεειειιά2.ιειιτε
ειιάε.ιιετεειιά άεειι εοειι ετοι;τεάιειιε εειιι εοιιεε.
Βιοτιεε: Μεεεεειε.εεε θειιΙειεεεεεεεάε εει Ηγεεετιεειιειι
ειιά Πετε.εειιιετιι Με εειιειιιεεε Τιιεεεεεεεε. Ζεεεει.εάε, Με
Με νειε νετετε,εεεάειι τεεει·ιι·εειι, εεεεερι·εειιεε ειε εεεεε
άετεε Ιεεετεεεε.

ΚτειιΕ: Βετ Νεειιννειε νοιι Αιιιιεειιεειεε εει Ηγεεετι
εειιειιιετ. ιιιειιε ιειιιιετ εε Ιειειιε, Ιιεε'ετε άεειι εεννειιειι Ρτιι·
ι'ιιιιε;ειιάεε θεειειιεει'ειάεε Με ειιιει8·ειι ιιε.ειιινειεεε.τειι Διι
ιιε.ιεερεεεεε Πιτ Ηνεεει·ιε. Αεεεετάειιι ειεά σε εειιεεεε εεε·
ινει·άεεεε ?Με νοε

ἔεειιοΙε
ιεειιειιι θειιΙειεεεεειιά ιιι ιιιειιτ

εάετ ε·ειιιΒ·ετ ιιετεετ εε εε επειι νει·ιεειειι; ιε άιεεειιι Ε'ε.Ιιε|
άεεετεε άετ Ζεεεειιά _ιεάοειιεειιειι 2 .Τειιτε.

Βετο ιι εεει. Με ιεεεε άετ Μειιε ιιι ινε.ειιειιι Ζιιεεε.ιιάε
ετιιε.ιεεε πετάω ι‹ειιιιεε.
Η
εΙ:ιε&ε·ετ:

Νετ εε Ιε.εεε ιιιιιιι εεε ιιιιιι ερτε.ειι; ει· νετ
εει, εεεε.Ιά εε ινε” ιιιοΙιε εε ιιιιι εετιειιεεε ννιιι·άε, εει'ετε
ινιεάετ ιε εειιιειι θειιΙει”εεεεειιά.
Αιεεειιε: Θεεεε Ηνεεετιε άιιι·ι'εε εεειι άεε εειιιιειΙε
Αει'ινε.ειιειι άεε Με.ειιεε εεε άεει εειιιειειιιιΙιειιεε Ζεεεεεάε
ερτεειιεε.
Κ το ε ε Εεεε ιεεεεει·εε ιιιειιε ειιε,ιεεεε; ιιεεεε εεειιιχε
Ιειειιεεε Λειιιιι.εεε, εει ειιι Ειτννεειιειιεεε άει· Ηγρεεεε εε εε·
ινιτιιεε.
Βεειι εεε τε ε τ ιιιεειιεε άεε εεεεε Κτε.ιιΙιιιειεεειΙά εΙειειι
Με» τιιειιεΜε ειιε.τε.εεετιεειεεΙιΠιτ Ηνεεετιε εεεειειιεειι.
Ηειειιιε,·ετ Με άειιιεΙε Ηνεεετιε ιιιι Απε .<.ιειιεεε,εει
άετ Πεεετεεειιιιιιε; ε.εει· ιιειεε ΑιιιιεΙεεριιεεεε τετ άιεεε
Αεεειιειε ιιιιάεε ιιάειιειι. Βτ Με ιιετι,ε,ειιε ιιετά ΗΜ θειο
ε;εειιειε εειιεεε, άεε Μεειι Ζε εεεεε.ειιεειι. Πιε Κε.τενεεε
ει·ε.ειι επι ε.ιιάετειιΤεςε εει ειιά ιεε ιιιιε άειιετ Με άεε Με
εετε θειιιειεεεΙ άεε (ιιτειεεε εεεεισιιιιιε.

νετιιιιεεειεε.

- Αιιι 29. .ιιι.ειιετ εει.;ιες άετ Απε άεε ΚιεάετεενΙε άεε
Ρι·ιιιεεε νοιι Οιάειιιιετ,ε·, ννιτιιΙ. θεε.εεετ. Η ε ι ιι τ. θ

»
ε ε ε κ ε ν .

άεε εε_ιειι τιι;ε .ι ειιιΙει.ειιι :Με Α.ι·εε εε άετ ΑεεεεΙε
Πει· ειπεπ εεε εειε Ι86θ Με ε.τεεΙιειιεΡτειιιε εεε.- νετ Κιιτεειιι ιειετιε άετ ε.εεεετοι·άειιειιειιεΡι·οιεεεοτ άετ
Οιιιτετειε εε άετ Πεινετειεειε θεεειε,εεε, Π:: Ο ε.τ1 1

.
ο ιι

ιιιεν ε τ, ινεΙοιιει· εεε;εεννετει,ι.ιιιε Αιεετ νοε 72 .Τε.ιιτειιεεειιε.
εειιι 50_ιειιτιεεε Ι)εεεοτι ιιιιιΙε.ειιι.- Με εει άει· Κεεεε'εειιεε Πεινετειεε.ε εεεεειιεεάε θεεεΙΙ
εειιει”εάετ Αει·εεε Με άεε Με άετ ιειΙιεει·-ιιιεάιειειεειιεε
Αεεάειιιιε. Ρτοι'. Ι)τ. Ψ. Ρεεειιε ειιι, εεά άεε Ρτεεεεεετ
άει· ΞνριιιιιιιειοΒιε ει. θε.γ ιιι Κε.εειι κε Βιιι·ειι ει κειμε
άετιι εενιιει.ιιιε.- ενω άετ «νντεεεειι» ετιιιιιτε,ει άει· Ρτινεεάοεεεε Πιτ ιε
εει·ιιε Μεάιειιι εε άετ ιειΙιεε.τ-ιεεάιειειεεεεε Αεειάειιιιε, Ι)τ. Α.
Μ. Ιιεννιε, εει άεε Ιιειιτεειιιι1 Πιτ Βιε,εεεεειιι
άετ ιιιιιετεε Κτε.ιιιιιιειεειι εει ινειιιΙιειιεε ειε
άιειει εειιειι ιιι εειεεε ιιει·ειεειι·ετάειι. Πετεεεεεεεε
Ιιειιι·εειιιιι ινιι·ά ιτε Ηετεεε ά

.

δ
. εει Βι·ϋιιιιιιεε· άεε ΙΙΙ. Οιιτειιε

εει ιεεειεεε ειιι€ετιειιεεε ινετάεε.- Με άιε «Ζειειιεε· άετ Οάεεεε.ετ8εεάειιεερειιιεειιεειιειε»
ιιιειάεε, ειιά άει· θεει·ε.ι·2ε άεε Οάεεεεει· 8εεάιιιεεριεειε Όι.
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θεεεεεε_ιειν ννεε·ειι ι1ει· ιιιι ιεεεεεετεε- Ποερι·
τε1νοι·ιζε1ιοιεειειιεε Πεοι·άιιιιεε·εε ετιειιιιε1ι
τει·1ιε1εεε1ιννεττ1ειι.- Βει· Ο1ιετει·ετΜε Κι·οεειειιτει· Μει·ιεε1ιοεριιε1ε ιιιι‹1-01ιεί
εεε ΜεΜειιιεΙινεεειιε εεε Κι·οεει11Μει· Ηει'ειιε. 1)τ. 1ε εε ι ε ε.Μ; ιειι 11ι·1ειι1ιειιι 28 '1'εε·ειεε Διιε1εε‹ι ι.τει·ειει.- Εεε εε ε ε: Με Β1ιτεε1ει1ιιεεάιειΜε Δ11ει·1ι6ε1ιετεε1:10
Γεε; Μεε. 8ιεετ.ει·ει1ι Πε Βει·τεεεοε. Μιτ81ιει1Με βε
1ε1ιι·ιεεΜοειεεεοιειιεε, εεε ννιτ1ι1.8τεει:ετει.1ιΙ)ι·. Ο ο 1ο νει ε.
θε1ιι1ι'εΜε Ο1ιει·ιεερεετοι·ε Με· 01ιειιεεεεε. ιιιιι1 ννεεεει·νι·εεε.- εε 1ιεει1ιεει;;εε 111ιιε1ιειιει·εΜε Μειιιειεε1ι·ει.1ιε. ει·ετει·ει·
εε1τεεεΜε Μιιιιειετιιιιεε εεε Αε1ιει·1ιεεεε εεε Με· ΒειεΙιει1ο
ιιι11ιιεειιπά 1ειειει·ει· εειιεεε Με Μιειειειιειεε Με· 117εεεεοει
ιεειιιεει1οε. ιιιιι.ει·Βε1εεειιιιε ιε ι1ιι·εε 1ιιε1ιετ18ειι8τε11ιιιιςεε.- ν ε τ ε.ε ε ε ιι ι ε ά ε ι ειε' ει€εεεε Βι·ειιε1ιεε: πιει·Ο1ιει·ετε;
εεε 2. 0ει1ει.ιεεεοτρε. νι·ιι·1ι1.8ι.εεεετει1ι Πι. Β τε τ ιι ο νν, ιιιιε
Πιιιΐοι·ιιι.- νει·ειοτ1ιεε: 1) Ιε 8εει·εεε1: Θοενει·ιι. Ρειιεε) Με·
Βεει1εο1ιείι.εει·ετΝικου” Θε 1ιε1εεε 1ιο νν ε» 47.Μεεε::
_ιεΙιι·εεε Ρ1ιιιιιειε. Πει· Ηιεεεεε1ιιειιεεε. ννε1ε1ιει·εεε; 1881Με
ει·ειι1ιε1ιεΡτειιιε ειιειι1ιιε. ννει· νετ ιιιε1ιι. 1εεε·ει· Ζειι. ιιεε1ι
θεετειιε1ι εεε 8ι1ιιι·ιειιιι1ιει·εεειειιε1τ.ινε ει· ιε ι1ει·8ιειι1ι .Τε
1ιιτοτοινεΙ‹εΙε 8τειιιει·ει εεεεειε11τ ινετ. 1111·Με εειεε ?Με
ιιι1ι;ειεεει 1ι1ειεεε Κιει1ε εεεε ειιιιε11οε 1ιιειει·1εεεειι. - 21
Διε 80. .1ειιιιε.ι·ιε θετιιιιιςεε Με· εε1ιεεειε Ρι·οίεεεοι· Μι· Ηγ
κιεεε εε άετ ιιοτιιμ;εε Πιιινειειτει 1)ι·. Ο ιιετε ν 11νο1Η
1ιιιε·ε1 ευ Α1ι;ει·νοε 58 .1ε1ιι·εε. Νεε1ι Α1ιεο1νιι·ιιε.=;εειεει·
ειειιιειειεε1ιεε 8τειιιειι ιε 117ιιι·ε1ιει·Β·εεε Πειάε11ιει· ννει· 117.
εει'εεε·ε Αεειετεε1:εε ι1ει·ιεειιιοιε1εε1ιειιΚ11ιιι1ι ιε ε1ι1ε11ιεης,
Μεε ρτεειιεε1ιει·Δω ειι Νεεειει1ιαεεε Με. 1878ειε Αεειει.εετ
ιιι εεε Ρε Μεεε ιι ο τω· 'εο1ιε Ηνεςιεειεε1ιε 1εει.ιιιιι ιε Μεε
ε1ιεε ειε. εεε ννε1ε1ιειε ει· εε1ι1ι·ειε1ιε1ινειειιιεε1ιε Ατ1ιειιεε
νει·ϋι1ειιι1ιε1ιι.ε.1879 ννιιι·‹ιεει· Με Με· Βιιιι·ιε1ιιιιες εεε εεε
εεε.·ι·ιιει1ετειι ιι Βιεειεε1ιειι 1ιε1ιοτει;οι·ιιιιεε 1ιειει ι1ειιι;εε1ιειι

Βειεεεεεειιιιιι1ιειιεειιιτ ιε Βει·1ιιι 1ιει:ι·ειιτ.ιιιιιι εΙε εε ε11ιεειι
1ιε1ιειιρι·ειιεειεε1ιεε Πιιινει·ειιιι.τεε Ρι·οιεεειιτεε εε Ηνειεεε
ειεεει·ιε1ιτει.ννιιτιιεε εΙε Ρτοι'εεεοι· εε.ε1ι θιιιι.ιεεεε 1ιετιιι'εε.
Με ι1ιει Μ. ειεει· Μι· ιιεει1ιείιεε1:εε νετιι·ετει· ι1ει·1·1νειεεε
ι1ε1ιιιιε·εεε1ιιει1εε.-- 8) Ιε 1.ιοειιοε Με· Θεεει·εΙε1ιιι·ιιι·ε Με·
ειιι.ςΙιεο1ιεεΑτιιιεε. 8ιι· .Τειεεε 14οεει:. ιει 70. 1ιε1ιεεε
_ιε1ιι·ε.- 41 Ιε θι1εειςοιν ι1ετΡτοιεεεοι· Με· Ρει1ιοΙοειε .Ισ -
εερ1ι Οοετε, νετΓεεεει· ειεεε ιιι Βιι€1ειιι1 εεΙιι· νετει·ειιειεε
1ιε1ιτειιε1ιεΜε· Ρετ1ιο1οειε.- Με ειεάιοιειεε1ιε ΚΙιιιι1ι ι1ει· Σειρειπει·Πει
ν ε τει ω” 1ιεε·ε1ιι.εε Βει1ε Με Αρι·ι1ιιιοεετε ε. .1. εεε 100
_ι14.1ιι·ιεε διιει1ε.ιιιιι ι1ιτε ε Βεεεε1ιεεε. Πιεεεε 1Σι·
ειεειεε ε‹›11ιιει·ε1ι ειεε 11'ειει·ιιε‹ι Με Ηετειιε.ε.ιε1ιεειεει· Ρετικ
εε1ιι·ιιτ.εοννιε άει·ε1ι ΑιιΓετεΙ1ιιεε· νοε Μετειοτ1ιιιετεεΜε· εε
ι·ιι1ιει1εεΚ1ιει1‹ει· Ο. Α. ιν ιι ε ιι ε ι·1ιε1ι εεε Ε. 127ε ε·ε ε ι·
ιιιι θε.ι·ιεε εεε 8ι. .1εοο1ι-Ηοεριιε1ε1ιεεεει.=;εενι·ει·ι1εε.

08118.ιιιε‹1.0.·Ζι;1.2.1- 1)ιε Οοει”ετεεε Με· ειι1ιι1ι.ι·-ειει1ιειειεε1ιεεΑεει1ειιιιε ιιιιτ1
Με ειι1ιιει·-ιιιετ1ιειειεεεε 0οιειτε. ινε1ε1ιε ειεε ι·ι3εεει·ενει·
1ιτειτειιε νοε ερεειε11ειι Κεεεεειεεεε ιε Με· Πε1ιε1ιει11ιιιειιε
ιιετει· Με Αει·ειεε εε· ννι1εεε1ιεεεννει·ι1ιΜεεε. 1ιε.1ιεεεε ειε
ιιοτεινειι0ιε ετεε1ιτει.Με τ1ιεοι·ειιεο1ιεεεε ρι·εετιεε1ιεΒεεε1ι11ι'
Μεεε;; ειιι Ζε1ιε1ιι·εε1ι1ιειιεειε Με Ζε1ι1Με· 1ιε1ιι·ιεε1ιει·Με
ειιεε1ιιεεε, ινεΙε1ιε εε· Με Με· Αειιιιειειε εεεοιειιιεετιιι·ιεε Μι
1ιτει·ετετεοε1ιι.ιειοι·ιεε1ιειπε. 11ε 1ιεεε Μεεε Βεεεεε.ι'ι.ιειιεε·
πιει·Μι1ιιιιι·ιι.ι·ειεΠει τ1ει·Ζε1ιε1ιει11ιιιιιιιεπι” 1ιειεε θε1ιινιει·ιε;
1ιειιεε ειοεεεε. Μι εεε; ειειιι·ει·εε .1ε1ιι·εε εε ιιει· ιιιιιιιιιι·-ιεεΜ
οιιιιεε1ιειι Αεετιειιιιε ειε εε1ιεε.τετ11ε1ιεεθεειιιει εΧιετιττ. ινε1
ε1ιεε νοε κ1ειιιΡι·ινετιιοεεετεε 1)ι·. Γετι οι·οιν εε1ειτει ννιτι1.- νοε Με· ιιιι1ιτει·-ιεετ1ιειιιιεε1ιεεΑεει1εειιε ειιι‹ι ιιε νοτιιεεε
8ειιιεε1:ει·(νοει θερτ. 1898 Με εεει Με. 1899) 192 ιε ει1ιει
ειεειιε εεε ε1ιετειεεειιτιεε1ιε Πιιι1οιεε ιιει·1 Αι.
τεε1:ε1:ε ειιεεειοΙετ ινοπιεε. εε‹1 εννει· 88 Ποετοι·
Μρ1οιιιε. 1 Με.ειει:ετι1ιρ1οιε(Μεε. ρ1ιει·ιιι.). 1 Ρι·ονιεοι·Μρ1οιιι.
88 1)ιρ1οειε ειεεε Αεο1:εε1ιει·κε1ιι1ιεε.0 Ζε1ιεει·εειιρΙοιεε. 8
Πεειιειεει1ιρ1οιιιε εεε 114 Πε1ιειειιιεε-Αι:1εεεετε. Αιιεεετιιεει
ινιιι·ι1εειτε Νονειειιει· 188 Αι·ετ‹ιιρ1οιεεεεεεεετε11τ.- Πιο ινιιι·ιιε ειεεε 1)ι·. ιεε‹1. ετ1εεε·τεε ιει .Τε1ιι·ε
14898:
ιε Μοε1ιε.ε 14 Αει·ετε, ιε 01ιε.τ1ιοινδ εεε ιε Κιενν 8

ει·ετε.- Πιε Ζε.1ι1 τ1ει· Μεάιειιιετιιιιιτειιεεε 1ιετι·ιιε
ειιιε 1. .1εειιει· 1899: ιε Μοε1κειι 1284. εε ειιιει· θεεεειιιιτ
εε1ι1νοιι 4407 8τικ1εετεε; ιε Κιενν 895. ι·εερ. 2000; ιιι
Ο ιι ετ ιι ο νι· 709. ι·εερ. 1887.- Πει· νετ Κιιι·εεει ιεεεε‹ιε εειΙεεάιεε1ιε 1ιειιι1ιες
Με. ι'ιιι· ε1ειιεει1ιερι·οεοι·ιιιιε εε Κετ1ε (Βει1ε.εά1
εεε εεειιετε11εειιεε Αι·ετ ειεθε1ιε1τνεε1500 Β1ι1.
εεε.<.:εεετει.Αιιεεει·‹ιειιι ννει·ι1εΜε· 11ενε1ετ Ι)ιε1‹ο ιι ι ε
εε εεεει.ε1τ Με 1ιιεΙιει·ι.<;εΒιι1ινεειιοε νοε 2500 ειε.
ιειιι·1ιε1ι1ιε1εεεεεεεε ει· Με Ρτιι·ε.ι1ι1ιει1:εεε 1)ι·. ν. Κ ι·ιι
εεεε Με» ε ιιι ΗερεεΙ Μεε Πειετειιιτειιειε νοε 1000Βιι1. ιιιτ
Με .Τε1ιτ1899 εενειιεμ. Πιτ Με Βε1ιε.ειι1ιιεε· εεεειιιιιιε1ιει·
Αιιεειιιιιεε1ιει· ινιιι·‹1ε Ι)ι·. ν. Μιιιόεειιοι·ϊ ιιι Βενε1 Με

1ιιε1ιει·ιε·ε8ε1ινειιιιοε νοε 400 1119._ιε1ιι·1ιε1ιεεε1ι ι'ει·ιιει·1ιιιι
;ξεννι11ιττ.- νοε Με· Κιενι·ει· θεεε11εεΙιει'τ ειιι· Βε1Η1ιερί
εεε ι1ει· 1ει”εετιοεε-Κι·ειι1ι1ιειιεε ειιιιι ι1ι·ει
Ρτε1εε νοιι _ιε 100 ΕΜ. Πιτ εΙΙεειιιειιι νει·ει.ειετ1
11ε1ιε Α ιι1ιειι Με εε·εε εεεεεεεεετ. εεε εινει·: 1) Με”
Βιρ1ιτ1ιετιε; 2) Με Ιιιι'εειιοιι, εεε Με ειπε ε1ε1ιμε” (Μ.
εε11ιεεε1ι11ι.ει; 81εεε: η Μεε Ε'ιε1ιει·. Με Δ1ι1ιεει11ιιιιι.:ειι.
ννε1ε1ιεΜε Πιιιιιιεε· ειιιεε ι·ιιε1ι1ιορ.·εεεειο1ιι:ιι1ιει·επειεειιΜιτ
1'εε. ε1ιι‹1Με ειιιε 1. .1εεεει· 1900 εει εεε Νεειεε τω. 1117.Ε.

'Ι' ε ο ιι ει· ιι ο να 'ε ιιι Κιενν ειιιειιεεει1εε.- Με Με «Μιιεε1ιεεει· ιεει1ιειιι. Ψοε1ιεεεε1ιι·ιΠ;» ιιιιι.τ1ιε11τι
ίιει1ει ιιι Μεεετιι .1ε1ιι·ε νοει 25.-80. 8εριετε1ιει· ε. Θε. ιτε
Βι·1ιεεε1Με· ει·ετε ιετει·εει:ιοιιε1ε 0οιιε·ι·εεε ι1ει·Ιιεεεεε- εε‹1 ΠεΓε11-νει·ειεΙιει·εεεεεεεε11
εε1ιε Μεε ετε.ττ. ννε1ε1ιει·Με Ηει·ετε11ιιιιΕ εεε·ετει· εο11εΒιιι·
1ιεε1ιει·Βε:ιε1ιιιεε.·εε, Με 0εεττε1ιεει1οε Με· ετει:ιτ1εε1ιεε Δι·
1ιειτειι εεε ννιεεεεεε1ιειτ1ιε1ιενετΙιειιά1ιιιι εε ιι1›ει· ννιο1ιι.1ετε
νετειο1ιετεεεεει·ει1ιε1ιε1ΐι·εςειι 1ιεενεεε1ει.Με» Με 'Ι'εςεεοττ1
ειιιι.ε· ειειι ιι. Α. ιιι Αεεειε1ιι: εεεοιιιιεειι: Με νετειο1ιει·ιιεςε
ι'111ιι.ε·1ιειι.1ιει 81ν1ιοειιτιε.Δ11ιειειεει·ιε. 8γρ1ιι1ιε; Με Νειιι·εε
τ1ιεειε: Με ετοει·εεεινε Ρετε1νεε; Με ι:ιειιιιιεκιεε1ιεΝειιτεεε;
Βιετιετι1ι; Με Νο11ιε·ειιιιι€1ιειι. ειεεε ειιι1ιειιΙιειιεε Πειτε·
ειιε1ιειηεείοι·ειιι1ετεε;Με ετεε1ιε1ιεΒει·ιιΓεεε1ιειιεειεε ιιεει Με
νετειο1ιει·ιιεεεεεεε11εε1ιείτειιεεε.- 1)εε ιιεε1εο1ιε 0εεπτε1εοιιιιτε ειιι· Βι·ι·ιε1ι·
ι.ειιε· νοε ΗειΙετει:ι.εε τει Βιιιιε·ειι1ιτειι1ιε εεε
εεεε1ι1οεεεε,ε1εεε 0οιι το" ειιι· Βε1ιε.ειρίιιιιρ; ιιει·
Τε1ιει·ειι1οεε εΙε ο11ιε1ιτεε1κ1ιειε εεε1ι Βει·]ιιι
νοει 24.-27. Πει ε. 8ι. ειιιειι1ιει·είεε. Βιε ι1ειιιεε1ιεΚειεει·ιε
Με Με Ρτοιεετοτει: ιιιι‹1 Με· ΒειεΙιεΕεεε1ει· Μεεε Πο1ιεε -
1ο1ιε εεε Β1ιτεενοι·ειτε ιιεει·εοιειιιεε. Με 8ιτειιεεε1οειι1 Μ.
Με Βειο1ιειεεεεεεεει1ε ιε Αεεειο1ιτ ε·εεοιειεεε. Μιτι;Ιιει1 Με
Οοιιε.·τεεεεεΕεεε _ιει1ει· ννει·ι1εε. Με· 1ετει·εεεε εε ι1ει· Βε
1ιειιιριιιειε Με· Τε1ιει·ειι1οεε εΙε νο11:ε1ιι·εε1ι1ιειτιιιιιιιιιι ιιιιιι
ειεε 114ιι.ε·Ιιει1ε1ιει·τεεε 20 Με 1ιειει Οιε·εειεετ1οιιεεοιειτέ
Μεε Ι)ιε νει·1ιεειιΙεεεεε 11ει1εε ιε ι1ειιεεε1ιετ8ρι·εε1ιε"Με
Ν111ιει·εΑιιε1ιιιιιι”ιει·ι1ιει1εΜε· θεεετε1εεει·ειει· Με (1οεετεεεεε8ιεεεετε1; ΙΜ. Ρεε ιι ειτε. Βετ1ιιι, 117111ιε1ιεε-Ρ1ετε2.- 1)ιε Ρεετ ιε ΙειΙιεε. Νεε1ι εεε ειιιι1ιε1ιειιΒετιε1ι
ιειι ιετ ιε Με Ρι·ε.ε1ι1εεεεεεεΜ Βοιε1ιεν ειεε ει»
εε1ιιιιε τ1ει·Βριιιειειε ιε Με· ετετ.εε .Τεεεει·-ννοε1ιε εε νει·
εειειιιιεε. ννιι1ιι·εετιιιι πιει· 8 τ ειιιι Β ο ιε ιι εν Μεεε11ιε ειι
ειιειιιι. ΙΒε εε1ιειει:. Μεε Με Με εστι. :1ιετεεε1ιΙιε1ι ειι·Βει·
ννιιι1ιετεΙε Με οιιιοιε1Ιεε 1)ετεε 1ιε1ιιιειιεε. 1ε Με· 81ει1ι
Βεε Β°ε1οι·ε ιετ Με Ρεειε ι'ε.ετνο11ετειι(11.ε;ει·1οεε1ιειι.ιιι Με

Ο ε ε ε ι· ει ρ ι· ο ν ι ε ε ε ιι ειιειει: ειε ιιεειει· ιιιε1ιι·εε.
Β!.

Ψεεεεε. Με Με ι1εεεεε1ιεε 0οΙοειεε. 97ο1οετ Βιι€εε
Με ιιε '1'ειιι·ιεεεεε θοιινει·ιιεειεει, ννιτά ειε Αι·ετ (Πειιι.
εε1ιει·) εεε ιιο 1

1
τ
.

1ι'ιιιιιιε1200Με. Με ίι·ειει· 117ο1ιεεεε.
ΑεειεΙιιιιεεεε εεε 1‹ιιτεειιιειιι·ιειι1ιιιιινιι.εε ειερΓεεε·ι. Με ειιιιι

1
.

Πειτε εεε ει·ι1ιει1εΑιιε1ιιιιιιιε Με 17ο1οει-Αιιιι.- 1)ιεθεεειιιιιιεεε1ι1 ει” Κι·ειι1εεε1ιι εεε 0ινι1
1ιοεριεε1ετε 8ι.. Ρετει·ε1ιιιτεε 1ιειι·εε ειε 80. Με.

τ
ι.

.1
.

8877 (25 ειε1ιι·Με ιε ει
.

νοτνν.). ι1ει·ιιετ.ει·557 'Γ ρεεε -
(59 ννεε.1.8908νιι1ιι1ιε-ι51 ιεε1ιι·ι.1088ε1ιει·1εε1ι- 8.4 εεΙιι·).
120 Βιρ1ιτ1ιει·ιε.- (10 ιιιε1ιι·). 79 Μεεει·ιι - (1 εεε.) ιιιιιι 2

Ροε1ιεε1ιτεε1ιε- (1 ννεε. Με ιε Με· νοτνν.).
η
Μοττε1ιτε.τε-Βιι11ετιε ετ. Ρειετε1·ιιιτεε.
Ρετ Με 117οε1ιενοιε 24. Με 80. .1εεεετ 1899.

Ζε1ιΙ Με· Βιετ1ιεΓε11ε:

11εε.ε1ι θεεε1ι1εε1ιτεεε Λεω
.=Ξέι-ιέέέέέέέ-έωώ

Έ81°22εεεεεεεΞΞΞ8Ξεε
Μεεε·τεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεέ
8888207081694910811122575625045548414Ο

2
) εεε1ι εεε 'Γεεεεετεεε1ιεε:- '1'νιι1ι.ειιεει1ι. 2. 'Ι'νρ1ι.εικ1.89, Γεετιε ι·εσιιτι·εεε 0. Τι·ρ1ιιιε

ο1ιεεΒεει:ιειιιιιιιιιςι1ει·Ε'οι·ιε 1
. Ροε1ιειι 1
. Πεεετε 9
. 8ε1ιε.τ1εε1ι 5
.

Πιρ1ιτ1ιετιε10. Οι·οιηι 0
.

Κεεε1ι1ιιιετεε 8
.

0ι·οιηιιιεε Εεεε·ειι
εετειιει1εεε; 81. Βι·νειρε1ε.ε θ

.

θι·ιρρε 10. 01ιο1ετε εειετιεε 0.·
Βιι1ιτ 2

.

Εριεεειιεε1ιε Μειιιεε·ιειε Ο
.

Αεετετ θε1ειι1ιτ1ιειιιιιε
ιιειιιιιε Ο

.

Ρω·οιειε εριιιειειεε Ο
.

Βοεε1ιι·ε.ιι1ι1ιειτΟ
.

Αετ1ιτεε Ο
.

11γιιι·ορ1ιοιιιε0.Ριιει·ρετε11ιε1›ει· 0
.

Ρν11ιειε εεε 8ερι:ιεεειιιιε 7.

Γιι1ιετειιΙοεε ι1ετ ΙεΠΠζθ1.1108.Τιιεετεε1οεε ε.ει1ετει·Οτε;εεε 88.
Α11‹ο1ιο1ιειειιεεεε Πε1ιτιιιιιι ιτειεεεε θ

. Ι.εεεεεεεΙιννεε1ιε εεε
Ατι·ορ1ιιε ιε1'ειιιιιιε 55. Μει·εειειιε εεει1ιε 29, Κι·εε1ι1ιειι.ειι εεε
νει·ι1ειιεε,ε.ςεεεεε1ε02. 'Τοιιτε·ε1ιοι·εεεΜ.
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+ Ν5.ο1ιετο Νασο; άοε νοτο1ι1ε 8τ. Ροτοτε
Επιτεοι· .Λεπτα Β1οιιετο.8 άεπ 18. Ροϋι·ιιο.1· 1899.
ΤαΒ·εεοτάτισι18:Ι)ι·. Η`οΙ1ειι: ΒοειπΙωτε Μι· Πι1τοτειιο1ιπιιρ;

Με θε11ϋτοτεεπε άετ ΖϋΒ·11ιη;οάετ 'ΗΜ
ετπιππιοπεο!ιιιΙε:ιι 81. Ροτει·εΒιιτε.

4

ΑΜειιιε 8 Πιτ.

©- Νϋ.ο11ετο 81Μπιιε άοε 13οιπεο11οιι 9.ι·ιτ11ο1ιοπ
νοτο1τιε: Βασικα; 1191218. Ροϋτιιειτ 1899.

'1'ειΒοεοτάιιιιιι€:111)ι·. Α. Ψν1ειι11ι111τονν: ΠοΒοτ ά1ο εο
εοι1ειππτοΡωι1γωρ1ιο.

Σ
!) Βι·. Α ε ει πι ιι ι 11:ΠοΙ:οι· Ρ1ιοερΙιειτιιτἰοΠΜ

11ιτοΠιιτετεοΙιοἱὸιιι1ἔ νοιι Βειοτοτὶυτ1ε.

Π.ΑπποποιππσΒυΒΒ
Δια· 1119111811Π] ω” Βιιο1ι1ιει11ά111118 Μ: κ. 1.. 1ιιοπεπι 1

1
.τ81. Ρεεετεϋυτε, Νενε1η·-Ρτ. 14, 80Ψ191111111911111·Μιὰ ειυε1£1ι1‹1.Αυιιοποοιι-Οοπηποἱτοπ ειιη;εποπιπ1ου.

Ε
.

Μ Ε Η Β Κ
*

Ρτέρειτει1ε

5ἰτκ1 όιπε1ι ὸἰε ΟτοεεὸτΟἔυεΠΒὲυε‹:τ ΠυεεΙειικ1ε 1
η

Οτἰ8ἱτιεΙρεεἈυτ1ἔ

2ο Βε2ἰο11ει1 οάοτ (Ματ :Με άετ ΡεΒτἱ1‹.

Ρ8Ό1°1Κ-ΚΟΙ113Ο1° 111 1910811911: 5οΙῇειηΙαι, Ηειι1ε Καποτ

Βιήείΐ .Νε η.

118891· 111 Κ1εο1111ιονν, ΜΙ ΜΙΒ νοτττοτοτ, 1Ιοττιι Ιεπιειο
θτ111ιίοΙι1, Με ό1ε οοιινοττ1ε:1110Πτ8 Βοεεετε1Β1οιι, 01191·

εοιι, Τειιιτ1οιι, .Το1αιτοτ11ιοε1εινν, Ι1ο118«Μοτ.

νΘτ1:1°εωτ ΠΠ Κ19νν, Ροτ1ο11οιι. Τεο1ιοτιι1€ονν: Ποττ

Δ. '1'τορτο, Κ1οπν.

νοτττετοτ ΠΠ 1Νειτεο11ειι1: Ποτ: Μ1ο11ε1.1ΜΒΜ Ψ 1118011911.

Μεά1ο1υ19ο1ιοτ17ετΙει€;νοιι @69τε'1'1119η1ο 1η Ι.οϋρε18.

ΒοεΒευ οτεοΜωιετι:
4

Α111ε1τυ11,9:

ΠοΒιιιιἔε-ἑΠΓοΜειηἀΙιιηε.
Α11ειΧ1ο

νοιι

ΡτοΓ. Οι Δ. Οο1«1εο1ιο111οτ,
κ11τ18.Ατ2τ ει. Κι·ευΚουΙιο.υε ΜωειΜτ Ζω Βετ11πι.

ΜΗ. 122 ΑΒΒ1Ιάυτι1ςοπ.
Οοϋυ1ιι1ωι 3 Μειι·1‹.

Ε1τι1ϊ11ιτι111€ Πι Με Ρεγο1119.τΗθ
Πτ. Τ1ΕΟ[13οο1ιοι·.

2. νοι·πιοΙιττο ΑιιΙ1ειεο.

2 ΜειτΚ.

:πε πιει:: με ΔΗΣΤΕ8
πποΜο1ιήει:Μπ 1.Βο1ια·9ομοπετειπα

νοιι

1)τ. θ. 21οιιιεεωι.

1 918.111.

8.

μ
.

Υ
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Π
Π
Π
Π
Π
)

Ε
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1
1
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εὰ
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1
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1
εο
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1
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ο
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ε1
ι1
εω
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ο
1
1
ω
ι.
1
8
9
9
.

Β
'θ
1
1
.Μ
.

9.

Ρ
9
8
1
0
1
3

')
1
..
".
Ι.
ΐζ
'·
Μ
ε
Α
ϋε
τ
ἱπ
ο
π
:

Μ
·
Ι.
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ο
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Κ
ο
π

ἔῖ
ϋἔ
θ
ΐ·
ιι
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.

νοτ18.ςνοιι Διη;ιιετ 111τ8ο1ινω1σ1Πι ΒΘ1'1111.

Βοο1ιευ επεοΜειι:
Θι·ι1.11ε1τ1εε
1161·

1ι11πι1εο11επι 131ε8·τιοετ11ι
νοιι Ρι·οί`εεεοτ1)ι·. Η. 1(1οιιιμοτοτ.

Α0111θΑιιίὶειμ. 1899.ΜΗ. 64 ΑΒΒ1Ιάιιιη;επ.
Β·οϋ. 4 11ειι·Ι‹.

Ιω Ποιιτεο1ιεπΑΙοΧ8.πάοτ-Ηοωρ1Μ.1ΜΗ
Νυ.ο1πνε1εοτι1ιε11τΜπακ·πι· ΖεἰΙ: κ11οπε1:
Ι'ι·ο1ο1111158111·ι111τ1Ρ11ο8οτ111ιιο11Μ: 11.19
ρτ1νειΙοΚτυ.πι14ουρ11ο;ο(εσεειι Ζυ.111ιι11ε
νοιι 50 Οορ.).

Δι1τοεεοπ νοο Κτε.ιι1ιοιιρΒοεοτ1ιιΠου:

Με” ΗιιεεπΙυιοε, Μπι. ΙΙο1°ΜΗΘοκ.π. Μ,
κι:_Μ.

11'ι·ιιιΜΜΜ Κιι1σει·ο, θα. ΘωΙ11ιοΓειι·.
Παω» ό. ΡΕιιιι1εο1ιοπ1(1το1ιοδ-8, 91.19,

(Μετα ΟΜπποεο.. θερτ1εΒοκω1,11.Ν: Π,
κιπο.ρ·ι·.19.

ΐτειιι Οειι11ιπ111ε1111ο1ιο1εοπ,Γειτσιρπι1
αεκ παπα π. 30, κια. Π.

Δ1ειο.1:ιάτα Κεεω·1ιιονν_ Η:ικοπει.εΒοπ8.ε
π. π. 61. τω. 89.

Βο11ννοεπε·ι·(Μπεν. 8ο11ττ11άτ,148111.11011111

4 ρ
. μ. Τ
. κια. 19.

Βορτο Φειιοροπωι Πωσ”, Φγριιιτεο.1·ι·
οικω μι. μ..45, κια.
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ιΓΣ

0958'. Απ πως”
ΑΡΗ 14 Ι899

Νοιιο Ρουφ κι". .Ιουι·8.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
πυιοι· άοι· Βοάειοιιου νου

πιτ. Πι·. Και! πειιω.
.Ιπι·ιοιν (Ποι·υο.τΙ.

Πι. Ιουειπποε Κι·ειπιιυειΙο.
Βίου.

Οι. Μιάου ΙΙΙΙιιπειου.
ΒΙ:. Ροι.οι·ουιιι·ε.

πιο «οι. Ροι:οι·ουιιι·οοι·ΜοάιοιυιοοΙιοΙνοουοποοιιι·ιιτιοι·οοΙιοιπτιοάου.έλυουυο:ιιουΙΙο·Ι.Μι.”1·δεο 3097Ι9 9.1191118ΘΡΘ.ΐιθ
“

Βο ιιυ ιιυοπά.- ΠοτΑυουυοιυουιΜποιηιοτιιι Βυ"Ιο,ιιά,Β ΗΜ. πυ- άοε”υιιιοτ ιιιυιι υποοοΙιΙΙοοεΙιοΙιυπ άιο ΒιιοΙιΙιυπάΙιιπΒ νοιι 1:.1...12.1οιωιυάουτ, 4 Κυ!. Γιιι·άοεΙιοΙΙιο .)υΙιι·ιποΙ. ΡοοπιιιιτοΙΙιιυΒ; ιιι άοιι υπάο:ου.8τ.Ροιοι·ουιιι·Κ'ΝοινοΙιγ-Ρι·οοροοι:1614'οιι ι·ιοΙιιτου.
-κο, υ·υιιοι·ιοι;το

Σιδ11ά.οι·υ20 ΜΜΕ μιωιιου, ΙΟ ΙΙάιιι·ΙιυυΙΙιιιιΙιι·Ιιου.ΠοτΣυοοι·ι·,Ιουηιι·οιοοοννιοοΙΙο υπΙ”άιοΗ.οάοοι.ιοπυοοιιεΙιουοπΜιι:Ι:υοιΙπποοπυιι.ι.οτιυυπ οιι
ι'ιιι·άιο3 ιυιιΙ ΒοορυΙιοιιοΖοιΙο ιιικαι: ιει ΙθΚορ. οάοι·35 Ρι'οππ.-Ι)οιι άοιι 8οοουΒιι.οΐιιΙιι·οιιάου Βοάυοι:οιιι·Πι·.Βυάο1(Ώ'ουυ,ουΙπ 8ι..Ρο
Απι:οι·ουννοι·άου25δορυι·Μουιιι8·οιυι·οι·θι·ιειιιυΙυι·τιυοΙυπεοοιιπάι.- Βοι·ουπτε.Ροι:οι·ουιιι·οοι·ΒοιΙ:ο,Ροι.οτ-ΡουΙυοοριιοΙιιι ι·ιοΙιτου Βιιι·οου
Κοιοι·υιο 7ινοι·άουμου άοιυ 8οπο νου 18 ΗΜ. υιο Βοεοπ υουοι·ιι·ι.

Μ? οι. Ροτοι·ουιιι·ε

ειιιιιάου ΙΙάοπτειιιηΜιττννοουΜιά Ε'ι·οιι:οενου 2-3 Πυι·.

ιοοο -.18.(25.)Ρουι·ιιειι·

1ιιυπ1ι.ι Βι·. ΑάοΙρΙιι: 4ΙΛι-ιποπιιιΙιουο Βοιουιιοιι οιποο Ι·'ϋτπο.- ΒιιοΙιοι·οπεοιΒου πιιά Βοορι·οουιιιιο·ου: Ε. ΑΙ
Ιιοι·ι: Βουι·υπου άοι· οροοιοΙΙοπ Ουιι·ιιι·ο·ιο.- Α. Ι.ιιιιάοι·οι·: ΗειιιάυποΙι άοι· οΙΙοοιυοιιιου οΙιιι·ιιι·ο·ιοοΙιοιιΡιιιΙιοΙου·ιο ιιπά 'Πιο
ι·ει.ιιιο.ΔπιιιοιιιιοοΙιοι·

ο- ΑτΙ:ιο, πυιοι· ΙΙιιιννιι·Ιιιιιιέ
Δουιιιοι· Αοι2οοτειο άοι· «θοοοΙΙοοΙιοΠ
ΒιιΙΙοτ.ιπ Μ. Ροτο1·ουπιεο. - Απιοικου.

4'/ο πιοποιΙιουο Βοιοπιιοπ οιποο Πιιπο.
νοιι

Ι)ι·. Α ά ο Ι ρ υ ι.

ίνοι·ι;ι·ιι€, εοΙιπΙτοπ οιυ θ. Ποοοπιυοι· 1898 ιπι νοι·οιυ Μιτειιιοουοι·
Αοι·πο.)

Ποιιιο Ηοι·ι·ου! νοιΙιοαοπάοι· ΓΙ5ιιιο, 15 0ι:ιυ. Ιειιο·. ινπι·άο
επι θ. Χονοιιιυοι· ά. ά. Β·ουοι·ου.Πιο Ιοι;2τοΜοποτι·ιιιιιιου Ιιτι.τι.ο
οιου υοι άοι· Μπττοι· επι 4. ΙΙΙοιι·οοΙπο·οετοΙΙτ, οιυ Η). Αιιι·ιΙ ιιπά
Ι. Μπι Ιιειυο υπ άιο θι·εινιάιιΜ οοΙυετ ιοοιοτοΙΙοτι Ιιόπιιου.
Πει· Ε'6ιιιο υιο οιου ιιιιιυιιι 84 ννοουοπ οάοι· 8ΙΞι Ηοπειιο ιιυ
ΜπιιοιΙοιυο ειιιιαουυΙτοπ, Μ: ιιυοι· πω· 16 ννοουοπ οάοι· 4 Μο
πειτοΜι οοιι·οιάοπ. ΒοΙοΙιο ΡειΙΙο νου ιιιοποι:οΙοπιιοι·Βοι;οιιτιοιι
άοι· ιιυοοετοι·υοποπ Ε'ι·πουι οιπά ΙιοΙαιππτΙιοΙι οοΙιοιι πι1ά οι·
ιι·οοΙαουάιιυοι· οιυ ο·οιι·ιεοοοΙιιιοι·οοοο.

·

Αποιπποοιιοου ννιιι·οιιΙιοτ άιο ΙΙΙιιιιοι· οιι Ιιοι·ιουΙ:οπ. άειοειΜο
89 .ΙειΙιι·ο Μι, εοιτ Ι? .ΤιιΙιι·ουνοι·Ιιοιι·οιυοι πι ππά 4 πω ι·οουτ
2οιιιΒ· ο·ουοι·οπΜι, 2ι1Ιοιοτ.νοτ θ.ΙειΙιι·οιι, ι:ινιοοΙιοπάοιιι οι·οτ.οπ
πυά 2ινοιιοιι Κιπάο οιυ Αυοι·ι ιπι 2. Μοπιιτ. Λιιοεοι·‹ιοτπ νοι·
4 .Πιυτοπ ιπι 7. Μοπιιι. Αυοι·Ι: οιποι· Β'ι·ποΙιι;, νοιι άοι· άοι· Κιο
υ8πάοΙπάο Αιιιτ. ε;οιιιοιυτ.υιιυοπ εοΙΙ. άει.ειοειο οουοπ νοι· Ιου
ιι·οι·οι·Ζοιτ ιιυις·οοιοι·υοιιω, οιΙου νιοΙΙοιοΙιι οιυ ο.υπΙιοΙιοι· ?ΜΙ
πιο άοι· πιιοι·ιοο. Βοι άιοοοιιιΑυοι·ι ιιπά υοι άοιι Μαιου ι·οουΙ.
2οιιι€οπ θουιιι·ιοπ ιιιιιυποΙΙο Επιιοι·πππο άοι· ΡΙο.οουτπ. Ι)ιοεο
3 Ινοουουυοτι:οπ Μιτου ιιουοι·Ιιοιί'Ι;ππά άοιυ οι·οιου νου ιυποπ
οουΙοοεου οιου ΒΙπτιιιιο·οπ απ, άιο 4 Μιιιιπιο οιυο· υπΙιιοΙιου.
Απ Πυτοι·Ιοιυοιιουπιοι·οοπ πιιά εει.οιιιοουοπ ΒοειοΙιινοι·άοπ υπο
Ρετ. οοιτάοπινικά οοΙιι.ιοπ.
νοτ 3 .Πι.Ιιι·οποουοπΙιιιιιο ιπιοΙι Μι. ιππι οι·ειτοιιΜει.Ι, ιου
οουεπει.ιιι·τοειιιοοοι·Επάοιποιι·ιτιο πιιά Οοι·ι·ιου.Ιοειι:ιιι·ι·υ,Ροι·ι
πυά Ροι·ο.ιιιοει·ιτιοουι·οιι. πιιι νοι·Ιειο·οι·ιιπε ππά ιπΧωιου άοε
οιιι2ιιπάοτοπ ι·οοΙιιου Ονει.ι·ιπιπιπι Βοπο·Ιο.ο. Ν.που Ι.ϋοιιιιΒι άοο
Ονει.ι·ιιιιυ,Μειοοποο, Τπιιιρουο ιιπά υγάι·οτυοι·ειροιιΙ.ιεοΙιοπΜοεο
πουπιου Μαιο Πιτ. ιιι άοι· ΓοΙοοπάου Ζω πιιι· οοΙτου ιιιιά Κοιυ
υπάειποι·υάοΠυτοι·Ιοιυοοουιιιοι·οοιι.
Μισο υπιι άοιι νοι·Ιειιιι' άιοιιοι· Ιοτ.2του Βουννυιιἔοι·οοΙιυιτειπ
υοΙσιπο·ι:,80 υ:ιτιο άιο ΙΔ`ι·ειιιΖιιπιιουειτ υπ οουι· υοϊτιο·οιιΚουί
ιιουιυοι·οοπυπά ΠουοΙΙιοιτοπ υπ Ιοιάου. ω ιπάοεο ποιου Βι·οπι
υιιΙά οιου υοοεοι·του. νοΙΙΙιοιυπιου ννουΙ υιιτ οιο οιου ειΙιοι·οτε:
ιιοιιι .ΪπΙΙ οιυ οοιιιΙιΙτ, ειΙοο νου άοι· Χοπ ου. πιο ι18.οΙιιιιοιυοι·
Βοι·οουυιιιιο; άιο Γι·ποιιι Ιιοι·οιιιι υυρ,·οετοι·υουπου ινοΙοΙιοο Πι·
οιοιιιεοειο,ο·ουΕυάο .Μπι οιυ8·οιι·οιου οοιιι ιιιιιιιο. Ιιπ Μιιιιο
άοε .Ιου ιιιοι·Ιιτο άυπιι άιο ?του ο.ΙΙπιιιΙιΙιου, άοοε ιΙιι· ΒοιΙιοεπιυ

ποιο πιο ιιιουι· 2Ι1118.υιπ.Απι 18. Βορι.ουιυοι·οι.ο11ιοοιου οΙιπο
ιιποοοι·ονοι·οιπΙοοοπυι.ς·οιυο ο·οι·ιπΒο ΒΙπτππ,ο·_ οιυ, άει ειυοι·
Ιιοιιιο$ουπιοι·οου ει.υι'τι·ιιι.οπ,πιο ΒΙιιτιιπἔ ΙιιιΙά παπά υπο εε
Μισο πιο: :ιπι ΑΙιοπά νοιι. ννπι·άοιου οι·οι οιυ ιοΙοοπάου Τ88θ

7--.-- -

ιυπ Ρι·οϊ. ΑΜΒ Ι)ιιΙΙο Εισαι. υοι·υπεαοο_·ουοπ
ΙινΙ€ιιιάιοοΙιοι· Αοι·υτο» ιιι

νοιι Ρι·οι. Οειι·Ι ΤοΙά'ι. -
ΨοΙτιπιι·. - Ψοι·ιπιοοΙιτου. -- ΙΙΙΙοι·ιιιΙιΙ:Μο

υοιιο.ουι·ιουιιςτ. Ιου ΐοιπά οιπιο;ο ιιΙτο ΒΙιιτοοπο·ιιΙει. ιιι άοι·
Βουοιάο, άοπ 5.ιιοοοι·οπΙΙΙιιΙ:ιοι·πιππά πιιιοοι,<.ιοιΐοιι, ω θι·ιιοοο
άο8 Πτοι·ιιουπο. ιι άοπι ΕΙπάο άοε 4. Μοπο.τε οιιιορι·οουουά,
Ποοι·ιιοποιου, ιο ιιοι·πιειΙο8οΙιινοπεοι·οουπικεειιιιΙοοΙιοι·ιιυο·άοι·
Ροττιο ππά ΒοΙιοιάο, οοινιο άιο ΙιΙειιιΙιοΙιο νοι·Πιι·υππο άοι· Ιοτ2
ιοι·οιι Β·οοουινππάου.- Ιου άιει,ο·ιιοοτιοιττοπιιτυιπ άοπ Β'ι·ιιουι;
ιοά ω» οιννιι 2'/ι ΙΙΙοπιι.τοπ, οοιυοιΙιοι·οοΙυοινοι·οτιι.ιιάΙιοΙιΙιοιυο
νοι·ππΙποεπιις οιι ιι·.ο,οπάποιοΙιοιυ ποτινου νοι·οοΙιου, ά.ι πω·
Γιουοι· υπά υοάι·ουΙιοΙιο ΒΙιιτιιποοιι επ οιποπι οοΙοΙιοιι Ιιιι.τ.τοιι
υπέΙ'οι·άοι·πΙ:ϋπιιοιι. - Ι)ιο 1πωπιιιιω ειοΙι ιπ άοι· ι'οΙο·ουάου
Ζοιιι πιιοάοι οουι· ιι·οΙιΙ υπο οιυ 81. Οοιουοι· οοποιοι.ιι·ιο ιου
οιυο ννοιιοι·ο νοι·ΙιΙοιιιοι·ππο άοε |Πιοι·ιιε ιιυά Βιπιι·οι·ννοι·άοιι
άοι·ΜΜΟ. Αιιι 4. πυά 5. Νονοπιυοι· Μιτου αοΙοι.ιοπκΙιου
ινουου ιιυά οιυ υτϋ.ιιιιΙιουοι·ΑιιοιΙιιεο υπΓ. ινοάιιι·οΙι οιυο ΜΙ·
άι.ι.ιιοΙιουιιι·τ άοτ ΓτιιουΙ: οιο;ποΙιοιι·Ι: οι·οουιου. Αιιι θ. Νονοιυ
υοι·, 7 ΠΙιι· ΙΙΙοι·υ·οιιο. οιοΙΙιο οιου οιυο ο·οι·ιτιο·οΒΙιιτ.ιιιι;;·οιυ,
άιο ιιπι· κοπο Ιεπι·οοπιο ειιιΙιιοΙΙ, Με άιο”Γι·ειιι Β Βιιιιιάου ο 2

5
.

τοι·άειοΒοιο νο1·Ι2ι.οοοπνι·οΙΙιο, ιιοΙ πω· άοι· ?οιυο οπο οι·
Βουοιάο.
Πιο Αποοιοοεπιιο άοε Ροιιιο πω· πιιπ οΙιιουΙιου ιιπά ιιυοι·ειιιε
ΙοιοΙιτ οι·ΓοΙοι3. ιιτπ 80 οουιιιιιιυοι· οιυο· οο ειυοι·ιπι: άοι· ΡΜ.
οοπτει. Πο ειου οιΙιεοΙιιτ. Ιιοιιιο ινοικοτου ΙδἴοΙιοπ οιποιοΙΙΙ:οπ,
ννιιι·άοάιο ΡΙειοοπτειπιοΙιτ ε;ουοι·ου. Απι Νπουιιιιιτειο·ο άοοοοΙ
Ιιου Τει.ο·οοοπτοοΙιΙοοεου ω· υπο @ου Μοτο άοιι δοΙΙοποπ
δρου Ιιπειπυ Ιιιπιπο·οιοο·οπ), Μ. άιο ετιιι·ι·οΡοι·τιο άιο ΙΒιπ
ι”ιιΙιιιιπιι;οιποειΡιιιΒ·οι·ο Ιαιιιπι 2ι1Ιιοοει,πι· Πτοι·ιιε-ῖοΙιοιάοπ
τοιπροιιο.άοπιιοΙι ΒιιΙιι·ε οοιι, οιποι·οοιτο πιιι άιο Ι·νοΙιο11ειπ
2ιιι·οο·οπππά οι·ουΙποΙΙ οιυο οροπαιπο Εϋοιιπε άοι· ΡΙοοοπτει.
υπ οι·ιι·ιι·Ιιου,ππάοι·οι·οοιτοππι οιυο ΑιιίΙοοΙιοι·ιιπο άοι· Ροι·τιο
πυά ιι·οιιοι·οΟοιΙ'πιιιι8 άοεΟοι·νιοο.ΙΙιουυ.Ιοοιι Ι.Ινο8·οοιι υι·ιποοπ.
Πιο ννουου οτοΙΙιοπ που πιιιι οπου εοϊοι·ι οιυ ιιπά ινει.ι·οιιιυ
άοι· Νειουτ ι·οουτ.υοΐτ.ιε, 8·οοοπ Μοι·Βιοπ Ιιοοοοπ οιο ιιυοι· ο;ειπυ
Μου, ου άπεο Μι· οιυ Νοουπιιττειι;ο (Τ. Νον.Ι άιο Ροι·τιο ννουΙ
ειπι€οΙοοΙιοι·ι:οι·ιιπά άοιι Οοι·νισοΙουυειΙ άιιι·ου8·ϋ.ποιοοι·ιιιπάου,
ειυοι· υπο οιι ιιοοΙιπιπΙιο·οι· Τοπιροπειάο οπι.οουΙοοοου, πιο οιυο
ιιοου ε:τϋοοοι·οινπιωυΒ οιι οι·ειοΙου. Πιο Τοιυροι·:.ιιπι· πω·
ιιπί 87,5 8·οοιιοοοιι.
Απι ιιιιουετοιιΤομ (8. ΝονοιυΙιοι·) υοτι·πο· άιο Τοπιροι·ιιτιιι·
88.1 °

, οοιιι· υοι'ιιο·ο Κορίειουιποι·οοιι, μι· Ιιοιυο ΙΙνουου. Ιυ
Ι5'οΙοο άοε.ιιοιιεουι·ιτιοιι Μι· ιιι ΝοιΙιοοο 211ι·άιο·ιτιιΙου Απο
ιιιιιπιιιιι;ι· άοε ΠΙ:οι·ιιο, άιο οιου ι·οουπ οοιιινιοι·ι;ι·ο·οοι.8.Ιτοι.ο,άει
άοι· ιπιιοιο Μιιαοτιιιιιυά, ννοιιυ ειιιοΙιοοιιι· υοοιιοιιι. 80 άοου πω·
ιιιι·οιποπ Β'ιποιοι·άπι·ουιιιιυ ιο

·

πω· υπό. άοι· Πιοι·πο οιου
οουινοι·υπου ιιυτοπ άι·ιιυο·ου ιοοο ιυ Ρουφ άοι· Βοειάιιου άοι·
οπου. υοι·οιιο οι·ινιιΙιυιοπ Ροι·ι- οι Ρειι·ειπιοτι·ιτιο.- Βιπο
Βιιιπάο ραπ: οροι·ιιτιουοιπΒοΙιιιττοΙιι·οετ.υπο Τοπιροι·ει.ιπι·οτοιἔο
τυποςυιο Β9.Ο°; ΡπΙο 96.
Αιπ θ

.

Νονοιιιυοι· ικΙοηζοιιτοιιιροιυοπι·88,0 °
. Με ι·οοΙιτοΡο.

ι·ιι.ιιιοιι·ιιιπιάτποΙιουιριιπάΙιου. Πιο ι·οουτο οπο» που, πιο ιιε

“· ι. · ι



πιο

τοιτε ιπ τι” Απιιιπποεο !ιοτνοτπο!ιοΙιοπ. νοιι ιο !ιοι· πιο εο!ιιιιπ
ιποτο ποποεοπ, ειιιεεοι·ποιππιιι· ε!ο πο! τι" Οροι·ποιοπ Ιιοεοπ
ποτε πιειΙιτΜ!ι·ι: ποτποπ. πο πιο Ρ!εοοπτο. τοο!ιτε οΙιοπ επεε.
Οτπιπιι·τ πιιι·πο οιπο ΒιεΙι!πεο. ΑΙιοππιοιπροι·ο.ιπι· 88,! ΙΙ

.

Ποο!ι εοΙιοιι οιπ ι'ο!!τοπποπ Το” (10. ΝονοιιιΙιοτ) πω· πιο
Βι·πο!τοιπριιππ!!ο!ι!ιοιιποεο!ιπιιπποπ. Τοιιηιοτο!πι· 86,7 'Ι

.

νοιι _ιοι.ιιι:πιι νοτ!πιιΙ'ι: ποε Ι'νοο!ιοπΙιοπ ποι·ιιιπ! πππ Ιιι!ποι.ο
ειοΙι ποι· Πιοτιιε ποιοι· Βοοπ!ο μι! πιιτ!ιο!ι. Απο!! Ιιοι ε ιιτοι·οτ
οοιπΙιιιιιττοι·Ππτ.οτεποΙιιιππ;!ιο!ποι·Ιοι Βτιιο!ιοπιριιππΙιο!ι οι!!πιι
οοπειπτιτοπ.

Ψοπποπ πιτ ππε πιιπ ποτ Βο!.τοο!ιιπππ ποε Ροιπε πο.
Ιο!ι Ιιοπιιπτο, πο.εε οτ πιοιιι 24 $!.ππποπ ίτι!!ιοτ ο.ιιεπο
ειοεεοπ πιιτπο, ποππ ιιιιιιο πι! !!ιπ πο! ποτ νοτ!ποπ
8!ιπππο: !”τιεο!ιποιποπε!τιτοπ !ιοπιιοπ. .Ιοιπ εο!ιοπ 8!ο ι!ιπ
Με Βριτ!!:περτπροτει!; ιι

ι

ποτ ο!ιο.τποιοτιει!εο!ιοπ5οΙιτιιιιιρ!ιιππ;
ιιππ Ττοο!ιοιι!ιοιτ, πΙιοτ εο!ιοπ πο! εο!ποτ ΟοΙιιιτι Ι›οεπεε
οι· πιοεο!Ι›οπ Βιποπεοποίιοπ, ποιιπ ο.ιιο!ι π! Βο
τιπποτοιπ Οτοπο.

Βο!ιπππ!!ιοΙι πιιπ!!! οιπο ΡτιιοΙιτ. πιο π! ποτ ΒοΙιππιι

ποτεο!ιο.!8ειιτΙιτ. !ιπ Πιοτιιε οιιιοιι Ρτοοοεε πιιι·ο!ι, πο!!
πιτ ιιι Ετιπιιππο!ιιππ.τ οιιιοε Ιιοεεοτοπ Σ'Ροτιοε Μειοετοιιοπ
ποπποπ. Ι'ιο! εο!ιοποτ πιοιοοτιτ!ι ποτ ο!ιποειοτΙιοπο Ροτιιε
ιι!οιιι. εοιιποτπ εοΙιτιιιιιρίι, ιπιιιιι!ί!οιτ!.. Ι)!ο Μο
ιπιιιοο.ιιοπ ιιππο!: ιποπ Ιιοεοπποτε πο! Ζπ!!!!πεεεο!ιποιι€οτ
εο!ιο!!.οπ, ποιιπ πιο οιπο Ρτιιο!ιι πΙ›εΙ!τΙπ ιιππ ποππ ποτ
Τοπ ιπ Ε'ο!εο ο!ποτ Νοι!ιο!εο!ιπιιτπιιιεο!ι!!πειιππ ιπ ποτ

Βο!ιποπποτεοΙιτι!”ι ο!π!:τ!!!. ΒριοΒοΙΙιοτπ Με ποτ Μοι
πιιππ, ππεε οιπο !ειιι€επιπο Τοποεπτ!; Βοπο!ιπ!!ο!ι
πιιτ Μιιιιι!!ιοο!;!οπ ποε Ροιιιε ίιιΙιτι. ιιι πιοεοπ Ρο!!οπ ιει
π!ο ΡτποΙι!.ινοεεοτιποπτ;ο Βοπο!ιπ!ιο!ι νοτιιιιπποτ!. Ηιοτ
ππτοΙι πι1τ!”ιοοε ειποΙι πο οτιι!!!τοπ εοιπ, πιιεε ε!ο!! ιπ ππ
εοτοιπ Ρο!!ο ποτ Πιοτιιε εο ο.ιιιιο.!!οππ νοτ!ι!ο!ποτ!ο. ποππ
ιιιιεοτ Ροτιιε πιιτ !ο!ι:Ιιτ ιπιιιιιι!ιο!τι. Ι)ιο Ηοιιι ποτ

!ι·οο!ιοπ. ποτ Βο.ιιπο Κοτροτ Βοεοπτπιπιι!!, ποτ $οΙιππο!
πιιτ Ιιοτο!ι.ε πο! ποτ θιοΙιιιτι εο πιο Βιο !!ιπ ιιππ εο!ιοπ,
!ο!ο!ι!;οοεορ!οιΙοτ, πιο !!π!ιο 5οι!οπΓοπτοιιιο!!ο 8οϋιι”ποι.
Ι.πινοΙιτο ιιι Ι.γοπ πι!! νοτ 2 .ΙπΙιτοπ οιποπ πιιπ
!ιοΙιοιι Ρε!!! ΙιοοΙιο.οΙιτο!:. Τοπ ποτ Ρτιιο!ι!. ιπι 4. Μοποι.

Απεειοεειιππ ποτεο!Ι›οπ οπο!! 5'/ι-Ι5 Μοιιπτοιι. πιιοΙι Ιιιοτ
πιιτ ποτ Ροιιιε πιοΙι!; ιποιοοτιι·ι. εοπποτπ π·ιο οιπ Βριτ!!πε
!”ο!πε !οιοΙιτ ιππιιιιιιοιτι.

Βιο Πτεοο!ιο ποε ΡτιιοΙι!;!;οποε Ιιο.Ιιοπ πιτ ποπ! ιιι ποτ
Επποιπο!τ!!ιε ποτ Μπιτοτ 2ο ειιοΙιοπ. Ι)!ο Αιιεειοεεππε
ποτ Ρτιιο!ιτ οτιο!έ;!;ο !ο!ο!ι!; πππ ιιπ!.οτ μπε 8οτ!πεοτ Βιο
τιιππ. ΡΙο.τποτ επιι οιπο Βιποπειι!ιοΙιο ΡτιιοΙιτ 4 Μο
ιιοτο πο.οιι πω!!! ΑΙιειοτΙιοιι ο!ιπο ιτποιιπ ·πο!ο!ιο Β!ιι!ιιπ8
ΒοΙιοτοπ ποτποπ (Ιιοτιο!ιτοι π! ποτ πγπο!το!οπιεο!ιοπ Βοο
!;!οιι ποε ιιππ. ιιππο.τ. Αοτπιονοτοιιιε ιιι Βιιππροει. Αρτ!!
ιοοιι
Ποεε οε ιιΙιοτ πιιο!ι πιι εοΙι!ιιπιποπ Β!ιι!.ιιπι;οπ Κοιπιποπ
!ιοιππ, Ιιοποιει !”ο!ποπποτΡο!! νοπ Ι)ϋεεο!ιοτ (8ο!ιποιη.
Ι.ο!;2ιο Μοπεοε Απίπιππ πω! 1896. 9 νι7οο!ιοπ !ιιππ η

τι!εο!ιο 8ο!!ππιιποτεοΙιο.Γ!ε!ιοεοΙιποτποπ. Εππο .Ιειπποτ1897
οο!οεεο!ο Β!πΙιιπ8 νοπ 2Πο-Β Μπιτ. Αιιι ιι€ιοΙιειοπ Τοπο
Βιι!!ε!πιιιπ ποτ Β!π!.ιιπ8. .πιιι 28. Ροοι·ιιοιτ ΑΙιππιππ οιποε
Ιι!!Ιιποτο!πτοεεοπ, πο!ι!οτΙιο!!οποπ. ιιποτϋπποιοιι ΑΙιοτιινοιοε.
Βιο Αιιεειοεειιιιπ ποτ Ρ!οοοπτο Γο!ειο, πιο οτιιιιιΙιπι,
ποτ πιο!ιιιτι ποε Ρο!.πε πιοΙιι, πιοεο Βοτοπιιοπ πιιτ ιποιποτ

Μο!πιιππ ιιοοΙι πιιτο!ι πιο ποτιππο Βττο8οοτ!ιο!! ποε Π!.οτιιε
νοτιιπ!πεε!ι ποτποπ, ποο!ι ιει οε π

.. Ιιο!τοιππ!;,πο.εε πιο Ριπ
οοπιιι Ι›οιιπ ΑΙιοτι ε!ππ ιπι Οτοεεοπ ιιππ Οοπεοπ εο!ιπιο

τ!ποτ Με! Με πο.ο!ι οιποτ τοοιιι.πο!!!ποπ Οοοιιτι. Βο! ποτ

π!Βιιοι!οπ Αιιετοιιιιιπππ !ιοεε ε!ππ π!ο Ριποοιιιο. !ιΙιοτο.!!
Ιοιο!ι! ιι.Ιι!οεοπ, πιο Βο!ιπ!οτ!π!κοιι Ιιοε!.πιππ ο!ππιπ ιιππ
π!!ο!π πειτιπ, ππεε ε!ππ ποτ Πιοτιιε εοΙιποτ !ιοτιιιιτοτπτπιι

ποπ !ιοεε ιιππ πι!! οιποπι οιππ!ποπ Ριπποτ ποο.τΙιοι!.οι ποτ
ποπ ιπιιεετο, πιιΙιοτ πιο !ιοο!ι ο!ιοιι !ιπ ΤιιΙιοππιπ!ιοΙ ιπεο
τιτοπποπ Ρπτιιοπ ποτΡ!οοοπ!ο. εο!ιποτ πιι οττοιο!ιοπ
πειτοπ. .!οποπιει!!ε πι!! ιο!! Ιιοεοπποτε Ι:›οιοποπ, ποεε
πιιτο!ιππε !ιοιπο νοτινοο!ιεποποπ Ιιοεπιπποπ. νοτποο!ιειιπ

ποπ. πιο ίι·!ι!ιοτ (ιιππ ν!ο!!οο!ι οιιοΙι πω! ιιοο!ι) πιο $!!π
ποπΙιοοΚ Πιτ πιο! οπο ΡΙοοοπτειτι·οτοπτ!οποπ ΙιοτΙιο.!τοπ
ιιιιιεε!οπ, ιιππ π. Β. πο.ο!ι Απεεο.Βο ππεοτοτ Ρο.!!οπτιπ πιο

8 Μο!! πο! !!ιτ π!ειπποε!ιοιτι ποτποιι ε!ππ. @οιπ οε π
!

!ιο!ιειππι!ιο!ι πιιτ εο!ιοπ.

Βιιππο Β!οΙι!: ιπ εοιποιπ 1.ο!ιτΙιιιο!ι απ, πιιεε πιιοΙι ποιο
Ρτιιο!ιιτοπο πο! ποτ Μπι:ιοτ «Ρτοειο!π. Μοι!!ε!τοι!., Βγε
ρορειο πππ ο.πποτο πιο ποΙι!π ιιπΙιο!ιοππιο θιο!!!Ιι!ο οπί
ιτο!.οπ, πιιινοι!οπ εοΒιιτ π!ο Ειπριιππιιιι€. Με οΙι οιπ !”τοιιι
ποτ Κοτροτ !ιπ Ι.οιΙιο πιο ιιππ Ιιοι·ι“ο!!ο». Βιοεοτ Βοπο!
ΒοποπιιΙιοτ πι!! ιοΙι !ιοτνοτ!ιοΙ›οιι, ποεε πιοΙιτε ποτοττιποε
π! ιιπεοτοιιι Ρο!!ο νοτ!ιιιπποιι ποτ. !ιπ Ποποπι.!ιοι! !!ιΙι!ιο
ειοΙι πιο Ρτειιι, πιο εοπει Ιιειιι!ιπ οιπ Πγερορειοπ πιι ιοιποιι
Ιιο.ι!ιο πππ πιο ειοΙι !ιπ Βοπιππ ποτ $ο!ιπιι.πποτεοιιοΠ. εο!ιτ
ο!οιιπ ΗΙΙι!ιο. ποτοπο πιο π'ιπ !!Ιοππιο, πιιΙιτοιιπ ε!ο πιο
τοπιο ΡτποΙιτ ΙιοΙιοτΙιοτειο, τ.τειιιπποπ!.

Ρτοποπ πιτ ιιππ ιιππ!! ποπ Οιτ!ιπποπ, πο.τιιπι π! εο!ιο
ποπ Ρο!ιοπ ποτ Ειπιτι!!: ποτ ΟοΙιιιττ οιποε οΙιποετοι·Ιιοποπ
Ρο!.πε εο οιιιιει!!οππ !ειππο οπεΙι!οιΙιτ, εο ιε! πειτιιιιοτ ιο!

Βοιιποε επ Ιιοιποτιιοπ.

Βιο εοπο!ιπ!!οΙιο πιτοο!ο Πτεοο!ιο οιποε ΑΙιοτιοε π! Βο
π!εε π! ποτ Ττοππιιιιπ ποε Ζπεπιπιποπιιππποε 2π!εοΙιοπ
Ε! ιιππ ιιιπ!Ιοτ!!ο!ιοιπ Νι!!ιτοοποπ πιι ειιοΙιοπ. Πιοεο 'Ποπ
πιιπε Ιιπποτ πιιπ οΙιοτ ιπ ο!ππο!ποπ Ριε!!Ιοπ νοπ Ρτιιο!ι!
τοπ πιο!ιι ε!ππ. πιτ εο!ιοπ ν!ο!ιιιοΙιι·. πεεε ποπ οΙιποετοι·
Ιιοποπ Ροιιιε πιο Ποο!πιιο τοερ. πιο Ρ!ποοπτο ποιτοτ
πὲιοΙιε!. Βο!ο!ιο Ρε!!!ο, πο πιι· πο! !ι!οιποτ ιπιιιπ!!ιοιττοτ
ΡτποΙιτ οιπο πτοεεο, ινοιι!οπτπιο!ιο!ιο ΡΙειοοπτο νοτιιπποπ.
ε!ππ ιποΙιτ!πο!ι !ιοοΙιο.οΙιτο!:ποτποπ. (8ο!ιτοποτ. Ι.οΙιτ
ΙιποΙι ποτ θιοΙιιιτ!ε!ι!!Γο.! Αιιο!ι Βοεεο!ιοτ οτ!ι!ϋ.τ!:εοιποπ
Ρε!! (Ιι!οτ ποτ οε ποο!ι πιο!ιι πιιτ Ρ!ποοπτο.οπιπιο!ιο!ππΒ
8ο!ιοιιιτιιοπ) πιιιπιι, ποεε π!ο Βοιοιι!ιοιι ποτε!! ποε εοππ

πιιιτ!!οΙιο. ποππ ιιιιοΙι ιιιιπ!ιπο.!ο ν!!οιτοτπο.οιιεοπ ποτ Ει!ι!ι!
Ιοπ πππ ποε Πιοτπε ποο!ι πω! Ρτπο!ιτ!:οπο νοτο.π!οιεε!
ππτπο.

'

Β!οεο Ετ!τ!ιιτπππ τοιο!ιι ιι!ιοτ πιο!ι!; Πιτ π!!ο Ρι!!!ο ππε.
Ιπ ππεοτοιιι Ρει!!ο 2. Β. Μ. ποπιπειοπε π! ποπ !οιπιοιι
Ζποι Μοιιοποπ. πο ιοΙι πιο Ρτιιπ ιπ ΒοοΙιο.ο!ι!ιιππ Ιιειιο.
ποτ Πιοτιιε ιιιο!ι!: πιιτ πιο!ι!; πο!Ιοτ Βοποο!ιεοπ, εοπποτπ !ιπ!

πω. πιο Ι›οι·οιιε οτπε!Ιιπ!;, 8ειππ οιιι”Γο!!οππ νοτ
!ι!οιποττ ιιππ πιο Ρ!ειοοιι!;π !ιο!ιο πιο ποτιπει!ο θττοεεο
Πιτ οιπο 4ιποπο.!;!ιο!ιο ΡτιιοΙιτ.

Ηιοτ πι!1ιοΙι πιιο!ι ποο!ι ποπ ν!οτιοπ Ρο.!!. ποπ ιο!!
ιπ ποτ ιπιτ ππΒιιπε!ιο!ιοιι !.ιιοτει!.ιιτ ποτ !ο!;ποιι .ΙπΙιτο
!ιοΙιο ιιπποπ !τοπποπ, ιιππ οτπειΙιποπ. ν. Ρτοιιεο!ιοπ
Ιιοτ!ο!ι!ο! 189! !ιπ Οτο!!ειτο!ποτ ιποπ νοτοιπ πιο Μπι:
Ι.οτ2το Μοιιε!;τυπιιοπ Απιο.ιιιτ ΑιιΒιιε!. Ιιπ ιο!ποπποπ
.Μπι (ο!εο ππο!ι ποιπ ποτιιιο!οπ ΟοΙιπτι.ειοτιπιπ) ποποπ
τιτοεεοτ ΗιπΓει!!!π!(οι!; ποτ Ρο.!.ιοπιιπ Ε!πιιιΙιτιιιιε ο!ποε

ΒοιιΒιο πι!! πιιο!ι!”ο!ποπποτ Αιιεει.οεειιππ πω· 16 ΟΙιπ.
!οιπποπ, πιπιπ!!!ο!τιοπ Ρτιιο!ι!. Βιι!π ποτε!!! ποτποπ
ΡΙοοοπιο. ιιππ ΙΣ!Ιι€ιιι!;ο Βοιωτοι!. ΡιποΙιτινο.εεοτ πιο!ιτ
νοτιιειπποπ. Βιο Ρ!οοοπιο οπ!ερτοοΙι ιιι ι!ιτοτ Οιτοεεο ποτ

Βιιιπιο!ιο!ιιππ ποτ Ρτιιο!ιτ. οιπ Ψοι!.οι·πο.οΙιεοπ
ποτεο!Ιιοπ πο.ο!ι οιπποιτοποιπ ΡτιιοΙι!.!.οπ
!ιο.Μο πιο!ι!: ετιιιτποίππποπ.
$οιο!ιο Ρε!!!ο !τϋπποπ ποπ! πιιτ ππτο!ι οιπο Ιιοεοπ
ποτε ποτιππο Βι·τοπΙιοιτικοιτ ποτ `ν!!οιιοπΙΙιιι
ωθιωιι τ!" Πτοτιιε οτ!ι!!ιτ! ποτι!οπ. Ιπ ιιπεοτοπι
Ρο!!ο ερτιο!ι!; ε!ππ πιοεο ππο!ι εοΙιοπ ποτ!π ειπε. πιιεε ιι.ιιο!ι
εοΙιοιι νοτΙιοτ 3 Με!! πιο ιππιιιιο!!ο Ειι!.Γοτπιιππ ποτ Ριο
οοιιιο. πο! νοτποποπιιιιοπ ποτποπ ιπ!!εεοπ.
Ζπιπ Βο!ι!ιιεε ιποοΙιιο ιοΙι ποο!ι πιο νοτιππι!ιιιππ πιπε

ερτοο!ιοπ. πιεε νιο!!οιο!ι!: οπο!! οιπ ιι!!πιπ.Ιι!ιο!ιοε Αο
ετοτΙιοπ ποτ ΡτιιοΙιι (πο!!ιτ ιιιιοΙι πιο Μπιπιποο!:!οπ
ποεεο!!ιοπ ο!ποπ ΑιιΙιο!! Μοτο!) ιιπτοι· πω! Πτ!ιπποπ ποτ
ιποΙιτιποποτ!!ο!ιοπ Ηο!οπι!οπ οιπο Β.ο!!ο εριο!!:. ποτ Πιο
τιιε ιιιιιιο πο!ιιπ Ζοιτ ε!ο!! π.!!ιιιιιιι!ιοΙι ο.π εοιποπ ΙπΙιο.!! πιι
ΒοποΙιποιι, ποτ ιιιιιοτ Πιπε!ππποπ πιο οιπ Ρτοιππ!ιοτροτ
ο!ποπ Βο!2 πιιι πιο Ιπποτνιιιιοπ οπεπΙιτ.
ΠοΙιοτ πιο Οτι!ιιπο. πειτιιιιι οε οππ!!ο!ι ποο!ι ποο!ι πιιτ

εροπιπποπ θιοΙιιιτι ποτ Ρτιιο!ι! !τοιπιπ!. πιεε! ε!ο!!
πιιοΙι πιο!ιτε Βοει!ιπιιιτοε επιποπ. Ποεεο!ιοτ ιετ ποτ
Μοιπιιππ, ποεε πιο εο!ι!!οεε!!οΙιο Απεειοεειιππ ιιι εο!ο!ιοπ



ΓεΙΙειι ιιιιτει Μιι.ΙιιΙΙε άει· ιιιειιει.τιιε!!ειι θειι
εεειιοιι ειι“οΙει. ΡΜ· εειιιε ΑιιειεΙιτ Ιεεει εἱεΙι άει·
Πιιιειειιιά νει·ινει·ιΙιειι. άεεε ιιι εειιιειιι ΡιιΙΙε ειινε νιει·

νιίοεΙιειι νετ άει· Αιιεειοεειιιιε Ιιειειιε ειιιε ΒΙιιιιιιιε Με·
Βει'ιιιιάειι Ιιειιε. Αιιτ:Ιι ιιι ιιιιεετειιι ΙΙ'ιιΙΙε εει· νετ άει·

Αιιεειοεειιιιε ειπε ΒΙιιιιιιιε Βεινεεειι, ιιιιά επειι· Ιειει εειιειι
8 νΙ'οεΙιειι νοτΙιει·. ΤΙιετεεεΙιΙιεΙι Ιιειιε Μι ειιοΙι άει·
Ι'ι·ειιι εςΙειεΙι ιιιιεΙι άει· ειειειι ΒΙιιτιιιιε Μι ΒεριειιιΙιει· άειι

Τει·ιιιιιι νοιι 4 ειι 4 ΨοεΙιειι Με Ιιεεοιιάει·ε ννεΙιι·εεΙιειιι

Με ΙΜ Με Αιιεειοεειιιιε άει· ΡιιιοΙιι ειιιεεεεΙιειι Μιά Με
Ε'ιιιιι, Με άει· θετοΙιεττειιιιιιι νετειι·ιειι, ειιΙ άειι Τ. Νο
νειιιΙιει· νειιι6ειει.

ΒΙΙειιει·ειι:ειάειι Μιά Βεεριεειιιιιιεειι.

Ε. ΑΙΙιετι: Ι.εΙιτΙιιιοΙι άετ ερει:ιεΙΙειι ΟΜι·ιιι·,Με ό. ΑΜ
Ι88θ ΙΙΙ 2 ΒάΠάθΓΠι ΙΙΙιειι Μιά ΙιεΙρεΙι.;, Πι·εειι ιιιιά
ΒαΙιννει·εειιΙιει·ι;.1897 ιιιιά 1898.
Πεε εεΙιι· ΙιεΙιειιιιιε, ειιεΙι ιιι ΒιιεεΙειιά νιεΙ Ιιειιιιιετε ΑΙ
Ιιει·τ'εεΙιε ΠεΙιι·ΙιιιεΙι Μι ε·ει;ειι ΙΙι·ιιΙιει· ειπε νοΙιιιιιεε.ΜιεΙιιιιε
ει·ίαΙιι·ειι. Με ει!ιει· άειι ΙΙιΙιιιΙΙ. πι” νετεεΜεεΙιτει·ι.Μι. Πιε
ΙΙει·ει.εΙΙιιιιε; Μ; άειάιιι·ι·ΙιΜΜΜ .εεννοι·άειιιάιιεε Με ?Μπι άει·
νοι·Ιεειιιι€ειι ειιΐι.ιεεεΙιειι ΙΜ. Πιε ε.ιιει·Ιιειιιιτειι νοι·2ϋεε άει·
ΙεΙιΙιε.Ιτειι Μιά ειιτει.τειιάειιΞιεΙιιεΙΙιινειεε ΑΙΙιει·τ'ε Ιιοιιιιιιειι
ειιοΙι άει· ιιειιειι ΑιιΙΙιι ε άεε ΒιιεΙιεε επι Ουτε. Βιιιει· ΒιιιριεΙι·
Ιιιιι8· Ιιεάε.ι·Ι_ιε άεε Ι ει·Ιι ΜεΙιι:. Ινειιιι Βει*'.ειιιε ΑιιεεεεΝΜιε·
ιιιεεΙιειι άει·ί. εε Ιετ εε Με, άεεε εἰιιιεε Ιτι·ιι€ειι, ννεΙεΙιε Με
εε.ε,ειιινέιι·ιιεεΟΙιΙτιιι·ειε ειιιι·Ιι ΙιεεεΙιΜιιεειι, εει· ειι Ιιιιι·ε Βε
Ιι:ιιιιιεΙτ ιι·ει·άειι. 8ο ε. Β. πι. Με Ρειιτοιιιι.ιε. ιιεΙιει Ρει·ιτγρΙι
ΙΜε. ειιΙιρΙιι·ειιιεεΙιειιι Μιά ΒειιεΙιάεεΙιειιεΙιεεεεε 2ιιεε.ιιιιιιειιΜε
7 8ειιειι ιιΙιεει'ει·ι.ι,ι.ιι.Πειε ειιιερι·ΙεΙιι. άοεΙι άει· ΜεΙιιιεεΙιειι Βε
άειιιιιιιε; Μεεει· Ιιειάειι ιιιεΙιτΙ

ΙΙΙ? ει
.
ιι ε. ο Ιι
.

Α. Ι. ε. ιι ά ε ι· ε τ: ΗειιάΙιιιοΙι άει· εΙΙΒειιιειιιειι εΙιιι·ιιτΜεοΙιειι
ΡειΙιοΙοειε Μιά ΤΙιειειιιε. ΙΙ. ΑιιΠεεε.ινωιιιιιιιι Εθιμ
Με, ΙΙι·Ιιειι Μιά ΘεΙιινει·2ειιΙιει·ι.:.Ι898.
Ιΐεε ιιιειι εειινϋΙιιιΙιεΙι ιιιιτει· <<ε.ΙΙΒειιιεΙιιει·ΟΙιΙι·ιιη.=;ιε»νει·
ειεΙιτ ιιιιιίεεει. Με εε Μι,εεΙιειιιεε (ΜΜΜ, άεεε εε εειιιε νει·
επειιάΙιεΙι πι. ινειιιι Ι‹ειιιε άει· νοι·Ιιειιάειιειι Ι.εΙιι·ΙιιιεΙιει· με:
Ιιείι·ιεάιε·ειι Ιιειιιι. Ιιε εεΙιει·ι Μει·Ιιει· άει· ι.ει·6εειε'Ι'ΙιειΙ άει·
εΙΙΒειιιειιιειι ΡειΙιιιΙοε·ιε, Με ΒειΙειει·ιοΙοε·ιε, ειιι ιιιιιιεε ΜΜΕ
ΟτιΙιορε‹Ιιε Μιά Ορει·ιιιιοιιεΙεΙιι·ε Μιά νἰεΙεε Αιιάει·ε. Θεννιεε
κι εε ειιεεει·οι·άειιιΙιεΙι εεΙιιιιει·, ειπε άΙεεειιι άΙιει·ινιιΙιιε;ειιάειι
ΒιοΙΐ Με ι·ιεΙιιΙιεε ΑιιειιιιιΙιΙ Μι ιτει'Ι”ειιΜιά ειινειε ΕΙιιΙιειιΙιεΙιεε
:τι εεΙιεΙΙ'ειι - Μι εε άἰιι·Γιε ιιιοΙιι: @Με ιιιι2ειιι;ειιιάεε εειιι Με
Γτεε;ε ιιιιεΙι άει· ΒκιειειιιΙιει·εεΙιιι€ιιιιι; ειιιει· «εΙΙι;ειιιειιιειι
ΟΜτιιτιςΙε» ιιι άειιι ΜεΙιει· ε·εΙιειιάειι Βιιιιι Μι άΙεειιιιι·ειι.

Πιεεεε επι· ΙΜιιΙειιιιιιες ιιιιά 2Μ· Βεει·ϋιιάιιιιις άεε Πι·ιΙιειΙει
ιιι άειιι ΒεΓει·ειιι ιιοεΙι Ιιεετϋι·ε άεε οΙιειι οιτιιτειι ΒιιεΙιεε εε·
Ιιοιιιιιιειι ΙΜ. Πε ιιιιιεΙιτ.άειι ΙΜιιάι·ιιεΙ: ειιιει· πιεσε ινιιιιιιιι- εε
ιι·οΒειιειι ΑιιεινεΙιΙ νοιι ΟειρΙιεΙιι άει· ει·ννιι.ΙιιιτειιΠιεειιιΙιιιειι;
άει· ΙΜιει·ε ΖιιεειιιιιιειιΙιειιιζ ι'εΙιΙε Πει'. ινΙΙΙ Με Μεεειιι Πι·ιΙιεΙΙ
άειιι νει·ΐεεεει· ιιι Ιιειιιει· νΨεἰεε 2ιι ιιεΙιε ιι·ειειι -, ει·Ιιειιιιι.
νιεΙιιιεΙιτ Μι, άεεε άεε ΒιιοΙι άΜεΙιειιε ΜΜΜ: εεΙιΙεεΙιιει· Με Με
Με ειιάει·ειι ΙιεΙιι·ΙιΜΙιει· άει· εΙΙΒ·ειιιειιιειι ΟΙιιιιιιι·ειε; ινεε εε
ΜΜΜ. ειεΙιτ @Με ιιι ΙΙεΙιετειιιετιιιιιιιιιιιε πιιι: άειι ιιειιεετειι
ΙιεΙιτειι άει· ιιι Βειι·εσΙικ ΙιοιιιιιιειιάειιννιεεειιεεΙιε.ΠΙιοΙιειι[Νεώρ
ΙΙιιειι. Ζιι κι·ϋιιεοΙιειιπειτε ιιιιι· άεεε ειιι Ιιει·ιιΙ”ειιει·Βεΐοι·ιιιΜει·
πι” άειι 'Ι'ι·ειάΙιΙοιιειι ΜΜΜ Μιά Με ειιιιεε «εΙΙΒ·ειιιειιιε (ΙΜ
ι·ιιι·€Ιε» ιιι ΠεΙιει·ειιιετιιιιιιιιιιιε·Με άειι ιει.ειεειι ΑιιΓοι·άει·ιιιιεειι
Μιιιιιε.εΙιτε.ΜεΙεε ει” ει.ιιειιάει·ει· διεΙΙε Ιιεεεει· Μιά ε.ιιεϊΜιι·
ΙιεΙιει· εΙιιςεΙιιιιιάεΙΙ:Μιά, Ιιε.ιτε άιιιιιι ειιε άειι ΙιεΙιι·ΙιϋεΙιει·ιι άει·
εΙΙεειιιειιιειι ΟΙιιι·ιιι·ιςιεειι νειεεΙιιιιιιιάειι. Πεεε ΙιιιιιιΙει·ετ'ε
ΒιιεΙι ιιι άειι θι·ειι2ειι άεε άιιι·εΙι Με 'Ι'ι·ειάιιιοιι ΑρριοΙιιιιειι
ιιΙΙειι ΜΙΙΙι;ειι Αιιι”οτάειιιιιε;ειι νοΙΙειιι' ειιιεριιεΙιι, εει ειιιιι
ΒοΜιιεε ιιοεΙι ειιιιιιεΙ ιιεεΙιάι·ϋεΙ‹ΙιεΙι Ιιει·ι·οι·εεΙιοΙιειι.

Μ? ε. τ
ι
ε. ε Ιι
.

ΑιιετοιιιιεεΙιει· ΔιΙεε, ιιιιιει· ΙΙΙιτινιι·ΙιιιιιΒ νοιι ΡιοΓ. ΑΙοιε
ΠεΙΙε Βοειι. ΙιετιιιιεεεεεΙιειι νοιι Ρτοί. Οειι·Ι
ΤοΙάι:. θ. Ι.ιείετι1ι18. ννιειι Μιά ΙιεΙρεΙε·, ΙΙι·Ιιε.ιι Μιά
8εΙιινετεειιΙιει·ι.ιι. 1898.
ΠΙε νοι·Ιιεεειιάε θ

.

Ιιἱείει·ιιιιε·· άεε ιιιενειεεΙιειι εεΙιοιι εεΙιτ
ΙιεΙιιιιιιιτ ε·εινοι·άειιειι Αι.Ιειε, Μη' άειι Μι· εεΙιοιι ιινιεάειΙιοΙτ
Μιιε·εννιεεειι ΙιεΙιειι, ειιιΙιει.ΙΙ:εεε άει· θει'εεεΙεΙιι·ε: Ι) Με εΙΙιε;ε
ιιιειιιειι νει·ΙιεΙτιιιεεε άει· θει'ειεεε, 2

) Με ΒιιιινιεΙιεΙιιιιι; άεε
ΘεΓε.εεεγειειιιε, 8

) άεε ΙΙει·ε Μιά 4
) Με Αι·ι;ει·ιειι. - Πιε Αε

ΜΙάιιιι8·ειι ειιιά Με εΙεεειεεΙι Μι Ιιε2ειεΙιιιειι; Με ειιιά οΙΙ`ειιΙιει·
ιιιιεΙι ιιιιιειειΙιείτειι Ρι·ιι ειι·ειτειι ΙιειΒεει.εΙΙτ. Πει· νει·Ιε.εε
ΙιειιάΙΜιε ι;ει·ειοΙιτ άεε Ι ει·Ιι ιιι εειιιει· ι.;Ιειιεειιάειι Αιιεεεει

ό!)

ιιιιιε εει· Ιιεεοιιάει·ειι ΒΙιι·ε. Μιι ΙΙιιιςεάιιΙά ει·ινιιι·τειι Μι· άεε
ΕΙι·εεΙιειιιειι άει· ιιοεΙι ειιεειεΙιειιάειι Τ

.

Μιά 8
.

Ι.ιιει'ει·ιιιιΒ·.Ψ

ΖεΙιιιιει· Αει·:ΙεΙειε
άει· «Θεεε11εεΙιει'τ Ιιν1ειιάιεεΙιετ Δει·ετε» ιιι ΙΙΙΙο1

πιει· νοιιι 20-22. Δ.ιιΒιιει: 1898.
ν. 8ΙΙ:ιιιιιι.

$οιιιιειΙιειιά άειι 22. ΑιιΒιιει 1898 νοιι 3-7 Πει· ιιιιοΙι
ιιιιττεεε.

Ι. Ηειι· Οει:ο ΚΙεπιιιι: «ΠεΙιει· ΑιιιιιιειινιιιΙιΙ Μιά Βι·ιιετ
ιιιιΙιι·ιιιιε·». (Βι·εεΜειιειι ιιι Μεεει· ννοεΙιειιεεΙιιιΓι).

Π ι ε ε ιι ε ει ο ιι.
Ι·Ιει·ι· Α. ·Κ ε ι Ι ιιι ει ιι ιι -Βιι.ιιι.ι'ι·εΕτ άειι νοιτι·ερ,·ειιάειι ιιιιεΙι
άεει ΠιιιετειιεΙιιιιιεειιιειετΙε.Ι Μιά άει· ΒεοΜιεΙιτιιιιεεει·ι, »νω
ειιΓ Ιιειει.ει·ει ειιιννοι·ιετ, άιιεε Με ΜειιειἰεΙ :Με άει· Ρι·ινιιτ
ρι·ειιιε ειιιιιιιιιε. Πειιιι;ε ειιΙΙΙιει· νει·τι·ιτιΚειΙιιιειιιι Με Διι
ειεΙιτ, άεεε Με Μετ.ει·ιε ειπε άετ ρι·Ινιιιειι εκει. ΡοΙΙΙιΙΙιιΙεεΙιειι
Ρι·ειιιε ιιιοΙιτ εινειίεΙΙοεε Βε‹ιΙιεε!ιιιιιιεειι ιιι Β"ι·εεειι ε·εειιιι.ιε,
άει·ειι Βειιιιιιι·οι·ιιιιιε εε ειιιἰιιειιτειι 8εΙιννιιιιΙ‹ιιιιεειι ειιιεε·εεετει:
εει Μιά Με Με νει·εοΙιιεάειιειειι Μϋε·ΙιεΙικειτειι άει· ΒεειιιΙΙιιε·
εΜιε; ιιι ε.ιιεαιειιι,εει·ΙΝειεε ι·εειςιι·ε.ΑιιεΙι Ιι6Μιε Με Μι ειπε:
ιεΙετιν ΙιΙειιιειι Ζε.ΙιΙ νοιι ΙΙΜΙεΙιρι·οΙιειι ειιεεεΗΙΙιι·ιε εΙιειιιιεεΙιε
Αιιιιιγεε Ιιειιιε ειιιινειιάει'ι·ειειιΒεειιΙτετε ει·εεΙιειι. Μ. Με ειεΙιει·
ιιιιειιεεΙι‹-ιι εει, άεεε Με θεΙιννειιΙιιιιιιςειι ιιι άει· ΒεεεΙιιιιι“ειιΙιειτ.
άει· 1ιιιιειι νοιι Ρι·ιι.ιιειι Μιά 'Ι'ιει·ειι ιιιιεΙι εει ειιι- Μιά άειιιεεΙ
Ιιειι Ιιιάινιάιιιιιιι εεΙιι· ειιεεάεΙιιεε εείειι. Ζιι Μεεει· ΜεΙιει· Ιιιιιιιιι
ιιιιεεεννειι'εΙιειι ΤΙιειεεεΙιε ειεΙιε άεε ΠιιτειειιεΙιιιιιε·ει·εειιΙτετ
ΚΙειιιιιιε ιιιι Ηει.:ειιεειιι, άε.εε ιιιιιιιΙιεΙι Με ΜΜΜ εΙιιει· Ιιε
ειιιιιιιιι.ειι Αιιιιιιε ιιεεΙι ειιιει· οάει· ινειιιεειι Πιιιει·ειιεΙιιιιιεειι
Με ειιι· Βι·ιιεΙιτιιιιε; ειιιεε Κιιιάεε ιιιι€εει;.ςιιει ει·Ιιειιιιτ ινει·άειι
Ι‹ϋιιιιε. ννεΙεΙιε ΤΙιιιιεεεΙιε Με εεΙιι· εεΙιειι ειιειιεεΙιιι εει, ιιιάειιι
ιιιιτει Ιάιιιιάει·ιειι Ιιε.ιιιιι ειιιε Μιιττει· οάει· Αιιιιιιε Με Βιιάειι
άϋι·ι'ιε, Με, εοϊει·ιι Με ειιιιιιιιιετιν ε;εειειιειε ΙΜΙεΙι Ιιεϊει·ε. ΙΙιι·
Κιιιά άΜ·εΙι ο Ιι ειιιΙει:Ιι ε ΙΜεειιεεΙιεΠειι άειεεΙΙιειι Ιιι·ειιΙι
ιιιιιεΙιε11πω. ΑΙιεεεεΙιιι Μπιτ άενοιι. άιιεε Με εΙιετιιιεεΙιε
Πιιιει·ειιεΙιιιιιε άει· ΜΙΙεΙι Μι· Με Βειιι·ιΙιεΙΙιιιιει ειιιει· Αιιιιιιε ιιι
ιιτε.ιιιΙιειιιιι εΙιι εεΙιει:Ιιει·εε ΜΜΜ άει·ετεΙΙειι Ιώιιιιε. Ιιδιιιιε
ιιιιιιι ειοΙι ειιιιιιεΙιει εοΙιννει·ειιι ΙΙι·ιΙιειΙ άεει· άειι Ινει·ι.Ιι άει·
ΚΙειιιιιι'εεΙιειι Πιιιει·ειιεΙιιιιι€ειι ΜΙάειι Μιά ιιιιιεεε πιειι ειεΙι
εΜεΙιιιειιά εεεειι εειιιε ΒεειιΙιειε νει·ΙιιιΙτειι, ινειΙ άεε Βειιιιάειι
άεε Κιιιάεε νοιι ειπε: εε ε·τοεεειι ΖιιΙιΙ ιιιιάει·ει ΒεάΙιιε·ιιιι,ι.ι·ειι
Με ε.ΙιΙιε.ιι€ε,άεει· Με ιιιιιιιΜε επειε νοι·Ιιει· ειι ειιιιεειι ΙιεΙιε.
Β'ι·ει;ειι άεει· Με ΗειιΙΙε;Ιιειτάεε Τι·ιιιΙιειιε, άεει· Με ΙΙΙΙΙεΙιιιιειι;;ε
ΙιεΙ άειι ειιι2εΙιιειι ΙΙΙεΙιΙιειιειι, άεει· Με ιιι,εΙιεΙιειι θειι·ιεΙιτε
νειΙιΙΙΙΙ.ιιΙεεε Μιά νιεΙε ε.ιιάειε εεἱειι νοι·Ιιει· ειι Ιιεε.ιιιινοι·τειι,
εΙιε ιιιειι άειι ειιιειι οάει· ειιάει·ειι Πάω: άει· εΙιειιιιεεΙιειι Βε
εεΙιεΠ'ειιΙιειι άεε ΝεΙιι·πιιιιεΙε ειιεεΙιι·ειΙιειι άΙΙι·Ι'ε. ΑιιεΙι ειιάει·ε
νοι·ϊι·ε.8ετιΜιιειεΙιτΙΙεΙι άει· Ι·'Ιιει;ε άεε Κιτιάεε εεἰειι ιι·ΙεΙιιιει,
ε. Β. σε άειι ΜΜΜ ι°0ι°_ιεάει·ΜιιΙιΙΖειι ειιεε;εννιεοΙιτννει·άεοάει·
ΜεΙιι. [Με `ΑιιεννιεεΙιειι άεε ΜΜιάεε εεΙ ειιιε νάΙΙΙι.=ι·εννεεΙ:Ιοεε
Μιά εεΙιι· ΙειεΙιι εοΙιειάιε;ειιάεΜε.ιιιιιιιΙειιοιι, Με Ιιιιιιιι€ει· Πγε

Β:ερειειι
Ζει· Ε'οΙΒ·εΙιιιΙιε Με εΙιειιιιεεΙι άΙΙΙ'ει·ειιτε ΑιιιιιιειιιιιΙΙεΙι.

Ιιε ιιιειι άεει· άειι ΙΥει·ι:Ιι οάει· Με ΒσΙιεάΙιεΙιΙιειτ. ειιιεε Βε
ετιιιιιιιιειι ΝΙΙΙιι·ιιιιιιεΙε άιεεΜιι·ε. ιιιιιεεε ιιιιιιι ειεΙι νει· ΑΙΙειιι
Με: άειιΜΜΜ άει· Πεερερειε, ΙΙιι·ε θγιιιριοιιιε Μιά Πιι·ε Πιε
ειιοεε ειιιιε·ειι. Πε @Με Πγερερειειι, Με νιεΙΓεεΙι Β'8.Η1ΙΟΙιΙ3Με
Κι·ειιΙιΙιειτειιι·εεεΙιε ιιιιεςεεεΙιιι ννΙιι·άειι, άειιιιοεΙι Μι· Με θε
εε.ιιιιιιτειει·Ι:ΙιεΜιειι ειπε εΙιειιεο ειοεεε _]
ιι

νιεΙΙειεΙιι: ι;ι·ϋεεει·ε
Βεάειιιιιιιε Ιιειιιειι, Με Με Ιιειεπει·ιεΙΙειι Πιιι·ιιιιιιιεειιοιιειι. Με
οΓι ΙΙιτε εοΙιε.άΙιεΙιε ΙΙΙΙΙι·Ιιιιιιε· ει·ει: επι' θι·ιιιιά ειιιει· εειιιειι
οάει· εΙιτοιιιεεΙιειι Πγειιερειε (ιιιεΙιτ ιιιι“εειι6εει·ΠεεεεΙιε) ειιτ.
ι'εΙι.ειιι Με ΖΜεΙιιιιιιιε άει· ιιι6ι=>_ΙιεΙιειιΒγιιιιιιοιιιεάει· Πγερερειε
ΙιεΙιε Πι·. ΚΙειιιιιι ιιιεΙιτ. νοΙΙειειιάιε· εεεεΙιειι, νιτε.ειιιιιι άει·
Βε.Ιιιιιειι άεε νοι·ιι·εεεε ειιιεΙινιοΙιΙ ιιιεΙιτ εεω.αε. Κ ε ι Ι ιιι ε

. ιι ιι
Ιιειιιιι ιιιιΓ Ηι·ιιιιά εειιιει· ΙΒι·ίεΙιι·ιιιι,εάειι ε ειιιιεεΙιειι ΙΖιε·ειιεεΙιε.ι'
ιειι άει· ΙΙΙιιιιειι- Μιά ΑιιιιιιειιιΜΙεΙι εε ΙεἱεΙιι. Ιιειιιε 8εΙιε.άΙε;ιιιι€
άεε ΙιιιιάΙιεΙιειι Πειι·ιιιεεειιεεΙιι·εΙΙιειι, Με Ιιεἱ άεει: εΙΙειι ΜΜΜ:
Ιἰ‹:Ιιει1Νε.Ιιι·ιιιιιιεΙιι άΙιει·ειιιι Ιιε.ιιΙΙΒ, _ῇ

ε

Με Μι ειιιειιι εεινιεεειι
θι·ιιάε ειειε Ιιει·νοι·ιι·ετε.8ο ει·Ιιι·ιιιιΙιε ειιι Κιιιά ιιι άει· Βεε;εΙ,
ινειιιι εε Με Β`ΙιιεεΙιε Ιιε.ιιιιε;ει·Με 8 ειάιιάΙιεΙι ΙιεΙιοιιιιιιε. Ινειιιι
Με Βιιιει. άει· Βάιιιτει· οάει· Αιιιιιιε ιιι άει· Ρι·εειε Με Μι· Με
ειιιε οάει Μιάει·ε Ει·Ιιι·ειιιΙ-ιιιιιεάεε Κιιιάεε νειειιτννοι·Ι:ΙΙεΙι εε
ιιιειεΙιι ινιιι·άε, εε άϋι·Πε άεε ἱιι άειι εεΙιειιετ.ειι ΠΙΣΙ
Ιειι Ιιει·εειιιιει εειιι, άιε ι:Ιιετεε.εΙιΙιεΙιε θεΙιάά
ΙιοΙιΙιειι; ε.Ιιει· ΙΙΙιει·εεΙιειι οάει· ιιιοΙιτ. ειιε·εεεΙιειι
ευθι·άθιι. Με εεΙινι·ει· Με Ινιι·Ιιιιιιεειι άει· ΜιιοΙιιιιιΙιιιιιιε;
ΙιΙιιιιεεΙι ειι Ιιειιι·ι.ΙιειΙειι, άειι'ΙΙι·εει Με ννεΙΙ: νειΜ·ειιετε. ειιεΙι
νοιι Πι·. ΚΙειιιιιι νει·ιι·ειειιε ΑιιειεΙιι Με ειιτεε ΒειειιιεΙ, άεεε
ΟοΙοεττιιιιιιιΜΙΙΙιτε, εεε άεάοεΙι ιιιεΙιι; ει·ινιεεειι εει. ννεάει· νει·
ιιιιεεε ιιιιιιι άειι ΜεοοιιιιιιιιετιιΙιΙ, ινειιιι άεε Νειιε·εΙιοι·ειιε Ιιειιι
ΟοΙοειι·ιιιιι ειιΙιε:Ιι, ιιοεΙι Ιιδιιιιε ιιιιιιιι άΜ·εΙι Πει·ι·ειοΙιτιιιε νοιι
ΠοΙοει.ι·Μιι Με ΖιιΙιΙ άει· 8ι.ΙΙΙιΙε νει·ιιιεΙιι·ειι.Πει· ΜεεοΜιιιιιετιιΙιΙ
τι·ειε επί, εοννοΙιΙ ινειιιι Με Κιιιά ιιιεΙιτε, Με ειιιεΙι νιτειιιι.εε
Πιιιιει·- οάετ ΚιιΙιιιιιΙεΙι ειΙιεΙτε. ΙΜιειιεο ινειιιε· ΜΙΒ ΚειΙ



εε

ιιι ε.ιιιι εεε Μιιειιπειιει· ιιι· εειιιιάιιειι, ιιιι θεε·ειιιιιειι νει·ιιιιι
ιιει·ε ιιετεειιιε Με Βιενειεει'8.ιιιιιιεειιιι Πιι.ι·ιιι ιιιι‹ι ιιιιιιιιε ιιιιιιετ
πιιι· ιιιιιΖειι.
Πει·ι· ΟΜε Κιειιι ιιι-Βιιτ,ε εοιιειιιιιι·ι π εειιιει· θειιιιΒιιιιι
πως, Μιεε Πι. Κ ει ι ιιι ε ιι ιι Με νοιι νιειειι Αει·ειειι σε ιιιειιιε
εεεειιιι ετιιιιι.ι·ιειιΒιιιιιιιιιιεςε-Πι·ειιερειειιε·,ειιιιιιτειιιιιιιιει·ιιειιιιι.
ιιεειι εει ει· ιιιιιειειιιιιειι ιιετ Βιιτειειιιιιις ιιει·εειιιειι ιιιιι· πιο
'Γιιειι ιιετεειιιειι Αιιειειιι:. Πι·. Κ ε ι ι ιιι ε.ιι ιι Μεε ιιιεεεεειιειιειιε
ειιεεειιειιιιιει·ε Βι·Γειιι·ιιιιι.>;ειιιιι εει· Κ ιι ε ι ιιει·'εειιειι ι;ειιιιττε
ιιιιιιιειιειι Κιιιιιιι ειιειι ιιιειιι ιιιιιειιειι ιιιιιιιιειι, Μι. ει· Με Βιι.ιιιι·
ιιιιι;ε εεττ ιιιιι· εε. Η 'ι'ιιιι·ε ιιιιειι εει· (ιειιιιι·ι: ιιεεεεειιιειι
ιιειιιιιε. ιιι ιιιεεειιι ιιεεειιι·:ιιιιιτειιΖειιι·ε.ιιιιιεει Με ιιι εει· ειιειιιι
εειιειι Βεεειιιιιι”ειιιιειιεει· που ιιει;ειιιιε Πι·εεειιε Πιτ Με Ειπ
ετειιιιιις εει· Πι·ερερειε ιιιειιι ιιιιειινι·ειει›ει·.Πειιιι εε Με ειιειι
ιιιι Αιιι.;ειιιειιιειι εει· Κιιιιιετιιιι.ι·ιιι πι' ειιιε ειιειιιιεειιε Αειιιιε
ι·ιιιι€ ω· ιιιιιειι ι·εειςιι·ε, εε εει ει· ιιοειι ιιιι Βιιιιιιιε, Με πτ
ιιειιιιιιιι·ειι Πεειετιι·ιιιι,ε ειιιει· Πγερερειε ειιιε πι Με; ειιειι
ιιιιενιιεειιιιιιι.εειςεΝιιιιτιιιιἔ π ει·ιτιιε·ειι. Με ειιιιιιειι Με Νι
ιιετειιιιιιιειιι·εΓι ε;ειστοειιειιεει ιιιιιι Με ι'ει·ΜιιιιιιιΒ·εειετιιιι; ιιι
Με Βι·εειιειιιιιιιε ττετε. Αιιιιετετεειιε ιι·ειειι Με ιιιι ι'ει·ιι·:ιε·ε
ετινε.ιιιιιειι Μιιειιι·ει·ιιιιιιει·ιιιι€ειι ιιι ιιετ Μειιι·2ιιιιι εει· Επι.
ετει ιιι ‹ιει· Πειιετιιιιιειι ιιετνει·. ιιι ιιετ Βι·εειιιιιει· Κιιιιιιι ιιει›ε
ιιιιιιι Πειιετιιιιιει·ιιιι:ειιγερερειειι ιειειιτ. εεεειιιι.ιειι ιιιιιιιιειι.
Μιιιι·ειιιι Με ιιι ειιιει· εριι.ιει·ειιΠειιειιε2ειτ ειιιετιιιιιιειιειι ετιει·
νετεειιιε ριειι ιιι·εεερειειι «Με Μιτειι ειιι ιι·ειιςειιειιιιεε Μειω
ιιεειιεε εειιιιε ιιιειιι ιιιιεεεΒιιειιειι ινετιιειι ιιιιιιιιι.ειι. ΑΜ ιιιιε
ειιεεει·ιιιιιιι εει· Μεεε ιιεςειιτιειι 5ειιιιιιειι, πι' ιιιιειιε,·ε,Ζειι.ειιι
ιιιειιιιιιες, ι·ιειιιιεεε δι.ιιιειι ιι. ε. νι. Με Κιειιι ιιι εττειι;ι· ε
εειιιει. ιιιιιι ιετ ιιιιει·2ειι,ε·ι.Μεεεεειιιε Αιιοι·ιιιιιιιι;ειι ιιι εεε ιι

ι

Ιειι Με εειιιειιι ιιειιιιρ_·ειι νετιτε8ε π θι·ιιιιιιε Βειεειτ ειιι‹ι,
ριιιιιιιιιειι ειιιιιιι ινιιτιιειι. Πιε ιιιιειετιειιε ιιιίεειιειι εει ιιι τιειιι
νοιι Κ ε ιι ιιι τι ιι ιι ειιε·ειιιιιι·ιειι Ηει.εεεειιειιεο ινειιις ειι2ιιι.ιεεειι;
8.ιιειι Η ε ιι ιιιιε ι· εει μαι ιιειιι ετιιι·τετνει·ιι·ετει· εειιιει· αιι
ιιει·ειι Αιιεειιιιιιιιιι;ειι ιιιιιι ιιιιιιει·εειειι ιιιειιι· Β ι ε ιι ει· ι. Ι ιι ά ε ι·

ειιιειι ινιε ιιι ω» ειιάετειι θτιιρρε ειιιετ ινετειε
ειε Πγερερειε ι.τειιειιι ειιετ τςειιεεεετι ιιιιι·ειι
Ζιιεε.τε εει· ειιτερτεειιειιιιειι ιιιιεειιιιιιε· νοιι
Κιιιιιιιιιειι πιτ Βι·ιιειιιειιι·ιιιιΒ· εει ειειειιιιιει
εειιι·ιειι ιιιιεεετειι Βειιιιι,ςιιιιιι·ειι, ινοτιιι Κιειιιιιι
ειιιειι ειι·ιιιιι·ειιιειι Βεινειε Πιτ Με 1ιιειιιι€·
ιιειι εειιιει· Α ιιιιιιεειιιιι; ιιιιιι ιιετ εειιιιιιιειιειι

ε ιι ε ιιι ι ε ε ιι ε ιι ιν ει· τ. ιι ε ε ι ε ιι ι. Πιε Πιιιει·ειιοιιιιιιε·ειιιειιιοιιε
εει ειιιι.νειιιιειι·ει. Πιιτειι νοτνει·ειιειιε εει ει·ει: Γεει€εετειιι, εε
ειειι Με που ιιιειιτ ννειιιε;ει·εειιειιιιιι πι, εε Αιιιειιεε- ιιιιιι
ιΣιιιιρει·ιιειι, εε ιιιιιιε ειιετ ι·εειιιε Βι·ιιει, ειι ιιιετε;ειι- ετιει·
Αιιειιιιιιιιιειι, σε Με ιιιιειι π νετεειιιειιειιειι Πε.ειειιειιειειτειι
ιι. ε. ιν. ,·;ιειειι ειιειιιιιιιιειιεεεειετ.ει. Πετ Ρειιιζειιιιιι εειιινιιιιιιε
ειιετΜιιε,ε. ‹ιεειι εειειι εεε νετιιιιιιιιιεε εεε θεεειιιε πιιι Αιιιιι
ιιιιιι (ιεερ. θεειιιιιιιιιειννειεε) εειι·ιε εει· Ζιιειιετε.τειιειτιιιειιι·
νι·ειιιε·ετεειιειιιιιι ιιιιιι ιιι:ι.ειιειιιιι. εει· ιιιιιιι·ιτιιιειιειι Βιιζειιει·ι
Με ριιι·ειειοςιεειιειι 8ειιινειιιιιιιιςειι ιιιιι. Πιε νοιι Πι. ΚεΠ
ιιιειι ιι ιιι Αιιι·ειιε ε·εειειιιε ιιιιιιιιιι·ειιιιε ινιι·ιιιιιιιι· εεε Οειοε
ιτιιιιι ινει·‹ιε εειιει. ειι,ι;ειιιειιι ειιςειιειιιιιιειι Μιά εει ε

.

ρτιετι
νει·ειιε2εεει2ειι εει εει· Ει·ι.ι·ιιειιιια, Μιεε εε ειειι ιιιιι ιιιειιιειε
Μειιε·ειι, εει· ιιιιι ειιιιε·ε θτειιιιιι, ειιιεε Νειιτιιιιι;ι·ειιιιιιειειιιιιιιιιε,
‹ιιιε Με Ρει·ιετειιιιι ιιιιειιιεειι ιιπά Μεε ειι.ιιε ιιιεεειιιιιιιι ννειιει·
ιιει”ετιιετιιιιιἱιεεε. Ποοιι εει Μιιιει ειιιειι Με ιιιιειιειιιωιι ειιιεε
ειιιιει·ειι Ζιιειιιιιιιιειιιιιιιι€ε ιιιπεεεειι. Κιειιιιιι ερι·ιειιι. ειειι
;;εεειι εεε Νιιι2ειι ειιιει· ε·τεεεει·ειι Μειι,ε·ενοιι Βιιιειιπειιετ
εεε. Πιε θειει·ιειιιειιι ειιιειιι ειπε ι‹ειιιειι ιιιεεεετε.ιιιιιτ εεε
ννετιιι ιιετ Νιιιιτιιιι€, Με εε;;ειιειιειι Οειει·ιειι ιιιιιεετειι ε.ιιειι
ειιεε·ειιιιιπ ινετιιειι. Πει· Ζιιειιετ εει ιιιειιι. εει εει ειιι:ιεερ
Μεεε. εειιιιετιι Με ννεειιεειινιτιιιιιιΒ· ενι·ιεειιειι ιιιιινειεε ιιπά
Κειιιειιγιιι·ειειι ιιιι Πετιιι εει ιιετει·ι. Μιεε :Με Πεεει·νιιιερ;ειιεεε
ειιιειι ε‹ιετ ειιιιει·ειι ιιιιιετ Πιιιειιιιιιιειι ειιι εειιιι.ιιιιειιεε Πειιει·
ιιιεεε εει· Βιινειεε- ε‹ιετ Κιιιιιειιι·ιιι·ει2ετεειπιιο· εειιιιιι'ε.ιιι Με·
εειιι Βιιιιιε εει ειπε π ιιι·εεεε ιιιειιι;ε νοιι ιιιιέιιωεω ιιι εει·
ιιιιιειι π νετιιιειιιειι, ειε ειιιι·ε ιιειι ιιοτιιιιιιειι ι'ετιιειιιιιιεερτο
εεεε, "ειεΜε ιι ε τι ιι ιιπά .ι ει. ε ο ιι γ ειιιςεεειι. ιιι ειιιειιι νετιι·ιιΒε
πι' ιιειιι νοτιέιιιιιι·ιε·ειι Αει·2ιετιιεε Με Κιειιι ιιι εισιιεειιειι€ε
ε·ειι ιιειι ιιειιειι Ζιιειιει·.<ιειιιιιιειιεςεερι·εειιειι ιιιι‹ι ιιειοιιτ ιιεειι
ιιιιιιε, Μιεε Με· π ιιειιε Ζιιειιετ- ιιιιιι π 8,·ετιιιεε θεεειιιςειιιιιτ
ιιτειιι ιιιειιι Με ειιιει€ειι θιειΐε εειειι, Με πτ νετιιειιιιιιἔεειϋ
ι·ιιιιΒ· ιιιιιι·ειι, εειιιιετιι Μιεε ιιιιετ ινειιι·εειιειιιιιειιιιειε ιιιιειι
ιιοειι ειιιιει·ε Βεειιιιιιιτιιειιε εει· ιιιιιειι Μιπ νετιιιιιε.εειιιιι; εε·
εεε ιιιιιιιιτειι. όεειι Μεεε ειειι πι· Ζειι ιιεειι ιιιειιτ ειι€ει:ι,νει
ειιει· Απ τιιεεειεειι εειειι.
Ηετι· Βιι ιι τι ι·ειε ιι -'ιινοιιιιει·ιει εει· Αιιειειιι, Μιεειιιιιιι ιιι
εεε Ριιιιειι, ινε ιιιιε ειιιειιι ιι·ιι“ιιι.ιειιθιι·ιιιιιιε Με Μιιιτετ ιιιειιι.
εειιιει;Με Κιιιιι ιιιιιιι·ειι ιιε.ιιιι. Βιειι·ιιπι· ιΣι·ιιιιιιτιιιι,ε·ιιιιι:Κιιιι
ιιιιιειι ιιιιετεςε·ιιειιιιτι ιιιιε Με Πε.ιιιιιιιιιιτειι,Με "κι εει· Αιιιιιιειι·
ετιιε.ιιιιιιιΒ· ι·ει·ιιιιιιιιειι εειιι ιιειιιιειι, ιιιιιςειιε. Β. Με π, ιιιιεε

Κ οιιει·ι επι Τε.ε·ε ιε 2-ειιιιιΜιειιειι, ιιι εει· Νεειιι ιιι Β-ειιιιιιι
ιιειιειι Ριιιιεειι Με Κιιιι1 ιιιιειιιεΒ·ειι τω, νιεειιιιιιι νει·Ιειιρ;ε
Κ ε ι ι ιιι ε. ιι ιι, ιιιιεε Με Αιιιει.>;ειιεει 'Γεειεειιειιιειιε ιιιιτ8-ει.ιιιιιι
ιιειιειι Ρειιεειι ;τεεειιειιε?
Ηεττ ιν :ιιι ε ι· -ι.ιιιε.ιιπιει πι' (ιιι·ιιιιτιεειιιετ Βι·ιιιιιι·ιιιι€ειι
άειιι ννιιιετερτεειιειιπ ιιιιιεεειι, ιιεεε εε εε εειιι· εειιειι νει·
ιιοιιιιιιε, ιιεεε Με Με» εει· ειιι·ειιειι 1ιιιιιωι- νειιι Κιιιιιε ιιιειιι

ι·ετιι·εεειι ιι·ετάε. Βιιειιεο «Με ιιιιιιιιε ει· Πι·. Κειιιιιιι ιιιι
πεεεειι. Μεεε ιιιειιι· ειε 2 Αιιειεει·ιιιιι.πειι ιιι 24 Βιιιιιιιετι ειιιιε
Ννειιει·εε ιιιι· ειιιε Πγερει·ειε ειιτεειιειι. ινιε εει ιι)τνιιιιειιεειιειι
Με Βειιιιι·ι'ιιιεειιεειι Αιιειεει·ιιιιΒειι ειιι εειιι· νει·εειιιειιειιεε εει,

ο εει εε ειιειι εει Κιιιιιει·ιι. Νιειιι εειιειι ι‹ιιιιιιε "Με Κιιιτιετε
εεειιιιειιτειι. Με εει 3-4 Βιιιιιιειι ιιι 24 Βιιιιιιιειι ι·ετειιιιιιειι
;ειιειιιειι. Πει· ειιειιιιεειιειι Πιιιετειιειιιιιιει εει· Αιιιιιιειιιιιιιειι
ιιειιιι Βιιε·ει.ε·ιι·ειιω Αιιιιιιε ιιιιεει. Ψ. ιιιιτ ειιιειι ι·ειειινειι
ινει·ιιι εει, Μι. εισιι ετιειιτιιιιεεε·ειιιεεε Με Βιιιειι ιιετεειιιειι
ιιειιιι ιΝεειιεει εει Πειιειιε- ιιιιιι ΝειιτιιιιΒενετιιιιιιιιιεεε, εεε Με
ιιειιε Βιειιιιιιιτ πι: ειειι ιιι·ιιιεε. εεειιι”ε.ιιειι.ιιιιετε.
Ηει·τ Α. Κειιιιιειιιι-Βιιτε. ιιειιιετιιι:π ιιετ Αειιεεει·ιιιι€·
Κιειιι Με, Μεεε Κειιιιιιιιιιι Με Νειιιι·ειιοι·ειιειι ιιιιτ σε. 14
Τε” ιιι εει Κιιιιιιι ιιιιιιε ιιεεεεειιιειι ιιιιιιιιειι,- ιιιιεε ει· ιιιειιι:
ιιιιι· :ιιι Νειιι.ι·ειιετειιειιεειιιε ιδτι”ειιι·ιιιιςειιεεειιιιιιιιειι: ιιιιιιε.
εειιτιετιιειιιε Βειιιε νοιι Κιιιιιει·ιι νιιεειιειι πω! Μοιιιιιε εεε
ιιιιειιτει ιιιιιιε, ιιιειιτει·ε Κιιιιιει· εειι·ετ ειε Με 2

.

ι.ει›ειιειειιι·
πι· Βεειιε.ειιτιιιιε·ιιι ιιετ Αιιειειι νει·ιιιιειιειιεειειι. Κ ε ι ι ιιι ιι ιι ιι
Με ιιι ω· ετειειι νετειι“ειιιιιειιιιιιε·εειιιετ Βι·ιιιι.ιιτιιιιε·ει·ει·ειιειιε
(.ιειιι·ιιιιειι ιιι- κιωωιιειικ.ι ιιει·ειιε ιιιιετ ειιιε Αιιπιιι ιιιιει·ει·
Κιιιιιει· ιιετιειιιει, Μεεε ει· Με Κιιιιιει· νειιι ετειειι Ι.ειιειιειε;ε·ε
:ιιι ιιεειιιιειιιειι ιιοιιιιιε. ιιιιιι.Κειιιιιιιιι ιι τω· ειιιειι νετιιιειΙ
ε·ει;ειιιιιιει· ιιειιι Ρεειιιειει·, ω· Με Κιιι‹ι ει·ει ειειιι, ινειιιι εε
ιιιιειι εεε Βιι.ει·ιι εειιειι ιιι·ιιιιιι ει·εειιειιιι. νι·ε.ειιιειιιιιιε ιτε Βε
ειιιιιι ω· Πγειιερειε ιιετ Με ω. Ηιιιειειιι.ιιειι εει· ιιιιιιιιιτειιιιειι
ννιτιιιιιιε; εεε θοιεειι·ιιιιιε εει εει θειιιιιεε: ροετ Με ειπε ετερ
ιει· Με ι;εινιεε Μεεε. Πιι.εε Με Κιιιιι ιιιι Αιι€ειιιειιιειι ειπε
ριιτιιιιιι ιιειιιε Ρει·ιειειιιιι ω” (ιιιιι·ιεειιε ιιιειιι ειιιιε Λεε
ιιιιιιιιιε!) ιιπά ιιιιειι εει· θειιιιι·ι. Μεεειιιιιιιι ειιιιεετε, ιιεεε ιι·ειιι
ειιει· ιιιι εει· νει·ιιιιιιει·ιιιια εεε ιιιιτειιιιιιειειιιειειι Πτιιειιεε "Με
εεε Βεινεειιιι,ε·ειι εεε Ζιινετειιιειιε. Πιεεε Πειιιειιιε ιιειιιιι.ειι
ιιιιειι ιιιττειιτει·ιιι ιιειιειι ιιιιεει·ει1 πι· θιειιιιιι€ ιιειιιιιιειι, ιιεειι
ιιιειιιιιιειιι ε" Νιιιιτιιιιι;ειιιιιιιε.ιιιιιε ειε ειειι ειιιιιιιιιετιιι ιιεειι
ειε νιιιειιι.ιεςεεΜειιιειιι: ιιιιιπ. Βιιιιιιιιι·ιιιι,ι;·νοιι Νιιιιι·ιιιιες, ι.ι·ει
ειιετ Απ ειε ιιιιειι εει. ιεεε νειιι λιεεειι πε ιιειιειιιιιιεειιε
Πε.ι·ιιιεεννεε;ιιιιπειιεεε. Κειιιιιε.ιιιι ιιιιιι Με Αιιιιιι.ιιιιιε, ι·ι:ι.εε
ειε Κιιι‹ι ιιιιτ ιιι ιιειι ετειειι Τεε·ειι θειεειι·ιιιιι ιιειιειιιιιιε, τετ
ιιιιιιετεειιιιει, Με Οοιεειτιιιιι Βιειιιιιι€ειιιιιειι εει ιιιιιι Μεεε ειειι

ειιΕ:ιειιετ
Ζειι ιιιιιιειι ιιιιιιιιε.

ιιι πιο ιιιιιεεε ιιεεινεε·ειι Β-ει.ιιιιιιιιειι ειιε·ειει:,·ιιιιετιιειι. (ιιι
ιιιιι: ειειι ιιιι Πειρ;ειι ινιειιει· ιι·ειεΜε ειιιιειι καιω. Πιε Μειωτ
ιιιιιειι ιιιιιιιιε νι·ειιι ιιιιιιιιεετ ειε ιιιιιιει.ιιειιε Νειιι·ιιιιι: ι.ιεριεεει1
νιεττιειι, εεειι εει ειιιε ει·ιιιιοιιιιετε Αιιιιιιε εει· ιι'ιε.εειιετσιπ
2ιειιειι ιιιι‹ι πι.. ι.ει2τετε ιιιειιι ει.ινε ινε;;ειι ενειιιιιειιετ ιιιιι
εει Αιιιιιιειιει·ιιιι.ιιι·ιιιι8νει·ιιιιιιιιειιει· Πιιεεειιειιιιιειιιιειιειι νετ
Β,·ε2οε·ειιινει·‹ιειι.
Ηετι· νοιι Β ιι ι:ειιι ει·ιιι-Βιἔε. @πει άει· ιιιιιι·ειιιειιι επι'
εεειειιτειι ΒειιειιριιιιιΒ·τ Μεε ειιιε ιιιιιιιει·, Με ειε Β·εειιιιιιεεπει πι· ννειι. ι›ι·ιιιἔε, ειιιειι ιιιι διεπει: εειιι ιιιιιεεε. Μιεεειιιε
ιιετιιιιιι π ει·ιιιιιιτειι - ειιι;;ει;ειιιι·ετειι π ιιιιιεεειι. Πε ιιιιιιιιει
ειειι ιιοειι ιιι νιειειι πιω επι ειιιε ειιεειιιιεειιε Μιιιιετ, Με ιιι
?ειπε εεε Πειιετννιερειιε ιιετ εεειιιιιιειι Νετιιι· εεε νιιιετε ειε
Βεειιιιιιεε ι(ιιιιι πτ ννειι ιιι·ιιιεε. Βειειιε πω" εειειι πω·
ιιιειιι. ιιιι Βιιιιιιιε. Με ειιιτειιιετιιιε ιιειιειι εεε Κιιιιιεε ιιι ποτ
ιιιιιιετ ννειεε π ιετιιετιι, ιιιιιιετ ιιιιι-ιω ιιι νιειειι Ριιιιειι Με
Βιιιιιετιιτεει. ιιιειιι. πι· Βτιιιιιιτιιιιις·εεε Κιιιιιεε ειιιετειειιειι.
ιιι Βεειιε; π! Με ει:ειιιιιιιιιιιιειιε 'Γιιε.ι.εεειιε, Μεε, ειιτερτε
ειιειιιι εει· ,εςι·ϋεεει·ειιΠιιιι,9,εεεε 'Ι'ιιιετιιιιτιιιεε,ειιειι ιιετ Οε.εειιι
ιζειιειι: εει· ιιιιιειι εεεεειιιειι 'ι`ιιιετεε ι.νεειιεειι εειι, εει Με”
νει·ειιιιιιιιισιι. Με Πι·. Κιειιιιιι Μεεεε Υετιιιιιτειι ιιιιι εειιιει·
Μεε ιιι Βιιιιιιιιιιιι· ιιι·ιιιι.ιε,ιιεεε εεε Οιιεειιι ειε ειιιε Αι: Ιιειιιι·
Με εεε Βιιιιιι εειιιιιιιιειιετ εεε ι”εειει·ιιιιι.ειιε. ινειιιι Με άει·
Με ιιιιιιι·ε.ι›τειιειιιε €ετιιιιε Με 'Ι'ιιιετ ιιιιι άειιι ιειιιιειι Πιιι·ιιι
νι·ειιιι.τει·θεεειιι. Μι Με Βεεει·ριιειιειιιιειιε εειιειι εε Με εε ειπε
ετιιεεετε εει ιιιιτιΜε Βιιιιιιειιιιιιε· εεε Κειεε ιιιει·Μιι·ειι ιειειιιει·
νοιι Βιετιειι ι.τειιε.
Ηει·τ Οιιε Κιειιιιιι-Βιεε. ετινιιιετι ιιετε.ιιι”,ετ ιιιιιιε Β·ιι.τ
ιιειιιε ιιεειιιιιιιιτειι Βειιειιιιιι€ειι Με Πιιτιιιιιιιιι;ε ιιιιιι Οιιεειιι
ιιιειιε·επ ειιιιιιιιιετ ετννιιιιιιι, εειιιιει·ιι ιιιιτ Με ιιιιεττεεειιειιιιε
Πειιετειιιειιιιιιιιιιιιε·ω· Ζιιιιιειι ιιετι·οτεειιεεειι, ιιιιετΜιιι;ε Με
ιιειιι Βειιιει·ιιειι, Μεε Βε2ιειιιιιη;ειι ιιεινιεεετ Αι·ι ιιεειειιειι ιιιιιεε
ιειι ιιπά νοιι ιιιιιι νετειιεεεεειπ εειειι.

2
.

Βει·ι· θ. ινειιιειιε·ιιιιιι ιιιιιι εειιιειι ειι€ειιιιιιιιιΒ·τειι
νοτιι·ε.ι;: «Πειιει· ιιειι Ή'ετιιι εει· Βιιιειιειιειιιιιεςιιεεε». (ιΣτεειιιε
ιιειι ιιι εει· θε. Ρειει·ειιιιτεετ ιιιειι. ινοειιειιεειιι·ιιιι.
θ. ιιει·τ Ο. Β ιι ε ειι «Πειιει· ιιιει·ιιιε Βιιιιιιιιςειι».

4
.

Ηετι· Τε. Ρε.ειιι: «Ζιιι· θεειιιειιιι εει· Ρει·ι'ει·ιιιιειι».
Πετ νοτιι·ειςεικιε νιιιιτιιεπ ειιιετ Κι·ειεεειιτιειι ε;ει·ιιιειι, θ

Βιιιιιιιειι ιιιιειι ιιετ Ρει·ι'οτιιτιειι εεε ιειιειιιιειι Κιιιιιεε, Με ειιι
Ατει. ειιεἔει`ἰιιιι·ι ιιιιιιε. Πει· Κερί ιιειειιιι ειειι ιιιι ιιιειιιειι Βε
ειιειι, εε ιιιιεε Ρ. ιιιιι ιιειιι Ροτεερε ειιι ιειιειιιιεε Κιιιιι επιεπω, εεε πω: 8 ρειιειι·ιτειιάετΘειιιιιιεινετιει.ιιιιιεειι επι Πεισειι
ι::ειιιιειιειι ιει ιιπά ειειι ιιιειιει· ιιει·ιιιε.ι ειιιιι·ιειιειι ιιιιτ. Πιε
Κιιεειιειιιι·εΒ·ιεειιτε ννετιιειιιιειιιειιειτιι·ι;.

Πιεειιεειειι.
Ηετι· Α. Κειιιιιιιιιιι-Βι ε; Μι.εε Με Ρετιετειιειι ιιι ιιειιι
νοιι Πτ. Ρεειιι. τει”ει·ιτι.ειι ιιιι ιιιιιιιιι2 ιιπά εκει ιιιΜειι·ι
ειιιεεειι. ιιεινειετ Μι·εει: Με θειιιιτι εεε ιεεειιιιετι Κιιιιιεε.
ιεεει· Γειι ειειιτ ιειιιετ ιιειιιεεντει.τε νει·ειιι2ειι Μι, Ιίειι -
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Κ. 1181111111118881·118111ι88ο1111ιι·1888111181111111111188111·81118118
11811111111.1118 Αιι11111ι18ο 1111· 118ι·811111181. 118.88
18 1181· 8.ιι88οι·11111ι18ο11ο11 ΡΓ8.Χ18 9111 81:1ιι·1181·
11188111:1ιιο11 ιιι11 1181· Ρ81·1ο1·811οιι 8811181188
111111. 1118111111ν111811111811ο8ο1111ο1ο 11111118211
111ο1111·ο188 111111, 11181111118881.18 Βοο1181ι 11181·
211 11811 8811811 11811811 88111111 111111881·18881·ο11111118
νοιι Βο811ο8νο1·ο88οι·1ι1ι81118Ροι·1ο181.1ο88818888888 188111
1111118811.111811ι111ο811ο8ο11811111118θι·ιι1111ο111818111121118111111
111·οιι: 1811811118 1111111111·811111 1111Ρι·181:111 11111,
1111118 81.818 211 ρο1·111111·ο11. 11111111111:1111οι181ι1118888
01'1111€188ι1298118181881181181818881ιι 1101'ΡΓ8Χ18 21181811118:
818818811811111181111111111111111181881·11811111111188Κ111119811111
111180111191' 8181ιο11ιο11.1118811118ι1811·οιι1181111111881118818118111
11811811111181·8ο1ο8ο811181ι11118111181Ι-1181·οι1νο8 1181·Ρ811ο1·111111ι1
1111881188.118118ι·818ο118111181181818111880991811011,1119ο111οΡ91°·
181111111811881811881188111811888111881188111.881.(8γι11811γ8οο1οι81ο
118111·81.Κ81881881ι1111.1)1181818811118888Πι11818.811οιι8881881188
891111181111111181111188818 111811111111111888881181·11111181·89·
1111181111811188.81118118Γι111ο 811111111181111181811888118811811
111111881111191'Βοιιι·111811ι1881111188Ζι·νο11ο11118888. 1178811
Ο 81118118ι· 1181118Ζι1811188ιι18881111111881111881111118,118.88οι·
1118Ρ81·1111ι111οι1νο1111οι818οι1118118111111111118 .11ι11ι·2ο118188118188
81ι888111111·111111,811181118118881111111811811818118111111188211111)
ο818ο1ι1811οι111111118111881:1ι1·11111111ι1811111·Ρο1111ι·ει11οι181828118
18111181128 1181118188,111188118181·118111881181281181·11888818
1118188881881111818111.8ο11·11.1ι1181112811888818 188181:18181118
Ροι·1οι·11.11ο111111118111188182111291119 8119111818111.118111118
88111111181111111811188811211191°12- 81ι88811111ι·1ιι·οι·11ο.11181181·
811111118Ρο11111·1111ο81111·ο111ο111811111181·8111111981'88111.11ι·1181111ο
0118181188;1118Ο11ο1111.1οιι8811181.111111·181188118181118·ο111.1ι1·111·11;
11ο1ι12ι1188ο8181111119Ρο1·1'οι·8.11οιι.811ο11111ι8111811ιι8881111ι11,1111·
111811181181·111111118118818Ρι·88ι1118ο111181·8ο11111·181ι111111111ο11
Οροι·1ιτ111888.11181111.ιι88ο11188111131881·1881811ιι1118811οιι881ο1
111118'1118Ρο11οι·811οιι188181.1.οο1ιι1181:1ι1818111181.,11881.11181181
1111111188118119.1118881118111181·11112ιιιι1οιι118811.1881111118.18 11818
111111Π1·. 131111111 1818111188Γ1111ο8181·1181·28111188818811188111
899191111111811118811111811:111118ΒΧ119.01.10111ι81.ο1·1118111ο881118888,
1118111911199191782911188118ο1ιο1·111811ο1·1ι188ο;1ι!'11.1'9118881111818,
80 11111181111815111111111811128118111881111188811111111118881188111118
818118ο118111ο1811181111οι1881811ιι88.1)οι· Πο1·1181111111118811811188
1111811111811181·81:111νο1ο111188111888118818, 11811881818881188118118
88 818111111181881-1181·11,1181118118111111881811191'1111111,111888
111811118118111188111888,1881.11111381111811818111.1111112ννο11ο118
118188Ροι·1οι·811ο88νι·11811ο1111111118111ο ιι 8 ο 11911 8111011111ιι,
978811111111νο1·1881118ι1111881,118881181·118111118181181'811ι11.111'1181
1111118011188'888181111οιι118.118111111188,8811811111118118811181818
8ο11ο1το111ο111118111Ρο11οι·8181·111ι811181112888881188 8811188811.
111118Π191'1181111113ΠΓ118111111111188818Ε'1ι11ο1111811128 1ιο111ι·ο11188
891118891188111,11111181118Βο11188ιι881111·11118Ζ881.8811811ο111ιιιο11
1118111·8011311911811111111111111;1181181·1181181111811188118118111181111
118811119111111ι1118ι·ιι1881188188888;1181·11111.181·181181111181,11.18
1118Ρ811οι·11111111881881111181111118,11111111818111νο1·811·11:11ο118811
81181111888888881188181.1118118111818.111111111181881111111111·8111111

2111111811188.1)1ο11ιιι·111ι1νο1 1181·Π181·ιι81·ιη11.ι11·ν8ι·8818881
ν1ο118181111181111881·8·ο11ιι118111111181ιοΟροι·11.11οιιοιι918 11611118;
11188881ονι·11·1111ο1111111111.80 1111118118181888111811181181888811:
11'91°11911,18118811811188111881111·Β1'01191181118811111188ι11ιι11οιι11118
11881181111:11·11118111ο111ο8818111811111881111·11188811611118ΟθΙ'·
11111118111118111181·11ιι·οι118811181181νο1·18ι118ιι11811`ιιι·ο118818111.1111·
11881111191911Μι11181·11ιιι81111811811.1118 8811888Βο118881.881ι1111
81111181·1111γ81ο118181:1ιο811911111'1Σ181ιι·1..11118811181888111888
18111888111181·Π181·11881ι18οιι181ι1ι·111181·ι18181·8ο1ι81211118111181·
88118121.1111111.
11811·Ρ11ο1ι 1-1νο111111:1)11811111818111ο11ιι8ο811ιο1ι1ννι1.1·80
81.ιιι·118911911111,118.8811181ιι 1181111181118ο188ο1111ιι·18118811
11111811118888111811181)111·1881:11111ι88811111111111111111118.Ρ. 8888118
11θΙ18181111188,119.98111188181118811811818Π18ι·11188811ιο111811131'
ι·ο188811νν11ι·11ο111811131'88111·1111118Βι1111ι11.
11811·Α. 11811181188-1118·11: 1)11.811111188Πτο1·18888ι118ι11
1811188811181,188881181'11111111111Βοο11οι1181. Π181·118ι·11ρ11ι1·181.
8111181181·8.1811181188118ιι8ο8ο8ιι8881111111.

1):18811182118881111881881111181·88881 81888111111811ο811οΟρο
1·111.111ι1νοι·8ο8ο111ι118118111121118881181281181·11181181.18111111·
11811118,111811111111111118.1111ι·1:11111811111181 8118 818111·
νν1111Ι1ο1ιο8 11818111· 11811811, 18118811 11111881118·
881118 81158881· 88111. 1118 11188818111811, 111911111
811181· 8111811811Οι18ι·11.11ο11 8ο1111ο8811811 81818
11182118111818 8881188811 8111118 νοι·1181111οιι 811111.
111111111111811181181·111181·9191111981'1181·Ν8.0111Νθ1Βοι·118111οι·11111·
ροι·1οι888181ι11·18811111111118111.1111118111881811188151118ι·111Σ1118
818111'1"88ιροι·11.1.1ι1·81ο18ο1888ο81181Κι·ο188ο81188,11188111111118·
8181181111111118118το1·8ι1ο1ι11118119811111181111111108Ρ11188881·
811811181111111188181·Α811811811ι1118181111·1118Βοι1ι·11ιο11ιι1181188
91811818.Αι18881·11818111181.ο8 8101111181888118181111118,1ιι 11881
1118181181ι1181ι81881818811811118111888811188,111181111111111811
111111811181ιοΕ111.1111111.1111Β'111111118181181.111ι'1·111118111811811οι8ιιιοιι11ο
ν811812ιιι18οι1818111:8ο1ο8οιι1111:1ι111818181111881118111·νο111ι·811ο1.
11181111'1118111111.111111.11111181·11118118188188888 ιιι 1188
ιιι11.81111111111188888888818 118118Ζ91189 1·81·νν81·
1811, 011Π9 118.8811198θ 11118888118888 1111118 111111
2ιν188ο1ι11οι· Νο111νι1οι1111811ο11 8811111811 181.
1111881111812111181·11181ι81ι118οι1νο8 8οιιιρο1811181·88118 8188
«1.11›;ιι828118ο»11881191119881'οι11111111ι1οιι8118, 8ο 111111118811111111
188881811811.111'ο111ο011818118888111.11οι·ο111Βο111118·ιι118811»
8881181188οι·111111811111.Βο1 1181·11ο11ο11 2111188118118111
11811 111181·81111111181ν888ιι111ο1181811Βο11188ι111881ι1188118111:
11111188 11881811881181181181·88181118880118181188Οοιι111ι1811188.·
1181188,11818118111888111811111'1181ει1181·81ι·8888188Α82ο18ο1ι1811·
11ν1ι·181111οι·11ιιι111θ1'801191118111118881181118888.
Ηοι·ι· 11.'Ι'1·ογ111888-Β1811: 1)19 1811181111οιιο111111·1118
νο1·81:1ι1ο11οιιο118ο118ι·181111111ο11ο11Ορο1·1111ο1ιο81111101'1191111·
11181118111111118881811111118181·11111119118111181·11111118011911118.118
11118181881.1818ιο1ι.1)1ο 11181188Ε81181·ιι1111888,1181·118νοι·8181111
118111118118881181811118Ι.8ιι11111ι111188ι88.1181·111111188188 88.011·
ν818111111118οι·Ρ11ο8811811181·881111112111111181.118111.8.8118ι·21811
211188888188111811ο8οι·818ο1ιοι8Β1118ι·ο11ο811811818Α1111111·8ιι88
1181·88111111 111111111111181111ιι·1881·8118111888 οι·8811ο1ιι11181'
118.111881·οο1ι118ι·1181.1111.ιι 11881· 2 ι11· Ζ11ιι 8 ο, 111111112111·
11ο 11ο 8 Ζ ει

.
1
1
8 ο (Β ι
· ο 8 8180118

2111129)
2ι1 8181188,8811111811

81111181·1161111888ν01811:111.1118

'

1111888121811811 111181
1888118811811111118811881811811

11οιι(81
811 881ιΙ1ι8ι11ο1·ο80118181·

11111111112. Η. 1181·Ρο11οι·111111111111818111οο18.81ονοι·, 11111181811
11111181·118111111111.888111181888118119119 1118(19111111111111111811
88118νο1·1ο1·οι11111111118.
11811· 8 1
1
.

111 1
1
1
1

11- '1'ιι188888111188818181111811111)1·. 'Ι' 1
·
ο γ -

181111ιι 11.11.11118811811181·181111:811118881811111181181·2888888118
181181181111.111118181111811811811818θιο81ο1ι18ρ118818111Βο1ι·11ο1ι1
118811881111181ιι 1181·8111111118111111181·Κ11Π111.Βο1 οι·νι·81181·ιοι1ι
1111111οι·18ι1811ο1111888111821111890111188111111818818811881111ο

1881.11811188281· 1181·ιι1118ι1881181·Κι·8188ο111ο8111111111181· ιι

18111ο,88ι11ο1ι111111ι1181Α11181το1181811188,11ο111118118111818881818
111888811818118θι1-11ιιι·11119118111818 11ο8111.81118οι·Α1111°9811118
881191191111111111811111.1111181·Αι·11ο11.18811.1ι1ι11111181118888888181.
1111111811.11811111811191118811818Βοο81118ιι1181181·118118118111·
11ο811ι111οι·ο81·1181111ο1111811ο8νοι·11181181·1,2. Β. 111811881188111111·
11111288Π81ο18ι181ιιι88881111181111211181ιν911181°»,1118811888811811
18.11νονθΙ'111.111Έ1111118Αι·21881188111288.1118111818111881Β1101·1911
118888188881118ο1ιι8ιι1218ο111111188111111181191111188111811888111
88881181181888118888'1"1ι1111811ο112118111181188.
118ι·181: 1

1
ιι 8111οι· -'Ι'1·111111ο118118118181811898911ο111ο111118

1811188111111881811ιι8811818ο11ιι1·181111111ο11οιιΟροι·811ο11ο1111.81118111
11811119.111118ννο8811111ο118Αι11881188181118881·1111881881 98,
88181181181111181·ι1ιι 1111811888νο1·11111111188ο111181·111118οιι11,81·
218881188811811111111111188112111111111811.

δ
) ΗΒΗ' νο11 811· 1111-1118111919891110”.88111888811811211

Α1118.118'1181·81818881121188888181118811111111881118118188Α8·

11118:11188111111188111118118188828 ρι·ο1οοο11118811811Βοοο111ιι88
111111182118188112811,111188 1

) 1ιι 211111181128181ν01'811291111θ211
81111118118818111111112

) 1118118111118828·ο11ο1188818181·ο11- 118
811181111111818811181118888111188881111111818118111111111ιιο11οι11ι·ο- 8181811181181118111811ι12111182111188 8181111811(5 111)1110110·
118111111181118.
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Πιε νει·εειιιπιιιιπε ιιιιιιιιιι:πεπ νοπ Πτ. ν. Β ετνι: πεειεΙΙιεπ
Αιιτι·ιι8·Απ.
θ) Ζιιπι Ρι·ιιεεε πετ πιιι' άετ ετετεπ Βιιιιιπε· ι;εινιιΙιΙτεπ θεω
ιπιεειεπ πιιι· ΒεετΙιειι.ιιπε; άετ 'Ι'επειιι'ι·επ·ε .πιο Πτ. Η. Τι· ιι
Ιιει·τ. εεννιιΙιΙι;.
7) Αιιι ειπειι ιΙιεεεεπιι€Ιιειιεπ Αιιιι·ιιε πεε Ρτιιεεε εεεεΙι1ιεεει
Με νει·ειιιιιπιιιιπε εειιι Υετιιωπά επ ιιιιι.ει·ιειι·επ, πω. ειπ πιε
«θεεεΙ1εεΙιειι ρτιιετιεοΙιετΑει·ετε επ ΒιΒιι» πιιι. ιιεπι ΑπεπεΙιεπ
:ιι ινεπτΙειι. τιιεεεΙΙιε ιιι6ε·ε άετ «ΘεεεΙιεεΙιε.ιι Ιιν15.πτΙιεεΙιει·
Αει·ιιε» ε·εει.ειττεπ.ι1ιε επ ιΙιτειιι Αι·εΙιιν €εΙιει·επι1ειι 8εΙιτιίτεπ
πιιι! Πεειιπιεπτ.ε ιπι πειιι Β.ιιιιιιιε ιιπιει·ιιιιιι·ιιι€επ, ιπ ιιεπι ειεΙι
.πε ΒιΙιΙιειΙιεΙι ε” «θεεεΙΙεεΙιει'ι ρτιιειιεεΙιει· Αετειε ειι πω»
1ιειιιιεει.
δ) Αεί' ειπειι ιιιεεΙιεπιιε·ΙιεΙιεπ Απι.ι·ιι8· πεε Πτ. Τι· ιι Ιι π ι· ι
ειιιι.ετιειι·τ.τ1ιενετειιπιιιιΙιιπ8· πεπ νετετεπι1, πει· Κιιι·Ιει.πειεεΙιεπ
Βιι.ιει·εεΙιει”ι ι1ενεπ ΜιτιΙιειΙιιπ,ς :τι τπιιεΙιεπ, Μ" πιε νεπ άετ
εεΙΙιεπ πει· «θεεεΙΙεεΙιιιιτ ΙινΙ. Αετιτειι ε.ιιεπε2εΙιΙιεπ 200 ΒιιΙ.
Με Βειιτεε· επι· ΑιιεειΙι·Ιιιπε ειπεε Ρι1εεε ει·εοπιιΙε Πιτ Με
1ι19.ιιεΙιεΙιεΒεΙιιιπιΙΙιιπιε θειετεεΙιτππΙιετ τιοει πιοΙιτ ΙιειΙιεπ νετ·
ινειιιιιιπΒ·ιιπι1ειι Ιιειιιιεπ, ε.. πιε εετιιιΙιειι1ιεΙιε Βεειετιειιιιις
πει· 2ιι ιιεπιεεΙΙιεπ Ζννεε1ιενεπ πει· ΙινΙΙι.πι1ιεεΙιειι ΒιπετεεΙιε.ι”τ
εεννιΙΙιει.ειι Βιιπιπιε πεειι πιοΙιι ετι“οΙει ιει, πιιι ι1επιΠιιιετι·ιεΙιτ

ιιιιιέτ
ει·ετ ιιεεοπιιεπ ινετιΙεπ Ι‹ιιιιιι, εοειι.Ι1πιο Βεειιιιιε;ιιιιε ειπ

ιιι 'τ
.

θ
) ΝεεΙι Ιιιι·Ιειιι8·ιιιιεάετΤει.ιεεετάπιιπε ιιεει·ιιιπιιιιτ ετεπιιτειι

ιπεεειις πει· ειεΙΙνει·ιτειεπάε Κτειεει.τιτ.Πτ. Α ρ ιπι; ειπε ΡΜ
ειιιιιιπι,@Με ιιπ Νιιιπειι πει· νει·επιππιιιιπε π. Βε1ιι· Πιι·
ι1εεεειι2ιεΙιτι,ε·εΜιιΙιεινιιΙιιιιιε Με Βεει·ειιι.ι· πει· θεεεΙΙεεΙιειι
πιιπ εεΙιΙιεεει πεπ Χ. Ι.ιν·ΙεπειεεΙιεπ Αετπτειπι;.

8εΙιΙιιεε.
Πτ. ιιιει1.ινιΙΙιεΙιπ νιει·Ιιιι Η”,

ε. Ζ. Βεει·ετειτ.

ΙΙει·πιιεειιιεε.

- Ζιι Βεε·ιππ τιιεεεεδειπεετετε Ιιειςιιιιι· ‹1ει· Ρτείεεεοτ άετ
ΒνρΙιιΙιεεΙοειε ιιπε Πει·ιιιετοΙοειε επ άετ Πιιινει·ειι.εε Κεεειι,
Πτ. ΑΙειιιιιιάει· (ιιι.ν, (Με εεμ.ιιει€ε .1ιιιιιΙει.ππιεειιιετ ΙιεΙι ι·εΙι ιιιιιιςΙιειι., Ιιει ινεΙεΙιει· (ιεΙεπειιΙιειιι ιΙιπι
νεπ πεπ Ρε.ι·ιιΙιε.ιεεοΙΙεεεπ ειπ ΑΙΙιιιπι πιιι πεπ ΡΙιοτοετε.ρΙιιειι
άετεεΙΙιεπ υπό Αιιι·εεεεπ νοιι Αει·2ιεπ Μπι εειπεπ 8κ:Ιιιι1ετπω.
ιεεειιιεΙιτ ννιιι·ιιεπ.- Πει· ΙιεΙσιπιιιε ΡΙινειεΙοπε Ρτει`. Πι·. Η ει·πι ειπ π Η ιι π Ε:

ιιι Βει·Ιιπ Ιιειι νει· 1(ιιι·πειιι εειπεπ 60. Ο ε1ιιιι·τετ ε! Βιε
Γειει·ι:. Απε ι1ιεεειιιΑιι18.εεννιιι·ιιεπεπιεεΙΙιεπ ειπε νεπ ειπει·
Αππιι1ιΙεειπετ ι'τιιΙιετειι 8εΙιιι1ει· νετιιιεειε ΓεειεεΙιτιιτ ιιιιτεΙι
ετα. Μεπι1εΙ ιιιιει·ι·ειι:Ιιι.- Πει· Ρι·οι'εεεει· πει· 0Ιιειιιιε Πτ. ΑΙειιιιπ πει· Πιιιπιπ
ιειι ειιπι εεΙειιι·τ.επ Βεετε ω" πει· ιιιιΙιιιι.τ-πιειιιειπι
εο1ιειιΑεειι1επιιε Πιι· ειπε πε.εΙιετε 0ιι ιιιιτιεππιιιιιι
ννιειΙει·8·εινε.ΙιΙτ. ννεπιειι.- Πιε ει. Ρειετειιιιηςετ ει:ιικ1ι.ιεεΙιεΒιιπιιϋ.ιεεετπιπιεειοπΜε
ιιι Αιιεει.ιεεΙιι: πει· ετερι·ιεεεΙιεΙιεπ 'Ι'Ιιε.ιιε·Ιιειε πεε Πι·. θ. 1

.

Αι·εΙιεπ εΙεΙ‹ι, ννε1εΙιει·πιιεΙι 20_ιιι.Ιιι·ιι;επιΠιεπει: Με εε
ι·ιι.ιΙιεπάεε ιιε1ιειΙ πει· Οειιιιιιιεειεπ εειπεπ Α1ιεεΙιιειι @πειιι
πιεπ πιιι, ΙιεεεΙιΙεεεεπ. ι1ειπεεΙΙιεπειπε ΑτΙτεεεε 2ιι ιι1ιει·τειεΙιεπ
ιιπι1 εειιι Ροι·ιτει.ι.ιπ πει· 0ιιπ2Ιει ε" 0επιιιιιεειεπ πιιι'ειιιι€ιπε·επ.- Απ άετ πιιΙιΗ.ιι·-ιιιειιιοιπιεεΙιεπ Αεειιεπιιε Με ειεΙι Μες.
ρΙιετιιι. (3ιπειιιιι·ε Με Ρι·ινε.ι:εεεεπι ει" ΡΙιειι·
ιπειειε Ιιιιιιι1ιιιι·ι.- Πετ 1ιιερεειει· εεε 1ι1ειΙιοιπεΙννεεεπεπει· 1πει.ιιιιι.ιεπεπ πει·
Κιιιεει·ιπ Ε1ιιι·Ιε. Πτ. Ν. Η'. Βειι τιιε·ι ιι, κι ειπ 7

. Γε
Ιιτιιει··ιπε ΑιιεΙιι.ιιιι Β·ει·ειει. ιιπ‹ι ειτε ννιιιιι·επ‹ι εειιιει· ΑΙιννε
εεπ1ιειι.ιπ εειιιεπ 11`ιιιιειιοιιεπΜε 11ειιιοιπε.Ιιπερεειοτνοπ πειπ
ΠειΙιριι.ειιιιτει·Πτ. Ο. Βειι εειιι ε ε νετιτειεπ.- Πει· Ρτεΐεεεοι· πει· ΚιεινεεΙιειι Γε.ειιΙι.ει.εΙιΙιπιιι Πτ.
ΤειοΙιιι·Ιιενν πιιι: επι 25. .1ειιιιιιτ Με ΠπιςΙιιεΙ‹ .<.τειιιιΙιτΜε
ειπει·ΙΕΙεπιι_ιεεά ιπ πει· Πιιιι;εεεπιι νεπ Β‹ιινπο (νιίοΙΙινπιεπ)
νεπ ειπεπι .1πε·ιιε·επεεεειι,πειιι Ιπ ειιιεπι· θε ιι., ειπε νει·εεΙιεπ
νει·ννιιπάει 2ιι ινετιιεπ. 01ιεεΙιοπ ιε Κιι,εεΙ. ινεΙεΙιε εννιεεΙιεπ
άετ 2

.

πιιπ δ
.

Βιρρε ειπ8·ειιτιιιι€επ, Με ΙιπΙ‹ε Ι.ι1ΙΙΙΒ'θ ιιιιι·εΙι
Ιιο1ιτι.Ιιειι, εοΙΙ πει· νετινππι1ειε ιιιι·1ι ιιπ θεπ2ειι ινοΙιΙ πεπε
πεπ πιιπ 1:1οι1°ιιιιπι;επι Θεπεειιπ,ε· νετΙιεπάεπ εειπ.

(πιω. 8εΙοινο. - πι.)- Βει'ει·ι1ετ τ: Πει· 1ινΙε.πιιιεεΙιε ΜειιιοιπεΙιπερεειοι· Πι·.Αι·ιετειν - 2ππι ΒιειιιετετΙι.- Βι·πειπ τι τ.: Πει· επεεετετετιιιιιεειι;ε _ιιιπ,<ι·ετεΙι1ειΙιειππΙ
1ιεεπιτεΙιειιιι ΜειιιειπεΙιΙερει·ιεπιεπτ. ΟεΙΙεειειιι·ε.ιΙι Πτ. Β_ιΜι
1εννεΙτι
- πιιιπ ΘεΙιιΙΓεπ πεε Ι‹ιιι·Ιε.ιι‹ιιεεΙιεπ Με

ιιιειιιε1ιπερεεεετε.- νετε.ΙιεεΙιιεεει: πιε Πινιειεπειι.τπιε. Βιε.ετετε.ιΙιε
Βτο11ιιπ‹Ι θε1άειιΙιετε·, εειτ1επιιι. Ππιι'ετιιι.- νει·ειει·Ιιεπ: 1
) Απι 6
.

ΠεΙιι·ιιιιι· ιπ πι. Ρειει·ειιιιι·π
άετ ΟτεΙιπειει· εεε Ιιιεειε;επ ει.πάιιεεΙιεπ ΑΙειιπιιάετ-ΗοεριιεΙε,
Πτ. .
Ι ο ε ε ρ Ιι ΒΙ ιι πι ε ε τ ε: . ιπι εΙιειι νοΙΙεπιιειεπ 05. Ι.ειιειιε
_ιε1ιι·ειπ 1·`εΙἔε ειιιεε ει·Β·ιιιιιεεΙιειι Ηετπιε1ιΙετε. Πει· Βιιιπε

εε1ιιειΙειιεεπι.ιιιιυι.εειπε Κοινω πεπ Ιιει:ι.ε εειιιε πιετΙιειιιιεεΙιε
ΑιιεειΙι1ιιπε· ιιι Πετρε.ι ετΙιιιΙΙ.επ. ινε ει· νοπ 1868-64 ετιικ1ιι·ι.ε.
ΝεεΙι ΒιτΙειιπππε πει· Ποειετινιιι·‹ιε εεειιιιιιεε1Ιιει, να” Β

. ΑΜΙ:
επι ΚτεπΙιεπΙιεπεε ιπ .1επιειιτε;.ιΙεπιι ΑΜΙ: ιιι ννιιΙιΙει. ειει:ΙεΙτ.ε
εΙιει· ειιΙά πεειι θε. Ρειει·εΙεπτε· ιιΙιει·, ινε ει· Με ρι·ειειιεεΙιετ
Απε πω! Οτάιπει.οι·Με πιτ εειπεπι ΙιεΙιεπεειιτΙε ι'ιιιιςιι·τε. Νε·
ιιεπιιει εεεεΙιείι.ιει.ε ετ ειεΙι ιιιιεΙι πιιι ι1επι ΙΒιπ1ιεΙειιπιιτεπνεπ
ΠειοΙιεπ. - 2) Ιπ ΜοεΙιειι πιιι θ. ΟειεΙιει· πει· Ορει·ετιι. εεε
θεεΙιεΙπι1ιει· ΚτειιΙιειιΙιε.ιιεεε Πι· νν ο 1 ιι ε πι ιι ι· 8 ο

ι ιι π ιι ιι ·

εεττ: επ θεΙιιτιιερερΙειιιε ιπι ΑΙιετ νεπ 50 .1ιιΙιι·επ."Ποτ νω
ιιιει·ιιειιε. ινεΙεΙιετ εειτ 1872πιε ιιτπτΙιεΙιε Ρτιι.ιιιε ιιιιειιει.ε, ννιιι·
ειπε Ζει: Ιεπις εποε 1ι.ΙτετετΑπ: Με Βεεεπιιιιιπ'εεΙιεπ πιιι!
πεε ΑΙιειι Κε.ιΙιε.ι·ιπειι-ΚτππΙιειιΙιειιεεε, εεννιε Ι2θΙ1)θ!”.0€8διεπι
ιειειινεεεπε πει· ΒιετΙι 1.1εεΙπιιι. νει· 2 .1ιιΙιι·επ ΙιιιΙιι1ιι.ιι·ι.εει·
ειεΙι Με Ρτινιιιιιεεεπε πιτ Ρει·ειιεειειι πιιπ ΑιιεειιΙιετιεπ ιιιι ε”
ΜεεΙιειιει· Ππινετειιιιι. - 8) Αιιι 1. ΠεΙιτιιει· ιπ ΠεεΙιιιι.ππει·
θει·ρεπι·ει. εεε θτεπε.κΙιει·εοτρε. ννιτΙιΙ. ΒαιιιιετιιιΙι Πι·. 1

.

Θ.
Πι ιι ε 1ιιιιιιι ιπι 62. Πεεεπειιι1ιτε ειπ Απειπε ρεετετιε. Νε.εΙι
ΑεεεΙνιτιιπε· πεε 0ιιι·ειιε επ πει· ιπει·Ιιεε-ε1ιιτπτειεεΙιεπΑεε.ι1ε·
πιιε ιπι .ΤιιΙιτε 1800 πω· Π. ειιεεεεινε θι·ιιιπει.ετ επι Ι·1ε1ειπ,ε;
ι'ετεετ ΙΙι1ιΙιιιιι·Ιιεεριιε.Ι, ΒεΖιι·Ι‹εεειιΙιει πεε 11οεΙπιπει· ΜιΙιιετ
ΙιειιτΙιε, Πινιειεπε.ιι·πι. πεπ ειιΙει.ιι 0ετρεει·ιε. - 4) 1ιι ΕΙενιιΙ
επι 2

.

Ιΐειιτιιειτ πει· ιτιιΙιετε πιιιιιιιιιι·2ι. δι.επτετε.ιΙιΠτ. Εεε·

ρ εΙ‹Ι ν. ΒΙ πεΙιε τ, ννε1εΙιει·εειι: 1858 Με ΑΜΙ. ι.Ιιιιτιε ι.νειι·.- 4) Ιιι Ρως επι 5. Γεετιιιιτ π. θε. πετ εΙιετιιιι.ΙιεεΡτει'εεεοτ
πει· ι1ειιιεεΙιεπ Ππινειειιιιι, Ηοιι·ιιτΙι Πτ. .1εεερΙι νοπ
Η π ε επ Ιτ ε. ιπι ΑΙιει· νεπ '70.ΙπΙιι·επ. Πετ νετει.οτΙιειιε. πιει
εΙιετ νοπ 1850-91 Ρι·ει`εεεοι· πει· ε·ετιεΙιτΙιεΙιειι πωπω ιπ
Ριτς ννιιι·, Με πιιι' εειιιειιι θρεειιιΙειεΙιιετ ΙιεΙιπΙιι·εεΙιεπ‹ι ε

ιινιι·Ια. 8ειπ Ηειιιιωνει·Ιι ιει εειιι «Πεπι1ΙιιιεΙι ι·1ει·8ετιε τ·
ΙιεΙιεπ ΠειΙιειιι» (4 Βιι.πάε).- Πει· 1ιεΙωπιιιε ΒειειετιεΙεεε. Ρι·ει'. ειιι:ι·εοτιι.πετ ΚτεΙπιιιετ
Ππινει·ειιιιι., Πτ. Ο ε ε Β ιι ι ιν ι ε. ινεΙεΙιει· ειπε ΙΜιτεεΙιιιιι
επιπιπιτ πιιπ εεττ.ειιιτ:ΙιΜε Αι·2τ ινιτΙιτε, κι ε ιι πι ο τά ε π τ·
Ιιε1ιειι Ρι·οι'εεεετ ει·πιιιιπι ινοι·πειι.- Πει· Ρτινιιιάεεεπε ιπ Βι·εεΙειι Πτ. νΙἴπΙ τ. Ιι ει· Κ ιι πι -
ιπ ε Ι . εΙιειπεΙιε·ετ Αεειειεπι πεε ρει.Ιιε1οε·ιεεΙιεπ Απιι.τειιιεπ

Β ε:: Ιι Ι ι π ε Ιι ιι π ε ε ιι (Ηει·εεεειιτε) Με πεε θΙιιτιιτιςεπ
ΜιεΙιιιΙιεεεΙι ιπ Βι·εεΙειι. ιει πειιι πιιεεει·ετι1ε πι·ΙιεΙιειι Ρτει'εεεετ πιιπ Πιι·εει.ει· πι” ΚΙιιιιΙι ιπι·
ΟΙιτειι-, Ηιι.Ιε- πιιπ ΝπεεπΙιτεπιιΙιει τοπ ιπ Βι·εε·
πιιι ει·πιιππι. ννεττΙεπ. Πι· ςΙειιι. εεεεπινετιιις πιιι 11 ι ο Ι

ι ιι -
Ιιειι πιιεππιπιεπ ειπ «ΗειιιΙΙιιιεΙι ι1ει·ΚτεπΙιΙιειι.επ πεε ΜιιιιτΙεε»
Ιιει·πιιε. (ΑΙΜ. ιιιεει.0.·ΖΕ8·Ι- Με ω «Ιιειζιετππε·ε-Αππειαετ» ιιιεΙ(Ιει. 181(ΠΠΠοΙ'(ΜΙψ
ΙιεΙιεπ ΡιεΓεεεει· πει· 11εεΙιεπετ Ππινει·ειιιιι. Πτ. 'Ι

' ι ο Ιι ε π
ι ι -

το νν, πειιι ειπε. ρΙιε.ι·ιπ.Γε τ ι·ειπ πιιπ πειιι Ρι·ενιεετ Ιλ· ε

ι: ε π ε ι· επι' ιΙιι· θεειιεΙι ΑΙΙει·ΙιεεΙιει. ιι·εει.ιιι.τετι.νεττΙειι,

Β ιι πι πι Ι ιι ιι Η ε τ
ι

ιιπτετω. θειιιιΙετιι πεπ νετεΙιτετπ πετ νει·
ιιιεπειε εεε ινειΙιιιιιι Πει ριιιει· Ρτοιεεεοτε Π ι

· ιι ε· ε π ε ε τ Π'
ΙιεΙιιιι'ε Βι·ι·ιεΙιιιιππ ειπεε ΠειιΙιπιιιΙε επί εειπετπ

Ο ι· ει
.
ιι ε
,

2ιι νει·επειιιΙιεπ.- Ζει· Σι·τιοΙιιιιπε ειιιεε θεπεπει·ιιιπιε Πιι·
8εΙιινιπ‹1 ειιεΙιτιπε ιει πετ Βιιι.ιιτ ΜοεΙιιιιι ειπ 0ο.
ριι:εΙ ιιπ Βειι·ει€ε νεπ 200.000ΒΙι1.νοπ ειιιιιςεπ νωπ
ιιιιιιετπ εεερειιιιει. πετάω. Απ ε... 1ιεεΙιιιει·ιιιςεπθρεπιιε Μ·
πεπ ειεΙι ΙιετΙιειΙιεςεπιο ει·ΙιΙιεΙιεπ ΠΙιτειιΙιιιτπει· Π. θ). Β ιι ε ιι ·
πιε.ιιειν, Θ. 1. Ο. πιιπ ΑΙειιιιπει·ε ΒεεΙιπιιι.ιιοννε, εε·
Με πιε Κιιιιι'πιειιπεΐι·ιι.ιι ΙΙ ε τι ο ι ο ννει.. (ΗΘΗ- Πει· Ορετπειι.πι.ι·ετΠ. Κ. Ν ι ιι ε Ι ε Ιιι πιιι ιι. Α. πει· πιι -
Ιιτει·-ιπεπιειπιεεΙιεπ Αεεεειιιιε 5000 ΒιιΙ. επ
Βιιρεπειειι νει·ιπιιεΙιι.- Ιπ ΜοεΙιιι.ιι πιω νει· 1ζιιι·ιεπι πινει ετιι.ει.ιεεΙιε
Βιιτειιιιε επι· πιιεπιπεΙιΙιεΙιειι Πιιτει·ειιεΙιιιιις
ιιιιι·1 Βε1ιεπιιΙππε νεπ ΠιριιιΙιετι εΐει.Ι1επ ει·ειιιιετ.
Πειε ειπε ιιειιπτιει ειεΙι ιπι 2

.

2ι.ε.ειΙιτειιΙιεπΙιεπεε, πεε επιιετε
1ιειπι εΙιεπιιεεΙι-Ιιε.ετετι0ΙεπιεεΙιειι1πειιτιιι. πεε Πτ. Β Ι ιι πι ε π ·

τ Ιι ιι Ι. (ΠοεΙτ. Π. Με.)- Πιε νει· 1ζιιτ2επιιπ Βει·Ιιπ εΙει.ττεεΙιεΙιι.ε(Ιεπιει·επιτ ιπειιι·
ειπιεεΙιετ ΒιιεΙινει·ει.:ιπάι8·ει·ε.ιιε ιιιεΙιτει·επ ι1ειιτεεΙιεπΒιιιπιεε
ειιιιιιεπ Με ειεΙι ειιιεΙι πιιι πετ ?τεμ πει· Ζ 1118.ε ε ιι ιι ε; ν ο τι
11'τειιιεπ 2ππι ιιιειιιοιπιεεΙιεπ θι:πιιιιιιιι πεπ πιιι·
ΙιπιιιιιιτιειιΙειιειι εεεεΙιε.Μει. ιιιεεε Ε'τε.ιτε εειιι· πιτ π ο ε ιι

ιι ι ε Ιι ι ε ρ τ ιι εΙι τε ι τ ει·ΙιΙϋ.ττ. επιιιιιΙ πιε ΠεΙιτΙιειτ. άετ πειιι·
εεΙιεπ Πιιινετειιιιιεπ ειοΙι ιέεςεπ Με ΖιιΙεεειιιιε ετ1ι1ετι.Ιιιι.Ιιε.- Ειπε νετειιιιιιιιΙππε πει· επ πεπ ΚΙιιιιΙιεπ ιπ ΗιιΙΙε ε.. ε. θ.
ννιι·Ι‹επ‹Ιεπ Αει·ειε Ιιιιτ πιιι 72 ,εεεεπ 15 8τιπιιιιεπ ΙιεεειιΙοεεειι,
Ρι·ειεετ πεε;επ Με ΒετΙιει1ιε·ιιπε· πεε πειιι
ΙιεΙιεπ ΘεεεΙιΙεεΙιτε επι ΙιΙιπιεειιεπ Ππτετι·ιεΙιι
επ ει·ΙιεΙιεπ ιιπι1 ειπε ειιιερτεεΙιειι‹ιε Κιιπι1ι.ιεΙιιιπς πει άετ πιε
ἀι‹:ιιιιεεΙιειι ΡπειιΙιε.ε άετ· Ππινει·ειιιι.τ ΗεΙ1ε ειιιπετειεΙιτ. Πιε
ΚΙιπιΙιετνει·ειπιε;ιιππεπ εΙΙει· ι1ειιιεεΙιεπ Ππινει·ειι€ι.τεπννετι1επ
ιιιιΡεεΓι›ι·‹Ιεττ,ειεΙι ιΙιπεπ ειππιιεειιΙιεεεεπ. (ΑΙΜ. πι. Ο.-Ζτις.)- Πιε ιιιεειιιΙιτιρ;ε.ΤεΙιι·εενει·εειιιπιΙιιπε πεε νει·ειπε πει· ι1ειιτ.εεΙιεπ 1ι·ι·επιι.τετε πιιπ επι θ. (21.)
ππιι 10. (22.) Αρι·ιΙ ιιι Η ε

. Ι Ι ε εκε.ι.Ι.ιιππειι.- Πει· πε πιεεΙιε1πιρΓεεεπει·ειιπά πιιι ιπ ιιιεεεπι
.1ε.Ιιτεεπι 18., 19. πιιπ 20. .Ιππι π. Βε. ειπειι ιιι τε τιι πεισ
ιιιι1ειι 0επε·τεεε ιιι Βει·Ιιπ νει·ειπειεΙιειι. Πτ. Ψ11·
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Μ 8 Μ. Ρειετειιιιτ8. 20. Ρειιτιιε.τ (4. Μετ2)

1ιιιιιι1ι.:Βι·. νν.εειιιεω:1ειιη·ειιιει άετ Βιιιιρ;ειιιιιιιει·ειιΙοεε. - ΒιιοΙιετειιΖειεειι ιιιιά Βεερτεειιζιιιιεειι: Βεε.Ι
ΒιιεγεΙορεάἰε άει· Βεεειιιιιιι:ειιΗειΙΙτιιιιάε. Ιιετιιιιεε;εεειιειινοιι Ρτοι'. Βτ. Α. ΒιιΙετιιιιιτι;. - .-ιιιεειιε ε.ιιε άειι ΡτοιοΙτοΙΙειι
άετ ιιιεάιοιιιιεοΙιειι θεεεΙΙεειι_Μ'τ 2ιι Βοι·ριιι.. - Ζτιεειιι·ιΓι :ιιι άιε Βεάειειιοιι. -- νει·ιιιιεειιι:εε. -- ΜοττεΙιτΜε
ΒιιΙΙειιιι Μ. Ρετετειιιιτεε. - Αιιιειρειι.

!ειιιγοι Μι άετ Ι.ιιιιμειιιιιιιετειιισεε.

ν

Πτ. Ψ. ἐ”::ιιιεΙε.

Ψειιιι Με ΠΜ. Βεειιι ιιι ιιειιετετ Ζω άεε ΙΙε.ιιριεε
ινιοΙιι εει άετ ΒεΙιειιάΙιιιιΒ άετ Ι.ιιιιΒειιιιιΒετειιΙοεε ε.ιιΓ

Ιιγειειιιεειι-άιιιιετιεοΙιε ΜεεειιεΙιιιιειι Ξειε.ει επτά, ιιιάειιι
ιιιιιιι Πιτ ειπε ΜΗ ιιιιά Κτει”τιΒε ΕτιιιιΙιτιιιι8 εοτει, Με
ΨιάετειειιάεΜιιι€ιτειι άεε Οτειιιιιετιιιιε άιιτεΙι ιιγάτοιιιετο.
ρειιτιεειιε ΜειιιριιΙειιοιιειι ειι Ιιειιειι ειιοΙιτ επι., εο Μ”
ιιιε.ιι άοεΙι ιιιοιιι οιιιιε ειπε ιιιεάιοειιιιειιτϋεε Τιιετεριε ευε
Ιτοιιιιιιειι, Με εει άετ ινοιιιιιιιιιειιάειι ιιιιά ιιιτεΙΙιεειιιειι
ΙἰΙεεεε ιιιιεετετ Ρειιιειιτειι ιιιεΙιτ Με Πιιιει·ειιιι2ιιιιι; άετ

ιιγειειιΞεοιι-άιετειιεοΙιειι ΒειιιιιιάΙιιιιε άιειιτ, εει άειι ιιτιιιειι
[ειπεπ ιιιιά άειιι ειιιΓετ:Ιιειι νοΗτ _ιεάοοιι ιι

ι

άειι ιιιειειειι
ΡεΙΙειι ιιΙΙειιι ιιι ΒειτειεΙιτ Κοιιιιιιι.
Ποτ ινειιι€ειι άετ νιεΙειι θειιινιιιάεϋοΙιτιι.ιειι ετΙειιιιειι
εε ιΙιτε ΜΜΜ ΗειΙιιιι€ ιιι ειιιετιι ιιιιΙάετειι ΚΙιιιιιι. οάετ
ιιι ειιιειιι Βιιιιιιιοτιιιιιι Ζιι ειιοΙιειι. Βιε ετοεεε ΜεΙιτ2ιιιιΙ
άετ Ρε.ιιειιτειι Ιαιιιιι ειιιε τεάιοιι.Ιε Αειιάετιιιι8 εειιιετ Βε
Βειιετνειεε ιιιι:Ιιτ νοτιιειιιιιειι; Με Ρει.ιειιτειι ειιιά ιιιιτ 2ιι

ΜΜΜ Βεειτιιιι€ειι, Ιιετειιε εειιινετ ΙιτειιΙι, ειοΙι ιιιιά Πιτειι
Αιι€ειιϋτιΒειι άειι Ι.εΒειιειιιιιετιιεΙι επειι ιετιιετιιιτι το νετ
άιειιειι. 13εειι Ιτοιιιιιιι ιιοι:ιι, άεεε άετ ειιιιιιοιιε Μειιιι νοιι
άετ ΨιτΚιιιιε νοιι Ι..ιιΠ: ιιιιά ινε.εεετ Μπι τω ΜΗ. ειιά
Πιτ ιιιειιι νετιτιιι1ι. Ειπε «Μεάιοιιι» "ΙΙΙ ετ Ιιειιειι, άιε
Πιιιι εειιιε θεειιιιάιιειτ ινἱεάετεειιειι εοΙΙ ιιι ειιιΓεοΙιετ ιιιιά

Ιιετιιιετιιετ Ψειεε, οιιιιε άεεε άετ ΠεΜειιοιι άετεεΠιειι ιιιιι
ιιι εειιιετ Ατιιειι Ιιιιιάετι. οάετ ιιιιιι εειιιε Ζειι τιιιιιιτ.
Ι)ειε νοΗτ Ιιειιι€ι: ιιιιιι ειιιιιιιιιΙ Με ειιιετ ιιιιιιεΙιειιτειι Ζε
Ιιι€Ιιειτ επι εειιιειι ειιιιετεεετεειιτειι Αιιεειιιιιιιιιιεειι ιιιιά
Θειτοιιιιιιειιειι, ειπε Αετιάετιιιιε άετεεΠιειι ιει ιιι ε.ιιεειι
Βετετ Ζειτ ιιιοιιτ 2ιι ετιν:ιι·ι.ειι, πιτ Με Με Κιιι;;ετειι
ιιιι1εεειι άειΙιετ ιιιιοΙιεειιετι ιιιιά ιιιιε άιεεειι Αιιεσιιιιιιιιιι€ειι
άεε νοΙΙιεε Με ειι ειιιειιι εειινιεεειι Οτεάε ειι2ιιρεεεειι
ιιιιά ιιιιε ιιιιι ιιιιιειι ιιιιιιιιιιιάειι ειιοΙιειι, Μι ινιτ εοιιει ιιιιτ
Μιεεττειιειι.ετιι·εοΚειι ιιιιά άεπι ΟιιτρίυεεΙιετιιιιιιιι νοτ
εειιιιΙι Ιειετειι ιτιιτάειι. Εε @Η εΙεο ειειι ιιετ:ιι ειιιειιι
ΒΙεάιειιιιιειιι, ειιιετ «Μεάιοιιι» ιιιιι2ιιεεΙιειι, άὶε ιιιιοΙι ιιιιιετ

άὶεεειι ιιιιειιιιειι€ειι Πιιιετϋ.ιιάειι νοιι Νιιι2ειι ει ιιιιά άειι
ΚτειιΜιειτερτοεεεε άετ Βιιιι€ειιιιιιιετειιΙοεε Βιιιιειιι; ειι Βε
ειιιιιιιεεειι ιιιι Βιιιιιάε Μ..
Σε ινετάειι εει άετ Ι.ιιιι€ειιιιιιιετοιιΙοεε εειιτ νιοΙε ιιιιά
άιε τετεεΙιιεάειιετιι€ετειι ΜΜΜ ιιιι€εινει.ιιάι ιιιιά ειιιρίυιι
Ιειι. ΑΙΙΒειιιειιιετετ ΑιιετΚειιιιιιιι8 ιιιιιετ άιεεειι ετ1”τειιι
ειοΙι άεε Οτεοεοτ (νοιι άειι Με εγιιιριοιιιειιιεειιε ΜΜΜ
Μι: ιιιιειιιιιεΙιτΙιεΙιειι Νιιτοοιιοιε εεΙιε Μι επι), άεε Με
Μι ιιι νἱεΙειι ΡεΙΙειι τω: Βιιτειιι Ε)τίοΙΒε ιιιι€εντ:ιιιάτ ΙιειΙιε
ιιιιά άειιι Μι νοτ ιιΙΙειι ειιάετειι άειι νοτειιε εει». Βοοιι
Μάι άεε Οτεοεοτ Ιειάετ ειιιιΞε Βιεειιεειιιιίτειι, Με εειιιειι
ΟειιτειιοΙι ιιι νιεΙειι Ρειιιωι νετΒἰετειι. Οτεοεοι: κι @πιε
τιιΠ: ιιιιιιΒε ΕτΙιτεεΙιειι ιιιιά Ιιείιι€ε Βιεττιιϋειι Ιιετνοτ,
εοιιιιιεεΙτι ιιιιά τιεοΙιι ειιεεετάειιι ε.Βεο!ιειιΙιο!ι ιιιιά ΙιθοΙιει;

ρειιειτειιιι. Κιιτ2 ιιιιά μι. ειιι _ιεάετ Ρτεοι;ιΙιετ »Με εξι
Βε2ιτιιι1Βειι εειιι, άειι θειιτειιοιι άεε Οτεοεοιε ειιιιιιειεΙΙειι
ιιιιά ειι ειιιειιι ειιάετε1ι ΜιιτεΙ ιιι ε·τειΓειι. νιεΙΙεἱο!ιτ ειιιά
ιιι άειιι ΟτεοεοιεΙ ειιά ιιι άειιι θιιιιμοοΙοιιτιιοιιετ Επικε
ιιιιττεΙ Πιτ άεε Οτεοεοιιιιιι Γιι;;ι εείιιιιάειι. άοεΙι κι άιε
Ετίτιιιτιιιι8 άεει· Με ΚΥιτ1τιιιιε ιιοοιι ευ Κιιτε άειιιετιιά
ιιιιά Μαι ειο!ι ιιιτετ ειΙΒειιιειιιειι Αιιιτειιάιιιιε Πιτ ΙιοΙιετ
Ρτειε ειιιεεεειιετεΙΙετι.

·

Ιιι άειι ΡειΙΙειι, ιιι άειιειι άετ Θειιτειιοιι νοιι Οτεοεοι
Με άειιι ειιιειι οάετ ειιιάετειι Οιτιιιιάε ιιιιτ οοιιιτειιιάισιτι
ετεοιιιειι, Ιιειιε Μι ιιιιεΙι ιιι άειι Ιει2ιειι 2 .Ιειιιτειι ιιιιι
Βιιτειιι ΒτίοΙΒε άεε ΙοιιτιοΙε ιιεάιειιτ. Ζιιτ Οτάιιιιιιιοιι άεε

ΙοιιιτοΙε ινιιτ‹ιε Μι άιιτοΙι ειπε Ατιιειι νοιι1)ι·. Μ.Κοιιιι ή

ιιι ΗιιιιιιιιιτΒ ειιεετεει ιιιιά εειιΙιεεεε Μι ιιιιι:1ι ιιιι ?Μειωτ
ΙιοΙιειι εειιιειι ΑιιεΓιιιιτιιιι€ειι ω. 8ο ιτιειτ ειι 8εΙιειι Με
Κοιιιι ΙιετεοΙιτιεειι ιιιιοΙι ιιιειιιε ΒτΓεΙιτιιιιΒειι ιιιοΙιτ, ά.Ιι.
Κοιιιι ειειιτ ιιι άειιι ΙοΙιιγοΙ ειιιετι νοΙΙΙιοιιιιιιειιειι Βτειιι.2
Πιτ άεε 0τεοεοτ. ειιά ιιεΙιειιριει, άεεε ιιι Ε'ειΙΙειι, ιιι άειιειι
άεε ΙοιιιτοΙ νετειιε;ι, ιιιιεΙι Οτεοεοι ιιιεΙιτ.ε ιιιιι2ε. Μι βε

νοτειιΒε άοοιι άεε Οτεοεοι, ιιεΙειιεε πιιτ ερεοιεΙΙ άειι

ΚτειιΜιειτερτοεεεε ιιι άειι Ι..ιιιι€ειι ειιιεειιιεςΙειι ειιετάιεεΙιετ
2ιι ΒεειιιΒιιεεειι·εεΙιειιιι, ΙιεΙιειιάΙε ειιετ ε.Πε ΡειΙ1ε, ιι

ι

άειιειι Οτεοεοι ιιιοΙιτ νετιτιι€ειι ινιτά οάετ ιιι άειιειι ιιι

Η Η ο τῇ: Κ ο τι ιι : Με ΒειιιιιιάΙιιιιε άετΒιιιιιτειιιιιΙιει·ειιΙοεε
νετιιιιττεΙετάεε ΙεΙιιγοΙε. Πειιτεο!ιε ιιιεά. πω. Ντ. 28: 1896.



θ!!

π!ε θι!!!Μτ!!ππε πεεεε!!!ε!! !”!!τε!!!ει! !ι!πεε, εε ε. Β. !π
Ρ!!!!επ !!εε!!ετεπ!Βετ Ρτεε!τε!!ε!!. τι!!! !ε!!!νε!.
Ιε!! 8!!!8 Αι!ίε.ι!!;ε ει! τω!! (!ε!!τεπε!! πεε Ιε!!!νε!ε τι!!!
ε!!!ε!π 8εΜεεε!! Μ!εε!τεπεπ !!ετε!!, πε!!π Ιε!!!νε! ε!ε!!!
ε!πε Α!! !πεπετι!ετ Ρε.πεεεε πετ: «Βε! Ρτεπεπ!ε!πει! πππ
Ο!!!ετεεε, εε! θει!εττ!!εε, εε! Κτε.!!!!!!ε!!ε!! πετ Ηι!π!, πετ

νετπεπππεε- πππ θ!τεπ!ε!!ο!!εετΒεπε, εε! Ι.ππεεπ!π!!ετ
επ!εεε, εε! Ηε!ε-, Νεεει!- πεπ Απεεπ!ε!πεπ, εεΜε εε!
ει!!!!!ω!!!ε!!επ πω! τ!!επ!!!ε!!εε!!ει! Α!ῖεε!!επε!! ε.!!ετ Απ»
εε!! !ε!!!νε! ππτε!! εε!!!ε <τεππε!τεππε!!, εεπε!!νεπ πππ

επ!!ρε.τεε!!!!τε!ι Ε!!;ει!εε!!!!!!ει!, ει!πετι!!!!ε!!ε ππτε!! εε!!!ε
π!ε Β.εεετ!!!!επ !!ε!ετπετ!!πε!! πππ πεπ 8!.ε!!ννεε!!εε! ε!ε!

Βετ!!πε!! νν!τ!!π!!εε!!» νεπ Ετίε!ε εε!!!, Με Οοτπεε Ηετ
!πε!!! π. θε. !ι! Ηε!!!!!πτε τ!!!!!πε!!π !!!!ετε!! ε!!επε!τε!!.
Εε Μ!!! ι!!ε!!! ν!ε! ει! πω!! εεεε!π!!!!ε!! Θε!!!ε! πετ Πε!!
!!πω!ε!

8ε!!επ Μτ ε!π ννεπ!ε !!!!!!ετ επ, εεε πω!!! ν!!ε!!τεε
!ε!.
Με Ιε!!!νε! Μτπ !ι! πετ Μεπ!ε!π !π 2 Ε'ετ!!ιε!! νετ
Μ!!!π!, εΙε Νε!τε!!- πππ Α!!!!!!επε!!!ε τ!!! 1ε!!!νεεπ!Γο!!εεπ!ε.
«Βε!πε ε!!!π, πω!!! Κε!!ετ!.2), !ι! ννεεεετ !εε!!ε!!, ε!ι!π
!π !!!ε!!!ει! Βοεε!! ππε!!!!ε πππ νετ!πε!!τει! !!π! !!!!!ετ!!ε!!ετ

Βε.ττε!ε!!π!!ε π!ε Μεεε!! εεε πεπ!τε!επ 8ε!!!νείε!ε πεε
Ηετπε. Ι!! ετεεεει! Πεεει! !!!ε.ε!!ει! ε!ε !)πτε!!!!!!! π!!π
πεε!τ!εε!!ει!πε Ε!!!ε!ε!!ει!ει! πππ $!!!!!!ε. Απ! Βε!ι!επ!
!πτει! νε!! εεΜεεει! Μ!ετε!!ει!, πε!!!ει!!!!ε!! νεπ 8!ερ!!ν!ε
!!ε!!!!ει!, 8!τερ!ε!το!!!!ει!, Βεε!!!πε ρνοενει!επε, Α!!!!!τε!!
!!ε.ε!!!ε!! ε!ε., Μτ!!επ ε!ε !ι! νετππι!π!ετ νν!!εετ!εετ Ι.εεππε
ε!!!επ!ει!π. 17!!!τ!!ε.!›ε!! ε!εε !!π 1ε!!!νε! πει! 8ε!!!νείε! !π
Μτ!!ε!!!πετ εε!εε!.ει· Γετ!!!, πππ εε Μπι! ππε ππ!!ετ π!ε!!!
Ψπι!πετ !!ε!!!!!ε!!, πεεε π!εεεε Μ!!!ε! ει!!!ρε.τεε!!!!τε, ει!!!
εερ!!εε!!ε, τεππε!τε!!πε πππ !!ετε!ερ!εε!!εε!!ε !!!εε!!εε!!ε!!ει!
ε!!!!ε!!ε!».
Νεο!! Κε!!ετ1°ε Αι!ε!ε!!! πε!π!!! εεε! σε !!!!τ!!π!!ε
πεε Ιε!!!νε!ε !!πτ επί εε!!!ει!! 8ε!!!νε!ε!εε!!ε!! !ι! ε!πετ εε
εεω!ετε Μτ!!εει!!ε!!, π. 1

!.

!π πετ εε!εε!ει!, Γετιπ.
Ψεε !!π!! πε!! 8ε!!ννε!ε! ε.π!!!.!!ε!, εε νετΙ!!!!! ετ ε!ε!!
!”ε!Βε!!πετ!!!εεεει!: εενιο!!! εε! !!πεεετ!!ε!!ετ Με !!!πετ!!ε!!ετ
Αμρ!!επ!!ει! επί ω! !!!ε!!εε!!!!ε!!ε!! ΟτΒε!!!ε!!!πε Μτπ ε!!!
Βετ!ι!Βετ Τ!!ε!! πεε 8ε!!!νε!ε!ε εε!ϋε! πππ τεεετ!!!τ!. !!π

Μεεεπ !!!ε!!!! τω! 8ε!!!νε!ε! πι!νετε.!!πετ!, !π! Βετιπεε.!!ε!
ννετπει! εε. 10-16 ρΟ!. εε!εε! π!!π εε!!ει! !π!! πεπ Α!
εε.!!επ νετε!ω!ππεει! ε!π επ 8ε!!ινείε!ε.!εε!!ει!; !π πω!!!
Γετ!π Μτπ πετ 8ε!!!νε!ε! τεεετ!!!τ!; ε!!! ννε!!ετετ !!!ε!πετ
'!'!!ε!! Μτπ πω!! π!ε Κε!!!ει!ε!!πτε !ι!! Πει!!! !ι! 8ε!!!νε
!ε!!νεεεετε!ε!! !!!!!εεεε!ε!, πετ ετεεεε πεε!!!!!ε!!!ει!πε Εεε!
εε!!! ππνετειιπετ! !π!! πε!! Ρεεεεε εε.
1!!! !!πτ!! ετεε!!ε!!!! τι!!! 8ε!!!νε!ε! πε!π Τ!!ε!! επ εε!!!νε
!ε!ει!πτεπ 8!!!!ει! ε!!νπ!τ!, επιπ Τ!!ε!! εΙε εεε. ι!επτ.τε.!ετ
8ε!!ννε!ε! !π ετΒε.π!εε!!ε!! νετ!!!ι!πππΒε!!. Ε!!! !!!ε!!!ετ

Τ!!ε!! πεε 8ε!!!νε!ε!ε Μτπ νειπ Κετρετ !ι
!

επε!!νπ!!!ετ
!·`ετ!!! !ι! πετ !Σ!!ερ!τε!!ει!ε!π!! πππ πεπ Ρετερ!τε!!ει!ε
Βεεε!! !!!!εεεε!!ει!.
!!!!πε ν!!!τ!!π!!ε ε!!!ίε.!!ε! πετ 8ε!!ννε!ε! ετε! εεε!! πε!!!

Ε!!!εε!!ε!! ε!ι!ετ .νετ!!!ππππε τι!!! ε!!!ε!π Λ!εε.!! πππ εε
ε!ε!!! π!εεε!!!ε νοτνν!ε,εεππ !ι! ε!!!ετ Ι.6εππε πππ Βεππε
·!!επ πεε Ε!!!!!!ε!ε πω! ε!!!ετ ει!ετε!εε!!επ ε.π!!εερ!!εε!!ε!!
(επ!!ρετεε!!ετε!!) !!!!!τ!!ππ8.
ΐετιιετ !!πεεετ! πετ 8ε!!ννεϊε! ε!πε!! εππε!!εε!! Ε!!!!!πεε
απ! νετεε!!!επεπε ε!!τεπ!εε!!ε νετε!!!πι!Βεπ, Με Β!ε!,
1.1πεε!τε!!!!ετ,Ατεε!!, πετ !εποε!! !!!ε!!ετ !!πτ ε!!!ρ!τ!εε!!
ίεε!εεε!ε!!! !ε!, Μεεεπεε!!ε!”!!!ε!! ε!ε!! !!!ε!ι! ετ!!!!!τε!!Μεε!.
Ψε!!ετ!!!!! Μτπ πετ Βε!!!νε!”ε!ε!!εεννει!π! !!ε!θι!ε!!!, Β!!επ
!!!ε!!ε!!!πε, Ππ!ετ!ε!!›εε!εε!!ππΒει! πππ εε!!!!εεε!!ε!! ει!!
ε!!τεπ!εε!!ει! Οει!εττ!!ει! τω! !.πί!!νε!!ε, εεε! πω!!! πε!
!ε!ε!ετε!! Μ!!! ε!πε Μεεε!!εε!!ε!!!!ε!!ε Βεετ!!πππι!ε πετ
Αι!ννε!!ππι!!.; τω! νν!τ!!ππε. Ε!ι!ε !!ϋεππΒ νε!! 8ε!!!νε!ε!
!!!π!!!ει! !!! Τετρε!!!!!!ε!, Με εεε. Ηπετ!ε!ι!ετ Οε! οπετ
πετ Βε!ε!!!!!π!π ν!!εε Βπ!ε!!π!, !ε! ε!!! πτε!!εε. !”τ!!!!ετ

1εΓ37Βιι
πεΤ!` Κ ο 1! ε τ ε: 1ιε!!!·1!πε!!τω! Ρ!!ετ!!!εεε!!!ετερ!ε.1

ν!ε!!!ε!!ε!!!εε νε!!!ε!π!!!ε! εε! 8ε!!Μππεπε!!! πππ Βτπε!

!!τεπ!!!!ε!!ει!.

Ο!! πεε Ιε!!!νε! εειι!ε Ψ!τ!!εε!!!!!ε!! !!πτ πω!! 8ε!!ννε!ε!
!π !ε!ε!!! !εε!!ε!!ετ Ρετ!!! νετπε!!!!!, Με Κε!!ετ!!) ι!!!
!!!!πι!!!, ω!!! ν!ε!!ε!ε!!! εεε!! ε!εει!ε, !!!!π ε!Βε!!!!!!!!!!!!ε!!ε
Ε!Βεπεε!!εί!ει! εεε!!!!, Μεε! ε!ε!! εε!!π·ετ επ!εε!!ε!πε!!.

νετεε!!!επε!!ε ε!!ρετ!!πει!!ε!!ε Πι!!ετεπε!!πι!ε;επ !!ε.!!ε!! ετ

Βε!!ει!, πεεε !ε!!!νο! τεε!!! επετι.;!εε!!ε ε.!!!!εεε!!εε!!ε Μεε!!

εε!!εί!ε!!'^) !!εε!!2!, ννε!ε!!ε !!εεε!!πετε εε! πετ Βε!!ε.ππ!π!!Β
πετ !!!!!!!π!!ε!!επ ω!!! !νε!!!!!ε!!επ θεπεττ!!εε !ι

!

Βε!τεε!!!

!!ε!!!!!!ει!. Γετ!!ετ εε!! Ιε!!!νε! εεε!! Ζ!!!!ετδ) πω!

Ηε!!πετε°) πε!! $!ε!Τινεε!!εε! !!εε!!!!!πεεει! πεπ "νετ
πεπ !Σ!ννε!εεεετίε!! νετ!!!!!πετ!! (νετ!π!ππετ!!). Μ!! πε!!!

8ε!!ννε!”ε! !!!ε!!! εε π!ε !!ετε!!!ρ!πε!!εε!!επ Β!Βεπεε!!εΓ!ει!,
π!ε εε επ ε!!!ε!π εε! Ηεπ!!!τε.!!!!!!ε!!επ ν!ε!!εε!! Μεε
ννε.!!π!ει! !!!!!!ε! Βε!πεε!!! Μεεε.
Βε! τι!!! Ι!ππἔεπ!π!!ετεπ!εεε ινετπε!! πω!!! νετιν!εεει!π
α!!! πεπ Ε!!!νε!εε2ετ!ε!! !!ειπ!!!ει!πεπ Β!!;επεε!!ε!!ει! εεε

Ιε!!!νε! νει! Βεπεπ!πι!Β εε!π, ν!ε!!ε!ε!!! !επεε!! εεε!! π!ε

ει!!!εερ!!εε!!ει! πππ τεππε!τει!πεπ πω!! π!τεε!ε Ε!!!Μτ
!!!!!!ε επ! πει! Κτεπ!!!!ε!!ερτεεεεε !ι! πετ Ι.πι!!!ε. Ε!πε

ερεε!!!εε!!ε Ψ!τ!!ππε !!εε!!!! εε !επε!!Γε!!ε π!ε!!! πππ

εε!!ε!!!!. εε ιπ!τ, Με !›ετε!!ε εποε ετΜ!!!!!!, πεεε πεε
Ιε!!!νε! νεπ εετ!ι!Βετε!!! !!!ι!!!!ιεε επί τι!!! ετ!!τε!!!!!ει!
Μεεε!! εε! εΙε πεε Οτεεεο!. Π!!!ετ !ε!!!νε!!!ε!!τεπε!! πππ,
Με !π!ε!! ππι!!!!, επ!εε!!!επει! !ι! Ε!›!Βε πεε Ιε!!!νε!εε
ετεπε!!ε, !!ε.!!ε !ε!! ν!ε!!πε!! πεεττεεε!!εππε Βεεεετπεεε!ι
!!π Βεπεπε!! νεπ ο!! εε!!επ με! ει!!!!τε!!ε!ει! πππ νετ
!ε!!ει!επ Ρ!!!!!!ε!!!ετι! εεεε!!ει!, εε πεεε !ε!! !π!ε!ι νετε.!!
!εεε!!!!!!!ε εεε!! !πε!πετεε!!ε νε!! Νεπε!!! σε ΑπΓ!πε!!!
εε!!!!!ε!! πετ Οε!!εεει! επί π!εεεε Μ!!!ε! επ !ε!!!τεπ πππ
εε επτ Απινεππππ_ς !ι! εεε!επε!επ Ρε!!!επ νει! Μεεε!!
!π!!ετεπ!εεε επ ειπ!!!ε!!!επ.
1ο!! !!!!!!ε !π!ε!! !π Με!! Ρ!!!!επ πεε Αιπ!πεπε!!!εεε πω!

Ιε!!!νεεπ!!‹!πε!!πτε εεπ!επ! πππ πεεεε!!!ε ει!!!νεπετ ει!

ε!ε!ε!ιεπ Τ!!ε!!επ τι!!! Απ. πεε!. οπετ ε!πε!!! Ε!!ρεε!ετε!!ε,
Με Δε. !επτεεετε.ε! οπετ Μεε. Αιππ!ει!. ει!!εε!. νετετπ
!!ε!, ππ!ετ Πι!!ε!!!!!πεπ εεε!! ε!!! ννε!!!ε Μετρ!!!πι!! !!!!!επ
εείπε!; !π! Βεε!ι!!! 3-5 ΤτερΓει! !ι

!

ε!ε!εε!!πετ Βεε!ε
Με εε-εε επετ !π εε!!επε!! Ρε!!ε!! 80 '1'τε!!!ει! 8 Με!
πεε Τει!εε νετ πε!π Βεεει!. !Ξε Μ!! !!!ε!ε! εε!!!!ε!! Θε
Μ!!!πππε επ πεε Μ!!!ε! ε!!! πππ νετεε!!!ν!ππε! πω!!! πε!π
πε!! επίε!!!ε!!ε!! εε!!! ππε.π8επε!!!!!ε Απ!'ε!εεεεπ.

?ετ εεεεετει! !!!πε!τ!τπι!ε πεε 0!εεεε!ει! Μ!! !ε!! ε!π!εε
ινεπ!εε Κτεπ!!ε!!εεεε!!!ε!!!επ πε!! ν!ε!ε!! νεπ 8εετρε.")
πππ Μετ!!ε Χοπ!!!) νετε!!εε!!!ε!!!ε!! !!!πεπίπεε!!, π!ε
τι!!! ε!π!8ετ!!!εεεει! ε!!ετεε!ετ!ε!!εε!! Π!! π!ε 1!ιπ!ε!!!!επε!!
πετ Αι!!νει!ππι!ε πππ τι!!! Ψ!τ!!πι!εεινε!εε πεε 1ε!!!νε!ε
ετεε!!ε!πει!.

Ρε!!! 1
.

Μεε!! Ρ. 45 ε. π., Ρ!!!!τ!!τε.τ!!ε!!ει·,ετε!!!!!!!Με εε
επω!ε!·Ρει!!!!!ε, Μ!! !!!ε!!ετπ!ε ει! πεπ !!πι!!.τεπ ε!!!!ε!! !!π!!ει!.
Β!π!Βε Σε!! νετ εε!!!ετ Βτ!!τε!!!!πι!!! πε! πετ ιι!εε!!πι!ε εε!!!
εε!!!εε!!!εε Απεεε!!ειι επ!. Με!! Π!!!!!ε Ρε!!ει!! Με!! εε!!!ε!
Με!!! ννε!!!,ε!!πε !επεε!! Βεε!!π!ιπ!εε επρεπε!! ει! !!ει!ι!ει!. Α!!!
19. Με! 1888 ρ!ε!.!!!ε!!Β!π!ππε!ει!, πει· ε!ε!! !ι! πω! ι!!!ε!!ε!ε!!
Τε.ειεπ !ι! νετε!!!τ!!!ει!!Επιιεεε Μεπετ!!εΙ!, πε Ρε.!!εε! ννε!!ε!· επ
ετ!!ε!!ε!! νε!·επε!!!. Πει! !ετε!ε Με! Μεε!!! Ρ!!!!ει!! 1'ιε-2
Β!ε!·τ.;!εεΒ!π! ε.πεεεερ!επ επ !ιε!!επ.
Ρ!!!!επ! νει! !!τ!!!!!εεπι Κϋτι!ετ!!επ, επ! ε!!!Με!τε!!ει· Μπε
ει!!ε.!ιιτπππ Ρεπ!!!επ!πε επ!ρεεπε. !!π!!! πππ ε!ε!!!!!ε.τε8ε!!!ε!ι!!
!!!!π!ε εε!ιτ Μεεε. Ι!!!!!!ιεΕππςε εεεει!π; !π!!!!τε!!επ πω! ππ
!ειε!! πππ !!!!!!!ετει! Ιιε!η!επε πει· τεε!!!ει! Βιιπεε, !!τει!ε!!!ε.!εε
Α!!!!πεπ !!!!ε!·πει·!π!!!!τ!!·!επ Ρετ!ἱε, !!1ε!!!!!!!!.ε!εει!!ε!!! εεΙιι·
2π!!!τε!ε!ιε!!!!πεε!!πε Βεεεε!Βιετ!!πεε!ιε. Ηπε!ε!! ι!!!!.εε!ε·,Βρε
!πιι! €ετ!πε·, !!!π!!ε.

ε! !. ε.

*) Β. Λ!!ε!:
Οει!!!·π!!!. !'

.

Πιο!. 1898,κιν, Βπ. 18.

δ
) Ζ!!!Ζετ: Με!!ετεεε!!τ!!! !!!ι· ρι·ε.ε!!εε!ιε Βετ!!!ε!εΙεΒ·!ε.

1886, ν. Επι. Ντ. 18.

ε) Πε!!!!ετ ε: Πε!!ετ πο!! Ε!!!!!πεε πεε Μ!!! Με επ! πω!
8!ε!!'ννεε!!εε!. ν!τε!!εινε Ατε!!. 1894, Βπ. 185, Η . 1
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1
) Θπ!πε

8εετἔε.:
Ι)!ε Βε!!ε!!π!ιιι!ε·ω- Ιιππε!ει!!π!!ετεπ

Με!!!
τι!!!Ιε!!!νο!. Τ ετερεπ!!εε!!ε 1Υ'εε!!ει!εε!!τ!!!1885,Ν!. 17.

) !. ε.

Πε!!ετ π!ε επ!!εερ!!εε!!ε Κω!!! πεε Ιε!!!νε1ε.

Δε..



θ?

θι·ιιιιιειιειι: Αιιιιιιεε. εεΙι'ε-ιειιιγειιε· -ι
-

[εεε. Αιειεεε. ειει
εει.-ι- Μει·ιιιι. ιεειιιιι.., ιε ει.ειςειιάει· Τι·εριεεπιιι1.
Με Πεειιιοριεε ννιεεει·ιιοιτεειι·1ιειειιι, Ρειιεει. 1ιεεεειι εεε
ΜΗ εε ει·ιιειεε, εεε Αερετιι ννιιι·‹ιε ειιεμ.:ε2ειειιεει:,Κι·ιιιτεειι
εεεειι εεε ειειι ειειιιΙιειι. Πιιε Βιιιι εειιννε.ει1 ιιεειι ειειεεε
'1'εεειι νεΙ1ετιιεει8· εεε εεει Βιιιιιιιιιι. Πιε εεειιιιιειιεε Ρει·ι.ιειι
1ιεΙιτεε ειε1ι ιιιειιι εεε ειειιι· Με. Βεεεειε ερε.ιιιιε1ιει·.
Νικο 8εριειεεει ε·ιιι·‹ιε Ρειιεει: ιε ειιιι_ιεεΜν εεε εεεετιν
ιιειιι· ι.:ειεει Ζιιει.ειιιιιεΖει· Αιιιειι. εειιεεεεε, εε1ιτε _ιεεεε πι·
νει·ειι·ιιι ιιεειι ιιιιι€ει·ε Ζειε ιιιιι‹ιιιι·ειιθι·εεεει εεει·ειιεΙιεε.
19ιιι19. 1._ιιιΜιΑ. 21 ε. ε. Νιιιιιει·ιε. ιε ιιιι·ει· 11'ε.ιιιιιιεεε!
Ιεε 1ιειεε Γε.ιΙε εεε 8ειιε·ιιιι1ειιειιτ νειεειιοειιεεε εειε; Με
εειεει Με Με” εε1ιι· εεειιεε εεινεεεε εειε. νει· σε. Με
ι1ειιι·εε :σε Με ειειι ειιιε ειιιι·ιιε Βι·ιιιιιι;ιιιιε· εε, εειτ ιΙει· Ζειτ
ιιιιε1ει Με εεειιιιιει,ι·.ς. 11ιε Με ΨειΙιεεειιιεεειτ εεε .1ειιι·εε
189ι ινιειιει·ιιιιι ειπε ετει·ιιε Πι1ιι11ιεεε, νειι ι1ει·Με ειειι Με
ετιιε1εε ιιοειιιε. Ι)ει· Ηιιειειι ννειιιε ειιιι·Ιιει·, Ρετιεει:ιε Με
ςει·ιε εε, ιιει· Αριιειιι εειιε·ει.ιι, ιιιι·ε κι·ειω εειιιιιεε εε. εε
ει.ειιτεε ειειι Νεειιιεειιινειεεε Με; ιιει· Αιιεινιιι·ι” Με· ι·ειειιΙιειι,
εει· Ηεειειι ειιιιιεειι. '1`ι·ετε ει·πιιιειιει· Βειιεειιιιιιιε νει·
εειιιιιιιιιιει·τεειειιι1ει·Ζιιεεειιιι. Εεεε Με 1898 πιει ειε ιε
ιεειεε Βειιειιιιιιιει:ς, εεειιιιειιι Με νιειε 1'νεειιεε ιιιιιιιιιι·ειι ειιεε
_ιειιειι ι:5ι·ι'ειςΟιεεεει ε;ειιτειιειιι.ιιιιι.ι.ε.
8ιει. ρι·ειεε. Ρειιεειιε ιιιειε νεε 1νιιε1ιε, νεε ιιι·ειιι;;ειιι
Κει·ρει·εε.ιι, ιιιιττιει·εει Βι·ιιιι.ιιι·ιιεεεεεει.εεεε. Ηιιειει: ιι·ιεΙ,
ι·ειειιιιειιει· Αιιεινιιι·ι“. Ρει·ειι:ει·ιεειι Μ. ειεε Πειιιρι“ιιιιι; εειιιει·
11εει:εεεριεεεε εεειιινειειιιιι, ιιειιε Με Ζει· 4., ι·εειιιε νειεε Με
πει· 8

.

Βιρρε; Με: εεε εειιιιειιιι'ιεε Ρειιιεε ιιιεεειιιε.Ιεε Αιιι
ιεεε, πιιιιι·ειειιε ι“ειιε1ιιε, ιιιιεεεει1ε. Μειε- Με ιειι.ιειειεει;.;ε
Βεεεει€ειειιεεεε; Με εεε ιιιοιιιεεεειεριιεε Ρει·ιιεε ιιειιιει·
11ειι,·ςεε»Με ΓειιεΙιτε,εκει ιι1ιεΒεεεε ΚεεεεΙΒειιιιιεειιε.
0ι·άιεετιεε: Αιειεειι. ειιΙιε-ιειιη·01. -ι- Παει. Αιειεεε. ε.ειεει.

ή
·

Πειριι. ιιιιιιιετ.. .

Μιειι ειιιιεεε 1Υεειιειι 1ιει·ειιεειεε ι1ειιι1ιειιεΒεεεει·ιιιιε· εεε
εεεειειιεε; Με· Αρμειιι ιει ειιεεεη;ειιειιι·ι, Ρειιεειιε Με
ειειι ιιι·ιιιτιειει·,Με ιιιιειεια ινεει,εει·. Αιιεννιιι·ι 8ει·ιεΒιει·. 1)ιε
Βεεεει·εεε ιιιειι ετετιιι;εε, Αει'εεε Αιιε;ιιετ ιει εεε Με εε
τειιε ειε ειπε εεεει·εε. Ρειιεει.ιιι 1ιεεεεεεετεεά2ιιεεεειιιιεεε,
Με Νιιε1ιι.εειιιι·ειεεεειε‹ι εεεειιενεεεεε, ω· Αερειιι; ειιεεεεειειι
εεε. Οι›_ιεειινΜε ειειι ιεειειει1ειι, ειιιειιΜε ΒεεεεΙει,ειιιεεεΙιε
Με εεε ειειιι. εειιιιιιιριι:εε Ρειι:ιειι άετ Ιιεεεεε ι·ειεεΙιειιιε
εεε. ιιιιει· εεε εεεειιιρίεεε 8ριεεεε εεε εεει·ιιειι νει·ιιε.εεεε
ειειι; άιε Πειιιριεεε εεειεει εεε ειιιειιιιει1ειι, Ρε.ιιεει.ιιι
ι`ιιιιιιε ειειι εε πει, ιιεεε Με ειειι ω· ν:ειτει·εε Βειιιιιιιιιιιες
εειεεε εεε νει·ι·ειετε.
εεε 8. Αετεειεε ε, 22ιειιιιΒιε ιιιεεε 11'ι·ε.ιι,ω» 2 .Τε1ιι·εε
νει·ιιειι·ε.ιιιετ. ι‹ιεὸει·ιεε, νειει· νεε ριιιιιιειεε1ιειε ΗιιΜτιιε,
Με εειε 11ειιειι Με; 1ιεει.εειιιε ε:ειιεειι·ι. Βιιιε 8ειιινεετει·
νεε 18 .1ει.ιιι·εεει.ε.ι·ιιιιε ΠεεειεΙιει· 1897 εε '1'ιι1ιει·ειιιοειεΡε
ι·ιεεεει ει. ριι1ιεεεεει. Ρειιεει.ιε ιιιιιι;ε εεε ειιεεεε 8οιεειει·
ιιιιει· ιζε1ιιιειετ,πει· εεεειιιιιε;ει·τ, Μαιο ειειι εειιΙεειιιι ιζειιιιιιι.
Δείεεε; Οειοεει· 1897Με· Με εειινι·ει· ειιιι·εειιι, ειιεεε1ιεΙι εε
ειεει· 1ει1εεεειι, ιιιιιιε ιιειιεε Ε'ιεεει· ιιειιειειεεε. 8τεεεεε ειιι
Με· 1ιιιιιεε 8ειιε, ειιιι·Κεε 11ιιετεε. 'Ποτε ετειΙιειιει· Βειιειι‹ι
1ιιεε; νει· εεε Ζεειιιε‹1 ιιεειει· εειιιεειιτει· εεε εειι1εειιτει εε
ειει·ιιειι, εε ιιιι.εεΡειιιεει;ιε ιιιι·ειι 1νειιεει·ιι Ρειει·εειιι·ε νει·Ιιεεε
εεε ειειι πε ιιιι·εε 11Ιιει·ιι1ιεεειι Με εε Ηειιεε ειι ετει·ιιεε.
Ηιει· εειι πε Ρειιειιιιε Με 11. εεειεεει· 1897.
Βιετ. βΓ288.ϊ Βει.εει.ειιε1ιεεε·ειεεεει·ι:ε. ιιειιιννε.ιιειεε. ιιιεΒ·ε?Με νεε ιιειιεει ννιιεεε. 1'ειεεει·ειιει· ειιιϋ1ιι. 8ιε.ι·ιεει·
Ηεειειι, νιεΙ Αεεννιιι·ι. Ζινιεειιεε άετ 5

.

εεε ε. Βιιηιε ιιι άειι·
Ρε.ιεειετεειιιειε άειι·Ιιε1ιειι 8ειι:ε ειπε Γιεεε1. εεε άετ ειειι
εει·ιει.ιε Μεεε,·εε Βιιει· εειιεει·εε. Πεεει· εεε Ζειιριιεει άετ
Βειειειιεεε; άετ ?πιει νει·ιεε.8 Ρε.ι:ιεεειε ειειιτε Νιιιιει·εε εε
εεεειιεε. πω” Με· εεεεεε ιιιιιιεε Βιιεε;ε εεειιειιιιιει· Ρει·
εεεειεεεεειιιι1Ι, Με ι·εειιτε Ιιιιεεεεεριιιε ιιιιιιωι·ι. 11ιε Με .

ιιιιιερςιιιιει· άειι·ιιιιιιεε 11ιιεςε εει.ιεεειιΜιεΙιε, ει·εεειιιει; :ειιι"Με ι`εεειιιε, Ιι1ιιιεειι‹ιε Βεεεει,ςει·ειιεεεε. Πεεει· Με· ι·εε1ι
τεε 11ιιιιεεεεριι:εε Μ·εεειιιειεε Αιιιιιιειι εεε ειιει.ιεειιε ι'ειιειιιε
Βεεεε18ει·ιιιιεειιε,ει” εεε ιιει·ιε·εε Ρει·τιεε ιιει· ι·εειιιεε 1.ιειιεςε
εεειι·ειειιε Μουτ ιιιιεεεει1ε Βεεεειι.τειιιιιεειιε. Ηει.ιιιιεεε Ει
ιιι·εειιεε, Πιιι·ειιι”ειι.
Οι·‹ιιεειιεε νει·εειιιει1εεει·Βιιεεειει·εετιεε ειε. ειιεε εεεεεεε
ννει·ι.ιιειιΒι·ιεΙε;. Ει·ει: Με ιε1ι εεειι Με Μεεειεε Αιειιιοε.
ειιιίε-ιειιηειιε. -ι- Δε. 1εει·εεει· -ι- Τα. Οριι ερ!. νει·ει·ιιεει.ε,
ιεε.ειιιε ειειι ειεε ννεειιεεε ειιιιι Βεεεειεε εειεει·ιεεει·. Δε·
ι'εεε Γεει·ιιετ Με· άετ Ζεεεεεε εεε Ρειιεετιε εειιειι ινεεεετ
1ιειι εεεεει·. Με Β'ιειει ιιεειε ειειι εεεειιιεεεεε, ειιεε ι1εεε εε
εε ειεει· Βιιει·εεεεειειιιιες ιε ω· 1ιιι1ιεε Ριειιι·ειιειιΙε εειιειιι
ειεε ιιι·ιιι·ε,άετ Αρρει:ιι πω· ννιεεει·εειιειιι·τ, Με· Ηιιει:εε νιεΙ
Βετιεεει·, 1ιειιειιτεεά ινεει€ει· Αεεννιιι·ι'.
1ει Με νει· εειιοε ειεε εειιι· ι1ειιιΙιειιε Αειιιει1ιιεε· άετ εε
ιιιιιεριιεε Ι.ιιε;;εε ε.τιιεε εειεει·ιιιιει·, άιε Αιιιιιεεει.ς Με εεε
εειει·εε Ρει·τιεε ει· ιιειιεε ιιιιεεε νεειειιιιιι·, επι· ινεειΒ· εε
εεεειιινιιειιι.. Πε 1ιεειε εεε 8ειιιιιιει·ε ειιιε1τε Με Ρειιιεετιε
εεειι ικ·ειιετ, εε Με:: ιειι Με ιιιι Ηει·Ιιει 1898 ιειε Βε.εε εει·ιε

ξε
ε Βεειιιιιειι εεε ιι1ιει·ετεει1εεεε 1ιεεεεεεεεειιεε εετιειεεεε

εεειε.

ΜΗ 4. Αεεε Β. 84 ει. ε. Ε'ιειι ειεεε θει·τεει·ε. 1ε ιιιι·ει·
Ε'ειειιιε εειΙεε Ιιειεε 112118:νοε Ριιιιιιεε νοι·εειιειιιιεεε εειε.
Ρειιεειιε ιιιιειετ εειτ Ιεεεει· Ζειι, εεει· ει·ετ ιιε Βεειεε εεε
.Τειιιεε 1898 ινιιι·ιιε ιιιι· ΑΙιειειεειεεειιεεεε ειε εειιΙεε1ιτεε.
Τι·οιε ιιι·εκιιεΙιει Βειιειιιιιιιει.ι νει·εειιιιιιιτεει·τεειειι ι1ιι·Ζεειεειι.
Ρειιεετιε εειιειει Ιιιεεει·ε Με ιιιειιιιιεΙι Οι·εεεει; Βιειιι·εεειιι.εε
εε.1ιεε. 8ειε ιιεει Με Με· Ρε.ι.ιεει.ιε 1ιειιι1εεειις. Δείεεε·
Αιιεςιιει: ιιειε Με ιε ιεειεε Βειιεειιιιιεες
Βιιιι. ει·εεε.: Με εεεςεειε.ι.ςει·ιεεεε εετιιι·ιιιι'ιειεΡειιεε
ιιπ νεε ειιιπΙει·εει ννιιειιε. Ριιιιεετιε Μπι ιιεει· ετ.ει·ιιεε
Ηεετεε, εεε ε" Τιι.ε,·εεεε Νεειιτε ιιειεε ΒιιΙιε Ιειεει:. Αερετιιι·
1εειειιειι:. 8ειιιιιιιεειειιειτ, Νεειιιεειιννειεεε. Βειεε 1.ιιε8·ειι
ειιιιεειι εεεεειριι, τεειιιε νει·εε Με Ζει· 4., Ιιειιε Με αει· δ

.

Βιερε ει·εεειιιειεε ΑιΙιιεεε ιιεει· εεε ε·ειιιι.ιιιριιεε Ρει·ιιεε.
Ζειιιιειειιε ι'ειιε1ιτεΒε.εεε18ει·ε.εεειιεΜε εειιιεε 11ιιεεεε. νει
Αεεννιιι·ι'.
Οι·‹ιιιιειιεε: ειιει·ει Ριιιν. 1)ενει·ι, ιιιιεε 11ιιιιι.Αιιιειεε. ε.ει
εει. -ι

- Αειιεεε. ειιΠε-ιειιιγειιε. ή- 11οι·ριι. ειιιι·.
ΑΜ 25. Αιι εε: εεεεειιιε εεε Ρε.ιιεεειε ειιιιι ιειειιεε Με.
ι'εειι ιιιιεε ιιειε.ει1 Με· εεειεεεετιιειι εεεεεεει·τ. Πει εε
ει·ϋεεει· νει· ιεειε Ει·ετειιεεε, Με Ρειι.ιεειιε Με 12. Οετεεει·
ιε ειειεει· 8ρι·εεΙιειιιε‹ιε ει·εειιιεε, Με ιιιιιιε άιε Με ινει·ει. εεε
ιιιι·ει· ινειιειιες Με εε ιειι· ειι ?εεε ειιι·ιιειιεε1εει:, ειιεε ι1εεε
ιιιεεεε ειε εεεεεεειε ει·ιιιιιι1ετ ιιιιιιε. 8ιε ιιιιιιιε ειειι ιιιεΙ
1ιεεεει·,ννεε εεε ννειι.ε(Μες εειιιε.εεει1 εεννιεε, ιιετιε ειιιεε
Αιηιειιι: εεε θειιΙει, ι‹ειιιε Νεειιτεειινιιειεεε ιιιειιι·; Με εεε
ειειιι1ιειι νει1ειιε. Ηιιετεε εειιεεει·, ενεει,ι.>;ει·Αιιεειιιι·ι. 1)ει·
Βεεεει·ιιει; εεε Α1ιεειιιειεεειιεεεεε ειιεεει·ιιε1ιεεειι ιιιειιτ μι”
άιε Βεεεει·εεε· εεε Ρι·εεεεεεε ιε εεε Ιι11118'θ11,ιιεειι ινει·εε άιε
ΒεεεεΙΒει·εεεειιε νιει ερει·Ιιειιει·, Με Πειεριεεεειςι·εεεεε εΙΙει·
ιιιεΒιιιεεειι ιιενει·Ιιειιει·ε Ιιειιιει· εετεοει ειειι Ρειιεετιε Με
ννειιει·εε ΒειιεειιΙιιε8, πε ε;ιειιιιε εεει· εε.ι·ειιε ειιεεεΙιειεε εε
1ιεεεεε, ιιεεε εε ιιιι· ιιιιι·ιι ι'ει·ιιει·ιιιε εκει ι.ιεεεεε·εε εεε εε. Με
ειειι ε.ειιει·ει'ε1ιεεειε‹:ιιιε‹ιεε ννιειιει·ιιει ιειι· ειεεεειειιι. ιιιιιτε.
Με εεε εεεε εεεειιιιιιει·ιεε Κι·ειεΙιεεεεεειιιειιτεε ιεεει
ειειι ει·εειιεε, εεεε εεε Ιειιιγειεεειειιειι ειεε Ζιιεειιιειε
εεε Αερειιιε εεε ειιιε ειι εει·ειιιεεε ιιιιει·τεεειιεεεε Ζε
εειιιιεε ιιει· Κι·ιιιιε εεε Βεεεει·ιιεε εεε Αιι8ειεειεεεεεεεεε
εεινιιια. Οι: Με Βεειιιιιιιεειιεε εεε Κιειιιιιιειιερι·εεεεεεε
ιιι εεε Ι.ιιεεεε ιιιι·εετ Με Με Ιειιη·ει ειιι·ι1εΚεειιιιιι·εε
ιετ ειιει· ειιι· ειεε Ρει€ε ιιει· ε1ιεειεειιιεε Κι·ιιιιιειιεε εεε
θι·Βιιειειεεε, ει εειιινει· ειι εετεειιειεεε, ιεεεειειιε ιιετιει
ειιιε εειιι.ιιειι ειιειιινειεεει·ε Βιιεει:ιεε Βεειειιεεεεεε ετειι.
Πιε εεειιιιιιι1ε ειπε εε ι·εεεριιειιτεε. εε ειιιριειιιε ιειι
εεεεε άειι εε11ιεινετετειειιιιειι ιει νει·ιιειει·ιιειιε άετ Βε
1ιεειιιιιεε Με· Ι.εε8εειιιι›ειειιι‹›εε ειειιεειιεε ιιγειειιιεειι
ειιιιετιεειιεε Με.εεεειιιεεε, Με Ιιεειιε Πει νετιιιειι εε νει·
εεεεειιεεε Μεειιεειεεει εεε 1ειιιγει εεε Ζ1ΉΠ' ιε εεε
Ρειιιεε, ιε ε·ειειιεε εεε θι·εεεει ιιιειιτ νει·τι·ιιεεε «Με
εεει ιιι εειεει· ννιιΚεεειΚειτ νει·εεει, ιιεεεειιει·ε εεει· εε
ιιεειιειειιι€ει·ειε Κι·ειιενει·ιεΙι εεε Ριιιιιιειιιει·, ινεεει άιε

Αεννεεειιεε εεε Ωιεεεετε, άετ (ΞιιιιιΒιιειτ εεε Ιειει:ει·εε
ειεεεε, ειιι θειειιι· νει·ιιεεεεε ει.

Βιιειιει·ειι2ειεεε εεε Βεεριεειιιιεεεε.

Βεε.1-Ε)εεγειερεειε εεε εεεειιιιετεε ΠειιΚεεεε,
ιιει·ειιεεεεεεεε νοιι Ρι·ει. Πι. Α. Εειειιιιιιι·ε. ΙΙΙ.
Δει1ε.Βε. Βειιι€1Χν1ι. ινιεε εεε Βειρειε·. νει·ιε.,ε νεε
Πι·1ιεε εεε 8εΙιειει·2εεεει·ις. 1898.
1)ιεεει· Βεεά άειι· ε1ιεειιειιειεε Βεεγειερεάιε ιιιείεεει. άιε
Δι·ιιΚε1 «Νε ιι Μιά ιι ιι ε» Με «Ο ιιι». νεε εεε ειιιειι ιιιι·ει1
Πειιε.εε; 1ιεινει·ι·εςειιι1εεΑι·ιιειτεε εεεεεε ννιι· «Νεει·εει;ιιεειε»

(Ζιε εε ε) «Νιει·εεεειειιειιιιεε» (Β ννεΙ‹ι) «θεεεριιεςιιεετεεΚ
ιιειιεε» (Βεεεειιειιει εεε «θριιιιιειιεοειιεριε>› (Κειιιε·
ει.ειιιι. Λεει· ειιιειι εε εεεει·εε, ειιε.Ιιιετ.ιν ιιει·νει·ι·εεειιεεε
Αι·τι1εειειει άετ Βεεε ιιιιει·ι·ειειι.

Ν

Λεωφ εεε εεε Ρι·ειειιειιεε
άετ ι:εεάιειειεεεεε θεεε11εεεείτ Με 1)ει·ρετ.

8ιτειιεει ε.ιε 19. Νενειεεει· 1891'.
νει· άετ 'Γεεεεει·άειιεε· τ1ειεεεειιι·ιι·ι: Κ ε ε ε 1 ε ι·

1
) ειε ιιΙειεεε Μγε ει. Βε ιιεεεε1ι.εΜε ιιιιι ειεεε με:

ιιΙειιιεε Τιιιιιει·, ννειειιει· εε ειεει· Γειεειιεε Βιεεεεεε Αε1ει.εε
εεεεεεε ιιεικε. Με Ρειιεειιε, νοιι άετ ει· ετ.ειειιιτ,ειεε_ιεεεε
ετει·ιΙε Β'ι·ειι Με εειι ιιιει.;ειει· Ζει: εε ειιιει· Βεεεενει·ειε
ιιι.ει·ι, ννειε1ιε ιι·ιιιιει· ιιιιτειι ειε Ρεεεει· εοι·ι·ιειι·ιιιι.ι·ννει·, ιε
1ετετει·Ζειι._ιει1εειιειειιιι ιιιειιι· ι·εροειι·ε ειει·τιεε Ιιεεει.ε. Κ.
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ι'πιιιπιειιιειι ι·ει:π·οιιεετιιιεπιΠιει·ιιε, πιει· ειε!ι Με !πειιιε Ψειεε
ε·ειεπιε ι·ιε!ιιειι !ιεεε ι)ε πιιεε ι“ιιι!ιπιι·ιιι6,ε_!ιπ:ιιιιεινεεειι ιι·ει·.
ιιιιιιπιιΚ. ειιιε νει·ιι·πιπ:!ιεπιπι,ε;ειιι πιει·!ιιιιιει·ειι Βεπ·ιπειιιιιιιιιπιιιιι
ιιιιπι ρι·οιιοιιιι·ιε πιει· Ρειιεπιι!πι πιιε νειιιι·οιιιπειιοπι. Ιιερει·οιο
Με. πιει·Ε'πιιιπιιιεεεεε Γεια επι πιει· ιιιιιπεπειι Βεε!ιειιιι·πιπιπι;
ιιιιιπ:ιιπιειιιεε εειιιιι€ειι ιιιιι ιιιιι ιιιιιι!ιεεπι ιιειιειι, Ζει,ειε ειειι επι
εειπιετ Χορρι: πειιι !ιειιι!πιιιζειι,πι ι·οι·ερι·ιπιεεπιπιεε!ιεεε!πιιιεε
ε;ι·οεεεεΜι·οιιι, πιεε ειπ:ιι ενε!ιι·εειιειιιιιε!ι ιπι ειπιειι ΐιρε!ι πιει·
επι πιει·!ιιιιι.ει·ειι Βεε!πεπιπι·ιιιιπιιιεε·επιπιεπιΜιπε!πε!ιι ειιιε·ειιοιιι·τ
ιιειτε. Πει· και !ιειιπειετ.πιεεε επιιιπιιι επι ιπιειιιε ιιιι·οιιιε πιει·
Πιει.ι·πιοεεεοινοιιΙ Με Τιιει·ιιριε Βε!ιννιει·ι;!πειτειι ιπι πιειιΜε
ιε,πιεπιιπιιιιιιειι.

2) Βιιιεπι πιιιι·ε!ι Τοιειειπειιι·ριιιιοιι ιιεινοιιπιεπιεπιΠτει·ιπε
πιιι: ι πιι ι· ε.ιιι ιι ι· ιι ι ε ιπιΗ γ ο ιιι. Πιε Ρει.ιεπιιιιι, ειπιε ιι!!ειπι
ετε!ιειιπιεω· ιιι·οπιει·ιι·ει!ι ειιεειι·ιεεειιε Πιιπιιε Πειτε εειιι Μπι
ει·ει· Ζω ετει·!πε Βεεε!πινει·πιειι. πινε!ειιε πιιε νοι·πιιιιιιπιε πιει·
ρει·πιιιοπιιιιπιιειι·πειι. Με πιει·Πιιιεπ·ειπειιπιιιιιιιι Νιιι·οοεε Με
ιιιιι.ιιειπιειι !πιειιιειι Τπιιιιοι· ιιπι ι·εε!ιτειι Γπιιιπιε!ιι·ιπι!πε!.πιει· πιιι.
!ιεεειιιιιεει;ι·οεενετ, νοιι ιιιπ:!ιε ι-ιπιιιιπι!επιπιπωπω θοπιειεπειι2.
Απιιιιιιιιεειιεε!ι ιιεεε ειπ:!ιΓεειεπε!!ειι, πιε.εε πιιε θπι!ιπιιει·ιεπινοιι
π!οπ·ιειιεειπιεπειι. ιιει πιει· ()ρει·πιπιπιιιΖειιιιειι ειε Απιιιεκε !πειπιε
ριιι!ιοΙοε,ιεπιιιειινει·ιιιιπιει·πιπιπιειι.ννεε!ιε!ιι ειε ιιιειιτ πιιι. επιτι'ει·ιιι
ινιι·ι·πιειιι Νεε!ι ι)ιπι·π:!ιεε!ιπιειπιιιιιι;πιεε ιπιειιιειι επι πιει·Πιει·ιπε
ινεπιπιειτ2επιπιειιι!ι·πιιιιε εειιι·ιε ειε!ι ειιι εειιι· ιιιτει·εεεεπιτειΒε
ιιιπιπι:εε Με ειε!ι ει" πτεπιι.ι·ε.!ει· Ει·ινειειιιιιι€ειιει·πιπ
ιιιιεεειιι!!ι. πιιι: ιιι·επιπι!ιε!ι·επ:!ιιιιιει·ιεεπιιιιιι.εεειι. Πιε Ριπιε;ε πιιιειι
πιει· Επιπειειιιιιι,ε πιεεεε!ιιεπι 1:ιεπιπ ειε!ι εο!ιιι·ει· ιιειιιιιινοι·ιεπι.
Πε ιιεπει ιιιι!ιε πιει·ειιειπ πιειι!πειι, πιεεε ει· Με ειιιειιι Βιετ
επιπιπεε!ιει·νοι·Β·εεπιπιειεπικι, πιοπ:!ιιπιιιιπι ιιιιιιι ειιι;ειιι!ιπ:ιιιιιπ:!ιτ
πιειιιπειι,άε.εε πιιε Τι·ιειιιπι·ιιι`ππιεε ιιιιετι·ειεπιπιεπιΒ!πιπεε ιππι
θιεπιπιε πινει·ειε ΒιιιιειεπιπιπιεεΤιιιιιοι·ε ιι.ιιεειιιιιιιπιει·επιπιι·ιι.ιιιιειι.
Μι!πι·οειιοριεειι2ειε;ι. πιιε Ει·ινειο!ιιιιιε·ε!ιό!ιΙε επ:!ιπιιιειιιε Απε
!πιειπιιιιη.ινοιι ειιιιιεπιιιειιιΒριτ!ιε!. Ρει·ιιετ ιιιιιπιεπι ειε!ι ιιι πιιε
εει· Πιιιιι·ε!ιιιιιιι·ειε!ιειιννειεε Αιιε:ιπιιππι!ιιιι;επιπιεε;ειιεπιι·ιει·,πιε
πιιποΙιεπιει·Ζε!!ειι ι·εερ. Βειιο!ιειι. ε. 'Η. ι·ιειιποι·πιιιιε, πιιε π·ιιι
ει,εεπιιιιιιιιιιιε!ιεε νει·ιιιι!ιεπι εεεεπιιιιιει· πιεπι Ρπιι·ι›ειπιιι'επιΜε
ιι·ειεειι. Βιιπι!ιοιι επιιιειιιι.ειπε Βει!ιε νοιι Ζειιειι εριιιιεΙιιι!ειι
Πιερι·ιιιιιιε επι εειιι ιιιιπι ιιι Ζιιεπιπιιιιιειι!ιειιεπιιι ΙιγιιιριιεεΓεεεεπι
επι ειε!ιειι. Ογειιεειι πιεεπεπιει·ιι·τεΜγοπιιε ειιιπι νιε!ϊπιε!ιΜισε
εε!ιτεε εινπιππεπιει·ει·πιεεε ιεπιοπ:!ι ιιπιπ:!ι ιιιειιι. ι)ε.ε Ρπ·ιι.ρει·ει
εοιΙ ειπιει· 8επιειιει·ειι ππι!!πι·οειποριεειιεπιΠιιτει·επιειιιιιιε· ιιιιιει·
ινοπιειι ιι·ει·πιειι.
Οιιιιιιιιιει· ει·ιπιπιει·π:πιιιι·ε.ιι, πιιιεε ει· νοπ· ειπιειιι .ιιιιιι·
πιειεΡι·ιι.ρειι·ιιτειιιεε πιππι·πιιιι:οτε!ε Βε!ιειπιειιειιετιι·ρε
πιοιι ε;εινοιιιιεπιειι ι·ιιιιιιιεπι νπιειιιιι.ιοει·ειπιοπιιεπιειιιοιιιιιι·ιι·ιε
ιπιιπιιιετιπ:!ιτειιιιιει· επι ινειιει·επι νει·!πιπιι`: πιιε δεειειιοπι πιει·
ιιιιε!ι πιει·Ορειειιοιι Ζιειιι!ιπ:ιιετει·!π. ΡΜ. ετπ·ι!τεειε!ι ιιι 2ιειιι
ιιε!ι ιεεε!ιιιιιεειιιειι ιιιτει·ι·ει!ειι νει; ειε ιι!ιειι ι·εειπιινι'ι·ειειε
:πιιι ειιι ιπιειιιεε ιιεοιπιιν :πιιι ιιιιιιιιιιιι πιιιιιπιεπιει· !ιιιιπειι 8ειιε,
ινειπ:!ιεεπιιι 10. .ιιιιιιιιιι· 1897 επιπιειπιιιι·ι:νι·ιππ·πιε.νοι·Ιιει· πιει·
ειε πιει 8. ιεερ. 7. .ιιιιιιιιιι· ιιεειο!ιτιει πνοι·πιειι, πιιι ει·ειει·π·ιιι
'Ι'ει·πιιιιικαι· ιεπιεπιιιι!ιειιοε!ι πιιε!ιιε :ιπι πιει·ιιετι·ειι”επιπιειιΗτε!!ε
ειο!ιιιιει·. Πειιιεεπιιιι.εειιιιπεε ιιιι Ζειιιειπιιι νοπιι Με 10. .ιιι
ιιιιιιι, πιιεο ιιιιιει·ιιιι!ιι Τ Τιιεςεπι, πιεε Βεοιπιιν νοιι ιιιιειπ:ιιτΙιει·επ·
(ιιι·ιιεεεΜε ειπ πιει· απ. επιιεεπιει·οεεεπιιιεε!ιεπι Ειι·ιιιι!ιιιιιΒ νοιι
ινειεεΙιε!ιει· Γε.ι·Ιιε πεειι·πιε!ιεεπιεειιι. ιΞε ινιιιπιε πιιιι·π:ιιειιιειι
$ε!ιεει·ειιεειι!πιε;ειιιιει·ιιι.- πιει· ιιιε!πιτνι·ειι:ιιι πιιε'Ι'ιει”επιι·πιιι€,
πιιι.:πιιιρι·ιιιιιι.ι·επι(ιε.ι·ειπιοιιι,Με Οι. επ:!ιοιι Γι·ιι!ιει· ιιει·νοι·ριε
!ιοΙιειι !ιπιιπε,ειε 'Ι'επιπιειιεειειι :ιιι πιει· θεει·ιιε.πι!ιε ιινειιει· ειπ
νει·ι›ι·ειπειιεπιπιετιιιιι·τινοι·πιεπιιιι·ιιι·. ι)εε πιιιιιι·οειποριεο!ιεΜε
εειει ιπιιει·ετινιιε ιιπιιιει·εε: πνιι!ιι·επιπιπιεε Οει·πιιιιοπιι ιπι πιει·
Βε!ιειπιεειο!ι εειιο!ιειιι6ι·ιπιιειιι πιει· Ριε.π:!ιε ιιιιειιι·ειιετ, ιιιιιιεπι
ει” πιιε Βριι!ιε!ινιιε!ιει·ιιιιεειι πιειι Με; ιιι πιιε Με εειιι:
ιι·ειειι, πιιε ειιιιε!πιειι Ζεριεπι ει·επ:!πειιιεπιετε!ιειιινειεε επ:ιιοιι
πιιι ειιιιιιιπιει·νει·ιιιιε!πεπι. ιπι πιεπι οιιει·ιιιιειι!ιπ:ιιειιΡει·ι.ιειι Πιι
πιεπι ειπι!ι εειιοιι ειιιι!ι·ειο!ιε Οεπιπ:ιοιπιρειιειι. Αιιιιιιιιειιπι ει,
πιεεε επι πιει·ιιΙειεειεεε εισιι ε.ιιπιει·ενειιιε!ιιιιεεε ιιιιπιειι Με
επι ιιι·ιιιιιι.ι·επιθειειιιοπιι. Βε ιπϋπιπιτεπιει·ΕΣιπιιιιιιιι'ει·ιιοιιεπιιι·επ
πιειι, πιιιεεεε εισιι ει· ιιιπ:ιιι πιπιι ειιιε Μειεπειιιεε!ιειιπιειτ.,πιοπ:!ι
ε;!ιιιι!ιιΟι. εε πιεε ειε εοιπ:ιιε επιερι·επιιιεπιεπι ιιιιιεεεπι ιιιιπι
πινει· πιιι!ιει·,ινει! ιιει πιει· Βιιιιιιιειπε!ιιιιΒ·πιεεθει·π:ιπιοπιιειιι πιει·
Βπιιιειπιεειπ:ιινοιι πιοι·τ ιιει· ειιιε ειι.ι.ι!πε θεπ:ιειιοιι ιιιιει· πιιε
ιιπιεεει·ειιθειιιι.ει!ιειι ει€οεε. ινειειιε ειιι· Ιιιιριπιιειεειεεε ιιι!ιι·πε.ει" ννιιειιει·ι πιεε θει·οιπιοπιιιπι πιιε Ί'ιεΓε, Μι!ιπεπιπι εε ιιι πιει·
Βειιειπιεειπ:!ιεπ·ιιοι!ειιε.ι·ιιιι·ε.ιι πιει·Οιιει·ιιε.ε!ιειοι·τεπ:ιιοιι.Οιι'επι
Μι· ιιιιιεεεπιπιιε ννπιειιειιιιιιιιεεεπιιιιειιιι€επι πιιι πιει· ιιιιεεεπ·επι
Πειιτ ιιιιπιει·ε εειιι πιιε ιιι πιει· νιι,πιιιιιι!επ:!ι!ειιιιιιιιιιι.Πιε Βι
ιιειιιιπι ιετ εειιι πιει·Ζω ι·εειπιιι·ι'ιπειεειιιιειιεπι. Αιιι 17. Αιιι·ι!
πνιιι·πιεπιει·!ει.ειε ι.ιε·ειιιι·ι'επιειι επιεεεειοεεειι. ι)ιε ννιππιπιειει
ιιιπ:!ιι ειι·επιιιιι·νει·ιιιιι·ιπ, εοπιπ!ει·πιεε Με εισιι ω". ιιι πιει·
ιιιιιτε πιεε ιιιιιιει·επι $ε!ιειπιειι!ιιιιιειιεειπιε νοιι νοι·ιιε ιιπιειι ιιιιι
τειι Ζιε!ιεπιπιεΒι·ιιε!πει:ειιιιπιει. Πιι νει·ιεπιιι' πιει· ιιειιπιπιπιιππιπιι
εε επι Βι!πιιιιιι; ινιιπ:!ιει·πιπιει·θι·ειιιι!ε.ιιοπιειι. πιιε πιιι. ιιιπριε
ι·πεεεειιει2τνιιει·πιειιιπιιιεειειι. Με εε ιιιιτ πιειι νει·ιιιι.ιτιιιεεειι
οιιει·ιιιι!ιιπιει·ιιιιιπ·ιπεπιιϋπιιιιιπειινει·ννεπιιιειιιιε ιιεετε!!ι ει, νει·
ιιιιιε Ο π. ιιιε!ιι επι επιεειι, πιιε Ρει·ειπιιειι·ιειιειιιπιιεπιειιι`ειιεΜε
μπει Πει. .

Οι. πιειιιοιιετι·ιι·τειε 2 Ριερετιιτει 1) πιεπι8ειιιιιτι πιιιι·ε!ιπιεε
Βεπ:ιπιιι·,ιιι ινειε!ιεπιιειο!ι πιιεεεριεπιιϋι·πιιιι;ειιιιι ειε Ί'ιειε αιω

εειιπιεπιΡ!ιιτιεπιεριι!ιειινπιειιει·πιιιπειιίιπιπιεπι.πιιιιρ,·ειιειινοιι !π!ειιι
:εΙ!ιςει· ιπιιι!ιπ·ε.ιιοπιε2οιιειιπιπι 2πι!ι!ι·ειειιεθιιιιει·οιπιρειιειι Ζει·
ιζειιπι; 2) πιειι 8ειιιιιπι πιιιι·ειι πιεπι ιιι·ιιιιιιι·ειι Κι·ει›ε πιει·8πι!ιει
πιειιεειι!ειππι!ιε.ιιι,ινε πιεε π:πιπειιιοπιιπιπ.6εεθεινειιε ιπιειιι·ιιι πιει·
Αι·π ειπιει· επ:!ιο!ιεπιι6ι·ιπιιεεπιΑιιιιιιε·ει·ιπιι,ε_ειπ:!ι Γοι·πεειιιειιι.
Ηιεπ· ιε!ι!π επι πιει·Βιιειε πιιε !π!ειιιιε!ιιιι·ε ιιιιι!ιπ·ειιοιι, Με ειε

π
ιι
ε ιιι πιιε 'Γιειε πιπ·ιιιιςεπιπιειιΖεριειι πιει· ΗεπιπιιιοιππειεεεΒε

ειιει.ε
Η ει·ιε·ε ερι·ιε!ιτιι!ιει· Βπιτει·ορτπιεε.

Βεπιιιει·Με ιιιι !ει2τεπι ιιιι!ιι·ε 87 Ρε.ιιειιτειι πιιι. ιιιιι·ι.ιε!!ει·
ιΒιιιει·οιιιπιεειιεπιιιιιπ:ιιιει. Βε ειιιπιπιεε .ιι!!εε Ρει·επιπιειι πειιι
!ιπ:!ιεπιθεεπ:ιι!επ:!ιτεΜε εειιι'ειιιεπι !ιιιιιιιιι, πιεε Αιιει· επ:ιιιι·πι.πι!ιτ
εννιεειιειι Η .ιειιι·ειι πιπιπιπιειιι θι·ειεειιε.!ιεπ·. Νερ!ιι·ορτοεε νται·
85 Με! ι·επ:!ιιεεπι ιιιιπιειι. Β Με! επιε!ι ΙἱΠἩΒ: !ιιι!πενει·!εεει·πιπιε·
πιιιειιι !πειιι Με!; πιει· !ιιιιςεπι ιιιοπιιεπ:!ιΜε ειπιι;.ιειιιιιε νει·
!ειεπει·ι.πε πω; Βιι!ε.πιειιιιοριοεε 3 Με!. Ειιιι Με! ιιοε!ιει·επιιιζε
ι'ι'πι.ιιπιεπ-οπιει· Πι·ειι!ειιει·. πιεε Βιιιειορτοεε ιππιιει· πιιεεεπι
87 Γιιι!ειι !πειιι Με!. Ππει·ιιε!πιιιπ:!ππιιι€επιιιπιπι$επιιπιιιιςειι ιιιε!ιι·
Με. Με πιεπιιι.ιτει·ειιΡει·επιιιεπι νει· επειε ι!ιιπιεεεειιπ:!ι νοι
!ιειιπιειι. Ι)εε ”πιεειιπι!ιειιεΑ!ι.ει· νοιπι !8. Με 80. Ιιειιειιειιι!ιι·ε
Μπι ιιιιτ ειιι ι·ιιιε! πιει· Αιιιιιιι! νει·ιι·ει.ειι. Βπ:!ιιιιιι·ιειιει·Με
ννε.ιιπιειιιιει·εειιι Με!.

8 ιιιιιεεεινε Βεεειιινεπ·πιειι:(2.'ι'!ι.ιιιιειι8ε!ινι·ει·πιτ)
ι)ι·ερεριιεειιε Βεεε!ιιι·ει·πιειι,ι)ι·ππε!π. νιι!!ε, Αιιι“ειοεεεπι, ιεπ!ει·
θεεειιιιιιιοιπ.Βι·επε!ιιειιι. Ηι·ιιτεπ!ιειι, !ιε.ι·ιιιεειιι€ε νει·ειοριιιιι8·,
επιε!ι ε!ιννεπιιιεε!πιπιπιιι ι)ιει·ι·ιιοειι, Β!ιι!ιιππιεεπι.Οοιι!πειι.Γει·πιει·
Κι·επι:εε!ιιιιει·ιεπι, Ρει·εεει.ιιεειεπιπιει·Βειιιε. ιιι·ιιιπιι·πιιιε·,ιππτει·
πιιιιιιι·ειιπιεΡο!γιιι·ιε. ιιιιε!ιι.!ιε!ιε !ιειιιιιε Οοιι!πεπι,πιε!ιεπι πιπιπι
διειιεπι ινιι·πιεειιιεπ:ιιι.νεπ·ιι·ει;επι, πιεεει. Πιιιι·ειι. ιπι ερει.πει·επι
Βιιιπιιειι Βε!ιιιιει·ε ιιιι θεεοριιεεπιπε. Μι.ιιιιιιιιιε·πιεε 8ε!ι!ιιιεε.εεεε,
Ηειηιει!ριιιιιιοπιειι, ιιιειιιι·ειοι·ιεε!ιε Πγεριιοε. νοι·ιιιιει·Βειιειιπιε
Βιι·ιιιιιιι (Υει·ικ·επ:!ιεε!πιιι πιιι Μοι·ιιιιε Βιιεεπιοιπ·ιι ι)

.

Κορι
εειιιιιει·2, Μιιιι·ιιιιε, 8ο ιι·ιπιπιε!, Πιι!πιεί και· Αι·ιιειι, ρεγ
πιιιιεε!ιε Βερι·εεειπιιι. Βπ:!ι!ειιοει€!πειι, εε!ιι·εειι!ιειιε Τι·ιιιιιιιε,
Με!ειιε!ιο!ιε.
Κ!ιιιιεπ:ιιε 8γιιιιιιοιιιε: ι›ει Βειπιιιι·ιειι Ηπιιι:ειιειιπ:!ι,
Βιιπιπ·ιιπιεε!πειιεειιιιιιι'.Βιιι·ιιιεπ·ιιιιπιεεπιειπ·!ιιιιιιπ·πΑιιπιοιιιπ>ιι!πιιιιιι
ιπι ιοιο ειι€ειπιειει. ινεππιειι. Μειεοι·ιειιιιιε, Μιπ,ςειιοι`ι ειοπιιεε!ι
πιπιει·εππε!ιι.ιεεειιιιι.,!π!ειιιεΟιπι·ι·ιιιιιι· !ιε,π.ιι.πιπιτει!ιιιιιιπιπ>εΡιο
εεεειιε ειιειιοπ·ιιιιε. σε ιιιιπ!πιεεεπιει·ιι,π,ιεΑπιι“ιι·ειιιιιπιε. Μ ειι·
ιιιιιει·επιπ:ιιιιπιεπιιιι·πιιιιιιερεει:ιοιι. Ρπι!ριιτιοιι, 8ιιπ:επιεειοπι. 'ιπι
ιι!ε.εειι νοιι Βιιι'π. Βπειιειιειι-Ρ!εεειιιιειει·ρει·πιιιεειοιι. Γει·πιει·
Πειιι0πιε πιει·Ππιτεπ·επιπ:!ιιιιινοιι Ρε ιιιο!πιι-Πε!ιιο ιιιι.πιιι
ννεεεει·ιι·ιιιιιειι. Πιιπει·ειιπ:ιπιιι8·νοιι Ρι·οιιειιιειιιεειι:ειι, ιιιιι Βι
ιιιι:πιτιοιιειιεεπιεο!ιιιεεεειι.
Βει·ιιιιππιιει·εππειιιιιιε·: ΘΙεπιει·πι'ε «ι'ερι·επινε πιο
επιπιιιιε»:ιιιιιιι ειειιτ !ιιπιτει·πιειιιΚπειι!πειι, πιπιιιιιεει.ιιιιτ !ιειπιεπι
Ηιπιιπιειιπιειι ιιιιτει·ιιιιιιιπιεε Νιιιιειε ρ;ε!εε·ειιειι'ΓΙιει! πιεε ΑΒ
πιοιπιειιειιιιπιΜε ειιιεπι επιειειιιιιιιεειεειι ι)ι·πιπ:!ινοιι ιιιιιεπι ιιππειι
οιιεπιΜε. Με Πιιι·πιιεειιιπιιιιιςπιιι. επι ι·ει·εριιι·ιω· ι(ι·πιπι!πεεο
ι'οι·ι.ιιι·ιειειιιει·ι:ιιε. Βεπιιπιιπιιι·πιεε θοιπιιι ιιεπιενει·επιππιινιι·πι
πιιιι·ειιδι'ιπεεεπειιι!ειιιι”ιιεειιιιιιιιι, ιπιιιιι ιιιιπιει επι πιιι επι πιει·
Βι·πιιριιι·εε. Ρει·επιεειοιι ε;ιε!ιι ιι·ειιιε;ει· Αιιι'εειιιιιεε πιιε Απι
ερεει.ιοιι. ινε.πιπιει!ειιει· ιιιιπι ιιιιε ειπιπι εειιειι. ει·ειει·ε
ιειπ:ιιι πιιιιιιιιοετιειι·ιιιιι·. ννεπιπιει·πιιει·ε ε!ειπ·!ιι'ιιι!ε ιειε!ι:
επι ει·ιιεπιπιειι;θπι·πιπιενειεε!ιιεπιειι, Βεεειιιι·επ·πιειιεειιι· ιιιιιπιπιιιι··
πιω. Βει πιιιιιπιεπιΒιιιιε!ιπιεο!πειιθα ειπ:!ιι!ιιιι·,εειιιπεπιειε ειπ:!ι
ε·ε!ει.ιεπιι.!ιειιιιιε ιπ!ειιιε Βεπε!πειι. Πιιι·π:ιι ειιιειιιιπι!ιπ:!ιε νει·
ε·ιιπιΒ·εινει·πιειιειε ιιι πιει·Βειιπ:!ι!ιειιιε ι·ει·ι6ι!ιει, ιΙεμπειιιιιοπιιε
ειπ:!ιει·τ!ιιει· πιιε Βιεεειιοεε. Πιιι·ειι ι)πειιιιιιι.πειι ιιιιπι Κιιιπιιπιπιι
εειιι πω· Ππ·ειει·επι ειιιεπε!ιεπι Ηι·πιι·οιιεριιι·οεεπι,ιιει ιεϋειιιιρ_·
πιει·εε!ιιειιΡοιγιιι·ιε, ιπιτει·πιιιιιιι·επιπιεΡο!)·ιπι·ιε ιετ π:ιιιιι·ιπειετιε
ιιεειι. 8τει·ιπεΝιει·επιεπ:!ιπιιει·2επιιι·ει!ιι·επιπιπιει·Μειιεεε, πιιιι·π:ιι
Β!ιππετειιιιιιε·ιιει·ι·οιιιει·ιιιειι.
Αειιιο!πιε·ιε: ιιιιειι θειιννει·πιε κι Βπιτει·ορτοεεειιιε
Οοπιειιιιιιιοιιειιτειι!π!ιειι ππιιιΒιεοιι!:πιι°ιιιιι;·πιεε 8·εεεπιιιιιιεπιΝετ
νειιεγειειιιε ιιπιπιπιει· ιιιπιεπ:ιιιιιι·επιΕ!ειπιεπιτε; πιι·ειιοιιιιε!ιε πιω
ιιιειιι.εειπιπι: 1

) Ηει·επιιιιι.ι, Σ
) Γιιιεε!ιε ιιειιεπιεινειεε. υνε!ε!ιε

Ηε!ιιιιιιπ:!ιιιπιεππιεε ι(ιιι·ρει·ε ιιει·νοι·π·ιιιτ. δ
) ειιι·οιιιεειιε Κι·ειιιιπ·

ιιειτειι, π
)

ΒειιιιπεπιεεπεειιείπεπιΜε ινοειιεπιιιεττε, ό) Οπιι·εετε.
Θιειε επιιιειτειιι·ειιε!ιεπιειπιπι:ειιεπιπει·Ρε.ι!, 8ιοεε, Ηειιειι εε!ιννε
ι·ει· ε.ετεπι.ει·επ:!ιϋρι`ειιπιεΚι·ειι!π!ιειιεπι, ιοι·πιιιιε Βιιιιειιιιιιιιε
π:ιιι·ειι. Τιιει·εριε: Κιιιπιει· ιιι Ε'πιπιιιιειι ιιιιτ Βιιτει·πηιιοεε
ιιιιιεεεπιπιιιι·ε!ιιιιει!ιοπιιεπ:ιιεΕειιιεειιιιιιπι€ειι εε!πι·ιιιιιει νιπεπ·πιεπι.
Ψε.ιιι·ειιπι πιει· Ριιιιει·πιι.ι ειιεο!ιιιεε Οοι·εειτνειιιοι. Βϋε!πε επι
Τιεςιιιι.πιπιει·ιιιιειεεπι,πιπτ.Βε!ιινεπι€ει·επ:Μιτειι ιιει Βι·ινιιε!ιεειιειι
πιιϋε!ιε!ιει επι νει·ιιιειπιεπι. Α!!ι;ειιιειιι τοπιιειι·ειιπιεενει·ι“ειιι·ειι
ι!ιεεεει.πεπιεε Αιιπιοιπιειιε. Επιι·ιιπιιεειιοπιπιιι ΒιιιπειιΜε ιίι·επι2,
ιιεεεινε ι;γπιιιιιιετιεπ:!ιειιειιιιιιε·επι. Βιιιιπιπηςεπιεπι Οοι·εετι πιπιπι
Πιιιει·ιειιιειιειιπιεε·ειι. ι!εεειι- ιιιιπι Πει·ιιινει·πιειιιιιιπ.ιει·ι`οι·πιει·τ
πιιε ιιι·ϋεειε Αιιιιιιει·!πεειιι!πειι. Μεειπιπιπειι πι.ιιπιιιιιει Μεεει·επι
ιιιειιι ιιιιπιιει· :πιιι Ρ!ετε. ιιειιι-ιι· ειιιι·πιι·ειεπ:!ιεΒιιιε·ι·ιιιε, Με
Νιει·ειιπιειιι, ιιοειι επι ινειιιε; Βιιειιι·ιιιιεειι, πιιιι ιιιει·ερειιι.ιεπ:!ι
επιιριο!ι!επιιπ·ειπιεπιεπι ιπιιιιιιεπι.

(Αιιιοι·ειεπε.τ.)

Βιεπιιιεειοιι.

Η ε γ ε ι· ννεπιπιετειπ:!ιε·ει;επιπιιεΑπιιι'εεειιιιεπιει·Βιιτει·πηιιοεε
ειε Οοιιειιιιιιιοιιε!πι·ειι!πιιειτ. ειε ννιιπι πιιιι·ειινει·εειιιεπιεπιεΠι·
εεειιειι ιιεπιιιιει:ιιιιπι εε επιιριιε!ιιι ειπ:ιι πιιε ειιιεε!ιιεπι Βιι·επιιιει



οιι

ιιιιιιο·οιινοιι ?ΜΙ π ΡιιΙΙ Με ,ο·οοιοΙιοιιοΠτοιιοΙιοιι πτάο1ιπ
Μιτου. 8ο εΙοιιιΙιι. Μ. άοε Αιιϊτι·οιοιι άοι· Ινοιιάοι·ιιιοι·ο Με
άοιι Ποι·οοιι ιιιιά Μο ιιιιπ·οοΙιιιιιιοοιο;ο Βοτ'οοιιο·ιιιι€άοι· ΒοοΙιο
οιι οιιιοι Βιο11ο,Μο νοιι Νοτιιι· άιιοιι ιιιι.·.>:οοιοιιοι.Μ. 2ιιτΙιο1ι
ΓιιΙιτοιιοιι ιιιἰιοοοιι. 1ιι Μοοοιιι ΡοΙΙο άοτι τιιιιιιιιιοΙιι. νοιι οιιιοι·
ΟοιιοιιιιιτιοιιοΙιτοιιΙι1ιοιτ ορι·οοΙιοιι. ν1'ο.ιιάοι·ιιιοτοΒιιάοιι Μο
θγιιΙΙΙιοΙοοοιι Ιιοι 25 ρΟι. ιιΙΙοι· πι· Πιιι.οτοιιοΙιιιιιο·Ιοοιιιιιιοιιάοιι
Ρ'ι·ιιιιοιι,ιι·οΙιοι οιο θα Βιιτ Ιιοιιιο ΒοεοΙιινοτάοιι νοι·ιιτοιιοΙιτ.
ννοτιιιιι ο·οτειάοΜο Νιοι·ο ιιιιά 2ινιιι Μο ι·οοΙιτοΙιονι·οοΙιοΙιΜιά,
1ιοι;τάοιοιι, άοιιι:άιιι·οΙι Οοτοοιι ιιιιά ΒοοΙιΙιοΐοοιιειιιιο· Μο 11ο
Ιιοι· ιιιιοΙι ιιιιτοιι Βοάιοιιοτ Μιά, πι” Μο ι·οοΙιτοΜοτο άτιιοΚι.
8οΙιειΙά άοι·οιι Βοι'οοιιοιιιιε οιιιιιιειΙ Ι.ιοΙοο!ιοττοι, ιοι άο.ιιιιτΜο
'Γοιιάοιιο πι· ΒοιιΚιιιι;; ΒοοοΙιοιι. Ποτ Ιιοινοι;ΙιοΙιοιι Νιοτο Ιοτ
ιιι άοιι Ιοιιτιοιι .ΤιιΙιι·οιιοοΙιι· ν1οΙ Βοάοιιι.ιιιιι.=;Ιιοιιςο1οιιτινοτάοιι,
κάο11οιοΙιτπ ν1οΙ. ιιιιτ πο· Μο Ρι·ειο·οάοτ Βοίοι·ιιιΙι1οιάιιιιο·Μ:
οιο νοιι ο·τοοοοτΙνιοΙιιιοΙιοιι.
Η ο.τιεο: Πάτοι· άοιι νοιι Πιιιι ιιιιιιοΓϋ1ιττοιιΓειΠοιι Μ;
1ιο1ιιοι·.ινο "Με Μο άιιι·οΙι Μο Βιιτοι·ορτοοο Ιιοάιιιο·ιοιι Βο
οοΙιινοιάοιι άοιι Ροτιοιιιοιι πιο Ατ2τ ,εοί'ϋΙιι·ι Ιιο.Ιιοιι. 81ιιά
1ιοιιιοΒοοοΙιινοτάοιι ι·οι·Ιιιιιιάοιι, οο Ιιοιιιιιιι ιιιιιιι οΙ1οιι8.ιιι:Ιιμι·
ιιιοΙιτ ιιι Μο 11ιι,εο,81ο, ά. Ιι

.

Μο ννοιιάοι·ιιιοι·ο, ΙιοΙιιιιιάοΙιιπ
ιιιἱιεοοιι. Πιοοο ΠιΙ1ο 1ιοιιιιιιοιι άειΙιοι· οιιιοΙι μπι Πισω ιιι Μο
Βτ:ιιιο11ΙιΙιιιιοιιι. ΝιοΙιι: Η. οοιιάοτιι δοΙιι.νοι·άι ιιοιιιιι. Μο
Βιιτοιοριοοο οιυο ΟοιιοικιιτιοιιοΒιιιιιΙΙΙιοΗ ιιιιά οιιιρΗοΙιΙτ θο
νιάι·Ιιτάο.τοιιι'π 1οοοιι, οοΙιο.Ιά οιιι θτεο.ιι Νο1ο·ιιιιοοπο: οιοΙιπ οοιιΙιοιι, Μι. Μοοοιιι οιιιοιι θι·ι.ι·οιιιοο.ιιάοι·ο ίοΙοοιι. Ποιιι
οο1ιΙιοοοιΜ» Η. οιι ιιιιά ννοιοΙ:άοιοιι! Ιιιιι, άιιοο άιοεο$οιιΙιιιιιο·
οι ιιοο Οτο·οιιοοΠιτ ποιοι· νοιι Βοάοιιιιιιιο,·οι.
Η ο χ· ο τ: Ποτ Ει·οοΙιΙιιάιιιη.τάοι·νοι·άοι·οιιΒιιιιοΙινιιο.ιιά1ιοιιιιιιι.
ιιιοΙιτ.Μο Βοάοιιιιιιιε ω ΒιιτοιοΙιιιιιο· άοι·Ρτοοοιι π, νι·ιονοι·τι·ιι
Β·οιιάοι·οο€ΙιιιιΜ:. Πιο Νιοι·ο ινιι·ά άιιτοΙι άοιι Πι·ιιοΙι άοι· 1ιοΙιοι·
ιιι ΙΙιτοιι Βοι'οοτιο·ιιιιοτοιιοοΙοο1ιοι·ι.άο.ιιιιιοι;οι: ιι·ι·οΙοι·ειιιτοΙ› άοι·
ΑΙιάοιιιιιιοΙάι·ιιοΙι Ιιοο!ι οάοτ ιιιοάι·ι,ι.ς·οι. διο ΙιειΙιιιτ οιοΙι ιιιιιι
Με οοΙιινοι·οιοοθι·οοιι ΙοΙοΙιτ οιι άοι· Ιιιιιιοι·οιι Ινοιιά άοι· Ποι
ΙιοοΙ1ϋΙιΙοΠιι·οιι Ινοοι ιιιιοΙι άοιοιι. Β ο ιι νοτοΙ. ιιι οοιιιοι· Μο
ιιοο;ι·ειρΙιιοάοι· ΝοιιτοοΙΙιοιι1οἔιοΙπ οιι, ποιο Μο θΙοιιιιι·ά'οοΙιο
Κι·ιιιιΙΙΙιοιι Ιιο.ιιιιο ιιιιι οι·οτοτοι·ποιιιιιιιιοιι νοι·Ιιοιιιι·ιιτ. νοτ
Ιτο.8οιιάοι·ιιιιιτιο οιιιο ΒοιΙιο Βιι.οιτιοοΙιοι·Βγιιιρτοιιιο Ιιο1Επ
τοτοριοοοοιι. Μ. ι.τΙοιιΙιι, άοοει Μο ΜοἔοιιιιΠοοιΙοιι Με άοε
Ρι·ιιιιοι·οιοτ, Μο Ρι.οοο άοε Μοοοιιει άοε 8οοιιιιάάτο. Πιο πο·
οοΙιΠάοι·ιοιι ΒοοοΙιινοι·άοιιΒιιάοιι ω» ο. Β. Ιιοι οιιο.ιιιιοοΙιοιιιιιιά
ιιοι·νϋοοιι Ροτιοιιιοιι ιιιιι Πγοροροιο ,·οοιιο.ιιοΙιοιιιο ννιο Ιιο1
θοο1τορι.οοο. Πιο Ριοοο ιοτ :Νεο ΜΙ Βοοιιιιάοι·οι·οοΙιοιιιιιιιο;, _ι

ο

άοιιίοΙΙο ιιι νιοΙοιι ΡοΙΙοιι ΙιοΙοιιο·Ιοο.

Η ειι·τι:ο οιοΙΙΙ: Η ογοι·'ο ΑιιοοΙιειιιιιιιο· νοιι άοτ Βο1ο.ιιο·
Ιοο1ε1ιοιτάοι·ΒιοοΙιΙειάιιιιο·άοι·νοτάοι·οιιΒοιιοΙιινιι.ιιά8ο ιι ιν ο ι·ά ι'ο
ΒοοΙιιιοΙιτιιιιο·οιιοιιιιςοο·οιι: άοι·οοΙΙιο1ιιιι ιιιιιιιοιιιοι:ι·ιοοΙιοΠι·ιιοΙι
ιιιοοοιιιιοοιι νοι·ι.;οιιοιιιιιιοιι Ι.ι81Οοοιιιιάοιι ιιιιά ιιιιι Ρτοοο Ιαο
Ιιοίτοιοιι. Βοιιιο Νοι·ιιιοΙοοοΙο 2οι;;ι οιιιάοι·οΖο.ΙιΙοιι Με Μο ρο
τΙιοΙοοιοοΙιο ΒοοΙοι.:οιιι ΠιιιοτοοΙιἱο‹Ι ιιιιιιιιτοιοΙιάοιιιιιιοΙοιιΠι·ιιοΙι
Ποπ οΙοο νοτ, Μοοοο ιιιἰιοοοιι Μι· Ιιοι Β'οΙι1οιιοιι‹Ιοι·οτΒοοΙι
οοΙιιιιιιι;οιι Ιιοι·ϋοΙιειοΙιτΙοοιι. Ἑν” Μο Νοιιι·οοιΙιοιιιο ιιιιΙιοιτΙΙ"Π.
οιι Ιιιιιιιι Ιιιοτ Μο Βιιι:οι·ορτοοοΜο ιιι·ιιιιιιι·ο οοιιι, Μο Νοιιι·ιιο
ιΙιοιιιο Μο οοοιιιιΜιι·ο. Πιιι·οΙι άοε ΚτιιιιΚ1ιοιιοΙιιΙά άοι· Πιιτοι·ο
·ρτοοοΜιά άοι· Βοοι·ιΙΙ'άοτ ΝοιιτειοτΙιοιιιοιιιιά Ηγοιοτιο οιιιι;ο·
οοΙιι·οιιΙιτ. Ηιοτ οιιιά ιιοοΙι νιοΙο Ε'ι·ειοοιιιιιιο·οΙιΙάτι, άοοΙι οοΙΙ
ειιιι ὸιο Μο Αιιΐιιιοι·Βοο.ιιι;ςοτιο1ιιοιινοτάοιι.

Ο ο το νοιιιιιοοι ιιι άοι· ο.ιιςοΓάΙιι·ιοιι θγιιιριοιιιοιοΙοο·ιο Μο
πο· Βιιιοι·ΙΙ.ιο ιιιιιοοοιιοοιι ιιιοιιιΙιι·οιιο.οοιο.Ετ Με ιιιοΙιι·ίιιοΙιΙιοι
Νοιιι·ιιοιΙιοιιΙΙιοι·ιι άειιιο.οΙιοοΓειΙιιιάοτιιιιά Με ροοιτινο Αιιιιι·οι·τ
νοιι άοιι Ροιιοιιιοιι οι·ΙιιιΙιοιι. Πιοοο ΕτοοΙιοιιιιιιιο ιοτ ιιοι·νϋοοιι
Πι·ορι·ιιιιι.το.ιιιιά Νοιιι·οοιιιοιιιοοι Ιιο.ιιι·Ιρ,·άοι· θι·ιιιιά άοι·οοΙΙιοιι
τοπ. Μο τι·οι.οι.νι·οιιιοοιοιιο άειπιι Ι›οΙ άοιι Ζιιοι:ιιιιά π νοτ
οο1ιΙιιιιιιιοιιι.
Η:11·Ι.Βο: Πιο Βιιιοιιιιο ιιιιιοοοιι.Μ. ιιιοΙιτ οιινοΙιιιιε ινστ
άοιι, «οι οιο οιιιοΙι Ιιοι μια εοοιιιιάοιι Ροι·οοιιοιι (ιιιιο1ιοτοτ1ιοτ
Αιιι'ι·οο·ιιιις, ΒοΙιτοοΙ‹ οπο.)νοτΙ‹οιιιιιιτ.

Έ
"
ο ιι το οι·ιινάΙιιιι.άπο ιιι Ιοι.2τοι·Με Μο ΑΙιιιο.Ιιιιιο άοε ιιι

Ι.ι·ιιοΙ.ιάοιιιιιιοΙοιιΠτιιοΙιοο ιιι άΙοοοιι ΓοΙΙοιι νιοΙΙΙιοΙι Ιιοοττιιιοιι
Μιά. Ποε οοιιι; ο. Β. Κιιι.τιιοι·. νοιι νιοΙοιι 8οιιοιι Μιά
άΙιοι·1ιο.ιιρι.άοε νοι·Ιιοιιάοιιοοιιι οιιιοο ο·ΙοιοΙιιιιϋ.οοιονοτι1ιοΙΙΙοιι
ιιιιτοοιΙιάοιι·ιιιιιι1οιι Πι·ιιοΙιοο νοτιιοιιιι;. Πιο νοτοιιοΙιο νοιι
Ψοιοιι1ιο ιιιιά Μοι·ιιι οοΙιοιιιοιι Μοο π Ιιοοιιι.ιιοοιι: ο1ο
ιιιοιοοοιιάοιι Πι·ιιοΙι Ιιοιιιι οιιΐι·οοΙιτοτοΙιοιιάοιιιιιιά ο.ιιΐάοιι Κορτ'
888το11ιοιιΜοιιοοΙιοιι. Βοιιιι ν1ΣοιΙιοιοι π. Β. Ιιοι ΒοοΙιοιιΙιοοΙι
Ιορ,·οι·ιιιιοάοι· Πι·ιιοΙι ιιιι ΑΙιάοιιιοιι ιιοςιιιιν, οι” ιιιιι.ιι άειτιιιιο
οι·οιοΙιι:,άοιοιιΜο Ειπε άιιτοΙι οἱιιοιι ιιι Μο ΒΙοοο οιιιο·οι'ΙΙΙιττοιι
ΚοιτΙιοιοτ ιιιιτ Ιιϋι·Ιιιιι·οιιιθοι·άιιοοΙι Ιιοι·οιιιϊάΙιιι.
Ποτι.ο·ο Μι Μο Ρτο.8·ο νοιιι ΑΙοάοιιιιιιοΙάτιιοΙιο ιιι οοιιιοιιι
Υοι·ιιοΒο μι· ιιιοΙιτ Ι›οι·ιιΙιι·τ,νιοιΙ οιι οιιιο ιιοοΙι ιιιιιζοΙι1ιιι·ιοΜ.
Γο.ιιι·ο: Ειιιι,ι.τοιιοιιοι·ο Αιιιοτοιι ΙιοΙιοιι Μο Ι.οιΙιοοΙιοΙιΙο
τοϋ:οιιιοιιι οτο.τι·οιιΟγ1ιιιάοτνοι·ΒΙιοΙιοιι, ιιι ιιιο1οΙιοιιιΜο Βοιιο1ι
οι·ιζιιιιοοο ο.ιι€οοι·άιιοτοιιιά, άπο Μο οΙιοιι ΙιοΒιιάΙιοΙιοιι οιιιοιιι
ιιιοάι·1εοι·οιιΠι·ιιοΙι, Μο Ποιοι· Ιιοο;οιιάοιι οιιιοιιι ΙιοΙιοι·οιι ιιιιιοι·
Ι1οο;οιι. ΑιιοΙι Β". Ιιοι.οιι1, άοιιοοπου Μο ΒΙοιοΙιοιι Πγοροροιοιι
ιιιιι. ιιοινοΙιΙ Με οΙιιιο Οοοιτορτοοονοιάιοιιιιιιοιι.
Γιο οΙιοι· (Βιιο·ιιιιι) οι·ννοΙιιιι οιιιοιι ΗΜ οοιιιοτΠαπ, άοι·
ιπι Βοι.ιιιιιι άοιι ΒΙΙά άοι· Βιιιοτορτοοο άιιι·Ιιοτ. ιιΙΙιιιο.ΙιΙιοιι οιΙιοι·
ιιι η·ριοοΙιο Βιιοοάοιν'οοΙιοΚτιιιιΙΙΙιοΙι. ϋΙιοι·οιιις ιιιιά 1οιιιΙ οιι

Μοτο. Πο Ιιο.ιιάο1τοω» ιιιιι οιιιοοοιι σο. 20.Το.ΙιτοιιιιιιτΒτι·ιιιιιιι
ΙιοΙιιιι'ι:οιοΡοι.ιοιιτιιι. Μο ιιιιοΙι Ιιιάιιοιιπ οιιι νιιιιιιιι οοι·Μο
άονοιιιτιιο. άοΙιοι Ινο.ιιάοττιιοτοιιιιά ΠτοΙιΙοΙιοι· ιοιειο. Ιιι άοιι
Ιοι:ιτοιι .1ιι1ιτοιινοτοοΙιΙιιιιιιιοτιο ειο1ι άοτ Ζιιοτιιιιά. τγριοο1ιοο
Βο!ιινιιοοιι ιιιιά Ζιιιοι·ιι πο: οιυ; άιιι·ιιιιι'Ιιιιι οιιάοτιο 11.οοιιιο
Αιιι'ιιιιοο Με Βιιτοι·ορτοοοΙοιιτοιιάο Πιιιο·ιιοοο ιιι Μοι·Βιιο Πει
οοάονιιιι. Βιιι .ϊοΙιι· πι· άοιιι 'Ι'οάο τι·ιι.τοιι Αιιεοιιογιιιοτοιιιο
(Βιιορ1ιΙΙιο.Ιιιιιιο)Ιιιιιπ. Αιιι"οιιιτοινιιι·άο ννιοοτινοΙιιιι οιι ΙΒιι
ι;οι·οριοοοο;οάοοΙιτ.οιιιιιοΙ Μο 8ττιιιιιιι οοΙιοιι Ιιιιιοο Ιιοιποιιά.
άοτ:: ἔΙιιιιΙιι. Ε., άπο οι: οιοΙι ιιιϋε;ΙιοΙιοι·νιιοιοοιιιιι οιιιο οοΙιι·
Ιο.ιιο·οοιιινοτ1οιιΐοιιάοΕ'οτιιι νοιι Βοοοάοιν'οοΙιοι·Κι·ειιιΙιΙιοιτ 8ο·
Ιιοιιάο11:Ιιιιτ.

ΒοοτοΙο.ι·τΠειοΙιοοΙιοινιι;2.

Μπάσο; :ιπι 8.ΠοοοιιιΙιοι· 1897.
ΒοοΜιοΙιοι· ι·οΐοι·1ι·ι.ιιΙιοτ οιιιοιι 12ο11 νοιι ο;οιιιιοτ
ι·ΙιοιιιοΙιοι· ΑΙΙο·οιιιοιιιιιιίοοιιοιι ο.ιιοοοιιιοτ Ρι·ιιιιο'
άοτ άιιτοΙι Μο ΑΝ: ιιιιά άοιι Βι·ΓοΙο· άοι· ΤΙιοι·ο.ιιιονοιι Ιιοοοιι
άοι·οιιι Ιιιτοι·οοοοοι. Ιιιι ;,ιοοοΙιοιιοιιΓοιΙΙ ινιιι·άο οιιιο Θοιιοι·
ι·Ιιοο.ιι.ιιι11. .ΜΗ 1897 ιιοοιιιι·ιττ ιιιιά ιιιιιοΙιτο ιιι Ρ'ο1,ο·ο:ιιι
οινοοΙιιιιο.οοιοοτΤιιοτειριο οοι'οι·οοοΙιι·οτἱὶτιιιἱοοΙιοΒι·οοΙιοιιιιιάοιοιι,
άοιι 16. .1ιι11ιιιιοΒοορτοο1ιοιιοΡοοιοτιοτ. άοιι 18.. άοιι 21. οοιι
ιιιιιοτινιιιο ,ο;οιιιιοττ1ιοιοοιιιοτοοιιιτ.ιοοιιιιιά θοτιιτιο απ. άοιιΙ.ι·..
:ιπι 22. Ει·Κτιιι.ιιΙιιιιιο·άοιι 1

.

ΗοΙοιιΙιοο άοι· τοοΙιτοιι ,ο·ι·οοοοιι
ΖοΙιο, άοιι 24. Ει·ΙιτοιιΙιιιιιιο· άοι· 4

.

ΖοΙιο ΙΙιιΙιε ιπι 1
.

ΗοΙοιιΙ‹,
πιςΙοιοΙι Αιιϊτι·οοοιι οιιιοι· ο1οοιιι.Ιιάιιι1ιοΙιοιιΗειιιτιιιΤοοιιιιιιάοι·
?Μάιο ροΜο ιιι.ι·ιιιοοιιο. ΠιοοοΙΙιο και· 21οιιιΙΙο1ιΜΜΜ;οποιοι.
Με ΙΕΠΙοι·οοοοιι2οιινοιι τΙιοιΙο ,οιΙιιιτοι·,11ιοιΙοΙιιιοΙιΙιο·οι·ΟΙιοι·
11οιοΙιο,ΙιοἱιιοΙιο Ιιτοιοι·ιιιιάοι·Ηοετο.ΙΙ ιιιιά ἔοΙΙιΙΙοΙι οοΙιιιιιιτοιοοι·
Ε'οτΙιο. 81ο Ποοοοιι οιοΙι ιιι ιοτο νοιι ιΙιτοι· Πιιτοι°ΙοεοιιΙ›ΙιοΙ›οιι
ι·οορ Ιιοι·οιιοοο1ιΜοιι,ιιιάοιιι άοιιιι Με (ιΙτιιιιά οιιιο Νάτοι πο·
οοιιάοάιιι·οΙι ΠοτϋΙιοι·οττοιοΙιοιιοοΙιννο.οΙι ΙιΙιιτοιιάο ΡΙΙι.οΙιο π·
τάοΙΙΙιΙιοΙι. Νο οιοΙι οοΙοΙιο Βι'άοιοοοοιιοοιι ΙιοτϋΙιτιοιι. οοιιάιιιι·
του Μο ιιιιά ΙιἱΙάοιοιι οιιιο 1οιοΙιι.οι·ΙιοιΙ1οιιορΙοι.ιο 11'ΙΙι.οΙιο.οι"
ο·ιιιιο οιιοΙοο·οι·Ρτοοοοο οριοΙιο οἱοιι ιιιι Νο.ο·ο1Ιιοτι:άοε 4

.

?ιιι
@το άοι· ι·οοΙιτοιιΗο.ιιά πο. Ποτ ΝιιιςοΙ ννιιτάοοΙιεοΙιοΙιοιι, ινο
Ι›οι ιιιοΙιτ Μο @Πάρκο 2οΙιιιιοι·2Ιιοϊι18Ιιοιι. Ισοοιιιιιά. ΜΙΙΙι·ο
ε1ιοριειοΙιοιι άοιι οιιιιοτιιιοιι ΗΓΗοτοοοοιιοοιιιιιοΙιτονι·οοοιιτΙιοΙιοο
οιι οοΙιοιι. Αιιι θ

.
Αιιοςιιοτ Ειιοοοι·Ι›ο.ιἱοιι άοτ Οοιι_ιιιιιοιιν1ιτιο.

Μο Κτο.ΙΙ:ο άοε Ριιιιοιιιοιι ιιοΙιιιιοιι οιοτιο· π; οι· ιιιιιο·οτι:Με
πιο 8οο1οι:τω. Αιιι 1. θοριοιιιΙιοι· Βι·Ιιι·ιιιιΙιιιιις άοε ι·οο1ιι:οιι
ΗοιιάΒο1οιιΙιοο.οοινιο οϋ.ιιιιιιιΙιοΙιοτθοΙοιιΙιο άοιι ι·οοΙιτοιι ΙΙΙοιιιοιι
Γιιιι:οι·ο. 8

.

ΒορτοιιιΙιοι· Βι·1ιι·ιιιιΙιιιιις άοε 7
.

ΗοιΙοννιι·ΙποΙο,πιο

δ
.

ΒορτοιιιΙιοτάοιι 1
.

Ποιιάοιιινιι·ΙιοΙο. ΡοτιοιιΙ. Ιιθ.ΠΠοιοΙι 1ιοιιιιι
ιιι οοιιιοιιι Βοιι; Ι›οινοοοιι. ιιιιι· ΙΙΙιοοιο·ο ΝιιΙιτιιιι.οι άιιι·οΙι οιιιο
θΙο.οι·ϋΙιτοπ οιοΙι ιιοΙιιιιοιι ιιιιά τιιιιοΙιτ.οιιιοιι οο!ιιιι·οι·Ι‹ι·ο.ιι1ιοιι
Βιιιάι·ιιοΙ‹. Πιο Τοιιιροτιιτιιτ ΙιιοΙτ οἰοΙι Μο ο·ιιιιι2οΖω άΙιοι·
εννιοοΙιοιι87,2 Με 87,8 άοε Μοι·εοιιο ιιιιά 88,1 Με 88.4 ΑΙ:ιοιιάο.
Μιιιι1ιιιιιιιιοιιιιιιοΙΙΒ·88.9, ΠοΙιοτί'ι·οιοΤομ ιιιοΙιι οοΙιοιι. Αιιι

Τ
.

ΠορτοιιιΙιοι·ΒιιιΙοιι.ιιιιΒ· οΙιιοι· 1 ιι ι
ι ιιο ι.ιο ιι οι: ιι ι· πι. Πιιε.

Ηιο·. οιιι. 4,0 ρι·ο Μο οι άσοι ιιιιά ΙιοιοοοΒ1Σάοι· 1 Μιά ννϋοΙιοιιτ
ΠοΙι. 1ιι Βιιιιιιιιο. 84 Βιιιι·οιΙιιιιιο·οιι. 12. Βορι. Ριιιιοιιι: ιιιιιοο
νοιι 2 ΜοιιοοΙιοιι πιο Βοά ιιοτιοςοιι νι·οι·άοιι. 24. Βορι.. ΒοΙιτ οι·
εοΙΙιοι· νοιιι Βοι:ι πι ννοιιιιο. ΝειοΙι άοι· 5. Τοιιι· Ιιιιιιιι Ρο
ι.ιοιιτάοε Κι·ιιιιΙιοιιοιιιιιιιοτ νοι·Ιιιοοοιι, ιιιιι 20. ΟοτοΙιοι· οτοιοι·
Βριιοιοι·οοιιι.ι. ΑΙΙο (ΙοΙοιιΙ‹ο οοΙιιιιοι·2Ιοο,ΗΜ Ιιοινο,ο·1ιοΙι.8οιτ
άοιιι 1

.

ΟοιοΙιοτ ποΙοιοΙι Ι‹›οιιΙο 'ΓΙιοι·ιιριο ιιιιά νοιιι 15. ΟοιοΙιοι·
Μι πτ Κτο.ΓιιΒιιιιο·άοι· ΜιιοΙιοΙιι οΙΙοοιιιοιιιοΜοι.οοιιο;οιιιιάΗΜΙ
Β·γιιιιιοοιιΙΙ.

Η ο ο ι: το Ιι ο τ οοιιοτο.ιιι·ι. άπο Μοοο νοιι θ ο Ιι τ
ι
ο το ι· -

ΑιιοΙιοιι οποιο 'ΓΙιοτοριο ιιιιτ Ηα-Βιιιι·οιΙιιιιιι.ι·οιι οιιιοιι μια
οοΙιιιιιιιιοιι Βιιιάιιοο πι οιιιο ευιιιιοττΙιοιοοΙιο ΑΙΙοοιιιοιιιιιιΐοο
Ποπ Ιιιι.ι ιιιιά άοΙιοτ ιιι ιιΠοιι οοΙοΙιοιι ΓάΙ1οιι ιιιιο·ονι·ο.ιιάτπιει·
άοιι οοΙΙιο.

(Αιιιοι·οΙ'οτο.τ.)
Πιοοιιοο1οιι.

Ι.ιιο1ιοοΙιοινιιε ι"ο.ιιάπι 21. .ΠΜ Ι›οο;ιιιιιοιιάο οιιι·ιἔο
Οοιι_ιιιιιοτιι·ιτιο"ιιι οιιιι·1ιοι·8οοτοιιοιι. άοι· νοτάιιοΜ Με οπο·
Β1οιιιιοι·ι·Ιιοο

οοΙ1ινιιιιάέοάοοΙ1
οοΙιοιι ειιιι 2. Τιι€ο. ΒηζοιιτΙιἱιιιι·

ιιοιι »νοτάοε 1ιι6.ιι1ιο·οοοιΜνιι·οιι (ογιιοΙιτοι1 Με άοιι ιιοι·ιο·οιι
ΒτοοΙιοιιιιιιιοοιι άοι· ΑΙ1οοιιιοιιιιιιΐοοτιοιι) οοννιο Μο οιιιτΙιο Βο
ΙΙιοιΙιο;ιιιιοιάοι· Οοιι_]ιιι1οιινοΙιιιΙΙιι ιιιιά οοιιι· Ιιοοοιιάοι·οάοτι.
ινο Οοιι)ιιιιοκινο.Ιιιι1Ιιι ιιιιά Οοιι_ιιιιιοΙινο ροΙροΙιι·οο οιιοιιιο.ιιάοι·
Ιιοοοιι. ιιιοιΙιτοιιάάοτ ΜάουοΙτοιιΙιοοιι·Ιι τοΙοιιν οοιιι; οιι άοι·
Βιιι.πιιάιιιιο· ιΙιο11ιιοΙιιιι. Πι:1ιοΠ Μι πι' άοιιι Ιοιπτοιι ιιιιοι·
ιιοιιοιιο1οιι Οοιιοτοοο άπο 8τιιι·ΙιοΒοι'ο.ΙΙοιιοοιιι άοτ Οοιι1ιιιιοιιιω
Ι›ιιΙΙ›ι Ιιοι άιοοοι· ιιιοιοοτειιἱοοΙιοιι Οοιι_1ιιιιοτιν1τιοάοτ θοιιοι·
ι·Ι1οι!ιοτΙιοι;οιιτ. 1Ιιι·νοτ1ιοιιιιιιοιι Με ιιιοΙιι. οο οο1τοιι, οιιιοοοι·

τ
'
ο ιι ι· ιιιοι· ΙιιιΙιοιι π.1ιιι·οιοΙιο Αιιτοτοιι άιιτἱΙΙιοι· ΙιοτιοΙιιοι, Μο

ΠιιΙτοιιΙιοΐ, Βι·ο.ιιάοο, Βοτε;Ιι, ΗιιοΙι,1ιοοΙ›,Μο
το.κ, Ροι·ιιιοιιά, Ροιοι·ο ιιιιά Αιιάοι·ο.
Ζοοε;ο: Ποτ Γει11ιοι νοιι Ιιοοοιιάοτοιιι Ιιιιιοτοοοο ννοι.ιοιι
άοτ οι·ίοΙοι·οιοΙιοιι '1'Ιιοτοριο. Μειιι Ιιϋιιιιιο άοιι1ιοιι. οο ΙιιιΙιο
οιοΙι άοοιι πιο Ιιιιοο οοΙιοιιάοΙι. άοτ:Ιι οιιιιιιιιι. άοτ ,ι.ιοιιιιιονοι
Ιειιιι' ιιιοΙιι. άοιοιι. Ζ., άοι·άοιι ΒιιοιιοΙιοιιι άοι· Ε`ιιοοοοΙιΙοιιοΙιοιι·
Ειι1Ιοο·οοοΙιοιιΜι, Ιιοιοιιι:. άπο οιι νοιι Ιιοιιιοτ οιιιο1οοιι1ιιοτι
οι:1ιοιι Ηιιιιιοάοοιιοι1 ΑοΙιιιΙιοΙι1ιοιι Ιιι-ιιτο. [ιι ιιοιιοι·οι· Ζοιι.
οοΙιι·οιΙιτιιιιιιι άοιιι Πο ειιιοΙι Βοάοιιτιιιιο· ι·οορ. Βιιιάιιοο οιι?
οοριιοοΙιο Ρτοοοοοοπ. πιο οιι πιο» οοΙιοιι ΒοΙιιιιιιιτοοοτιιι
ιιοι·ι:(ΒοΙιειιιάΙιιιι; άοτ ΒγιιιρΙιιιιι€ιτιάοιι ιιιιτ οτιιιιοι· Βο.ΙΙιο).
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ΠοεΙι ει Με Βερι·ιιεεεει.: _ιεΙ.ιιτειεε εειιει·ε: ειεΙιτ Με ΙοεεΙε
Βιεινιι·Ιοιες εεεεετε Με εΙΙεειεειεε Ινιι·Ιιεεε εεε ΗΕ εε! Με
ιιι ειεε 0ι·ρεειεειιιε ειεει·ιεεεειιεε ΜιΙιτοΙιεε εεε @Με εε
τοει. ΑεεΙι Ζ. εΙεεΙιτ εε Με Βιιεειιε·ε Χ'νιτΙιεεε· Με Πε· ιε
νει1ιεεεεεεει Γε1Ι. Βε1εΙιε Β·οεεοι·τΙιειεεΙιε ΑΙΙΙ.ςειεειειει'εε
Ι.ιεεεε ειεε ιεειετ νοιι εινειΓεΙΙιεΙ”ιει·Ρι·οεεεεε. Ζειε ειιειιεεεεε
εεε ειε ιιεεεειειε 1εεεειιει·ιε·.ΒοειιεΙιει·; Κεεε 1.εεε ειεΙιει· εεεεεεεΙιΙοεεεε ειεπιεε,
εε Με «Με Π;; Με Με εοιιεοι·ιΙιοιεεΙιε 1ει”εειιοε Ι›ειεεΙιε ερε
ειΙιεεΙι εεννιι·Ιιι. Πε.ε ει·ννεΙιειε Πιιε.ειΙιειιι και· ει‹·Ιιει· Ι‹ειε
Ιεει.ιεεΙιεε. ΝεεΙι Βε8ιεε άει· Πιιιι·ειΙιιιιιεεε τι·ετειι Ι‹ειεε Πε·
ειΜνε ειεΙιι· πιιι'. επιι· ειεειεΙ ςΙειιΙιτε Ρε.ιιεει. ενιετΙει· ει:εειε
ειιιι·Ιιει·ε ΗεΙιιιιει·εεε ιει ΗεεΜ;ε1εεΙι εε ΙιεΙιεε.
Ζοεε:ε ι'ιειετ. σε εεεΙι Βε;ιεε Με· Ηε;-Βε1ιεεεΙιιες εοεΙι
Γιεεει·εΙ.ειεει·εεεεε νοτεε1ωιιιειεε ειεε.
ΒοεΙ.ιεΙιει·: δε εεπ ει· ει‹·Ιι ει·ιεεει·τ, ΒΙιεΙιειι ειε ειεε.
ΒτεεΙι ει: ΑΙΙΒ·ειεειειείεειιοε 1ιει θεεοι·ι·Ιιοε Μ: ιε ΙεΙ2
τω· Ζειτ νιεΙΠιεΙι ΙιεοΙιεεΙιιεΙ:. Βεει Με ιε εοΙεΙιεε ΓιιΙΙεε
Ιιεειει·ιοΙοειεεΙιε Πειει·ειιεΙιεεε;ειι εεεεετεΙΙΙ;. Πιε ΑΙΙ;;ειιιειε
Ιειεειιοε εεΙιειει. εε( ειεει· Αι·ι: ΗγιιιΙιιοεε ν ει·εεΙιιετΙε.ιι ει·
Οι·εεειεειεε εε Ιιει·εΙιεε. ΒτερΙιγΙο- εεε Βιι·εριοΙιοΙ:Κεε ειεε
εεΙιεε ΗειιεοεοΜεε Β·ει'ιιε‹ιεε ινοι·ιιεε. εε ιε ειεεει Για ΙειεΙ
εεεεεεει· Πεεεεει·ιιιιιε. ΒεειεΙιε ειεε ιιει·ει·Ιιεε θγτιιειεεε, εε
Ι:ιεε ιεειι ειεΙι νοι·ετ.εΙΙειι.Μιεε ειεε Πρ.: εε( Με εεριιεεΙιεε
Βεειειιειι ειεε·ιι·Ι‹ε, ειε Πιάτα. (ιε.ειιτ"Με Με Βγειειοεε εεΙϋετ.
τεερ. εείεεΙιοΙιεε, εεε εεειιτ πιει·ΑΙΙΒειεειειειεει.ιοε .<.>;εετεεετε.
Β ο ε ι ι ε Ιι ε ι· εεεΙιτε εε ΡιιιιεΠοε εεε 1ίεΙεεεΙεεΙιεε, ερ
εε με” ινεεεε ειεε εεΙιΙεεΙιτεε ΑΙΙεεειειεΙιεΠεεειιε εεε ε.
τιεει.εε Με'. _
Βι·ε.εΙιεΙ: 1ε τιιεεειιΓιΙΙΙεε ιετ άει· θεεοΙεεεΙιεεεεεΙι
ενειε Με εεΙιννει·Ζε ει·Ιιι·ιεεεε, εε “Πεμ «Με εεΙΙειι, ειπε
επιι· ιιι 2 μα. άει· ΠεΙΙε.
ΒοειιεΙιει·: Κεειε εεε Νεεεε ΙιεΙιειιιε ΙετεΙει· Ζειτ
ΙιεΙοετ, εεεε ειεε Μεεειι εειιιιοι·ι·ΙιοιεεΙιεε θε1ειιΙιεΠεετιοεεε
νιεΙ ειεΙιι· ΑεΠιιει·ΙιεεειΙιειι ε‹·ΙιεεΙιεε ειιιεε εεε ΜεεεΙΙιεε νιε1
Ιιειιιιε·ει· νοτΙ‹οειιεεε Με ιιιειι ΠιιΙιει· ;.ς·Ιειιετε. ΝεεΙι Κεειε
1ιει·εΙιειιεε. 90 ρα. Με: εειιιεε (Π-1εεεεΠεετιοεεε εε( θο
εε1·ιΙιοε. Πιε ΩιιεεΚειΙΙιει·ιΙιει·εριε Ιιϋιιιιτε ειιεΙι Ιιει εειιτειε
θεΙεεΙιι·Ιιειιιιιετιειεεε νετειιεΙιτ ενει·ιιεε, νιεΙΙειεΙιΙ. ιετ.ειε εεεΙι
Ιιιει· νοιι Νειεεε.
Βι·ειε Πει: Ν εε εε Με Με ειτε ΑιιεεΙιειιεεε·, ιιεεε εεε
εει·ι·Ιιειε‹·Ιιε (ιεΙεεεει·Ιιι·εεΙιεεεεε ειειει ιεοεοεττιεεΙΙιτ εεΠι·ε
τω, εε 1·'ειΙΙεεΙιι·εεΙιτ: εεΙιι· ΙιΙιιιιι8 ινειεεε Ιιει Αι·ιΙιι·ιιιε ρω
ιιεττΙιοιεε τεεΙιι·ετε(ιεΙεεΙιε ΙιεΠιΙΙειι.
Με ε ε ε εΙιε ενΜε: [Με Γετιεει. ιεεεε ειεε ιετιινιάεεΙΙε
“τιποτε )Υι‹ι‹·ι·ειεε‹ιεΙ“ΙιΙιιε;Ιιειτ,εει.τεε τιειει·Πεε ΑΙη.ς·ειιιειε
ιεΐεειιοεειι ΙιεΙιεε. Π. Με ιΙιε εεΙιοιι ιιιι Αρι·ιΙ 1894 ινεε·εε
ειεει· ΙειεΙιιειι 1 ι· ι ε ο εΙι οι·οιιι ι Με Ι›εΙιειι‹ιεΙτ.. Πε. Ρεριεεε
εε «ΒΙιειιιιιειιεειιιεε Ιιπ. εΙειιΙιτε Π. εε ειεε εεΙεΙιε (ιιεεεΙεεε;
νιεΙΙειεΙιτ. Με εε ειεΙι εεΙιοιι εΙειιιε.Ιε Με ειεε εοειιει·ι·ΙιοιεεΙιε
Αιι`εετιοεεεΙιε.ιιιιε1ε,(Μ. Ρετιεει. ννιεεεε άει·ΑεειιιιιεεεΒ ο ε ττε
Ιιει·'ε Ιιει·ι·οι·εεΙιτ..εεΙιεε «ιειιιεΙε εΙιει· (ὶεειι‹ιι·ι·ΙιειΙ-ιετννει·.
.Ι ε εε Ιι ε: Β1·εεΙιεΙ ερτεεΙι νοιι ΒγιεΙιιοεε νει·εεΙιιεεεεει·
Βεειει·ιειι Ιιει τΙει·ιιι·ιι€εε ΑΙΙΒειεειιιιιιΠετιΙ›ιιεε. Πει· Αιιειιι·εεΙι
»Με εεΙιι·εεεΙιι, ννε ειε 1ιιεΙιι·ιΙΙιιιιιε άει· ειιιεε Α” οΙιεε Με
άει· εεεει·εε ιιι‹εΙιτνι·ειτει·ΙιεειεΙιεε Εεεε. Κιιεετε εε ειεε Ιιιει·
ειεΙιι επι ειε εεΙ'ΙιΙΙιε·εε ΖεεειιιιιιεενειΙιειειεεε νει·εεΙιιε(ιεεει·
Βεετειιεεει·ιειι ΙιεειιεΙε. οΙιεε Με” εννιεεΙιεε εεεεεΙΙιεε Περιε
Ιιιοεε ΙιεειεΙιτ.?
Βι·εε1κεΙ: Πεεει· 8γιεριοεε "πιεε Βεετει·ιεεει·τεε νει·
εΙεΙιτ ειεε ε.ΙΙει·Με2ε ειιι εεεεεεειΙ.ιεεε ΑΙιΙιε.εειεΙιειιενει·ΙιεΙΙ
ειεε νεε ειεεεεει·. Ιιει‹ιε Αι·ιεε Ιιϋειιεε ιεκιοεΙι εΙΙειε Με
εοΙε1ιε ΙιεειεΙιειι. Πιε 1ετεεειτει. άει·19ι·Ιιι·εεΙιεεε ινιι·‹ι εΙιει·
ετΙΙ.ιΙιει· εεε ειιεεεετειπετει·, ι.νεειι »ειεε Βιιεεει·ιεεει·τεε εε
εετειεεε ννιι·Ιιειι. Β. (ιεεΙιτ ειεΙι εεε νοι·8ε.ε,ε;Ιιει άει· εοεεοι·
ι·ΙιοιεεΙιεε ΔΙΙΒειεειειεΙ"εει.ιοε ο;Ιετει·ι.εεεε Με ε;ΙειεΙι2ειιι.εςνει·
Ιιεεεεεεε εειιει·εε Βε.ετει·ιεεειΙειι εεε Βοεεε εε Με (Μεσ
ΙιοΙεΙιεειενε.ειοε εΙιεειι εεε ιιει·εε Ύνιι·ΙιεεειΙιειτ Ζε ει·5εεει·ει·
ΠετΠιΙιεεε εεΠιεΙιεε.

`

Ζοεεε:
ιεΙ'εειιοε ε ι·εεΙιεε, ιΙοεΙι Με άει· Έγρεε άει· ΒιιΙετεεΙιεες ιε ‹Ιει·
ΒιεΙιτεεε ει· Θεεεει·ι·Ιιοε ννειιει· ΙιεετεΙιτ, εε ε1εεει Ζ. εεεε,
εεεε άει· Αιιεει·εεΙι Βγειειοεε εει·εεΙιιΓει·ιιετ ιετ.
Β σε Με ε ει· ι·εΐειιι·ι ΐει·εει· ιι1ιει·ειεε νεε ιΙιει ει ε ιιι ε.Ι ι ε
εεειε.εΙιτε ειιΙΝοεΙεοριεεΙιε Πετει·ειιεΙιιιιιε άει·
Π1·εεΙιι·εΙ- ιιε‹ι Οει·νιεεΙεεΙιΙειειΙιειιτ. άει· Πει·
ρειετ Ρι·οετιιιιιι·τεε.
η Β. Ιιεόιειιτε ειεε (ιιιΙιει ειεεε Ιιεεοεάει·εε νοιι Ηειε ειει·
ετιιττειιι·ι ειιεεεεεεεειι ΡΙετιεερετεΙε. άει· ειεε ειπε Ηει·νοι·
ΙιοΙειι νοιι Πεετεε ιε εΙΙεε ΠειΙΙειι εετ Ι›εννιιΙιι·τε. 1ει θεεεεε
ιιετει·ειιεΙιτε ει· 294 Ρι·ειρει·ετε εε( (ιιοεεΙωΙεΙεεε. 15 ΜεΙ
«ι. ΙΙ- Μ? ΡΟΗ 1101Με Πιιιει·εεεΙιιιεε ροειτ.ιν εεε. νοιι Με
εεε 15 ΜεΙεε ε·ετεε Με θεεεοΙιοΙ-ιΙιεε ΙΟ ΜεΙ (ΒΑ με.) εετ
ιε άει· ΠτειΙιτε, 3 Δω (Ι,2 ρα.) εετ ιει θει·νιιι. εεε 2 ΗΜ
(Ο,θ9ρα.) ιε Ιιειιιειι ειιειιιι·ειι”εε. '72 Πει (24 ρα.) Με ιιι
εεε Ρι·ειρει·ετεε εεε άει· Πι·εΙΙιι·ε Βιιει· εειΙιεΙιεε, ει· ρι·ε.νεΙιι·ιε
26 ΜεΙ (8.8 α.) εεε· Με ΒΙειεΙιεειιιε· νειΙιεεεεεεε Π ιΙΙιεΙ
2εΙΙεε. 18 ε1(Β,1 ρα.) εε.Ιιεεε εει· Βιτει·, εε.νοε ? ει!Μι
ροεικινεει θοεοΙιοΙ:Ιιεερείεεε. 111 ΜεΙ (87,?' για.) ενει·ειι
ει Πι·ειΙιτεΙρι·ερει·ε.τ.ΠριτΙιεΙιεΙΙεε, δε) ΜεΙ (12,2 μα.) ερει

Ζννει· Ιώεετε ειεε ιιι Μεεεε Πϋ.ΙΙεε νοιι ΜιεεΙι- ·

ινοεεεεΜε ΠριΙΙιεΙεε1Ιειι Με Πιτει·ιεΙΙεε. 52 ΜεΙ (Ι'7,7 ρα.)
Ιεεεεε ειεε πιιι· ΒριτΙιεΙεεΙΙεε εεεΙινσειεεε. Ιιπ Οει·νιεεΙεεει·ει:
Με ειεε 47 ΜεΙ (16 ρα.) εεε». 22 ΠεΙ (7.4 ρα.) Πρεπει;
Με· ΕΙιτει·Με ΒριτΙιεΙιεε. 14 ιεεΙ(4.7°/ο)ι·ειεει·Σε". 18πιει ειεε:
ΠριτΙιεΙιεε Με Βιιει·.1ε51ΓεΙΙεε εεεεεειι .Ιιεεειι·εειΙοε εεε εεΕεεε
τεε εεΙιει· Ιιειεε Ρτερει·ετε εειεεεΙιτ ενει·κ1εε.Β. ειεΙιε ιιΙΙε ?Με ιιι
εεεεε ειεΙι ΕΙιιετιεΙΙεε ιιεει·Ιιε.εριεεεΙιενειεεεΙεεεεε Με8·εειεεει.εε
ιειτ θοεοι·ι·Ιιοε εε ιειιειι·εε εεε νει·ΙειεςΙ εε· ειε ΑεΐεεΙιειε
ιεε Ιιεεει·ει.Ιι, ειεε εεεεεεει·ε Πιτ Με Ρι·οεαειι·ιεε κα. Με
ειεΙιτ. ΒΙΙΖΙΙΙΒΙΙΒ'0ΖεΙι νει· Με· ιε ?πιεε Ιιοιεειεεεεε Πειει··
εεεΙιεεε· εεεΙιννειεΙιεΙι θοιιοι·ι·Ιιοε εεΙιεΙιτ 1ιεΙιεε. Πειιει·εΙι
ετεΙΙΙ. ειεΙι άει· ειετΙιειεεεΙΙεΙιε Ρι·οεεεεεετε άει· θεεει·τΙιοιεεΙιεε
εεπ ΙιϋΙιει·. 1ε 32 Ε'ϋ.ΙΙεε »πιεε Ιεειεε θοεεοεοεεεε εεεΙιε·ειε
Με. Με ΒεετεΙιεὰο‹·Ιι εεΙιεειι τε ι ε «ειεε. Πε.εννϋ.ι·εε10.9ρα.;
1ιι ννει:ετεε 48 (16,ΡΙ ρα.) Ε'ΙιΙΙεε Ιιεετννοςεε Με Βιτει·Ιεϋι·ρει·-°
εΙιεε ιιΙιει· Με ΠριιΙιεΙιεΙΙειι. Ιε119(40,4 ρα.) Γε1Ιειι επιι·
Ειιει· ιιΙιει·Ιιειιρι ιιεεΙιννειεεε.ι·. ννεεε ειεε ΙιεεεεΙα. <.ιεεεε.ΙΙε
Πει.ει·ειιεΙιιεε Ιιει·ειτε ειεειε.Ι πιει' θεεοιι·Ιιοε εεΙιεεάεΙΙ ενοτ
εεε ειεε, άενοε άει· ει·ϋεεετε 'ΓΙιειΙ ιεεετΙιεΙΙ: άει· Ιετ2Ι.εε 2
.1ε.Ιιι·εεεε ειεε εΙιτοειεεΙιεε ΟΙιε.ι·εΙαετ Με· ΚιεεΙιΙιειτ ιιι Βε
τι·ε.εΙιΙ.ιιεΙιτ. εε Ιαοειειι ειεε ειπε ΒεΙιΙεεε. Μιεε Με Ιει2τεΖεΙιΙ
ειιιεΙιεΙι 40,4 ρα. 1εΙ“εεΙιεεε ιιι Ποιρετ άει· 1'ΠεΙιτΙιειτΜε ειιεΙι
ειεε Ιιεειιεεε ΜιτΠ.ε. )νετεει εοΙΙιε εεεΙι άει· ΝεεΙιε·ειε νεε
Με” ιει θεετεε ειιιει· εοτοι·ιεεΙι ειεπεεΙ εε θοιιοι·ιΙιοε ει·
Ιιι·εεΙα εεε·εεεεεε ?Με ιιιεΙιτ ΜεεεΙΙιε Βεάειιτειιε ΙιεΙιεε Με
άει· ΝεεΙιινειε νεε Ειπε· ιιιι ΤειρρετΓεεεε εεε Μεεεεε? Πει·
Βενσειε Πιτ Με Β.ιεΙιτιεςΙιειτ.Μεεει· ΔεεεΙιιιιε Ιιεεεε ειεΙι πει·
ειιι·εΙι ρι·ονοειττεΠιειεετεετιοε εεε Ρι·οεεεεεε ειιττεΙετ εεειΒ
ιιεκει· εΙιεειιεεΙιετ οεει· ειεεΙιεειεεΙιει· 1ττιτειεεετε Ιιει'ει·ιι. Ηιει·
"Με (Με εεεεεεεΙιΙοεεεε εεε·εεεε. εεε" Μ. Ζε Ιιει·ιιεΙιειεΙι
τιςεε, ιιεεε Με 2-3 Ριερει·ετε νεε ειιιει· Ρει·εοε Με εεΙρετι
'1'ε.,εεεεεεΙ'ει·Ιιετ Ι‹ειεε θεεοεοεεεε εεΠνιεεεε,2ινειιει·ε εΙιει·
ννοΙιΙ. Πε εει σιεΙιει· ιιεΙιει·εεΙιτι,ε,τ,εετ ειεε ροεικινεε ΒεΠιειι
Με ιεεεεεεεεεε ΠΠ· Με ΠιεΙειιεεε άει· 'Ι'Ιιει·ειριεΖε Ιιειι·εεΙιιεε.
Πει·ειιε ει·ιςεΙιεειεε:
1. εε ιε(1ει·ροΙικειετ2ΙΙιεΙιεε Πετει·εεεΙιιιεε εειεε ιειεεεετεεε
2 Ρτεερει·ετε νεε _ιειιει·Ρι·οεΙ:ιεειι·τεεεεί θοεοεοεεεε Ζε εε
τει·εεεΙιεε.
2. Ιιεεεεε εεε ειεεεΙΙιεε ειεΙιτ εεεΙινι·ειεεε, εετΙιεΙε Με Ρι·εε
:ιπιτ@Με Πιτει·2εΙΙεε εεε ιετ Με Ρει·εοιι νει· ειεε: Μπε
ειιεει· Ζειι εε( (ιοεοι·ι·Ιιοε ΙιεΙιεεεεΙτ ννοι·‹ιεε.εε εει ειε ιιι'ε
ΙιοεριτεΙ εε(2εεεΙιιεεε.
Β. Ιει νεε ε·Ιειιεινιιιιιιςει· 8ειΙ.ε ειεε Ρτοετιιιιιι·ιε Με ιεΙ'εε
τιϋε κιεεεεειι·ι ινειιιεε εεά ιεΙ: εε ιιε.ι·ειιΠιιε ειεΙιΙ; ε;εΙιιεεεεε
ιε ιΙιιεε θεει·ετεε ειεε Ρε.τ.ΙιοΙοε;ιεεΙιεεεεεΙι ειιινειεεε, εε εειεε
εΙιεειιεεΙιε οάει· ιεεεΙιεειεεΙιε 1ι·ι·ιεεειεετε ΙιεΙιειε Ρι·ονοεειιοε
νεε θεεοεοεεεε ιεΜ‹:ιι·τ.
Ζεει $εΙιΙεεε ε·ειι‹ιει εεε Β. μεμε ειεΙιεΙεροι·ιεεΙιε ΒεΙιειιιι
Ιεεε· νοιι Ρι·οετιιιιιι·ιεε. ΝεΙιεε ωνειΙ'εΙΙιεΙ'τειιιεει·ει.ινεει Πι·Ι'οΙε
εει ειε νεε εεΙιι· εννειΠ·ΙΙιεΙ”ιειερεεεεο8·ιεεΙιειε νΙ(ει·ι;Ιι.

(Α ετοι·εΐετε.ι).
(ΒεΙιΙεεε Παει).

πεσει-ιιι εε Με Βεεεειιεε.

ΗεεΙιεεεΙιι·τει· Ηει·ι· Βειιεετεει·Ι
ΙεΙι ει·ΙεεΙιε πιιι· Ιιιει·ειιτ ΙΙιεεε Ι'οΙΒ·εε‹ιε Ι‹ει·ιε ΖιιεεΙιι·ιΠ ιιι
εεεεειιειι εε‹ι ερι·εεΙιε Με Βιικε εεε, άει·εεΙΙιεε ειε ΙιεεεΙιειιιε

εεεΙΡΙΜ.εεΙιεε
ιιι ΙΙιτει· εεεεΙιετεωε ΖειτεεΙιι·ιΠ:ειει·εειεεε εε

ενο εε.
Πεεε κε ειιεΙι, οΙε;ΙειεΙι άει· Μεάιειε ΓετεετεΙιεε‹ι. ιςει·ειιεεε
ΙΙιιιε ΖειιεεΙιτΙΠ ε·ειιεε. εειιιετ τΙει·ειιι'Με, εεεε ιεΙι ειεε Ε'τεεε
ΙιεΙιεετιεΙε ιεϋεΙιιε, Με εννετ ειεΙιτ Με ερεειεΙΙε ΙνιεεεεεεΙιειτ.
ΙιετιιΙιι·τ,εΙιει· Με εε· Με εΙΙΒ·ειεειεε, εοειεΙε ΠεΙιειι νοιι Ιε
Ιει·εεεε ιετ εεε ει-ι·ειιε Με Ποι·ρει·ειιοιι άει· Αει·ετε τ.εεε·ιι·τ.
Ιιειιτ ρειειΙιεΙιεε θεεειεεε ΙιειΙιεε εΙΙε Ιθ`εΙιι·ιΙιΙιεειτ2ει·εεε
1ετιεετιιεΙΙε ιΙιι·εε ΑτΙ›ειτει·ε εεε ΑεεεετεΙΙιεε εεεειςεΙιΙιεΙιε
1ιι·ειΙιεΙιε ιιεκε εε αεννεΙιτεε εεε ιεε εει·εάε ιε Ιετετει· Ζειι.
εεΙιι· νιεΙ ιε Μεεει· ΗιιιειεΙιτ ε·ετΙιε.εννοι·άειι. Πιο )νετΙιε εεε
Ε'εΙιτι1ιεε Ιιε.Ιιεε ειεε ΑειεεΙετοι·ιεε εεε;ε1εετ, ετεεάιςε ΠεΙά
εεΙιει·ε ε.ερ,·ε.ειττ;Αει·ειε Ι›εεεεΙιεε Μεεε ΑειΙιεΙεροι·ιεε τιιεςΙιεΙι
οιιει· ειε‹ι εΙειεΙιΠιΙΙε ετε.ειιιε εε ιιεεεεΙΙιεε ΙιεεεΙιεϊτιετ. θεΙιι·
ρεεε-εεΈνει·Ιιε ΙιεΙιειι εοε·ει· Κι·ειεΙιεεΙιειιεει· ι.;εΙιειιτ εεε ειεε
ειιιι,ςε εενοε πιιτ νει·εεΙιννεεεει·ιεεΙιειεΠεκεε ειιεεεετει.τετ.
Μεε ιετ ενει:ει· εεεεεεεε. Με (Με θεεετε νετΙεεεε. πιεε
ε;εινε.Ιιι·τεεε ΙιεεΙ.εε Κι·εεΙεεεεεΙεει·. ειεε Με ειε εε.<.εεεΠε
ΠιΙΙε νειιειεΙιεττεεε Με _ιει2ε Με νΙ(ετΙ: εοπει· ειε Περιι:εΙ
νοιι εειεεε Αειιοιιει·ειι εεεεεννιι·Βτ. εει ειεεε ΡεεειοιιεΙ'οιιε εετ
Πετει·εΠιτεεεε εΙιει·εεΙιννεεΙιει· Αι·ΙιειΙ.ει· Ζε ετιιεεεε.
)νιε ειεε ειεΙιτ, ει Με νΙ(οΙιΙιΙιετιςΙιειι. ιιι νοΙΙειε Ζει".
θειεε εε τΙιιιε; σε ειε (Με εΙ›ει· ιειειει· ιιιι ενεΙιτεε θιεεε εεε
ννοι·ιεε ει·ι·ειεΙιι. ιετ.ειεε εετιετε ?πιεε
Πιε θεννε.Ιιι·εεε εεε ΚεεεΙιεεεεΙεει·ε Με εεΙιεε Με· ;;ετεε
δειτε, Με ειε Με, - ιιειε άει· Πειει·ει.ιιτεεεε Βεειιι·Γιιεεε εο1
εΙιε εε “Με - ειεεε Ιιεεοιειει·εε 'Ι'γρεε νεε Πειιτεε εε
εεΙιεΙϊεε, ‹Ιεε ειεε ιει ΑεεΙεε‹Ιε εεΙιοε Ιε.εεει: Ι‹ειιιιτ; εεε ιετ
ειεε ε;εινιεεε Βει·τε νεε ΒιειεΙεεωε.
Πιε ΒιιεεΙεει.εε - ει·ΙιειιεεεΙιεεε, ΠιιιΙε 1εάινιιιεεε - ΙιΙε.εειι
ιιΙιει· ΒεΙιιεει·2ειι, Με ειε €εννιε ιιιεΙιτ ΙιεΙιεε οιΙει· Με ιιιειι



ινειιιεεεειιε »Με ιιεειιινειεειι Εεεε, εεε εεΙιΙεεειι ειειι νοιι
νιΐει·ιι ειι ννει·Ιι ειιιιε νιεΙ Δι·εειε ιιιιε εει' Κεεεειι νοιι Κι·ειιιιειι
εΙεει·ιι ειιι·ειι. εεεει· θεεεε οεει· ΡΜ', εεε ειε εει εει· Αι·Ιιειε
ενειιει·ει;ειι, ι.νειειιει ειιιιι Πιιε·1εεεεεεΙΙ, ειι ειιιει· εεεννει·ειι
νει!εεειιιιι; ειιε·εεΙιειι ιιιιιει·ει· Οιε;ειιε, εε. ιιιειι νοιι ειιεεειι
ιιιεΙιιε ειειιε, εεε ιιιιιεΙιε ειε ειι ΙιειΓεεεειιι·ι“ιιε,·ειιΙιινε.Ιιεειι.
Πεε Βιιιιιι!ειιεειιεΙιιιιιιιει ειιεΙι ειιιε Κι·ειιΙιιιειε, ννειιιι ειιειι
ειιιε εεειεΙε, εεε ΜΗ κι ιιιιι· ιιιιιι ειΙειιιιειι ειιι·ειι ειιιιι.ιε Βει
εριεΙε εε εειςειι. Με ειεεεΙεε ειιιιι νοι·εειιειιι Ιιειιιιιιε ιιιιε
εεεειιιε.
Πει· εεειιειε; :ιιι ειιιειιι ινει·Ιι εεΙιειιεειιιεε Απε Ιιειιιιε ειειι
ΙιεΙε ιιιιεει· εειιιειι Ρεεἱειιιειι εεε εεε νι·ειεε8·:ιιιε ε·ιιτ ειε ειιι
εεεΠεεεειι Κι·ειιΙιειι ιιειιεεεειιιιιιεειι εεε Μιι·εε ειιεΙι εειιι·
ΙειεΙιτε Διειειε Ιιεεειι, ννειιιι ιιιιιι ιιιεΙιε εειιιε Βει·ιιι'εεεΙΙερ,·ειι,
εεννιεε ιιιιεεννεεεε, ιιι'ε Ηε.ιιεινει·Ιι ρι'ιιεειιειι Μιι·εειι Με ειε
εεε εεεειιιεΙιε εε.
Με ει·εεεε ΒεἱεριεΙ Ιιεεεε Μι· ειιιειι Μειιιιι νει· ιιιιε - Μπι
ειιά νοιι θεειιιιειιειε εει·εεεειιε, εει· εειιιειιι ινιιειιεε ε·ειιιε.εε,εε
Μεε ειιιε Ζιει·εε ειιιεε εει· θει·εει·εειιιιειιτει εεννεεειι ΜΣι·ε.
Πι· εεΙιειιρτεε εει εει· Αι·εειε ειιιειι θειιΙειε νει· εἱε Βι·ιιεε εε
Ιιειιιιιιειι εε Ιιεεειι. Πει Ε'εει·ιιιειιι·εειιιιεεε ει·ειε Ιειι€ειιι Βε
ειιειι ιιιεΙιε ειιιιιιιΙ ειιιειι εΙε.ιιειι πω. Πει· Μειιιι Μι·ε εει·
Πιιιει·εεειιιιιις ιιι ειιιειιι Κιειιιιειιιιειιεε ιιιιιει·,εεει·ε.ειιι ιιιιε εε.
ιιιειι επειι εοι·ε ιιιειιιε ιιιιεειι Εεεε, εεε εειιιεεΙΙιειι ειιεΙε.εεειι.
Πε ιιιιιι ειιιιιι·Ιιειι ειε ειιει·εε 8·εενιιιΙιειιΚι·ε.ιιιιειιέεΙεει· νειι εει·
Βεειιειιει·ει·ννεΙειιιιε· ι'ει·ιιει·ιιιιινει·ινειεει·ε ινει·εειι. εε ιζειιι ει·
ιιιιι: ειιιει· ΚΙει;ε εει· Γεει1Ιιειιιερεεειειι ιιιιε νει·εειιειιε ειεΙι ειιι·
Μεεινιι·ιιιιε εει· ΚΙεε·ε νειι ειιιειιι εειιι ννει·ιιε ιει·ιιετειιειιεειι
Αι·εε ειιι Ζειιε·ιιιεε, εε.εε ει επι Δεειιιιιει Ιειεει. Βει εει· Πιιεει·
ειιειιιιιιε εει· ΚΙει.ιε Με Με Β'ειιι·ιιιειιιερεεειειιειιι Ποειιιιιεεε
ιιι Ηειιεειι, εεε ειπε Κι·ειιιιΙιειε οοιιεεειιιι·ι,Με εε εειιιεεε εει·
_ιειει Ιιει·ι·εεΙιειιεειι θεεειιιιειιεει·ειιιιιιιι; εειιι Αι·εειεει· ε εειιερι·ιιι
ε·ειιεΙι“ειιιινει·εειι ιιιιιεε εεε, εε ειειι ειε Πειιιεεενει·ιινειιιιιιε·
ννειεςει·ε,εειιι Με.ιιιι ιινειιει· εεε ειριιιειιΜιειεΙιι ειι ιιιιιει·εεειεειι.
εε »Με Πιιιι ειιιε Πιιεει·εεεεεειιε εεε εειιι Βιι·ιιΠιεριεεΙ εειιιιοειι
ςεινειιι·ε.
Μειι Με ιιι ιιιεΙιεε εειι1εεΙιεεειιειιιειι. εκει Με _ι

ει

ιιιιι· ειε
εεεεΙιειι Αιι€ε.εειι ιιεει· ειε Βειιιιιει·εειιιιιίεΙεε εεε 8εεεεεε ιιιιει·
εεΙιειι, ΑεεΙιιιιιι ιεε ιι

ι. νει·Ιιειιεειι, ιι·οιιει· εε Ιιειιιιιιε, ἱεε εκει
νοιι ιιιτειεεεε.
ΔΙε ιινειιι·εεθιιι·ιεεειε ιιιιιεε ειιιει·ιιεειι ι'ειεειιεει Οειιιιιιειιτει·
εειιι ειιε·ει“ειιι·εειιΜε εει€ειιιμ ·ιι·ει·εειι.
Βιιιι€ε Τερ,·ε ιιιιειι ει·ίο!8·εει· Πιιιειεεἱἱιειιιιἔ ει·εειιειιιι ειε
Ρο!ιεει ιιιιε ειιοιιε εειι νει·ιιιειιιεΙιειιειι Ιιι·ειιιιειι Μειιιι, εει· ειο!ι
ιιιιιι Με Με" εεε Πιεε ειιτριιερε.
ΡΜ! εινει. Βιιι Αι·εειιει· εειιεεριεε ΒεεΙιειιεειιιιιει·εειι ειι εει-
Με, ω· Γε.ειι!ιεει·εε Εεεε ιιὶειιεε ειιεειι, ινεε Με θειιιιιει·εειι
ειιιΙ16.ι·ειιΙιειιιιι.ε, ιιιιι ε.εει· Ιιειιιε θειιΜει·ιεΙιειεειι εει' ειειι ειι
Ιειεειι. εειιιεΙιε ει· εεε Μειιιι εινεε!ιε Βεεεεειιειιιιε ιιι ειιι Κι·ε.ιι
ιιειιιιειιε. Πειιιιι ω" @Με εει· Με.ιιιι εκει. εοιιεει·ιι Ιειιιιε
εειιιε θειιι·ιεεε εει Γειιιιεειεεεεεειειι. Πει· Γεω ιιιιιεε ιιιιεει·
ειιειιε ννει·εειι. ιιιιε εε ει·εειιειιιε Μεεει· ειιι ει·ειΙιειιεε Ζειιε
ιιιεε εει' εει· ΒιΙεεεεΙιε. ιιι εειιι ε;εεειιι·ιεεειι εεειιε: «Πει Με
εει· Ιειεετ ειιι Βιιιιιειιι.ιε εεε ιεε ιιιι'εΙε·ε εεεεειι ειιεειιειιιι
Γειιι€». Με ιιιιιιι [.ιιιιιεεεε Ιιει·ειιιειιιιεεε,ιιειεε Μι ιιιειιε, ειε
Γεει·ιιιειιιερεεειειι ειιειι εκει, εε ειοιι ε.εει· εννει Ζειιειιιεεε
€εε;ειιεεει· ετειιειι νοιι εειιειι εεε ειιιε ειιι·ϋειιΙιε.Ιτειιε,Γεω. νει·
ιιειιιειιε, εεε ειιεει·ε ειι·εεε εειιεεεειι·ειιε ε.εεεεεεεεΜ, εε Μι·ε
εει· Μιιιιιι εει·ειι€ ιιι'ε νει·Ιιει· 8·ειιειιιιιιειι, νει·ΜειιεΙε ειεΙι ιιι
ννιεεει·ερι·ιιεΙιε. εει Με εεει· Ιεεειιννει·εειι Μι·ε ιιιιιι ε.ιιειι ιιιει·
Πιιτειει.ιιεειιιιε· ι;εινειιι·ε. Πρεπει· ει·Γειιι·ειιιιιιι, εε.εε εει Πεεει·
ει.εεεεε ειειι εεειϋεεεε Ιιειιε, ειι.εε ει· εε ι:εεεΙιιεΙιε εεινεεειι,
Δει·ει.ε ιιιιε Ιιηιειιιεει·ε ιιιιιτειεειι€ειι ειι Ιιεεειι.
.Τετεε ιιεειι ειιι ΠΠ. Πει Αι·εειι.ει ιιοιιιιιιεειιι· Αιιιειι1ειιε εεε
ει·ιι1ει·εεινει 'Βιμ νει·Ιιει· ειιιειι Βιοεε επειι ειε Βι·εεε νειι
ειιιειιι ννεεε·ειι ει·ιιεΙιειι ειι Ιιεεειι. Νιειιιειιε Με εε ε·εεειιειι.
Πει· ΓεΙεεειιει· ειεΙιε ειιιε ιιΙειεε νει·ειεΙιιιιιε ειιιει· Βιερε ιιιιι
εεΙε ειεεε Με .τω εεε ,ε·ιειιεεἱιι ΙειεΙιεεε ιιει·ιεεειεοΙιεεΜιεεεΙ.
Πε.ι·ε.ιιι'ειεεΙιειιιε εει· Αι·εειεει· επειι ει·ειεεε·ιεει· Ρειιεε ειιι· Αι·
εεε εεε ε.ιεειιεε ι·ιιιιιε Εεεε'Τιιειε Ιιιιιεει·ειιιειιεει·.Πει·ιιιιί ιιιεΙ
εεε ει· εισιι ιιιιειι ινειιει·ειι εννει 'Ι'ιιεειι εειιιι Β'ειιιιΙιεει·εε ιιιιε
ειεεει· ιιιιεεε ειπε νει·ειειιιιιιε· εει εινειεειι ΗιιΙιειι Βιρρε
ιιεΙιε εειιιι Βιιιειιιιιεειιεε ειιά ιιιιιιιιιεεειι Μειιιι ιιι ΒειιειιεΙιιιι€.
ννειιι·ειιε ειεεει· ΒεΙιειιεΙιιιιι.ι· ιιιιεεε ειεΙι ειιι ειιε.ι·ε.ετειιετιεειιει·
νει·ιιιει·Ιι ιιι εεε Βιιειιει·ιι. «-Πιι:ιιιιι- «Ρεειειιε ι·ιεεΙιε ιιιιειι
θειιιιε ε». Πιιε·ει“ειιι·εινει ινοειιειι ερειει· ει·ιιιι.ιεειε Βεει·ιεεε·
νει·Μι ειιιιι.ι νοιι εει· Εεει·ιΙιειιιεεεεειειι ειε Αιιε'οιεει·ιιιιε· Με·
εει·ιεΙ εινεοΙιε ειιιει Πειει·ειιεΙιιιιιιε·ειι εειιιιιιιεΙιι,εει ειιιε Κιει.εε
εεε νειΙεεεεειι Αι·Ιιειιειε Ν. ειιι€ειειιι'ειι. εειιι ιιιιιιι ειιιε Πικετ
εεεεεειιει νει·ινειι;ετε. ΑιιεΙι ιιιει· Πε,ιςεειιι ει·εεΙιειιεε Ζειιε·ιιιεε
νει, ινειεΙιεε ε. 2 ινεεΙιειι ιιεειι εειιι Πιιίε.ΙΙ εεειιε ιεε εεε ινεΙ
εΙιεε εεεεεε: Με Γε! ε ειιιεε 8εεεεεε ειιι·εΙι ειιιειι ινε εειι
Με Ν. ειιιειι νεΙΙετειι ιε·ειι Βι·ιιεΙι εει· ει·ιεεειι ΙιιιΙ-ιειι Εεεε
ει·ΙιεΙιειι, ινεΙειιεε Ιιειεειι ιιιιιι εε ιιιιε εε ειιιιι·ε Μπι».
Αεί' ειε Ε”ι·ειΒ·ειιεει· ιιι εει· Μεειειιι "Με εεινε.ιιεει·εειι Βε
τι·ιεεενει·ννειεεεε, σε ιιιε.ιι ιιιιιι εειιιι ειε τεεεΙ εεει·οεΙιειιε
Βιιιρε ειιιε·ει·ειιΙιε Με ιιιιιιι Με εεΙιειιεε1ε ιιιιε ινειιει· ιιιιιιι
εειιιι Μεεε, ειιεε ιιιιι ειιι ννε,εεειι ε·εεεεεεειι? ειΙιΙειε εει·πω, εεεε ιιιιι ειιι ννιι€ε;ειι 8·εεεεεεειι, Ιιειιε ει· ειιεεεεεε·ε,

ιιιιε ιιιι Πεει·ιε·ειι ειιιεεΙε εκει Πιιι Με @εε
ειιι.
Πιε Πιιιει·ειιειιιιιιε· ειεεεε Ε”ιιΙΙεεειιι·ειι ειε Β'ειειιιιειιιερεετιειι
ει·,εεε ειιιιΙιεΙιεε Με εει εειι ι'ι·ιιΙιει·ειιΕ'ει.ΙΙειι; ειιιε νειιινει€ε
Με;; νειι Κι·ειιιιειιςειε Με· ιιιεΙιε νετ, εει. ιιιιι εοΙεΙιεε ιιοειι
ιιιεΙιε ειιιιιιεΙ ε;ει'ι·εε;εινοιεειι ννει·. Πει· Μειιιι ει·ΙιιεΙε Μεει·
ερι·ιιεΙιεΙεε ειπε ΒιιεεεΙιεειειιιιε;.
Νιιιι εεει· ε·ειιιι,ε·εει· ΒειεριεΙε, εε ειιιε ιιιι·ει· ιιοειι νιεΙε; :Με
ειιιε εεε εειιι Εεεειι 8·ειιι·ιΒ"ειι.
Ιω ειιι ινειε εενειι ειιεί'ει·ιιεεεε_ιειιιΒιειιΑει·ειειι ιι·ειειιε Με
ιιιιιιε ει·ετειιειι ινοΙΙειι, ειε ειε ει·ινειιιιτειι Ζειιςιιιεεε ιιιιεεε
ειει1ε, εειιιι ειε Ι‹ειιιιεειι εἱειι Με !ιειιιειι ΕΜΠ εειι·ιιεεε εειιι.
ε>ιεεειεεε Ζειι€ιιιεεε εει ΟΙιειιεεε·ε εἰειιειι εεΙΙιειι ιιιιε νει·
εΙειιε εε ρ,·ετεεεειιι Βιιιιιιιιιιιε ιιεεεει·Με _ιεεει·Αιιεει·ε ειιιε εει
εεε!εεειι ιιιειιεεΙιΙΜιειι Βεε·ιιιι,ε·ειι,εεε ΜιεΙειε ειι ινεειιειι. νι'ει·
ειε Με εριεειιειι Ιιει·ειι. εεε ιιιεΙιε ειιι·εΙι εε Ιιειιιι,ι.ιεΤειιιεειιιιιιε·
εει.νειεεεεεΙιει·εεε ιεε, εειιι ιιι·ειιιρίε εἰειι εεε Ηει·ε ειιεειιιιιιειι,
ινειιιι ει· Με ιιι ννειεΙιει· Νοειι εἱε Ε'ειιιιΙιε ειιιετ, ινε εει· Πι·
ιιε.ιιι·ει· ι‹ι·ε.ιιιι, ει·εειεειιιιΐειιιε·, ΜΙΠΒ ειι εεΙιειι'ειι εεει· εεε
Βειιεε'ειιενει·ιεεε·ειιε εειειιεε εει· Ιιει·εειι Βεει·ιεεενει·ινε1ειιιιε
ε·ει.ιειιεεει·ειεΙιε,ειε ιΙιιιι Πιιεει·ειιιτειιιιε·νει·ινειειει·ε.νιεΙ1ειεΙιε
ιιε.ιιιι ει· _ιε.ΜΜΜ Βϋειιειιεειιιιιει·εειι ιιε.εειι?
Με ειιεειειι Αιιε;ειι ειιει· ειεΙιε εει· Γεει·ιεεε.ιεε εει' εεε
εειεειι Μειιιι. Πι· ιιειιι Με ΚΙιεειι ειιει· θειιιιιει·εειι ειιά ειιι
Μεει·ΙιεΙιει· (ιιει·ιιεΙι νοιι θειιιιερε ινε!ιε νοιι ιιιιιι. Βιιι Ι:ιιιει·ιιεει·
ΗΜ: ινιιι·ιιε εειι Αι·εε νει· ειιιει· Εεεε, Με εε.ιιιι ειεΙιε ει· εε
Μεε εεε Με.ιιιι ιιιεΙιε ειιιιι ει·ετειι 1ιίεΙε ιιιιε Με ε.ιιεΙι νιεΙιειειιε
εειιειι Βι·ΚιιιιειΒ·ιιιιιζειιεεει· εειιεε!εειι ειιιε·εεεε·ειι ιιιιε ιιε.ιιιι
Με ιιι Ε'εΙι.ιε εεεεειι εεεεει· εειιι·εΙιειΙειι.
Πε. ε·ει·εεε ιιι Ιετεεει· Ζειε ΚΙεε·ειι εεει· νει·ινειεει·ιε Πικετ
εεϋιειιιιε· ιιιιιιιει· ιι€ιιιεεει· ιινει·εειι.εε ιεε ιιιειι ιζειιειι;ειιιιειιιιειι
ιιιειι, ειιεε εεε ιιιιε εεεεΙιε.ι'ιιε·ειιεε εεειιιΙε ΠεεεΙ ιιιι Πιιιειειι
,ει·ειϊειι εεε·ι·ιε'ειιΜ, εεε ειιιρει·ε εἰειιε ιιιιιιι, Με εει· εεεΙεεε
Βει·ιιι', εει· εεε Αι·εεεε, ιιιιεεει·ε.ιιεΙιεΜε νει·Ιεειιε Μι·ε.
Πιεεειιι Πιιι'ιιε ιιιιιεε ειιεεεεειιεεει·εεειι ιινει·εειι ιιιιε _ι

ε ειι
Ιιει· εεεεο Ιιεεεει·.
ιιι εειι θεεει.εειι ειιιεειι·ε Ιιειιι Ρειι·ε.ε·ι·ειρΙιεε.ι·εεει·, εεεε ειεΙι
εἱε Αιεεἰιει· ειει·εεε εειιιι Ρειιιιιιιειιι·εε εειιε.ιιεεΙιι Ιε.εεειι ιιιἰιε
εεε, επειι .Πε Πιιιειειιιεειιιιεειι ειιιε ιιι εειι ιιιειεεειι ΡεΙΙειι
ιιιειιε εεΙιε·εεει·ιεειι. Πεειι ινειιιι ειεεεΙεειι εεισνεΙιι·ε ννει·εειι,
πιει ιιιιιιι ειιειι ειι εει' ειεεεΙεειι Με εει' ειπε νει·ρειεΙιειιιιε;
ειι εειιειι Με ει·ννεεΙιεειι ε;ι·οεεε δειιΜει·ιε·Ιιειεειι, ννειιιι εει
Πιιτει·ειιεΙιεεε·ειι νοιι ΚΙεεειι εἰεΙι νει·εειιιεεειιε Μειιιιιιιι;ειι Β'θ·.
εειιιιεει·ειεΙιειι
Πιε ινειιιιΙιεειΒιιειε ιεε _ι

ε
εεννειεε.εεειιιε ΒεΙεε. εει· ιιιιιεε

ειεεεΙΙιε ιιιιε εεΙιι·, εε!ιι· ε·ι·εεεει· νει·ειεΙιε ε;ειιε.ιιειιιιιιε ννει·εειι.
ινε €Ιειιιιειι ιιιεΙιε ειι ιι·ι·ειι. ινειιιι Μι· Με ε·ι·εεεεε ννοΙιΙ
εκει, ειε Μι· εει· ει·εειεειιεειι ΚΙεεεε ειιΙιειιιιιιειι Ιεεεειι Ιιειιιιειι.
ειε Βι·ειειιιιιιε εει·εεΠιειι Ιιεεειειιιιειι ιιιιε ιιιιιεε ειεεεΙιιε
ιιιιε εει· ιιειιιι ειι Βιι·ειιιιι·ειιιιε ειιιΙιειι.Ιιειιειιι νει·,ε;εΙιειι εΙΙει·
εΞειι ιιιιεειιιε.ιιει· εει·ειιιειιεειι Βιεπιειιεε νει·ι.ιειιειιιιιιειιινει·εειι.
Πε ινει·ε εεεει ΙιεειιεεΜιιιεειιειιεινει·εΙι,εεεε ειειι ειε Πει·ροι·ει
Με εει· Αει·εεε ε·ΙειεΙιΓε.ΙΙεεε ειεεειιι ενειεΙιει·ιεειιειιννει!ιε εε
ειιειΙιε·ιε εεε εε.εε ειεεεΙΙιε, εε ερϊει·ΜΙΙις ειε ιεε, Πιιε Αι·Ιιειτ
ιιιι ειιιεε!ιιειι ιιιιε Ε'ι·ειιεειι ειιεεεειι Μι·ε, εεειιι ε.εεεει· Ε'ι·ιιε·ε.
ΠεεεΙιεΙε Ιιεεεε Μι· εε ει» ιιιιεει·ε ΡειεΙιε ε·ειιεΙιειι Με εεε
ΒιιιιιιΙειιιειιειιιιιιι ιιιιιειιινειεειι ιιιιε ειιιε εεει·εειιε·ι, ειι.εε ννει·
ἰὶεει· ειε Ιειεει· εειιι· Ιιιιε.ρρεειιιι.ιιεεΙεεΒ'ι·ειι·εεειι·εε εἱεΐει· ιιε.ειι
εειιΙιτ, ειειι ειιειι εεεεεΙιειι Μι·ε. Ζειιειιιιεεε ειιεειιειεΙΙειι. ειε
εει· ει·εειεειιεειι Κιεεεε ιιιιι· ΒεΙιεεειι ει·ιιιεειι ιιειιεειι. εε ειε
ιιι ειε ειιιιιιιιιιιιε;ε Βιειειιιιεεεει·εειε εει· Ε'ει.ει·ιιιειεεεεειιεε,εεε
Ε'εειιιιεει·ειεε εεε εει· Βεει·ιεεενει·ινιιΙειιιιε ειιιε,·ι·ειι'ειι ιιιιε
εεει·ειιε Μι·Ιιειι. Βεειιεεειιι€ειιιειιι· Ινν. ινεΙι' Γ.- ινιι· ΙιειΙιειι εει· νει·εεεΙιειιεειι Ζιιεειιι·ιΐτ Βιιιιιιι εεε·εεειι,
ινειΙ ειε ειπε Επι” εει·ϋιιι·ε. ννεΙυΙιε ιιι εει· 'ΓΙιεε ιιιιε Αει·ετε
ιιιιιιε ειιειειιε. Πιε εεειεΙε Βειι.ε ιι·εΠειι Μι· ιιιει· ιιιιει·ει·εει·ε
Ιεεεειι - εεε ιεε ειιι ιιι·εεεεε ιιιιε εεΙιΜει·ιεεε ΠεριιεΙ. ε”
εεει· εεε ιιιιε Αει·εεειι ε;ειιιεειιεειι νει·ινιιι·ι' εεει·ιει, εε Ιιειιιιειι
Μι· Ιειεει· ιιιεΙιε Ιειιειιειι, εεεε ει· ιιιεΙιε ιιιιεειεειιιι€ε ει. Πεεε
εεε ΡιιιιΙιειιιιι νοιι εει· ινιιιιι·ΙιειιεΙιεεε εει· Αειειε ειπε εεΙιι·
εει·ιιιε·ε Μειιιιιιιε Με εεΙιε εεε εει· εΙΙιεε·ΙιεΙιειι Βι·Γειιι·ιιιι8·
ιιει·νει·, εεεε Μι εεΙιι· ΜΜΜ· ε·εεεεειι ινει·εειι, εε ειεεειιι οεει·
ιειιειιι ΖινεεΙι ειιι Ζειιε;ιιιεε εεεειιειεΙ!ειι. ιιι εειιι ιιεεειιεειι Πε
ι·ιειιιιιιιεεειιεεεεεειι ινει·εειι εεΙΙ ιιιιε ειι.εε εει· Βιεεειιεε Με
ιιιεΙιτ ειιιιιιεΙ εε;ει·ειι'ε,ειιεε ειιιε εεΙειιε Ζιιιιιιιειιιιιιι; ει» εειι
Αι·εε εεΙειειεεεε ει: «εεΙειιε Ζειιειιιεεε νι·ει·εειιΜε ιιιιιιιει·
εεεεεειι». Ι.›ιεεειι Μι· ειε Μοι·εΙ ειιεΙι εει 8ειεε, εε ννιι·εειιιεΙι
ειιι, ειιεςεεΜι· ΙειεΙιεειιιιιιεεε, νει·ιιει.Ιιειι εει· 8.ιεΙιε ρεειειν νιεΙ
ε·εεεΙιεεεε. ΒιιιεεεΙιειΙε Ιιειιειι εεειιι·εΙι ειιειι ιιι Μειιιιε·ειι Ε'εΠειι
ειε ειιειε.ιιειεειι Ιιιειειιιεειι ειιι εεΜεεεε Βεειιε ει·ειΙιεΙιε Ζειιε·
ιιιεεε εε ιιιιεεεεΙιεειι, ε.ιιεει·εειεεΙιειιιιτειι νιεΙε ι·εεεει·ε Γεει·ι
Εεε εεε., ειε επ Πιιε Αιεειεει· εεε ειΒ·ειιειιι ἔιιειιειι ιιιειιι·ει”, Με εεε θεεειε νει·εεΙιι·ειιιε ιιιιε εειειιει· @κι
εε _ιεεεειιιεΙιε ινειιιεε - ω» ι·ει·ειιιΙεεεεεεΙιειι, ειιιιι θειιιι.εεε
ω· Αι·εειεει· ειεεεε Ριιιε ειιιεεΙιειιειειιειι, ινειιιι ιιιι·ε Πι·ειιιιειι
ιιιιε·ει·εεΙιεειιά'Γεει·ιΙιεΙιεεεειι ιιιιτει·ειιιιεε ινει·εειι. Πιιιει· ιιεει
ιιιεεει€ειι ΒιιρΙοιειιιιειι εει· Αι·εειεει· νοι·ειιιιειιιεειι,εεε νει·ιιεΙε
ιιιεε εΜεοΙιειι Αι·εειεεεεει· εεε Αι·ιιειειιειιιιιει· εει·εεΙιε ειι το·
ε·ειιι, Μ. ειε νιεΙι'ιιε!ι εεΙιοιι ιιιιεειοεεειιι Βι·ι'οΙε ειιιεΙιε·είειιι·εε

ιιιιιι εεινεε



Αιιΐἔε1›ε ι1ει· ιιιοι1ειιιειι Ρε1ιι·11ι,ε,·εεετεεε1ιιιιις.81ιε1ιεω- επ
εει· 11ϋειιιιειι11εεει·1ιοε1ιιν1ε1ιιιεειιεοειπ1ειιΡι·ε.<.;ειιιιτει·Ιιειτειι·
Με Αει·ετε ιει εε, ιι1ε1ιιΡεπει επ ιιε1ιιιιειι,εοιπ1ει·ιιε·ειιε οΙι
_ιεε1.1νιιπά ε1ιεοΙιιι.εεΙιι· ε11ε1Ιιιιειι ειι1εοιιιιιιειιι1ειι8τ.ι·ε1Ιΐι·εειειι
επ ειιιεεΙιε1ι1ειι. 11*ειιιιΜε νοιι ε11ειι Αειετειι ειιιεε1ιε.1ιειι
ενει·ι1ειιπ·ϋιιΙε, ι1επιι π·ἰ1ι·τ1ειιιι1ε1ιτπιιι· εΙε Αι·Ιιε1ι.ει· ιιιιι1 Αι·
Ιιε1η;ε1ιει ιι·1ι·1‹11ε1ιειιππά ι1ειιει·πι1ειιΝιιιεειι ΙιεΙιειι. εοιιι1ει·ιι
εε ννϋιι1εε1ε1ιει·ειιιε1ιω· 1Βιιι11ιιεεεει· Αει·ειε Με Με 1.ϋειιιιι:
ιιιιάει·ει·εοε1ε1ει·Αιι1',ςε.1ιειιε1ε1ε;ειιπω! Με 1νει·τΙιεε1ιετειιιιε
Μι Αει·ειε εειιειιε ι1εεΡιι1ιΙιειιιιιε, 111ιει·11ει·ειιι·εριτ1εε8οΙιννιιι
ι1ειιιειει. ιιο ν1ε1ι.ιε141εςΙ:ιν1ι·ι1,Ιιει1ειιτειιάεππε1ιιιιειι.
νει·1.ιειιεπ ιιπά ΗοεΙιεε1ιτιιιι€ Ιιε.ιιιι ιιιιιιι ο1ιιιεθει·εεΙιι.1εΙιε11:
ιιπά Ψε1ιι1ιεΐι1ε1ιε1τ"Με ει·ινει·1ιειι.

Ψειιεε1ι.

11ειιιι1εοΜεε.

- Πειιι Πιι·εετοι· ιιιι‹1 Ο1ιει·ει·ετω· 1ι1εε1ε·ειιΑπεειι1ιε11ειι
ειιι1τ,θε1ιειιπιει1ι Πι·. στα Με,ςειν1ν, πει εει· Πι·1ειιΙι
1ιι'ε ΑιιεΙιιιι‹1 επί ν1ει·11οιιετ.ε, Βει·εεΙιιιει νοιιι 25.
Πεεειιι1ιει·1898, ν ε ι 1ειιι ε·ε ι τ;ινοτι1ειι.- 1ιι εει· .1ε1ιι·εενει·εειιιιιι1ιιιιεεει· 81. Ρει.ει·ε1ιιιι·ςει·
ιιιει11ειιι1εε1ιειι θεεε11εοΙιεΐ1. π·ιιι·ι1ε ι1ει·Ρι·οιεεεοι·
ω Ι111ιι1εε1ιειι1ιιεΙΙΙ.πτεω· 01ιοεεϊϋιετ1ιι ΗεΙειιε Ρενν -
1ο νιιιιε, Πι. Ν. 8ιειιεε - επιιι Ρι·ε.ε1.1ειιιειι,εει· Ποεειιι.
εεεεεΙΙιειι 1ιιετιιιιιε, Πι. Βιιτεο1ιιιιε ΙΜ - ειιιιι ν1εερι·11ε1
ι1ειιτειι,Πι. 8ε1ι1ρει·ονν1ι.εε1ι -- ειιιιι 8εει·ειε.ι·. Πι. Πο
1ιτειά1 ιι κ ειιιιι θεεειι·ει· πιπ1 Πι. 1ζι·εννει· - ειιιιι Β1Ι›11ο
κ1ιε1ιε.ι·εεννε1ι11:.Ιιι ι1ει·εε1Ιιεπ81τειιιιει ννιιι·ι1εεει· ΒΘε1°1111ι1ει
εεε Βοτ1ιειιΚι·ειιεεε Ηειιι·ι Ππ ιιιι.ιι τ. ειιιπ Β1ιι·ειιιιι1ι.
Β·11ει1ε εει· θεεε11εεΙιείτει·π·111ι1τ.- Πει· 8ιιιάκι·ε1.1ινοιι Ηεπ1ε11ιει·Β·Με ι1ειιΡτοίεεεοι·ειι εει·
ι1οι·ι1εειιΠιι1νει·ε1τει.Κ ιι ε ε ιιιε π 1 ιιιιι1Ο ε εε ιι 1ιε πι· (Απε
τοιιι)Με Β 1ιι· ε ιι 1ι11ι· ε ε ι· ι·ε ο Ιιτ εει· 8ι.εάτ νει·11ε1ιεπ.- Π1ε Βει11ιιει· θχιιε1ιο1οςειι Ρι·οι'. Ο 1εΙι ε.ιι εε ιι ιιπά
Ριοί.1ΙΙει·κ1ιι εΙιι‹1νοιι εει· :ιε1ιπ ι·τε1ιι11“11ε1ιειι θε
εε11εε1ιεΙ`ι. ιιι 11οιιι1οιι επ ΒΙιτειιιιι11.811εάει·ιιει·
ιιειιιιτ. ννοι·ι1ειι.- Πε.ε εεει11;ιεε1ιε Κι·ε.ιι1ιειι1ιειιε ιιι 1118.». ετε1ιε
1ετει, ιιε.εΙι άειιι Β11εΙα.ιΙα άεε 1ει·ειιΙΙΙιε1τε1ιε11ιειε.ιιε εε1ιιειιι
Δειτε εεεε1ι1ει1ειιειι Π1ι·εετοι·ε Πι. Ο ττο οι ι·ε; ε ιι ε ο 1ιιι ,
1ιε1ιειιιιι11ε1ιιιιιτει·εει· 11ε11.ιιπι.ςι1εε Πι. Η εει·νιιε.ι.ςειι. Απ
8τε11ει1εε ε;1ε1ε1ι1'ιι11εειιι·Ι1ε1η.ιετι·ετειιειι,1επειεΙιι·1,ε;ειινιω
ΙΙΙι·εετοι·εΠι·. νιι1επι1 ιι ν. 11ο1ετ 1ει ιιι ι311εεειιΤει;ειι ω·
ι11ι·1ς1ιειιι1εΑπε εει· 1.Ιιει·ερειι11εο1ιειιΑ1ιιΙιε11ιιπ,ε·Πι. Ο ει!
Π ε ιι1ιπ ει· ε;ενν111ι1τινοι·ι1ειι. ΙΥ1ε Με «Πϋιιε-7.ε11ιιιιιρ·ει·
·1111ιιτ,ειε1ιειι ιιοο1ιινειιει·ε νειειιι1ει·ιιιιε·ειι ιιι ι1ειιιει·ει11ε1ιειι
Ρει·εοιιε1 εεε ει1π1ι1ει:1ιειιΚι·επΙιειι1ιε.πεεε 1ιενοι·, ειε ι.ιιιεΙιπει·
ι11ι·ιρ;Ιιειιι1εΑι·ει άει· ΒιιτΙι1ιιι1πιιςεεπειεΙεΠι·. Μ. Τ ι·ε ν ιιι ε ιι ιι
ιιπά εει· ι11ι·ις1ι·ειιιΙεΑι·ει:εει· 8ι.ειιοιι ΠΠ·1ιιΓεε11οπε1ιι·ειιΙιΙιειτειι
Πι. Μ. 8 ε1ιιιιιι1 τ ιιιιι 11ιι·ειιΑ1ιεε1ι1ετ1είιιςε1ιοιιιιιιειιειπα.- Ζπιπ ΟΙιει·ει·ετ εεε 1ϋι11εε1ιειι Κι·ειι1ιειι1ιε.ιι
εε ε ιιι Οάε ε ε ιι Μ., επι 8ιε11ε ι1εε1ι11ι·ε11ε1ινει·ετοι·ΙιεπειιΠι.
Με.ι·ρ;ιι Μεε, ι1ει·Οιά1ιιετοι· Πι. Μ. .1ιιεεΙοιν1ιεεΙι ειε
πι11.1ι1τ.ινοιι1ειι, ννε1ε1ιει·Ιιει·ειτε εεΙΙ. 27 .1ει1ιι·ειιΜε Αι·ετ επ
ι1ειιι8ειιειιιιτειι Κι·ε.πΙιειι1ιειιεετΙι1ιτ18ιετ.- Πει· Ιιε1-ιειιιιτε01ιἱιιιι·ἔ, Ρι·ο1'. Πι·. 1Ιἱ1‹π1ἱεε ιιι Βιοε
1ιιιι,κι νοιι εει· Δοετ1ειιι1ε ι1ει· Μεά1ειιι ιιι 80111 ειπε
Β 1ιι· ε ιι ιιι11:ε·11ε ά εειν1ι1ι1τννοι·ιΙειι. (Α. ιιι. Ο.-Ζιε:.).- Πει· Ριο1“εεεοι τ1ει·ΑιιΒειιΙιε11Ιιιιιιι1εε.ιι εει· Μ11ιιε1ιειιει·
11ιιινει·ε1τε1.τ,Πι·. ν. 8.0 τ.1ιιιιπ ιιι1 , νν1ι·ιΙ ιι.πεΑ1τει·ειἱιε1ιειε1ι
Ιειι (ει· ιει .<.ιε,ςειι70 .1ε1ιι·ε ε1Ι› Με ιΙειιι 8ε1ι1ιιεεά1εεεεθε
ιιιεεεει·ε ιιι ‹Ιεπ Β.ιιΙιεεωιιιτ1 τι·ετειι. Πι· Με εεΙΙ: 1855
Με Πιι1νει·ειΙΜε1ε1ιι·ει·ιιι 1Ι1ϋιιεΙιειι ε1ιε.τ1,ειιπά Με Με νει·
ι11ειιετ.ι1ειι 1‹11ιιιεο1ιειιΠιιιει·ι·ιε1ιτ ιιι εει· Αιι8ειιΙιε11Ιιιιιιι1ε1ιι
ΙΙΙΙιιο1ιειι οι·ζε.ιι1ειι·τειι1ιιιΙιειι.- Ζιιιπ Ριοεεει.οι· ΠΠ· ε;ει·ιε1ι111ε1ιε Πε01ειιι
1ιε1ι1ει·ιπ1111.11ι·-ιιιει1ιειπ1εο1ιεπ Αεε.ι1ειιι1ε 1ε1:εει·
1ι1εΙιει·1,εςε8τε.‹1τε.τετιιι Νοννοι:εο1ιει·ΙιεεΙιΠι·. Α. 111.Π ε ιν 1ι1ο ε·
εενν1.ΙΙι1ι.ννοιι1ειι.- ΑΜ' αειι ι1ιιι·ε1ικ1ειιΤα! Ρι·ο1'.8οοιιι1ε ει·1ε‹11ε·τειιΠε1ιι·
ε1.ιι1ι1ι1ει·81ι1ι·ιιι;;ιε ιιι Βιιεε1 Με ΡιοΙ`εεεοι Πι. Ηει·ι·ε ειπε
Βοειοε1: 1ιει·ιιΙ'ειιινοιτ1811.- Πει· ίιειρι·εειιο1ι·επι1εΑΜΙ; 11.Μεν ινε111 Με εΙε Α τετ
ε.ιιι 8ιει1τΙιοερ1τε.1 ιιι Δι·ειιε1ιιιτειιιιτ ι1ειι ΒεεΙιτειιω 8ιεειει11ειιετεεειιηιεετε11τ.ι.νοι·ι1ειι.- νει·ε.Ι›εε1ιιε‹1ει: Πει· ΙΙΙιει·ε Αι·ει ι1εε81. Ρετει·ε
Ι›ιιτεει· Νιι:ο1ε1-Κιιιι1ει·ΙιοερΠε1ε,ννἱιΙ‹1. 81.ιιετ.ει·ετΙιΠι·. Β.ε 1
ιιιει·, επί ειρ;επεε Βι·ειιε1ιειι.- νει·ειοι·Ιιειι: 1) Αιιι 7. Γε1ιι·πει· 1ιεΙ
τεει.οι· ι1ει· 1ι1εε1βειιΒιιι.Ιι1ιιάιιιιεεειιετε11..θε1ιεΙιιιι·ετ1ι Πι.
111ιιρ ο 1ν τ 'Ι

' ει
.
ι· ιι ο π· ε κι ιι:ιε1ι1ε.ιι€ει·ει·Κι·ειι1‹1ιε1ι1ιιιΑ1τει·

νοιι 85 .1ιι1ιι·ειι. Πει νειετοι·Ιιειιε Μια» εειιιε πιει11ειιι1εε1ιε
Β11:1ιιιιειιι 11Ιοε1ωιιει·ΙιεΙτειι, ε1ει1ε1τεε1ιει· ΜΗ ιιεε1ι Πι·

Ν1εειι ι1ει· ΠΙ

1ιιιι€ιιιιε·εεε Αι·επειει1εε ι1εεε1Ιιετ.(1856) Πι ‹11εΒεειι1ειιε ΙΙΙιει·,
πιο ει· ν1ε1ε.ΤειΙιι·ε επ ω 1Βιιι1ι1πι1ιιιιεεειιευιΙτεειν1ι·Ια Με

ιιπά ειπε επεεε1ιι·ειτετεΡι·1ι·ειρι·ε.ιιΙε 1ιεττε. 11ι1ει·ει·ιεε1ιπι»
ει· 1ιι ι1ειι 1ε1ει.ειι 20 .1ιι1ιι·ειινσειι18 Ιιει·νοι·ι:ει.ιετειι.- 2) Απε
22. .1ειιιιει· ιιι Τε.εεΙι1εειιιεει· 111τειεΑι·ει. ειιιεε 1ΙΙΙ11τε.ι·1εεε
ι·ει1ιε,8ι.ειιι.ετετΙι Πι. Α. 81ιπ ε1ιιι1ιιιι. Πει· νει·ετοι·Ιιειιε,
ννεΙε1ιει·εεΙΙ. 1809 Με ει·ετ11εΙιε Ρι·πιι1ε ε.ιιεΙΙΙιτ.ε. 1ιετ.επ άειι
Γε1τ1ε118ειιε,ιεςειι01ιΙννε ιιπά «Πε '1'ϋι1ιε1, εοιν1ε επ ι1ει·Βε
ΙιειιιρΓιιιιειεει· Ρεετ ιιι 1νει1)ειι1ιε.11ιε11ε;ειιοιιιιιιειι.-- 8) Αιιι

8
.

Γε1ιιιιε.ι· ιιι ΝοενΒοι·οι1άει· ε1ιειιιε.1ιεεθοιινει·ιιειιιειιι.ε-Πεε1
ειιιε11ιιεμεετοι·,"Με 8τεει.ει·ει1ι Πι. .1

.

ΜιεΙιε11ο ιν, 1ιιι
78. Ι1εΙ›ειιε_ΙιιΙιι·ειπιε1ι ιιιε1ιι· εΙε 50_ξε1ιι·1,ι.ιει·Ιν1ι·Ι‹εειιιΙ‹ε1τ:Με
Απε. - 4) Αιιι 9. Γε1ιι·ιιει· ιιι Οι1εεεεει.» ι1οι·ι1,ε,·εΔι·πιειιειετ
Οοιι επειιτιιι 1ΙΙεννι·οΕ·ειι επι ΚιεΙιε 1πι 47.1.ε1ιειιειεΙιι·ε.- 5) 1ιι 1101.ω· θι·ά1πετοι·επ εει· ι1οι·1.18ειι1ι·ι·ειιε.ιιειε1τΝΙ -

Ιι ο1ει 117ει1ειι ε Μ, 27 .1ε1ιι·εει1τ,επι ΤνρΙιιιε ειιιιιιιΙι., ι1ειι
ει· ειεΙι 1ιι εει· Αιιι1ιιι1ειιε εεε Ι1ιιιιἀεεΙιιιίτεΙιοερ1ιπ1εειιε;εεοκειι
1ιειιε. 1ιι ι1ειιι1·11ιιε·εεε1ιιετ1επειιΙιε1: ιι1ε1ιτε11ειιιεεἱιιε Γκευ,
εοιιι1ειιι ειιε1ι εε1ιιεΜιιιτει· ιιι1τ ειιιει· εε1ι1ι·ειεΙιειι Ι·`ειιι1Ι1ε
11ιι·ειιειιιε1);ειιΕι·ιιε1ιι·ει·νει·1οιειι. - θ) Αιιι 8. (20.) Ρε1ιι·ιιει·
επ Ροι.ει1ειιιω· ΟΙιειειιι1ιεει·ετει. Π. Πι·. θει·Ι Πε ιι εε 1ιιι
88. Πε1ιειιε]ε1ιι·ε. Πει· νει·ει.οιΙιειιε πιει· ιπε1ιι· ΙιεΙιειιιιτ πιιτει·
ι1ειιιΡεειιι1ειινιιι Ρ 1ι111ρρ θιι1ε ιι, ιιιιιει· ινε1ο1ιειιιει ειπε

ἔιοεεε
Αιιεε1ι1 ν1ε1 ε1εεειιει·Βοιπε.ιιε, Με «Πει 1ι·ιε νοιι 81.

ειιιεε», «Ε'ι·1τε8811", Βιιιιιιειιιιι,ε,ειι επι-ι ι1ειι·ιΠε1ιειι ειιιεε
Διετεε», €εεε1ιι·1εΙιειιΙκα.- νοιι ι1ει·ΔειεΙ:ε1ιειπιιιει·111ι·Βει11ιι-Βι·επάειι1ιπης1ετιιειιει·
ι11ιιε;ε 3 Αειετειι Με ννε.1ι1ι·εε1ιτειιιεοι;ειι ινοι·ι1ειι, πω! εινιιι·
εινε1 Βει·11ιιει·Αει·ετειι ννεε·ειι ‹<1”οι·η;εεεΙεΙει·ειιιιιι1εενν1ετΙΙ.ιει·
Βετ:1ιιιιιε»ιιιιι1ε1ιιειιιΑι·εΙε 1ιι ι1ει·Ρι·ον1ιιε, ινε11ει· ιιιΙτ ε1ιιειιι
θιιι·ρ1"ιιεεΙιει·ΠΙΝ Μ.. (Α. πι. Ο.-Ζη.χ.)- Με Πιιιιιε νοιι .Ι ε11.ε Με, Με Ιιιιιιιικινε εεε Ρι·11ε16ειι
Ι.ειι «Μεει·ΙΙΙο1ιειι 0ιιι·εοπι1τεεΠι·. Ρ. 111ε1ιει· , Ιιεεε1ι1οεεειι,
Με νοιι ι1ειι 0ιιιεεετειι 1ι1ε1ιει·ει·1ιο1ιεπε111ει1Βε 8 Μ ε ο ιι -
ετειιει· ε.1ιειιεο1ιεΠειι.- 1ιιι Βεεειιιειιιι”εε1ιειιΚιεπ1ιειιΙιειιεε ιιι Μοε1ιειι 1ετ ειπε
Βειιει·ιιι ιιιι ε1πει· ιιιει·οιιι·1ε1ειι8ιοιιιιι.1;Με,ι.νε1εΙιεεει· Νεει·οεε
1'Ι11ιι·τε,εεετοι·Ιιειι. ΠΙε Πιιτειειιε1ιιιιι8· ειρε.1ι ι1εεε ι11ενει·
ετοτ1›ειιε ννειιειι Ζπ1ιιιεε1ιιιιει·εειινοπ ω» 0ιιι·ρίιιεε1ιει1ιιΗ.
Β) ε11ι1 πε. ειιιιι 8ριι1ειι ι1εεΜιιιιι1εε ειπε 8ιι1ιΙιιιιετ1ϋεπιιε;ει·
1ιιιΙΙ.ειι1ιειιε, Π” ενε1ε1ιεεΙε Ι 1151.50 1(ορ. εει.1ιΙεπιιιιιεετε.- Πει· 1ειετε εετ11ιιι(11εο1ιε11επι1τε.Β·1ιετ,ειιεεει· ι1ειινοπ ιιιιε
1ιει·ε1τεει·ινι1.1ιιιτειι11ιιτει·ει111.ειιιι€ειι181·Με Βενε1ει· 1)1ε.1εο
ιιιεεειιΙιεπε πιι‹1111ιιι1εε1ιεΙπειιιιιιε, 110ε1ι10,0001181._ιε.Ιιι·1ιε1ι
πιι· .πε 1ι·ιειιιιιιετε1τ ιιπά 8000 1161. 1111ιι·1ιοΙιει» ι1εεΠαπά
1ιεΙ›πιιιιιιειι-1ιιειιιιιιιιεπ 1ιειν1111ε,>τ.- Πει· θεεεειι1ιεετειιι1 ι1εε Βπεειεε1ιειι «Βο
1.1ιε ιι Κ τε ιι εεε » 1ιετι·πι.:εει εει· ιιι άειι ει·ετ.ειι'Μεεε εεε
Γε1ιι·ιπιι· νοι·ςειιοπιιιιειιειι Βεν1ε1οιι5,578,795851. 8510 Κορ.-- Π1ε Οπι·εε.1εοιι 1ιι ι1ειι 1ιειιΙιεειεε1ιειι Πιπε
ι·ε.1Ιι€1ι1ει·ιι Μ. 1111·Με 1ειιίειιι1ε .1ιι1ιι· 1899 επι' ίοΙξειιι1ε
'Ι'ειιιιιιιε 1'εειςεεειετ: 1

) ιιι Ρ_ιειιι;οι·ε1ε νοιιι 1. Με Με
15. 8ερ1.ειιιΙιει·; 2

) ιιι 19εεειι επ ο ΙΜ νοιιι 15. ΜεΙ Με 1
.

8η)
8.ειιι1ιει·; 8

) ιιι 81ι ε1εειιο ινοτ1ε Κ νοιιι 20. Με Με 1
.

8ερ
Ιεπι1ιει·; 4

) ιιι Κ1εε1ο ννοἀε1‹ νοιιι 1. .Τιι11 Με 1. Οο1:οΙιει·.
Πιινειιπϋεειιάε Κι·ιιπΙιε, ιενε1ε1ιενει·εϋιιει1ειιπ8·ειι Ιιε1 ι1ει·Βε
ιιιιτειιιιιιςεει· 1νε.ιιιιειι1ιει1ει·ιιπά Μιιιετε.1ιν11εεει·νι·ϋπεοΙιειι,
1ιε1ιειιειπε ει·ει11ε1ιεΒεεε1ιε1ιιιιςιιιιι; Μεε Με επ ειε ιπι.ε1ι
ινειε11ε1ιεΝοι1ιννειιι11ε1ιε1ιι1εε θε1ιι·ειιε1ιεω· Μ1ιιει·ε1ινε.εεει·
πιιι1 ειιι Αι·ιιιιιι1ιεεειιςιι1εε,ειιτιι·ει1ει·νοιι εει· Ρο11εε1νει·ινε1τιιιιε
1Ιιι·εεΨο1ιιιοι·ιεε οιΙει, ΐιι11ε εΙε 1ιιι8τιιε.τετ11ειιετεετε1ιειι,νοιι
ι1ειι ά1ι·εοτειιΥοιριεεετετειι ΙιειειιΙιιιιι€ειι.- ινιι- ε111.Ιι81ι111ει1ι1επι Βει·ιε1ιτ, ννε1εΙιειιι1επΟεεε1ι·ει·ι1ει·
ιιιετ1ιε1ιι1εε1ιειιΗεπρτιιιιτει·ετϋιεπιιι;εοεεεε Πι. Α. 117.Ρο μια
11Ιιει·τ11εΒεννεε;ιιιιαι1ει·8ιιιιιιιιειι εει· ει·ινε.1ιιιτειι0ιιεεε εν11.1ι·
ι·επι1Με .1ε1ιι·εε18981ιιι«Ινι·ετεε1ιι ι·ει·ϋ11'ειιτ11ο1ιτ.πεεΙιετεΙιειιι1
ειιι1με Πετειι: Αιιι 1..1ε.ιιιιει· 1898Μπι· ιι ε ι1ει·Βεε1::ι πό
ι1ει· Ηε.ιιρτιιπτει·ετϋτειιιι,εςεεεεεε ιιιιιι ι1ειι Ιιε1ιΙιι·
ι1εροιι1ι·ιειι Ιιειι1ιεειεεΙιειι, ιιι1ιιεεΙιειι πιιι1 τπι1<ιεει.ειιεε1ιειι
Οειεεεπ) 4751801. 19 Κορ. 1ιιιει· ιιπά 288.800881. ιιι 1νει·ΙΙι
ιιεριει·ειι. 1ιιι 1.ειιΓε άεε .Τε1ιι·εε 1898 1‹ειιιειι 1ι1ιιειι άιιι·ε1ι
1Ι11ις1ιετ1ε1ιε1ιι·εεε,8ρειιι1ειι ειε. 42,31131:11ι1.50 Κορ. πιιι1 πιιι·
ι1ειι νει·ειιει.ιεΙιτ ιιιι Ρειι1οιιειι, Πιιιει·ετϋ11επιιιςειιειε. 28,598
1181.27 Κορ., εε ι1εεε εει· Βεετε.ιιι1 εει (Μεεε επιπ

1
.

.Τειι πει· 1899ε1ε1ιειιι' 117811261.42 Κορ. ιιι Ιιεει·ειιιθε1ι1ε
ιιπά 295000 1151.ιιι Ψει·κ1ιρερ1ειειι 1›ε1ιεΙ'. Νιε1ιτ ε1ιιΙιει;ιι11ειι
ε1ιιι1Με Ι›ε1εει· Ηεπριεεεεε ι1εροιιιι·ιειι θεριι:ε11ειι ιπ1ι
ερεειε11ειι Βεει.1ιιιιιιιιιι;;ειι, νοιι €181161111ι1.εθει11 -
εει1 επι· Πιιτειετϋτειιιιι.; νοιι Αει·ετεπ πιι‹1 τ1ει·ειι
ΓειιιιΙιειι ιιι ιιιιειιΓεε1ι1εΙιΙιει·ειι 1911.11ειι (Μει
ιιεεεε1ιι'εε1ιει·ΕΙιιΙ·ε1)38 Ρει·εοιιειι Πιιτει·ετι1τειιιιι;ειι1ιιιΒειι·εεε
νοιι 17101151. 1

.

.1. 1898 ;ιειι·111ιι·τΜ". ιιπά επιιι 1
.

.Τειιιιει· ι1..Τ.
ειιιειι Βεετιιιιι1νοιι 12.95011111.ιιι Ινει·ι1ιρερ1ει·ειιπιω 251151.
841/ι Κορ. 1ιι 1ιεε.ι·ειιιθε1ι1εεπίπι1εε. - ΠεΙιει·1ιεπρι ειπα ιιιι
.1ε.1ιι·ε 1898 νοιι ε11ειι ι11εεεπθεεεειι πιιτ10ερ11:ιι.Ιιειιειιεε.ιιι·
ιιιειι 238 11ιιτειετΠτειιιιιιειιιιιι Βειι·.ει;ε νοιι17,558 851. 10 Κορ.
επ 158 Ρει·εοιιειι νει·π1ιιο1,ιμινοι·‹1ειι.- Βε1·ιε.ιιιιι11ε1ιΙι1ε1Ιιεπ ‹11ε ιν1εεειιεο1ιε1”ι11ε1ιειιΠειετιιιι€ειι
ι1ει·εε1ι1ι·ε1ο1ιειιιιι τ1ειιΡι·ονιιιε1ε1ετΜτειι Βιιεε1ειιι1ενειεει·ειι
ιειι ιιιει11οιιι1εε1ιειιθεεε11εεΙιε11ειι1ι·ιιε1ι11οεπιπ1 ιιιι1ιε1ιειιιιτ,
π·ε11ειε 81τειιιη.ιερι·οιοεο11εειιωνει1ει εει· Με» ω” ιιιιι·ε8·εΙ·



ιιι11.εε1€1ιι ειιιειι· 1ιοεο1ιτ11ιι1ττειιΑιιιιι.1ιΙ νοιι Βιοιιιρ1ετοιι Βε
άι·ιιο1ττ.ινετἀοιι. Πιιι ά1εεειιι 1ιοάιιιιετΙ1οΙιειιΠο1ιεΙεταιιάεαϋπ
1ιεΙΓειι,εο1ι114Β·τάιο ιιιεάιο1ιι1εο1ιε01οεοΙ1εο1ιειΠιιι Ψ ο ι·ο ιι ο ε 1

ι,

και”Αιιτειειιιιε;11ιτεεΡτϋ.ε111οιιτειιΒιιε1ιοιι ο νν νοτ, ε1ιι .Μπιτ
ιιιιΙ τη ,ςτϋιισ1οιι.11ιιετεεο1ιιιϋ.εε1ι.τετεο1ιο1ιιοιιτ1,και τεκ11Βιιτ1ι
ιιιιτΙ ειιε,·τεει.ειττοτΜε θετιετιιΙοτι.μιιι 911191' τιιεε1
ειι1ιετι ιιιοάιοιιι1εο1ιοιι θεεεΙ1εο1ιε.ΐτειι ΐιιιιο1:1οιι1
τειι εο11. Πε1ιετ άιο Πετιι11ε 1ιο1ιε.ΙτειιΜι· ιιιιε τ'οτιιει·εΜΗ.
11ιειΙιιιιρ;ειινοι·. Ζτιιι11.ο1ιετΜ ιιιιε Με 11τειιτε1ιο,ςειιεπε·εςειιι
,ιτειι,ννοΙο1ιει·1ιεινε1ετ.άειεε άιο 1ιι11.1ειτοτειιΜε 8ιιοΙιε ει·ιιε1.
ιιιιά ρτεοτ.1εο1ιειιιΐει.εεειι.Μι ντ11τιεο1ιειιάειπ ιιϋτ.2Ιιο1ιειιιιιιιι
εγιιιρετ.1ι1εο1ιοιι,ει1ιετιι.ιιιι1ιεει1ιι·εο1ιιν1ετ1εοιιΠιιτει·ιιε1ιιιιοιιάειι
νοΙΙετοιι Βτι'ο11.τ.- νοιτι 4. Με ειιιιι θ. Αρι·
ιιιτετιιιιι1οιιιι.Ιε 0οιιἔτεεε
άοε Μ1εε1ιτειιιο1ιε ε;ε1ετ18οι·
θειιοτιι1εεοι·ειϋ.τ ἱετ Πτ. Βοιεε1ετ ιιι Ρε.τ1ε,
Οοιιι1ε (Ιι11ιτειιτιοΝε.τ1ιιιιι),Ρ:ι.ι·ιε Ιιι Βιιεε1ε.ιιά ιετ Μ: Νι

ε 1
ι
ο ε ο ι· ο τ
ι
ε ο ιν (Ροιετε1ιιιι·ε, 'Ι'υνει·ε1αι_ιιι10) νετττοτει· Με

Οοιιιςτεεεεε. - 1τιτοτεεεειιτοιιετ.εΙΙοιι Μι· Με ειιεί111ιτ1ιοΙιε
Ρτο;ι·:ι.ιιιιιι πι· νει·111ςιιιις.- Ρ ο ε τ τι τι ο 1ι ι· 1 ο 1ι τ ε ιι. νοιι άειι· Α1Ιει·Ιιϋο1ιετ1ιεεΝΜε

Υει·Ιι11τιιιι€άετ
Βιιιεο1ι1ερΒιιιις

άειι·Ρεε1:

1
1

ει. ο. 11ιι6ετιιι Ρειι·1εάειι·ειο1ιοιι1.ε
και· Βε1τετιιρίιιιιιτ
θε1:τ1ιιι1τε πω.

του Οοιιιιιιιεε1οιι πι·
ιν1ττΙ1ιε1αιιιιιτεεεε1ιοιι, άειπ απ» Ηιιίειιευιά1;
Ηει1εο1ι:ιε (Ατε.1ι1οιι) τετ ρεετνετιΜο1ιτ.18· οι·1111ιι·1:11.
«1ιιιιι άετεεΙ1ιειι Βιι.οωτ1οΙο1.;ιεο1ιοοιιετιιιιττε Ρεετί111Ιοωφε
1τοιιιιιιοιιε1ιι‹Ι.

ΒΕ.
νεοε.ιι2ειι:1)Βιιιικ1εο1ιείτετιι·ωετοΙΙο1τιι Κτε1εο
Ν 1 ε 1

ι
ιι ι - Β ο ιιι ο ιν (0ιοιιν. Ρειιειι). θε1ιειΙτ 1800Β1ιΙ. Μι

Με” 1'νο1ιιιιιιιεΜε Βε1ιε12ιιιιΒ. Αάι·εεεε: Ηπικιιο-Ποιιοεοκωι

18 Βιιε ‹Ιε ι

?δ

Μοττειιιτϋ.τε-Βιι11οτιτι 8τ.Ροτετε1ιιιτςε.
Ρετ Με ν1'οοΙιε νοιιι Τ

.

Με ειιπι 18. Ρει1ιτιιιιτ 1899.

ΖειΙι1 άετ Βιοτ1ιοΗΗΙε:

1
) ιιιιο1ι Οοεο1ιΙεο1ιτιιιι‹ἰ ΑΜΠ·

Ιιιιθειιεειι:ἐἐἔΞΞἑΞΞ·ΞΞ·Ξ·Ξ€ἑ
___έ__`Η=ω>·»-ωω>πω>εωωωεΞ
1-ιν-8·-11ΐ218111111Ξεἔε~=ἑεεἔεεεεεπεὲ
884211167518859Ι15141122825440524482θ 2

θ
) ιιιιο1ιάειι Τοόεειιτεεο1ιειι:- 'Ι'γρ1ι.οιιιιι1:1ι. 0, 'Ι'γρ1ι.ιι1ιά.88,Γε1ιτιε ι·οοιιττοιιε 0, 'Ι'γρ1ιιιε

ο1ιιιεΒοε1:1πιιιιιιιιςάοτΓοι·ιιι0 Ροο1τοιι 3
,

Ηπεετιι 12.Βο1ιιιτΙιι.ο1ι11,
01ρ1ιτ1ιει·ιε32. 0ι·οιιιι Ο

,

1(ειιο1ι1ιιιετειι10,0τοπρόεο Επομε
οιιτ2ἱ1ιιᾶιιιι 18,Ρ.1τγειρεΙειε ό

,

θτἱρρο Γι
,

Ο1ιοΙετιι. ιιε1ατἱοιι 0
,

Βιι1ιτ ριάοιιιιεο1ιε Πειιιιιιι·1τ1ε 1
,

Αοιιτει· θε1οιι1ττ1ιειιιιιιι
11ειιιιιε 0

,

Ριιτοτἱτἱε ετιιάοιιιιοιι. 0
,

Βοτ.ε1τι·ει.ιι1:1ιο1τ.0
,

Αιι1.1ιτιι.: Ο
,

ε1ιιι1ι1ειιιτι.

3ειτοκει.πΚιιρει.ιιτι.- 21 δ Μιά Μιτ2τεΕ81 19 1ιι θε1ιιιΜτε14.1

θε1ιειΙτ 1200 1161._1111ιτ1ιο1ι.Αάτεεεε: 0ιιιι6ιιρακτιπ Γοροπκινι

1

ΥΠρ8.εει. -- 8) Α ι· 2 ι 1νοτειικεινε1εεΟ1ιιι·ιιτεοάοι·Ααοοιιο1ιειιτ)
πι· Ιιειιιιιιε _
(Θεων. Ρετιιι1 εεειιι:1ιτ. ΘεΙιε.Ιτ 1500ΕΜ. 111.1ιτ1ιο1ι.- Β1οθεεε.ιιιιιιτ28.1ι1 άειι· Κτει.ιι1τειι1ιι άειι 01ν11
1ιοερ11:5.1ετιι 81. ΡεΜιτε1ιιιι·ιτε εεττ” επι 18. Γε1ιι·.

Με 8ιειᾶι1‹ι·ειιι1‹οιι1ιειιεοειιι Ρ ο ε ο1ιε ο 1
ι
ο ιιι ο .

κ
ι.

.Τ. 8428 154ιιιε1ιτΜε ιιι τ
ι. νοι·νν.), άετιιιιτει·678 'Ι
'

τι1ιιιε-- ,

1
1 στου.), 848 ΒγιιΙι111ε-19 ννοιι.1.1038ο1ιετ1ιιο1ι- ά ιιιο1ιτ),

128 Πι 1ιτ1ιει·ιο;- (10 ιιιο1ιτ), 71 Πεεετιι - 115 ιιιεΙιτ) Μιὰ 8

ΡοοΙωτι τ:ι.ιι1-ιε- (5 ιιιο1ιτΜε 1ιιω· νοτιν.).

Ηει·εεετε1Ιτ νοιι άετ

, Ώ

1ι1ι 0οιιοι·ιιΙ-Βερότ

ΡΟΒΤΠΝΑ-ΑΡΟΤΠΕΚΠ
12:2113-2 Β Ε

οιιιρ1ο1ι1ετι

18181101111111111111.11811101'1111111111-
-

ΔΝΝΟ1.Ή.ΤΕΝ ]ΤΕ1ΠΒΒΐ[Β.'Ι.' "Μια ιιι τω· .

81ι.Ρειετε1ιιιτε, 11εν&-Ριε Μ, εοιν1ε 1
ιι ιι11οιι1ιι- ιιιιτ1ιιιιε111ιι«1.Αιιιιοιιοειι-0οιιιρτεΒ·οιι ειι8οιιοιιιιιιοιι.

ΧετΚειιιίερττ·ιε 1.50 ΜΙ‹. Ξ
ι Π. 250 (Η.

Μεπιω 411ει” π:οτε. °

.

1

ΡειΙιτ11‹ μ1ιιιτιιιιισειπ1εο1ιοτ Ρτ31ριιτειτο,

Β91°1111 θ., Βτει,ςοιιετεττ. Μ.

Ι

ει·Ιι€1ΙοΙι ιιι άειι ιιιειετοιι ΑροτΙιο1τοιι, πιο ιιιοΙιτ,1

Τιιιι1ει:1ιιιτ 11111ι1ιι

818 811ιτκιιπτιεπι1Πο1 1111·1(τιιιι1ω ιι. 0οπνε1οεοειι1επ.

. Ηγάτομ1ιο1ι1ε0,ΡιιετρετιιΙΗε1ιει·1.Ργ11.ιιιιειιιι‹ι θερτιοεειτι1ε 4
,

'Ι'ιι1ιετοιιΙοεεάετ Βιιιιιι·οιι 120.Τιι1ιετοιι1οεοειιι1ετει·0τμτιιιιε80,
Α11το1ιο1ιειιιιιεπω! Πο11τιιιιιιι.ι·ειιιειιε 7

,

Ιιο1ιειιεεο1ιινϋ.οΙιειιιι‹1
Αττοιι1ιιιι 1ιιίιιιιτιιιτι88, 9191981111”ιιειιιΠε 24, Κτειι1τ1ιεΠειι Με
νοτόειιιιιιςεοε.ιιιι1ε Ί'οάτεο1ιοτειιο

+ Νιιο1ιετο 811:ειιιιε άοε νοτοιιιε Μ. Ροτοτε
Μπεστ Αστειο: Βιοιιετιι; άειι 2

. Μάτι 1899.
Τ:ι.8εεοτι1ιιιιιι8: 1

) Ο. Ροτοτειι τι: Πε1ιει·άιε ρτε1Μεο1ιεΒε
11οτι1.ιιιιιτΜι· Θοιιοοοεοοιι-0ιιΙτιιτειι.

2
) Βο1ιιιετει· (ΝιιιιΙιειιιι): Πε1ιοι·«ΜεΠιιττ:1ι

1οιιο1ιτιιιιεάοε Βτιιει1ιοτΙιεε τω: ΒϋιιτΕ·ειι
ετ.το.1ι1ειι,ιιιε1ιοεοιιιιοτεΜι Βτ1ττειι1τιιιιςοιι
άοε Ηει·2οιιε ιιιι‹Ι άετ Ασπα.

+ Νϋ.ο1ιετο 8ι1:ειιτιμ1εεΒειιτεο1ιοτι €ιτιιτ1ιο1ιοτι
17οτειιιε: πωπω! άειι 8. τω” 1899.
Τιι,·τεεοτάιιιιιιΒ:Πι. Α ε ε ιιι ιι τ

.

1ι: Πε1ιετ Ρ1ιοειιΙιετιιτιο από
11ιτοΠιικετεο1ιοιάιιιιε;νοιι Βιιοτοτιιιτιο.ϋπιο 1ιαι.ιά.Πιι; νοιι ΕΤΕΐΕ10ΚΒΐ1ιι
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ιι.1πιι11Αει-νιεΙΝ
οπηπίο111οπ Με τοπ1εο1ιοε, 1ει·15.ίτ1εοπτ1οε υ.πά πιο

11οπ1πιιππε ποΕ6τάοτπάοε 1111ττο1.
Πιο Βιιιευ1ιιιι·ο Π1ιοτ τ1υιι

ΣΠΝΤ·ΒΑΡΗΔΕ1.υΨΕ1Ν
Με Νπ.1ιτιιπΒε-, 11τ€ΜΈπππιε- πιιι! 1Ιοί!ιπ11το1

< πεε 11οπτοιε £18-Β81·1°Θ,
111'ΠΠ) ΑΠΡ νΕΜΑΝοεΝ νΕπ5ΑΝιιΤ.
νοι·Ζτ1811ο1ι νοιι θεεο1ιπιποΚ.
ΑιιΓ1ιοννπ1ιι·ιιπΒπαώ Ρππωιιι·ε Μετ1ιοπο.

Ζιι πιω] ιπ :ι.11επΒοπεοιοπΨοιπ1ιππό1ππεοπ,Δποτ1ιο1ιοι-Μπ.μ
πὶποπ ππά Αροτπε1ωπ.

Οοιπρε8πιο ‹1π ν1π :Ισ 8πιπτ-Βερππο1, π. νο.Ιοποο
(13τόιποι Ρι·πιιοο.

Μ
:·
ιπ
π
ιω
π
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ώ

Ν
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π
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π
ο
π
ιι
π
π
ο
π
!

ι1Σνέιπ1ιπίοπ - 11ι.

Ε1

-0.- ο1ιπι. 1·'π1ιι·1- Μ

101101ΙΙΒΜ0111Ν ω)
.ΙοάοΓοι·ιπ-Β1ικε1επ-νει·πιπάιιπς,ειππ1ι1οιιι,ιιΜι1 1ιπ11οιιι1,ιιπ1:οι·τ1οιπνοτπππ‹1‹ι

Ιπε1 πιπποπ1πε!
Βιιιι€ωι ππι1 Β πιο.11810111”Με $οποίοι·πι.

Νπο1ι Ρτινπωοοοπτ Βι·. 1ζι·οιιιπγοι. 118118π. Θ.. επι· Ζε1τ
πω” Μιππε1τεπππ!νει·.

Τειπιπ1Μπ @Η
ΥπηςΙειο1ιο:

,,1.1επει· πιο 1111ι·1πππποέΤεππο.1π1π πεπ ΒπτιπΚτππΚπο11οπ που Κ1πι1ει·"
νοιι Ν. 11. ίι1ΈΝ110ΒΙΚ, Ρι·1νειτάοοεπτειπ άετ Κιι1ε. Βπεε. Μι1ιτ11τ-ΑΜιάπιπ1ο

(Ι)_1πτε1ιπ_ήππωπω 1897,Νι·. 1).
81ο1ιεειιιο1ιαπ νοι·ϋποπι1ιο1ιππεεπ Μπι· Τππππ11ιιπ νοιι:
1'ιοι·οι·κ1τ.Ηοιόε11ιοτ,ς,Ρι·ιιπειι·ιιι·ετν. Ι·1πι;ο1,Βι·ϋππ. Κ. Πο12πρίο1,

Βτιπεππιιι·ἔ, κιππωωπ Με;; Αειο1ιοπ, 11οιιτ.εο1ιοΜοπ1πιπ. 1'νοο1ιοπεπ1ιι·Μ

. 1898,Ντ. 11, 25, 50; 1897,Ντ. 8
.

Βοπάοι·πΜι·ιιο1ιπειιιΐ νἱἴπιιεο1ι επ Β1οιιεωπ ι1πι·π1ιπιο Ηοι·ι·οπ:
(16) 6-2. Βεπ1κει· & (ι1τιι πο, 81..Ροτει·ει1ιιιι·Βπω! (Πιο π., 111οιι1ιπιι.

απο .ΠΜ ΕτίοΙέ ειπΒευνειιιάτ:
πει Γιππο_πΙοὶ‹1ππππι1 01ι1οι·οεο,1ιε1θοποι·ι·1ιοε,Μι Κι·πιι1ι1ιοιωππει Μπιτ, πω· νοι·

ειπε πειο1ι ποιπ Υει·ίπ1ιτειι νοπ
Ριοΐ. θιοττ1ιο1›, Ποιπε11ιοι·ε:,

άειιεοπιεΙ!ιο
'Ι'πιιιιιιι-Ε1ιιιοἱεκ-1'πι·1›ἱιι‹1ιιιι8.

1
.

θ
? πω. ο.

ιιιίιιιι17
πιιιιππεε- υπό ΟὶιοιιΙπτὶοππ-Οι·8ππε, πει Εππ;.ιοπτιι1ιει·11ιιΙοεο,πει Ηπ1ε-, Νπ.εοπ- πιιπ
Αιιεοπ1οιποπ. εοννιπ πει οπΕπϋπι11ιο1ιοππιιπ ι·1ιοπιππιιπο1ιοπΑΠ'επτιοποπ π11ει·Απ,
τ1ιει1ε1π Ε

'

01εθ ποιπει· πιιιο1ι ωφει·ιιπεπτεΙΙε ιιιιά 1‹1ῖπἱεο1ιεΒεοϋποπτιιπεοπ ειπιπ
ε-ιοποπιοάππ1ιοπάεπ, πεάπ.Πνεπυπό

ππτΗιπι·ππ1181ι·οπ
Ε11,ςεπεο1ιπϊτοπ,πιιπει·πι1ιο11εάιιι%:1ι

επιιιο Με Βοποτρτ1οπΒοΓ6ι·ι1πι·πι1οπππ ποπ ΒιοΙΤιι·οο1ιειο1πτειι;οιπ‹1οιι 1νιι·ΒιιιιΒοπ. ?

Πιε 1οπ'ε1ιγο1-Ρτέρειτπιο ννθτόεπ νοπ Κ1ιπι1ιοτπ υπό νιεΙεπ
Αετ2τοπ ειιιί'ε ννάτπι51ε ειπρ1οπΙεπ υπό ετεππιπ Ππινοτει'τέτε- .

εοινιε ετέιότιεοπεπ ΚτππΚεπ1ιπιιεετπ ιπ εϋ1πόι8επι (Σεπτειιοπ.
ννιεεοπεοπεί11ιοπε ΛΕιπππό1υπεοπ πω” 1Ο'ΗΤΗΥΟ11 πεπεϊ
Ποοερϊίοτπιθ1π νετεεπάεΞ @Με υπό ίτειποο πω

ΙοΙι£Ιιχο!-Βιεο
1111111, θο11ιεΗιιιιιιιιι Μ.,

1

Ηπιπππι·π.

1 Ρι·πιι ΜΜΜ Κιι1ιει·π.
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νοτ1π.8·νοπ Διιι:ιιειΙ111ι·πο1ιινπ1ά1πΒοι·11π.

ἐιε1κιπ οι·επ1ι1ειι:

Μο ΒΧ1ι·π1‹τ1οιι πω· Ζϋ1ιιιο
Πιι·ο 'Γεο1ιπι1ιπιιπ 1πό11αιτιοπε-Βτο11ππιέ·
ιπ1τΒ1ππο1ι1πειεπ” Βοιππ1ιπιι€
νοπ ΗΜ. Πτ. Γ. Βιιπο1ι.

Ζ πιο ι τ ε Απ111ιεε.1899. ΜΗ 83 ΑΒ1ι11ι1.
Ρι·ειε 2 Μπι1‹.

Ιπι Πουτεο1ιοπΑ1ωιππάει·-Ηοωρ1ωΙινιι·ι·1Νπο1ιννοιποι·ι1ιο1Ιτ111ιοι·πιιι· Ζω Μειωτ
1'ι·ο1οΡ11οι;οι·πιιπ Ρ11ο;πι·1πποιι Πιι· Με
ρι·1νπτοΚι·π.π1ιοππποεο (ροΒοιι Ζπ1ι1ιιιις
νοπ 50 Οορ.).

Αάτοεποπ νοπ Κτειπ1ιοπρΠοΒοτιπποπ:
Μετ1ο Ψ111Χ181°,γι”.Οοιπποεπ ποπ. π Πω
·ι·ωιοΒιιοποποπμ. π. 4

, η. Μ.
Γιαπ Ο11.1$81:1.117.Ο.,17. Πιι1ο, 1·1πιιπ11116,
(ζιι. 10.

ΜΜΜ Μο1ι1, Β Ο. 1. π, Μ' κι 3
.

Ρι·πιι Ηπεο111ι1επ, Πω. Ποπωιποοκ.π. Μ,
κι, 16.

Οι. 8ιπ1Ι1ιοΓπιι·.
Ηπιιε π. Ήπιι1εο1ιωιΚ1ι·ο1ιο8-8, Ω.19.

(Άπω Οι:1:·ι·.ιιοππ,Οορι·1επεκππ, π. Μ 17,
περι. 19.

Παπ Οπι1ιπι·ιιιε 11Πο1ιε1ποι:ι,Γπι·πρππ
απ” γιιιιιιπ π. 80, κια. 17.

Δ1σ.πιιιιάι·π Κεεπι·1πονν, Βιικωιποποκππ
γαι. π. 61, κια. 32.

8ο1ιννεετοιΟοπιπ. Βο1ιιιι1άτ,Π”. πω”

4 π
. π. 7
,

πιι. 12.

Ν Βορι·π Φοποροπιππ 11πιιοιιει.Φγριιι·ι·ειιι·ι·
πισω γαι.π. 45, ιπι.

Ϊοιαι4. ικά. Οπ6. ἐ(111ιεπρπιιπ181181ι·.7711ειδιπέ61ιπι·11ι·.Βιιι1π111ΐπππ4ο1ι.
7
13πο1ιδι·π1:1ιοιΒιίΑ. 111ιοποο1ιο11πίππιπποπ1ι.Ρι·..Μ 1
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[-ε·ι κι47. ?". =..ιΠι··ι· :
ι_ιτειν. ω- Μι.

Με 14 ι899

δΛΗΒΟΑΝθ. ΧΤ. Ρ Η Χ Β Μ
Νεπε ΡοιΒε κι". .!ειιι·8.

ιιιιπιιιπιι ποοιιιπιιππ
ππι.ει πει· Βεπιιειιοπ "κι

Πι. Ιεπεππεε. Κι·ειπππειε.

Πι. ιιππωι ιΝεπεειι.
οι.. Ρειει·ειιπι·ε.

πω. Πι. Με Πειιιιι.
.Ιπι·ιεπι (Ποι·ππι.ι

πιο «8ι. Ρειει·εισιιι·Βει·ιιπεπιειιιιεειιεννοειιεπεειιι·ιιι»ει·εειιειπηεπεπ ίΑΒ011πειτιεπεε·ΔεΝ1·π8ε “πιο Β11θ Πιεει·ιεπ0 Φ
80ππεπεππ. - Πει·Δ'εοπιιεπιεπ"μ·ειε ιει ιιιπωπω 8 Μι!. ιπι-

πωιι»ιιιει
:πεπ ειιεεειιιιεεειιειιεπ πιε Βιιειιιιπππιιιπ8·νοιι Κ μ πω", ιιι

πω", 4 ΗΜ. Πιτ πω: ιιιιιιιεω" πιο!. ι'οειιπετειιππΒ; ιιι πεπ επάει·ειι8ι.Ρειει·εππι·ις_Νεννειιγ-Ρι·πεμεειΗ Με ιιι ι·ιειιιεπ. -πε, πιμει·η·|ιε
Σιδιιιλει·ι.ι20 ΜΜΕ _πιπι-ιππι,ΙΟ ΠειτεπειιιιΒιιι·ιιειι.Πει· [Μετι·,ιεππΡι·ειμεοννιεπιο επίπιε ιι.επεει.ιοπιιειιιιιιιεπεπΜιιιιιειιππ8επ ι›ιιι.ειπιει: επ
ίιιι·πιε3 ιππιχεερειιεπε ΖειΙε ιπ Ρειιι.Μ: 18Χοπ.ω" 35 Ρι'επιι.-Πεπ πεπ μεειιιιιωιπ ιιτοππ επ πωπω" Οι·.Εεεε” Ή'.,ιμειι ιιι πι..Ρε
Απιοι·επ ενει·πεπ258ερει·ειιΜιι€ειιιι·ει·θι·ιπιπειει·ιιπειι.π8εειιππι.- ιετειιπι·8.Ρετει·εϋπι·ιιει·8ιειΕσ'Ρειει· Ρεπιποεριτει επ ι·ιειιτειι θρι·εειι
Β.ειει·Διε ιινει·πεππεειι πειιι 0ιιΕ20νοιι 18Μι!. πιο Βοεεπ ιιοιιοι·ιι·ι. ει.ιιππεπ ιιοπιιια_ η;""00ιι πω! πωιωΒ πο:: Π-3 Πιιι·.2

πιο ιεεε
. ·ιππε1ι: Ι)ι·. πιεπ. Οεεε.ι· Βπεειι: Πεπει· θεπει·ιιιιιιιει·πιιιιππεπ. - Βειει·ετε: Ρι·οι'. Βνεπτε Αι·ι·ιιεπιιιε ιθιοειιιιοιπη:
Πιο Βιπινιι·ιιππς ιιοειιιιεειιει·Βιππιιεεε επί ρπγειοιοειεειιε νει·ιιιιιιπιεεε. - ΒιιεΙιει·επ2ειΒ·επ Με Βεερι·εεπ_ππΕεπ: Εεε!
Βπει·ειορϋ.πιε πει· εεεειπιπιεπ ΗειΙιιιιππε, ιιει·ιιιιεεεεεπεπ νοιι Ρι·οι' Ι)ι·. Α. Επιειιπιιι·ε;. - Ρι·υΓ. Κιιι·ι νοπ Βει·πεΙεπεπ:
Βεππεπειι πει· Απε.ιοπιιε πεε Πεπεειιεπ. - Ρι·οιοιιοΠε πεε νει·ειιιε δι. Ρειει·επιιι·8·ει· Αει·ιιιε. -- Απεεπε; ειπε πεπ

ει. Ρειει·ει›πι·ι<,;, 27. Ρεπι·πει· μι. πω)

ΡτοιοιιοΙιεπ πει· πιεπιειπιεειιεπ θεεεΙιεειιειι επ Ι)οι·ρπι. - Υει·πιιεειιιεε. -- Μοι·ιπιιιιιιε-ΒιιΙΙεπιπ Ε”. Ρειει·ε
ιιπι·ιζε. - Απιειρζεπ.3

Πειιει· θειιιιιιππιιει·ιιιπιππεεπ.
νοιι

Ι)ι·. ιπεπ. Οεεει· Βπεειι,
Βιμ.

ινοι·ιιεε·, ε·ειιεΙιεπ Με πεπι Χ. πω. Αει·πτετε.ειπ ινοιιπει·, 1898.)

Μ. Η.! Πιε Βεπεππιππε πεε Τιιειππε θεεει·ιππιτει·
ΜιιιππΒεπ ιει εειιοπ νιειιειειι θεεεπειεππ ειιιιεει· Βιε
επεειοπειι εεννεεεπ. ΟιιεΙειειι ππε ιπ πειπ νιειεεετειιι€επ
Βιιπε πει· ΑειιεΙοΒιε πιεεεε ειπεπ Κι·επιιιιειιεεγπιιιιιιιπε
πειειι.ε νιει πιω επ 'Γιιειι €εινοιπεπ ει, επ ινετπειι πιε
εηριεεπειι ΒΙπιππεεπ ειπε πεπι Πιει·πε, πεπιειιιιιοιι ιι

ι

ιιιειπρεπιιεεΙιει· Βεπιεππιι8, νιειι”εεΙι ποεπ ιιπτει· ειπειπ επ
ειΙΒεπιειπεπ, επ "Με ειιοιοειεειι πιιΐειεπειι·ιεπ θεειοιιιε
ρππει πειι·ε.επτει. 5ο υνεπιπ ειπε Μεπειιπειιοπ πει· επ
πει·επ 8Ιειειιι, εε ινειιι8 πεσει ειπε Μειιοττπεειε ιεερ.
ιπειι·οι·τιιε.ειε πετ ε.ιιπειεπ. Μεπ πει πεπ πειιιιιειιεπ
θεπιτειερρειει ειππι·ειειι πιιι ειπει· ΠΜ· νειΒιιειιεπ, πει
πιειειιειπ πει· Πτειπε πει· 8ειι1εεερρει·ει. πιο Ονει·ιεπ ιπιι
πεπ πει·νι$εειι θεπιι·ειοιεεπεπ πεπ Μεειιε.ιιιειππε πει· ιιε

ιπεπεππεπ Κιιιιι πειειεΙιι. Με Ονει·ιεπ ιεεεπ ιπ ι·ε8ει
ιπιιεειεεπ Ρεπεεπ πιε ιππιππε, :πεπ πεπ @Με πει· Πιιι·
ειπε. Ειπε Βιιιι·ππε πιει· επει· ω" ω πεπ Ονει·ιεπ οπει·
ιιπ Πιει·πε ιπιιεε ειπε ιειεειιε ει.γριεειιε Βιπιππε 2πι·Ροιεε
πεπεπ. Βει· Πι·ειιεπε πιεεει ειγριεειι νει·Ιεπιεππεπ ΒΙιι
Μπι; ιεπεε Μπι πεειιππιοιεεπεπ' εοιι πιε ΑπιΒει›ε πεε
Αι2ιεε εειπ, πει· σε Βερειετπι· πειεειιιεπ ι1πει·ποιπιπεπ
πει.

Ιειι ινιΙΙ ιιι πιειπεπι νοι·ιι·ε.ι;ε ππι· ειπεπ 'Πιειι πει·

ΒΙπιππ8επ πεπεππειπ, πε επι” ππε πιπΓεπειειι:πε Οεπιτει
πει· ΑειιοιοΒιε ιεπει· Μεπο- ι·εερ. ΒΙειι·ει·ιπεειε ειπω
Βειιεπ, εε ιπιι· πιει επ Ζειι εειιι·εειιειι πιιι·πε. Βιε Βιε
ιππΒεπ ιπ Β'οιπε Βιιιιε.πιιππεειι πει· Ροι·ιιο ινιΙΙ ιειι μπε
ιιιιεη;επεπ, πε. πιεεει· Μπι πει· θεπει·ιππιτει πει· Απ
ερεειιοπ ππτει·ινοι·Γειι ινει·πεπ ιιεππ πππ ινοιιι ιειειιτει·
ιε.ιεειιε Πεπιππεεπ πει· Βιιιτειιιιππε, πιε νειΚεππππε πει·
Βιπι.ππεΙΙε νοι·ιιοιππιεπ πιιιι”ιεπ. Ιειι πεεειιι·ιιπιιε ιπιι:Ιι
επί πιε Πει·νιιι πππ ππε θοιρπε πιειι εοινιε επι πιε
Αππεπε. ΑΙιε πιεεε Τιιειιε ειππ ππεειεπ ΒιιεΙιεπ επι

Ι)ιεεει· .πε ιιεει «Με 2 πει· Βενπε π” Ηπεειεειιεπ Μεπισιπιεεπεπ Ζειιεειιι·ιιιεπ» πει. “Ἡ
2οΒεπ πππ πιτ πιιιεεεπ εππειε πιιιε·ποειιεεΙιε ΜιιιεΙ ιιι

ΗιιΓε πεπιπεπ, πεππ Μι· Κιει·ιιειι Βεννιππεπ π·οΙΙεπ; ππι·

ιπ ειππειπεπ Ριιιιεπ κι εε ππε ει·ιεπιιι πιιι ειπειπ ΒοΙιπιιι
πεε νει·εειιΙειειτε Βιιπ επιπππεοΚεπ πππ πειπ Απεε επ

ΒιιπΒιιειι επ πιε.επεπ. Νεειιει: πει· Βιιπε.ππεΙιεπ Ππιει·
επειιπιι,ε ιει πιο Απεπιπεεε ειπ ννιειιι.ιεεε πιεπποειιεειιεε
ΗιιΓειπιιιει πει πεπι 08ιΠ8 πει· ΙΙπιει·επειιππε. πει Κεπ
πεπ ιιειπει· πιει". επιτειιιεπ, πο εε ειειι ππι Τππιοι·επ πει·
Πιει·πεπεππ ιπιππειι, νοπ πεπεπ ιιεισιππι ει, πεεε ειε
επ ειγριεοπεπ Βιπιππι;επ νει·επιεεεππε @Με ινοΠιι· επι
ινεπει· ειπε πεειειιεππε Επποπιειι·ιιιε, επει· ειπίπειιε

Βιεπππε. Θειιιεε-ειτει·ειιοπ οπει· -πειιι· σε επετοιπιεειιε
θιιπππιειΒε ιιιειειι. Μχοιπε_ Ε'ιιιιοιπε, Απεποιπε. Οπω
ιιοιπε. Βει·εοιπε πππ ιιιεειΒεεπιππιειε, ειε ειπε ειππ, επ
πειπ ειε πεε Πιτ πιε Ρειρειιοπ επεππΒιιεπε διεπιπιπ ιιιι·εε
ει·ειεπ Ψεεπειιιπιπε ει·ιειειιι πιω, ειιειι πεπι πιε·ιιΒει
θεπετεπ ειε ιππιι·εειε Βιιιιππεεεπειιε πιειιι.πιω επιι·ιππιιει·.
Ιπ εειιι· Γιιιιιεπ Βιε.πιεπ Μπιτ ιιιιπιιε πιε Βοππεπππιει·
επειιππε ειιειπ οπει· Βιιπεππειι εοιππιπιιι πππι ΖιεΙ. Απ
πει·ε ιει εε, ινεππ εε επι ππι ριιιριιιιιε 'Γιιπιει·επ πεπ-
πεπ. ινε πιο ΒΙπιππε ππε ειπειπ ποιιπει Βιοεεεπ οπει· ι

π

ειιεπ Βιιπεπειοπεπ ΒΙειειι νει·ει·ϋεεει·ιεπ Πιει·ιιε ειετπιπτ.

πει ινοΙιεπ ππε πει πιιιιει·ει· Βειι·πειιιππε πειεειιιεπ
πει ειιεπ Ειπιιιειιππε ιπ ρι·ιιπιιι·ε πππ εεεππππτε Βιπ
ιππεεπ ππε πειπ Επποπιειι·ιππι πεπιεπεπ. Ζε πεπ ρι·ι -
πιει·ειι εεπειειι εΠε πιειειιιεεπ, πιο πιτεοτ ειπε ειπειιι
ειιιιεπιιιεπ Επποιπειιιπιπ ειειπιπεπ, πο εΙεο ππε Μπο
ιπειι·ιπιπ ε.ιΙειπ Πιεεειιε πετ Βιπιππε ιει. Βει ειπει· Επ
ποιπειιιι.ιε ιπ ιιιι·επ νετεεπιεπεπεπ Ε'οι·πιεπ εΠειπ, οπει·
ιπιι; ειπει· Μειι·ιιιε εοιππιπιι·ι, ιιππεπ πιτ πεπ Πιει·πε

ιεει·. επιινεπει· πει·ιπεΙ ει·οεε οπει· ειινιιε νετιιιπεεειι.
Βιε Βοππε μπω ιπειει; ιιιιει· ειπε ι·ιιπιιε Βειιιειπιιιεπι..
πιε ιπ πεπ Ιπιει·νειΙεπ πει· ΒΙπιππΒεπ ειπεπ εεπιειπιι€επ
οπει· εεπιειπιιεειιι·ιεεπ ΑπεΒιιεε επεεειιειπει. Πε εεειειιεπ
πει εοπεοιπιι.ιι·εππετ Μειι·ιιιε πιε επειεειινεπ 8γιπριοπιε
πει· Ξεπιπει·Ζεπ πππ Βεεειιινει·πεπ, πιε ιπ πειπ ι·ιειΒεειει
ιι€επ Βιιπε ινειΜιειιει· 8εκπιιιειιιι·επιιππε ειπ πιει Βιειειι
Ιεπιεππεε Κιεεει·εΒιειει· ειιι“ινειει: Βειιιπει·πεπ ιπι Κι·επε,
ιπ πεπ εειιιιοπεπ Ρειιιεπ πεε ΙΙγροεπειιιππιε, ιιπ Βρι



Βοοιτιπιπ, ιπ ποπ Οποτοοιιοοιιοιπ, ΠτιιοΒοο ποππ οπιοο
ποι ποπ Βο.ιοιπ, Βιοοοπ- ποπ Ποτιπποοοιιποτποπ. Ε'οιιιοπ

οπποτποιιιοο ροιροιιιο Βγιοριοτπο πιο Πιοτπο οποτ ιιπ

Πιοτποροτοποιηιο, ποππ οτοιιι ποτ θιοπιιοιοο ποτ Οπ
τοιιο πππ πιο ροιιιοιοοιοοιι-οοοιοπιιοοιιο Ποιοτοποιιππο
ποτ οτιπιιιοποπ Μοοοοπ πιιοτποποι ιιιο νοπ ποτ πο

πιπποπ οποτ ιοιιιιοποπ Νοιπτ ποτ Ετιιτοπιτποπ. Βοι ιοποτ
Βιπιππο οπο ποοι οτιστοπιτιοο Εοποιοοιτιππι πιποοοπ πιτ
πιο Αοοιιιποοο νοτιιοτ ι;οποπ ιιοτποιτοιοιιιιοοο. ποοι
ποτ ποι Αιιοτ ποτ Ροτιοοιιπ, ποσο πιο Βιιιιοτ ποπ πιο
Ατι ποο Βοοιππο ποτ Βιοιπποοπ, οι› οιιτπιι.ιιιιοιι οποτ
ρισοιπο, οοιιοο ποο οιποο πιοιιιιοοπ Γιο.ποτποιε Πιτ πιο
Βοπτιιιοιιοπο ποπ Βοιιοππιοπο ποο Ροιιοο. νοτποοιιι ποι
ιιοοιοιιοοπο Οτονιπιιοι ποτοοπι οπο ποοοτοο ιπιοτοοπ
Ποιοτοοοιιποοοπιιιιοιο, ποτ 8οιιπο ιιππ Οπτοιιο πππ πιτ
οιππ ιοοιοι ιο πιο ροοοινο Βιιοοιιοο οιοοο οϋποτιοοποιι
Βοοιπιοιιιοτο νοτοοιοι, πιο ποο πιο Ζοιι Κιοτιιοιι ιο ποτ

Βιιιοποοο Βιοιιι. Βιπιπποοπ οποιι οιποπι Μοτο οοιιοπ
ιτοοπιιιοιι πιο ποτ νοοποοπ Ε'πτιιποο, ιοοοοπ ποι οπτποιτ

ποπιιοποπο Ριποοοιοτ- πππ ιΣιιιοπιτοοιο οοιιιιοοοοπ, σποτ
οποιι πω” Ψποιιοτιιοπ οοιοιιοτ οπτποιτοοιιιιοποποτ Τιιοιιο,
πιο οιο ιπ ιοιοιοτ Ζοιι ιιιιοιιο πιο ποιοτιιπο Βοοιπποτπο
οππ οποοτιιεο οπτοοιποιποο ννοοιιοτππμοο ιιοιιοπιιι

ιιοποτποπ οιοπ. Βιοιποποπ ιιπ Οιιιοποιοτιιιιπ ποτποο
οπο οποιι οοιιοιι οιιοο ιιοοιοιιοππο Οοοιιοκιο πιιπ οπτ
οιοοιππιποοπ Ηοιιιιπο οιποτ Ροιιοπιιπ ποι ποπ Οοπο.οιτοπ
οιποτ πιοιιοποπ Ετιττο.πιτποπ ποο Εοποιοοιτιπιπο τοιο·οο,
ινοιιοι οιπο πιιοοο οοπ8πιποιοοιο Βοοοιιοιιοοιιοιι ποο Απο
ιιοοοοο ποπ νοτποοιιι ιιοοιπτιιι. πιο ροιιιοιοοιοοιι-οποιοιοι
οοιιο Ποιοτοοοιιοπο ποτ οπτοιιιτιοπ Μοοοοπ οπο οιοιιοτοπ
Αοιοοιιιποο πιοιιι.
Αποτ ποσο οιιοο ροιροπιο Ετιττοπιτποο; ποε Εοποιοο
ιτιπιπο ιιοιποιοο οτιιοιιτο Βιοιποποο οπο ποοι Πιοτπο να,
ποι ποοοιι ποε Οπτοιιοιοοοι οτοοιιοιοοιοο ιιππ ποιιοτ οπο
οιοιιιοιοο πιτ οιπο οτιοιοτοιτιιο Τιιοτοριο ιοι. Πο.ο οιππ
πιο Βπιιιονοιπιιοπο- πιιπ οιιτοπιοοιιοπ Αιοοιοοποιιιππο ποτ
Οοιιιιτιππιιοτ, πιο οιο ποππ ιιο.πιι€οπ πππ οοιιοοιι ποι οιπ
οιπο.πποτ ιοιποοποπ Οιοοπτιοπ ποπ Αποτιοπ οπιοιοιιοο, πιο
ιιοτποτ πππ ινιοιοτ ποιιιππιιο ποοοιιτιοιιοπ ιιοιιοπ.
Ποτ Μπορω! οιποο 'Ι'ποπο ποτ Οοιιιοοποοπ ποπ ποτ Πιο
ι·ιιοιπποποιοιιιτ ιοοοοπ οο ιπ ποοι οοιιιοιι”οο, οοοιιΓϋτιπιποο
(ποππ ιοιι τοιοιιν ποιιοιπ Οο.νππι 2ο ιιοοιιοτοπιποπ Οοο
<.τοοιιοποπιτοτπιποο, πιο ποτ πιοροποοιο οποτ τιιοιιιο ιππο
ποποτοπο Βιπιππποπ νοπ ιποιτοττιιοπιοοιιοτπΟιιοτοιτιοτ ποτ
νοττπιοπ.

Πο τοποο πιο ποι οιποπι ιοποπ ιιιιοτοποιτοποιοο Μποιτοι
ποππ ιο ποτ Πιοτοοιποοοπιοιπτ οοιιιιοοοιιοιι οιπ Ζποιοππ
ποτ Ρπτοοο οιοιτοιοο, πιο »το ιιιπ πιο Ηοτοοπ ποπ πο
ποτοο Οτεο.ποπ ποε Κιιτροτο Βοοιιοοιιιοιι, ποππ ιιιοοπ
πιοιιι ΒοοιιΒοοπ Ζοιι ποτ ιπποιιιιιιπποπ πππ ιιιιιοποτοτιοο

ποππ ποε Τοππο @οιποπι πιτπ. Ποοοτο Τιιοτοριο πιτπ
οιπο ιο οοιοιιοπ τοιιοπ ποι νοτοτπποπο νοιι Βοιιο, Μπο

οποο πππ ιιιιοιιοιιοτ πιο Ετοπιιτπιιο ιπτποτπποτ πππ πιο
Οιτοπιπιιοο πιοποτποιοποπποτ Μιιιοι ιιοοοιιτποιτοο.

Ειοοπ 5.ιιοιιοιιοπ Ζποιοοπ οοιιοο πιτ ιιπ ιιπιιοτοπ Αιιοτ
ποτ Ροιιοπιιπποπ οιοιτοιοπ 2ο οιποτ Ζοιι, πο ποο Οοο

ποριιοιιονοι·ιοπποπ `ποτοιιο οτιοοοιιοιι, ποτ Πιοτπο πιοιοι
ιτιοιο πππ ιιοτι ιοι ποπ πο.ο Επποιποιτιπιπ οιιοτ οιπ πιτπ

ριιιοοιιοο Αποοοιιοπ ποιοι. ι·]ο ιτοιοο οιοτιτο πππ ιππο
ποποτππο Βιπιπποοο ποι, πιο ποι οιποτ οτιοτιοοοιοτοιι
οοιιοπ Θοιποονοτοοποτποπ ιιοτπιιοο. Βο.ο οιππ πιο πιατ
ιοιτοοποο Βιπιποποπ, πιοιοποτ Τιιοτοριο ττοιοοοπ, οοιιιιοοο
ιιππ ποτ Ηποιοτοοιοιπιο νοτοοιοοοποπ @ποπ ιτϋπποπ.

ι)ιο Πτοοοιιοιι πιτ πιο οοοππππτοο Βιοιπποοπ ιιοποπ
οποοοτιιοΙι› ποο ιιιοτποιτ6τροτο. Αποιι οιο οπιοιοιιοπ οπι
ποποτ ππτοιι θοιιιοοοιιιπποε σποτ οιπο οοοοοιιιιιιτοππο Βο
ποιοοιτιιιο σποτ ιο Ροιπο οιποτ Αιιποιποιοοτιττοπιτππο.
Βιοοο οοοποπιιτοο Βιπιποποπ οιππ Πιτ οπο ιποοιοτο

ρτοπιοοιοιιοοιιοτ Νο.ιπτ πιο πιτ οπο Μο.ο.οο ποτ Μιιπιτ
ποππ ποο ποτνποοπ Αρροτοιο οιοιιι ι;οποπ ιιοοιιιπιποιιπππ

οιιοτοποοιι ιιπποοο. Βιοπ ποππ πιο ποτπιοιοπ ιιοποοο

οποοιο.ιιο οοοπππιιτο Βιοιοτπιιοοο, ιιιιοιο ππτοιι πιο Ιπποσ
ιιοο ποτνποοτ Βοιιποο οποοτοοι, πιο ποπ ιιοιτοιιοπποπ
Βοιο ιιι τοποιτποιοοιοοιι Ιοιοτνοιιοο νοπ ποπ Ονοτιοπ οτ
ιιοιιοο; πππ πιι πποιιοπ πιο Ονοτιοο ποπ Αποποποο
ροποι Πιτ πιοοοπ Βοιε οποτ οι οο οιπ ιιοιιοτ ποιοΒοοοο
Νοτνοποοοιτπιο οιπο ιιπ 0οιιιτπ ποο ινοιιιοο πι, ποε
ποπ Ιιπρπιο ποτ Βοποι πιοιιι, ιοι ποοιι οιπο ποοοιποιο
?τοπιο ποτ Ροτοοιιππο.

Ιο ιοποιο πιο ιοι πιο Ροοιοιοιιποπ ποτ Ετιττοπιτποο,
πιο πιο Βιοιοο8 πιιιιοιποτ νοτοπιποοι, ποποποιοι πππ ιιιοτ
ιπιι ποτ Τιιοτοριο πο ιιοπιπποπ πππ πιοιιι ιπι Πιοτπο
οονοιπ, πο πιο Βιπιππο ποτ οιπ 8γτπριοιο οιποο ιιοιοτ
ιιοποοποπ ροιιιοιοΒιοτιιοπ Ζποιο.πποο ιοι. ΙΒο ιοι οιπ Μιοο
οτιπ, πιοτιοο Βιπιοοποπ ιπιι ποτ Οπτοιιο πο ιιοιιοοποιο,
πιο Εοι2ιιππποποοτοοιιοιπποεοιι οποιοτ .ιιπ ιο ποτ πο
ιπιιι.οιιιοτοπ ιιιποοοποπ ποο Πιοτπο ποοιοιιοπ. Νιοιιι πο
οιποτ πππιοοοποοιιοΓιιιοιι ιοι οο, ποι Βοοιπποπ οιιποιοπιο
ποτ Επιπιιπποποοπ ιο ποτ Πιποοιιππο ποτ Οοιιιιτιοοιιοτ
ποτοπ ιιιπιοππο Βοιιιοιιοιιοπι ιοιι ποτ Οιιτοιιο πο ιιοιιο.π

απο πονοτ πιοιιι :πιο ιοπο πτοποιιιιοιιοο πππ πιο Βιο
ιποΒοο ποιοτιιοιιοοποπ Μοιοοπιο ο.οποτποιιιο πιο $οιιπιπ
ποπ οοπτο.οιιι ποτποιι οιππ.

Αιο Ροτοπιπιπο οιποτ οοοποποτοπ Βιπιππο ιτοοποπ πιτ
πιο ΜοποττιιοΒιοπ ιο ποπ οτοιοπ Μοποιοο οιποτ ιιοοιο
ιιοοποπ ΕιιιτοπιοτιποοιιποποοτοοιιοΓι οποοιιοο. ποιοιππ
ιοιποτο Μοοιιοοιοιππο ποποι οιιποιιοι. ιοι ποοι ποσο οιοιιι
ιιοιτοοπι. νι7ιπιοτ ορτιοιιι νοπ οιποτ Βιο.πποεο- οποτ
$πιιιπνοιπιιοιιοπιπιππο. πο οοιιοπ ιοποοιο.ιιο, ποοο οιπ
Ιιτοιοπιιοτροτ πιοιιι οπιπιιοπιιοιιοτ Νοιοτ ιο ποτ Τπι›ο

ΒΙπιποποπ οπο ποτ Πιοτποοοιιιοιιπιιοπι ιιοτνοττπιοπ ιτοπο.
Αοιιοιιοιι ιοι οο ιπιι ποτ Ηπιποιοποιο ιιπ Ροτιιοοοοιτο.πιπ,
οιιοο οιο τπι”ι πιι ιοποποποτοπο Βιπιππο ιιοτνοτ, πιο
ιιιοιιο πιο Βιοπποεοπιπιππο οπΓοπιοοοοπ ιοι, ιιιοιιο πιο

ΓοιΒο ποτ ροτιιοοοοιοο Βοιπππο οπιοιειπποπ. ιο πιοοοιιιο
ΟοιοΒοτιο οοιιπτοπ πιο ππτοοοιιοιιοοιποο. ρτοιποοπ ποπ
πιι πιοεο ποποτοποιι Βιπιποποπ ποι ποοιοο ΕπιειιοπιιοΒοπ
ποτ Απποιτο. πιιπ ποο Βοοιιοπροτιιοποποιο. Βιιοοοο πιο
Αποοπιπιποτοπ και έιοχη·ι, πιο ποιο τιοοιοοτ Βιιοοπ
οιοοοπ πιι ποτ ιτοιπο οιτριοοιιοπ Βιοιοοπτοο ιιοτνοττοιοο,
πιοοοιιιοο ο.ποτ πιοποτ ιο ρτοιποοτ Μοπιζο οπιιτοιοο
ιοοοοο, ποππ ποτοιι ΒιοιτιοοιιοποΒ, Ακοοπτοιιππο οποτ
ποοι ιιιιι2οιτοοιοιοοπο Βιιιοποποοεοπ οιπο ποιοοοοιο.οποπ
πιιπ ροτιιοοοοιο Βοιποποι οιοιτιιι.

Βοιιτ ιοοπ ποποτοπο, πιι πιοποτιτοιιτοοπο πππ ποπ Απ
ποιοοιοπιιοιοιιπ ιιποοοτοι τοποοιτοππο Βιπιποποπ ιιοποπ
πιτ ιοοι τοποιοιιιοοιο ποι Βοοιπποπ νοτιιοτποποοποποτ
ιποιοιιοπποποοτοοιιοιππιιοοο ποτ Αποοιιο ποπ ποο Βοοιτοο
ροτιιοποποιο, ποοοοποτο ποοο ποιο Ρ'οποτ ποοιι πιοιιι οιιοο
οτιοοοιιοπ πι, εοπποτπ πιο πιιπ πιοποτ ποοιι πο οπιιοοπιοπ
Αιιοοποπ νοτοοιο.οοππο Βιοιιι. Ι)ιο ποιοιι Νοτιιοποιτιιιιιοο
ποπ οιοττο Ιοιιιιτο.ιιοποο νιοιιο.οιι νοτοποιτοποπ πιι οποιοι
πιττιπιτοπ Τιιοιιο ιιπ ποιιιιιοιιοπ Βοοιτοπτοπιπ ιιοιιοπ
ιποιοι ιιιτο Βιοριιππιιοιιιτοιι ποι πιοιοιιιποοοιποο Πτποιτ
πιο οοιιοπ ιιιοΒοι οιποοπιιοοι, ιοποιο οιο ποτ ποππ πιο

νοτοοιιιοιιππο 8οιιτοοτοοπ οποιποοο; οΜτ ιοο8 πο.ποτππο
πππ ρτοιποο Βιπιποποπ ιτοποο ποοιι ποιο ποι, ποιι οοιιοπ
οο Βοοοιιπποιιιοπ Οτοποιοτοπο ποσο πιοιιτ 2ο οοιιιιπιποο.

Ρτοποιι πιτ, ποιιοτ πιοοο Βιπιποιοοπ ιτοιοτοοο, οο οιοπ
πο Βοπιοο οιιοο Βιοπποπο- ποπ οιιτοοιοοιιο Βοιπποιοππο
ποε νιοοοτοιοο ποπ ροτιοιο.ιοπ Βοοιτοπροτιιοποπιπο, πιο
πιο πιο Ηιιιοοττιιοι.;ιο οπο ποοι Βοποιοοιτιοτπ οποιποοπ,
πππ οποτ 2πποιιοιι ποοι οιιοιπ οποιοοοο, οιιοο οιπο ποο
οοιπιιιτοοπο ιΖοποιοοιτιιιο. πιο ιοιοιοτο πιοιοιιοοιιιπ πο
οιοιιι, πιτπ οιο οιπο ππτοιι πιο Απποοοπιιοιι οιποο Π'ιποτο
ιπ ποπ ι›ιπιι”τοιοπ Ζοιιοπ ιτοοπιιιοιι ιπο.οιιοπ. Βιο Ρτοεο,
πιι πιοοο Βοποιοοιτιιιο ιπ νιοιοπ Ροιιοπ οιοιιι οτοι 8ο
οπιιπιιτ οπιοιππποπ πι, ιιι ?οιπο ποτ πιο ΙΩτοπιιτοπο
οοιιιιπιποπποπ Μοιποοιο ιο ποτ Πιποοιιππο ποτ θοιιοτιππιιοτ
ιοι ιο οοιιοτοτ Ζοιι νοπ οιπιποπ Απιοτοπ ιο ιοπιιιιπο.οο

ιιππ ροοιιινοτο Βιππο ποιιοοποιι ποτποο.



Ψοτοπι εοΠιο οιπο ογροι·ιι·ορΙιιεσοο Ψοσοοτοπο οοε
ΕπσοιποΙτιπιπε οοι.οτ Πιοετοοσοπ ποιοι. οιισο εοσποσοτ
οπτ.εΙοοοπ, οΙε ΡοΙοο Ιοπεο οοετοοοποοτ Βοποποοποερτο
σοοΙο ιο σοτ Πιποοοοπο σοτ 0οοοτοιοτιοτ τοπ ιοτοπ"ο ινιι·οοποοπ οσοοΦΒοποοπ ΟιτοοΙοοοπε- οπο Βτποο
ι·οποεετοι·οπεοπ 'Ρ

Ιει. ππε σοσο οοΚοοπτ, οιποπ πιο ετοιεεοπ Ειποοεε Φο
Ονοι·Ιοπ :ιοί σοε Εποοιποοι·ιπιπ ππσ Φο ΟοΓοεεο σοτ Μπ
σοεο πο ποτιποΙοο Ζποκοποο οοειιοοπ. Ψοτοιπ εοΙΙιο
οιπο Βιοι·οπο πο 8ιππο οιποι· βιοποπο οπο ΟιτοπΙοτιοπε
οοιπτποπο οοττ πισοτ.οιπο Ετποοτπποεειιοτοπο ιπι Βιππο
οἰποτ ογροτΙ.ι·οποιεσοοπ Ψοσοοι·οπο πο Πιοτπε οοι·νοι·
ι·οίοπ; ο·ιεεοπ πιτ οοσο οοε ΑποΙοοιο οπ οποοτοπ Οτ
Βο.ποπ, σοεε Ιοποσοποτπσο Βι.οποποοπ Οοποοενοτοιοοτοπο
ΒΙοιοοεοτπ οπτσο Ποοοτοι·ποοτοπο οοι·νοι·τοΓοπ Ιτοπποπ.

πιω Φοεο Ρι·οοο οιπιποΙ ιο ροειιΙνοπι Βιοπο μισο
εοιπ, οοπο Μ. οοιπ Οτοπσ νοτοοποοπ, οοι ]οσοι· ΒΙοι.ππο,
πιο ποσο οοποο οοεσοιοοτ. ΒΙοισο οπτ Οπτοιτο 2ο 8τοιίοπ
οπο Φο 8σοΙοιιποοπτ πο οπτίοτοοο, ο·οιΙ ειο σοτ ποσοετ

ΙΙοοοποο εσοπΙΦοο 'Ι'οοιΙ Μ, ιτοοτοπο Φο ννιι·ΙΙΙισοο Πτ
εοσοο ιιι σοπ Βοειοττοπ ΦτουΙοοοοενοτοο!ιπιεεοπ οοε
Πτοι·πε ΠοΒο.
Απσο Ιιοι οιιιοι· ρτιιποτ οοιειοποοποπ Επσοτποττιτιε,
οοτσο Φο Επι2οοσοποοπ ιο σοτ ΠτοΒοοοπο; σοτ θιοοοτ
οιοττοτ νοτοοΙοεεΙ εὶιιο, οπο οιπ Οοτοιτοιοοπτ οοι σοτοπι
εσοοπ ΒοειοοοΙοτεο!ιοιιιοποοπ οοτεοΙοοπ νοπ ινοπιο οπε
εισοτνοΙΙοπι Ετίοιο εοιο πιο εοοοπ Φο ΒΙπιιοποοπ ποσο
εοΙσοοπ ()πτσιτοιποιιιε οοσο νι·ιοοοτοοΙιτοπ, εο Ιοποο ποσο
ποτ οιπ ι€οετ νοο :στοπ ΥοτΦοοπιιοοπ, 8σοινοτι.οπ οοοτ

Νοτοοπεττοποοιι ιιι οοπ Φο Οοοοτιοοττοτ ποιοοοοπσοπ
'Ι'οοιΙοπ ποσο οπτσοποίοοΙοο Μ.
Ιπ ππεοι·οι· πιοοτ πιο Οοπεοτνιτοπ οοποιοΙοο Ζοιι οπο
οοοοι· ιο οοτοτιιοοιι ΡοΙΙοο ποεοι· ΗοορτοποοποιοτΙτ οπί
Φο Βοεοιιιοποτ.ι μποτ (οτσπΙοιιοπεετοτποΒοπ οπο σοι·οπι
εοοοπ Βοοποειοποο 8οιισοιοι νι·οτσοιι. οονοτ πιο Φο Ηο

οοποΙοοε πω. Εποοιποιτιοιπε πιο. σοτ Οοτοιιο ιο Αποτιο
ποοπιοπ, ννοοοι πισοτ οοΝ:οπ Φο Μοοεοε ποτπιοΙ ινοτοοπ
οπο Φο οοι·ιοοπ Βγιορι.οιπο σοτ Επσοοιοττιειε εοοινιποοπ
ο·οι·οοπ, οονοτ σε απο ΟοτοΙ.Ιοιποπτ οοπιιοι.
Βιο ιπιοι·π οποοινοποι:οπ οΙοι;εισΙΙοπσοπ ιιιιιοι ινιι·οοπ
ιο εοΙσΙιοπ ΡοΙΙοο οπτεσοιοοοπ οοσο πω· εγτπρι.οιποιιεσο,
Ιτοπποπ οοοι· οοι οπεοτοτο τοοτοροποεοΙιοπ Βοειτοοοπ πο
τοτειοιοοπσ οοΙΓοο, ιπσοιπ εὶο Φο ετοι·οοσο ΒΙοτοπο οπο
τιιπιειιεοο οιπτοποοΙΙοο.
Βοι σοπ 1.ομονοτοπσοτοποοπ σοε Πιοτοε εοοοπ πιο·

οοποο Φο ΜοοποττοοΒιο οπο Βγετποπποττ·οοοπ εσοννιιι
οοπ σπτσο οΙοίοοοο Οοττοστοτ οπο ΓΙιτιτοπο οοε Πιοι·πε
ιιι ποτιποΙοτ Ι.οο·ο. Μο ΕτοΙο.τοπο σοίπτ οοπποπ πιτ
νιοΠοσο ιπ σοτ ΒοεοΙοεοπτι οοποτιποτ ΟιτσοΙειιιοπενοτΙιοΙτ
πιεεο εοοοοο, Φο οοσο οοι οΙοισοοοιι.ιο οοειοΙιοπσοι· Επ
σοτοοιτιιιε οπο Ι.οιοοπ πω· νοτεσοοπιοιοτο τποεετοιι.
ΒοεεοΙοο, ποε νοπ σοι· Οπτοττο @οι ιποιοοτ Μοιπππιτ
ποσο οοοο νοο σοιπ ποοετοπ οΙοτειιΙΙοπσοπ ΜιτιοΙ, οοπι
οΙιοι·Ιιιιιιοπ ονοεεοτσοτορί. Ισο @οποσ σοεο Φο Αοινοπ

σοπο σοεεοΙΙιοπ ποοτοοορι οπτ Ιιοι νοι·οιποοΙΙοπ νοτ
2ινοΙΓοΙτοπ Ε'οΙΙοπ ιοΦσιτΙ εοιο οοτΠ.ο οπο ποπιοιιτ.ισο
πισοτ οποοποπστ ο·οτοοπ εοΙΙτο, πιο πο· Φο Ροποι.ιοπε
ίοοιΒοοιτ. οοε Πι.οι·οε ποσο οτοοΙιοπ τποεεοο. Ε'οΙΙο πο

οοοοειοοιι€τοι· ροτιιοΙΙοτ οπο τοτοΙοτ ΟοΙΙΙοτοτιοπ σοτ
ΠτοτιποϋΙιΙο ποσο νοι·- οοοτ Βοοι·οοοπο ιοοοτοπ εισο οι
σοτ Ι.ιιοτοτοτ ποιποι· ιποοτ. ΕΣε ιεΙ οοοο εσοινοι· του
ετοπσΙΙσο, πιο σοε οοτιο οριτοοΙιοΙο θιοποοο οοε Εποπ
ιτιο1τιποιε ποσο εοΙοοοο νοτοτποποοοπ οιοπιοοτ ποτοιοοπ,
νοι·ειοιπιποΙποοπ Οοπττοοιοτοπ οπο νοτοτοσοεοποοπ οπε

εοεοοπ εοιπ οποιο, οΙε Φοε οοι σοτ οοοεοτοπ Ποιοι σοτ
Ρο!! Μ. ΒοΙοοο νοτειοπιτποΙοποοπ τποεεοπ ο ρτιοτι
οοιπ πιιποοετοπ Φο ΠοοσοπτιοπείοοιΒοοιτ ιο Ιστοπο
ετοΙΙοιι.
Ισο οοοο ιο ιποιοοιπ σοτ οπτ2οπ πιο οοιποεεοποπ νοτ
ποπο ΙιοοριεοοοΙισο σοτοπί οιοννοιεοπ ντοΙΙοπ. σοεε οι»
Φο πιιοτιποιι ΒΙοτοποοο πιο· οΙε οιπ $γοιροοιπ οοιΤοεεοπ

'Π

Φιτίοπ, οι Φο οπσο εοτιποΓποιοο Μοτο οοοοΙοοΕοποτ
Επτοοιισοποοπ σοτ Ασποιιο. οοιιτι ΜοποοΙ οπσοι·ντοιιιοοτ
το Φο Αποοπ επτιποοποοτ Μοιποπτο Με Βοποεοπο οτΙοο
τοοσο Πτεοσοο οποτοοοπτ ιινοτοοπ τποεεοπ, εοι σε, σοοε
ΦοεοΙοοπ εὶοο ιιο ΡοτΙΙοποποι, Ονοτιοπ, 'Ι'ποοπ οσοτ Ρο
ι·οοιοττιιιιπ οοοπσοπ.
Θε εοι ποτ ποσο οπτο οοι` Φο Ε'οΙΙο πιοτιοοι· ΒΙο

τποποπ οιποοο·ιοεοο, Φο ιο ΒΙπιεΙ.οποπο οοοτοοΙο σοε
Βοσοοπε οοΙοεοποτ Οοίοεοο ιοτοο Πτοπσ οει.οοπ, ιο Ει·

οι·οποποοοπ οοε Ηοτοοπε, σοτ Ι.οΙ›οι· οσοι· οπσοι·οτ Οτ

Βοπο οοε ΛοοοιπιιιοΙτοπιπε, οσοι· ιο οιΙοοιποιποπ ΒΙΜ
οι·οτοποοποοπ. Βιο-Τοοτοριο ινιτσ οποο ιο Φοεοπ ΡοΙΙοπ
οοε θτοπσΙοιοοπ 2ο ττοσοπ επσοοπ.

ΒοΙοτοΙο.

οπο. 8 ν ο π το Α ι· ι· ο ο ο ι ο ε (8ιοοοοοΙπι) Βιο Ειπινιι·οοπο
οοεπιιεσοοι· Ειιιοπεεο :ιοί ρογειοΙοοιεσοο νοτοοΙτπιοεο.
ΒοοποιοοινιεσοοοΑτσΙιΙν τ. ΡΙιγειοΙοετο 8. Βσ. 1898.
οοπ σιιτοο πιπΙ'οεεοποο Αι·οοποπ νοπ Πι·. ΒοοοΙτπ :πεπι
πιοπ πιο οσοι νοι·ίοεεοι· ποσοι.=τοιιι·ιοεοπιιι·οι·,οοεε Φο ΕοΙ'τοΙοο
τι·ισιτο.Ι.οπο οοσοι·ο οΙοοιι·ιεοοο Βι·εσΙιοιποπεοπ το σοτ Ασωπο
ροο.τοοιπο ετοι·Ιτοποο·ορι·οοιοΡοτιοσιοιιο.Ι.ποσο σοτ ιι·οπΙεοΙι
ιποποτσιι·οοπΡοι·ιοσο (νοπ 27,82 'Ι'οι.ιοποπο οιποτ οι;ινοε ισπ
2οτοπ Ροι·ιοσο νοπ 25,929Τοοοπ Μο ο) οοειι2οο, ππτοι·ποοπι
πιο. οο οπ οιποιο ρ;ι·οεεοπ Μοτοι·Ιο επ οπτοι·επσοοπ,πο Φο
πιο _ιοοοι·οοιπι νοΙΙιο Ιοοοπσο Αιιεισοι, σοι-ιοΦο ΠοποετοΙΙιιπο
Βιποπεε οπο ρΙιγειοΙοο·ιεσοο οπο ποτοοιοιςιεοΙιονοι·Ιιο.Ιτπιεεο
οπο, οιπο ιΙιοιεοσοΙιοοο ΟτπποΙοοο οιι.Ιιο.
νο”. οοι οπο π. π. Φο ΡΙιοεοπσΙοοι·οπο ποσο οοπ οοἱοοπ
Ροι·ιοσοπ ιο σοπ Βι·εσΙιοιπιιποοπ σοι· ΕπίτοΙοοττισιτοτ,σοτ Ποπ
ειι·οοιιοπ οπο σοι· Νοιινιιο.ο οοτοσοποτ.οπο ιο οοιοοπ ΓοΙΙοιι
πιο οοοτ ποιοι· Ποοοτοιοειιιπιππιιο· ;,τοΙ'ππσοο,σοεε Φο οίοιι
εττιιοτιοπΠιτ Μοιιιτπιιιιι οι.ινιι 1 (θ.8ι Τει;; ποσο οοιπ_ιοπΙτ.τοιι
πω· ΒοΗοΙοοοι·ισιιο.τοοειιπτ. Πιο Νειτιι·ιτοτ.Ιιοοιιπτ ποσο ίπ οοι
οσο Ροι·ιοσοπ ποΙιοιπ οοετοιπετιιιιιποπσ281 Τοο·ο (Φο ΒσΙιννοο
€οι·εοοοΙ'ιοοιοιποσο σοτ Μοποοι·ιιοτ.ιοπ.Βοσιιππ ινοι·σο ποιοτ
εοσοτ, πο Φο ο·οποποιοπ οοἱσοο Ροτιοσοπ Φο Πι·οοσοοσοτ Ρο
τιοοισιιοι ἱπ ω· Μοπεοι·ιιοτιοπεοτεο!ιοιππο; ποιο Ιιοποιοιι.
ΙΣε πιοι·σο οοιπποοπ. σοεε Φο Ιιοισοπ Ροτιοσοπ οὶπο Ροι·ιοοισι
απ τοπ οΙποτ Ποπ” νοπ 2θ.οθό 'Γοο·οο νοι·πτεοοοοπ ννοι·οοπ,
πιοοι·οπσ ιο οπο· Ποοοι·οιπετιιπιπιιποποιοι οπο οοετο ε.:οεο.ιιι·
ιποΙιο Μο.ιοι·ιοΙ (νοπ Η ο π ιι ο νο ι· οπε Ποποπιοι·ο) 26.68 Τοεο
οτι.ιιοοτ..Βε οι·εσοοιοι: νω-τ. σοιπποσο οοσΙιετ ινοοτεσοοιπΙισΙι,
σ:ιεε Φο σιιτσο Φο Μοπσροοεοπ οοΦπο·ιο ροι·ιοοΙεσιιο δοοννοπ
Ιιππο· σοτ ΒιιΐιοΙοοιι·ισικοο Φο Πι·οοοΙιοσοι· Ροι·ιοοιοιιοτ ιο σοτ
Μοποτιι·ιιοΠοιιεοι·οσοσιιιιιπ.·.τεοι. Ποτ πογειοΙοι.τιοσοοΒιιιοοεε
οοτ ΒιιΙ'τοΙοοιτισΙιοτ, ινοΙσΙιοτ οσοοπ Ιοποοτ. Ιιοι σοπ Ροποοοιι
οοοοππο Μ, Φιττ”ιοοἱπο Φο ο·οποο Ιοοοπσο Νοι.ιιτ ιιοιΙ'ο.εποπσο
Βτεοοοιπππο εοιο. ο·οΙοοο σοι·οπΙ' οοι·οοοπ οϋι·Γιο, οοεε »οι οσ
σιοπ οΙοοτ.τιοοΙιοιιΒροπποποοπ ιο ω· ποπ οοοιπιοοοο νοτοιο
σοποοπ οπτεκοοοο,ο·οΜιο οιιιο ννοιιοπ
οιιεοοοπ. Βοσιιτσο νιιοισοπ Ιιοοι·οοεσοτ τηιοοποποο; οσε Ρο
ΙοΙοινιιτπιοε ππσ οιισοτοι· Τοιοτο νοι·εσοιοσοπο οιο·οο1:ΙιοοιΙιοοο
Βι·εοΙιοιπιιποοπ νοτοκοιιοΙισο.ννοΙιτοποΦο ΐι·οοοι· νοΙΙοοιπιποπ
ι·οτΙιεοΙοοΙ”οοτεοοιοποπ. ΖοΙοιοτ πω: νοι·ι'. οπο Μοτοι·ιοΙ οοοτ

ΙορἱΙορεἱοοπΙοΙΙο ιο οιοοι· ΗοιΙοοετοΙο οοι 8ο. Ροι:οι·οοιιτο·ποοΙι
οιποι· »οποιο νοπ Πι·. Η οΙτο Ι ο Π' ·ι οπτοτειιοοι οπο σοοετοιιι·ι,
Φιεε οιισΙι ιο ΦοεοιπΡο.ΙΙο νοπ οοπ οοισοπ Ροι·ιοσοπ Φο νοπ 27,32

Τοο·οπ οι·οΐιιςοι·, Φο νοπ 25,98Τοι.=τοποσΙινι·οοΙιοι·οοεοορτΙοο;οΜε.
Απσο οιοι·οοπιοιοσοεΜοκιιιιποι σοι·ρογειοΙοοσεσοοπΕΙιπινιτοιιο,ο,
οιννο 1 'Φος ποσο σοιιιΜοοιιιιιιιπσοι·ΙππίτοΙοσοτισιτοτ.ιινοΙσοοΦο

ΒριΙορειοοοιοΙΙο οοοπεο ννιοΦο ΙΙΙοπετι·ποτΙοοεοι·εοοοιποιιο·οποσ
οΙΙοετο;ο. ΨοοτεσοοιπΙιοΙιοι·ινοιεοπιο Φο Ι.πίτοΙοοι:τισιτοτοποοιΠο
Νοι·νοποι·οοοΙιοιιοο οιποπ πιοι·οΙισΙιοπ Βιοσποε οπο.

Βιισο ΗνιΙΙιποοεττοπο, ΓιππΙοπο)

έ;
οοΐ Φο Οι·Βο.πιετποπ
ο

Βοοοοι·οπ:οιοοπ οπο Βοεπτοσοποποπ.

ΒοοΙ-Επσγο1οροσιο σοι· οοεοτπτπιοπ ΗοιΙ
Ιοοποο, οοτοπεοοΒοοσπ νοπ Ρτοί. Βτ. Α. ΕπΙοπ
οπ το. ΙΙΙ. Αποοεο. Βοπσ Μπι. πιο" οπο
Βοιποιε νοι·Ιοο·

νοπ Πι·οοπ π. 8σοινοι·οοποοτο. 1898.
ΜΗ οι·ΐτοιιΦσΙιοτοσΙιποΙΙΙοοοΙτ ιιοοοι·τ εΙοο Φο ποπο Απί
Ιοεο σοι· Β π Ιοπ ο ο ι·ο·'οσοοπ ΕπσγσΙορο.σΙο ιοτοιιι Ποσο. Ποτ
Ιοτοκοποο·οοοοοποΒοπο οιπϊοεοτ. Φο Αι·ιιοο1 «Ο το πο» οτε

Ι) οιίοτοο_ιοινεοιεΑπο. Ι'
.

ΡογσΙιἰοιτιο οπο Νοτνοποι·οποοοἱτοπ
18θ7(ι·ιιεειεσο)8ι. Ροιοτοοπι·ι;οι· ιιισο. ονοσοοοεοΙιι·ιοι1898



«Ρπιεπ·γπικππι·ειιπππιεππεπι». π!ε πεπ."πιπ Με εϋιπιπε;
άεπι ππιππεπιΜε Βεπιάεε ε;επιειιιεπ·ειπ πιεερεει··πιεπι-- ππιπιπιππϋπιπιτε
πιει·Με ΜιπιΜε εεπιοπιπιππ.ιιππε·ρ;εερεππάεπεπ.οπιινπεάεπ·πιεπεπι.
.πεάεπιπ'ειππεπ" άπε Αεπιεππεπ'εειπιππεππεππάεε Ηει·ειιεεεεεεε Με
εεεεπι πΣπιάεάπεεεππιεΜε π›επΒεεπιππιΜε πνει·π‹εε. Ν.
πω. Κππεπ νοιι Βεεάεπεπιεπι: ππεπιπππιιιεπιΜε Απει
ωππιπε (ΜΒ Μθππ5ΟΜΙΙ. .πεπιιι,νεεπεπε·νοιι θππεπ..Ρπεεπιεπ·.
ΒεππάεπιπΕπεεεπιεππιεπιάεε πππιπεεπεεπιεπιπει·οεεειι πνεεππεενοιι
Ηεπιπε, Με Με Αππε Με ιιππτ.επιι·π'πιε‹·πππενεππεεΒεννιπππάε
επιππεεπι1άπεπ.πιεπιεπι,ε» ππεπιι ππειπιάπιιιεπιΜε Απιεποπιππενοιι
Μεεε Βεάεπιπιππιε εεεεπιι·πεπιεπιινοεππεπι.Ζινεε πιπιπιεπιΜε
εεπεπεπιεπππιεππάεΒιιεπι νοιι Η Πω πιππάΜε ε.ππεεεεπ.εεννπεεεπιΜε ιιιιά ειπεπ'πππιι·ππεπιεπιει-ι( νοιι Ηοι“π'πππιιπιπι Βεπιπιεε
πππι:Β.εεππτεππιε εππεεεπ·οπ·άεπιπππεπι.εςι·πιεεενεεπιι·επειππιεεεπε.πιπ.ετ- άπε εροεπιειπιιιοπιεπιάεΒεάεπιτπιππεπΜε εππιεπιπιειιπε πιοεπι
ιπιιιετεεἔππτπεεπι°εππεπιΗεπιπε Μεεε επε πιπεπιτπεπιεπιτ. ππι
2νεπεεπιεπιπεπ:άππεεπιάπε, ππιπιπππιπιιεπιεεππιπ·`πεπεενοιι εππιεπ·ε:εοεεεπι
ΑπιεπιπιππιοεπιπιεεεπιτεεΡοεεεππεε ινεπεεπ·πεπ'πππιι·πεΑι·πιεπε εππι
πππιεεεεπεπιεεπιειπεεππππιτει·πεπειππ πιππεπιΝεπιπετεπιΜε Απιεποππιπε
επιεπιππιππιεπιεεπιπ·πιεπιπινοπάεπι. πι” Πετει·πεππει πιο ει·οεε, Μεε
εππιεΒεπππενοιι Βρεεπεππ'επεπιει·πιεπεπι νοιι άεε ΑιιεποπιιπεΜεε·
εινεπετΜΙ; άεπππθι·οε άεπ·πππεάπεππιεε,Με επεπιπω” ππιππΒρε
επε.πετιιάπεπιπιεεεππεπτπεεπιπ‹επιπι, πει άπιάπιεεπιάπε Πεπιεεεπεπιπ
πππιει·επειεπι.πιετοιπιπεεπιε(πεεε.ιιιππιπε·πεεεπιΜε θεεεπιννππι·ιπιπιππιππε·
ππεπιεπεππιπιεπιπ.Νιπππιεπιπ.ππεπιπει εε Με πνεπάεπι Με ε.πιππποππιπ·
εεπιεπιΓοεππι.Με πιππππιει·Με ππι Μπι νω·άεεεειππιά εει·ππεππι
πεπ-- άπε πΒπιτιπππεπιεπιππιεε;εεεπιπεπιπεπιπιά νεεπεπεπεπιεππάεΑπι:ι
π.οππιπεεππιάπιειππεπππ.επεεει· άεεει·πρππνεπιππππάπορεεεεπιπιπεεπιεπι
Απιπι.ωππιπεππ·πεποπιινει·ππππε.Μ. ειε εεεεπιππεεεεπιπιπιεεκει Με πω.
εππππιάπιπεεεπι- άπε@Με Μει·ρπιοποεπε. πΒεπετΜπιεε εππιπιππεπιετ
νεεάπεπιετνοππεεΠπιιεεπιεπιππιειι.Μεε κα. ν. Βει·άεπεπιεπι
εε πιπιπεεπιοππιππιεπππιω, πωπω· πππωνπεπππιπιε,εππιεε εεοεεεπι Με
πιεππε.πιπιπ.επ·Απιε.τοπιιεπιππι Μπι ππεπ'εειιππεειππεπεεεεεεπιεππιεπιάειι.
Με 8 Βπιιιάε εεεεεπιπιειεπιΗειπιάπιιπεπιΜε Απιεποππιπεάπε πΒι·πςεπι
πιπεεεΜε εεεεππιππιπεπιππποερπιοππιεπεεπιεπιΡοι·εεπιπιπιπε,εσυνεπτεπε
επεπιεπιπάεπι πιπεπιεεπιεπιπιεεπεπιπ.Μπιτ εππιεπιπ)πεοπρπππιεπιεεε
εεειιπιτ.εοπιάεεπιππι εππιπιεπιππεπιει·Βεει·πιεπιιιιιε· επιεπιππιππιεπιεπι
Γεεεεπι. Με άεπι ινωπι άεε ει·οεε επιεεπεπεπεπιννεεπεεε»Με
εε·πιοπιΜε Νεππιεάεε ππει·ειιεε:επιεεε,πιπεπιπιιιππιΜι· άπε Νειππιεπι
εεππιεπ·πάπτει·ππεπιεειιπιά εεπιΙπεεε1πεπιεππιεπιΜε ιεεπτεπεπιππιζε,πιππι
σε ννπεεεπιεεπιεππεε πιοεπινει·άπεπιτενει·πεε·εε. Βπεπιει· επιιά
π`πιππεεπιάεπιπεπεπ·πιπιεεπιεεεεπιπεπιεπι:πω. π: Βππεπεππεπιπ·ε.Απι
ππιεπππιπιπ::ι. Αππεεππιεππιεε,Ψπι·πιεπεπππιπε,Τπιοεεε(Ρπ·επ'.Ππεεε .- πω. 2: Ηεππ·ει- ιππιά θεεεπιπεεπιτεοι·π.εεπιε.Ζννεππεε'π'πιεππ.
ει”. π. π)πε ινεππιππεπιεπιθεεεπιπεεπιτεοεπεεπιε(Ρπ·πνεπεπεεεπιτ
ειπε. Νεε·επ). - εεε. 8: θππεπεπ.πεπιι·ε.ΑΜΒ. 2. Κερί”.
πωσ. Με· 8 εεε). - μα. ε: Ηε.επι- ιιπά θεεεπιπεεπιτεοε,επιπιε.
Ζνιπεπτεπ·'Ι'πιεππ. Απιππι. 2 Με πππππεππεππιπιπιά Ε'πιεεπεπιΜε
Βεεππεπιειιεεεπιε;ε(Ρεοπ. πιοιιι. - Με. ό: Βππιπιεεοε;εππιε.
π. Απππι. πω" Με. ν. Βεπι πιπι). - πάει'.Θ: Βππιπιεεει·εεπιε.
2. Απιππι. π) π)ειεειπεεεπ·εοι” (Ρποπ. Βεπι «ει» ε). 2) εππιεπ
οι” πππιάπεπιπιγπ·ππιππι(Ρπ·επ'.8πεπ»επιππιε.πι πι).
Βεννεππ.Με πιειεπιΜπι νοι·ππεεεπιάεπιΗεππεπι ιππιπιεππεπιππϋπιπιεπιπ
Μεεε Με πινω-ε επιεεεε_πεάει·Οοπιειπεεεπιε; Νπειπιπιπιά.Με επεπι
ιπιππ.πεεεπιά εππιει· επιεποππιπεεπιεπιππ'ι·ε.επεεπι πιεεεπιεπιππ.εεπιπιει.
υνπεάεε πππΖιππππιιιππεπιιπιεπιι·επιππϋπιππεπι.πνιι- ππιειεπιεπιπιοεπι
πιεεοπιάει·εάεπε.ιιππιιππππιει·π‹εππππι,Μεε _πεάεεπω. Μ εε εππιε
ι°οππεπεππιάππεεπποπιοπει·ερπιπεάτιπ·επεππε,εππιεπιεπιιΖεππιπππππιπππεπππεπ.
πι” Επ·εεπιεππιεπιΜε πεεπτει·επιπεπεπει·πιπιε,επιπεεεάεπιΜε εεπ
ππεεΖεπτεπιεεπεπεπι. Ν.

Ρεοεοπεο11ε Με νεεεπιιε 8τ. Ρετεεεπιππεεεε Δεεεπ:ε.
6546.8πτεπιπιπς επιπι27. θετοεει· 1898.

νοεεπεεεπιάεπ: Μ πιεπ ι π. Βεεεει.ππετπι ο πιπιε π·τ.
π) Κεο πω: επεππτεππιειιΚπιε.πιεπι.ππιππΗεππιπετι·οπιπιπεπ'εεπειππε
ρεορ;εεεεπνε.νοε ιππιάεεπιππάεεππππιΑπιεεπιπιιεε επι .πε Πεππιοπι
ετι·ετποπιΜε πιπππιπεεπιεΒππά άπεεεε, πιεεοπιάεεε ιππιπ.εεπιεππιΙΟ
.πεπιεειι,εεππεπιεπιΚεεπιπππιεπτεπ'οι·ιιι.
π)ει· νοι·πι·πιε εεΙπ Μππιπιππεπιεπ:ππι Με «Θε. Ρει.ει·επι.ππεάπεπππ.
Νοεπιεπιεεπιεππτενεεεππ”επιπππεπιεπνει·άεππ.
Α πιά εεε, ενεπεπιεπ·Μπι πππεππιεπιΡετ. εππιβεπιεππάπιπιτεεειπεπιτ.
πω. πππιάεπ.ε.ιιεεει·Μπι νοιι Κε ο ππε· εεννεπιπιπεπινεπ·ππιπάει·ιππιπζειι
ειπεππεππιεπιΜπι πππιιεπειιάνοιι πιεεοπιάεεειπιππιτεεεεεε, Μεε Με
πίπιπιπιεεππιετγρπεεπιεεπποππεππεεπιεΠεπεινπεπιεπεεπιπε(Γοι·πποεπππε)
πιει. π)πεεειιιΒεπιππιάεεπιτερεπεπιτεππιεπιάπε Αεγππιππιεπ.επεπιιι Ηπε
επεπιπ.ιπππάσε εεπι2ε ππ'οειπιεπποπιΜε δεπιππ.άεπε.Οπιπιεππ·8·επιά
Με Μπι νοιι Κεο πιε π.χεεεπιππάει·τεπιπιειππ·ορεππιοποπεπεεπιεπιΒε
πιιππάππιΓεεεε επεππεπιειπ ινοππεπι,ππε.πιπιΑιιάει·ε πιπεπιπ.πππι·
Με άπιεεπιιπ'επιππιιεεππεπιππιεπι πιιε.επιεπι.Μεε άπε ε·επιεεπ'οεππιεπποπι
Με Κορίεε πππι·εππιεπι πππ.πιεεεεΖεπι νεεπιεπιάεπι 8εινεεεπιεπι
Τοεππεοπππεειππιππεππ.ιγρπεεπι εππιά.
πίποπιίπε: 1ΕππιιΤοπ·τπεοπππενοιι Μπι εποε π)επιπει·πεπ; πιπεπιπ
νοεππεπιάεπιιςεινεεεπι,ννεπιππ.εεπεπιεΜε πε πιει”, ινεπεπιεππι
άπεεεε Βπεπιτιιπιε;Με επεπιειπειιε;;εποεεεπιτινοεάεπι, ΒεπνεΕπππιπεε
επεπ·πιπιι;επιΜε Κορπεε ππιΑπιεεάε. Πε Α ππάε εε Μπι Ρετ. εε

εππι,ε·επιεπιάπιπιτει·ειιοπιτπιει., ππιπ:πεπιπεΚεοιππε νεπι ππιππιΜε..
εεπι. επι οι· πιπεπιτειιεπι νεπ·8.πιάεειιππεεπιππιΜε Βιιεππεπιπιιιπεοπιπε
Με εεπ'πιπιάεπιπιει.

Απιάεεε: νεεεπιάεεπιπιεεπι ππεεεπι ιπνεάεε πππιΒεεεπεπιάεε
Οππειιππεππεπιοεπι $πεπ·πιο-πππεπάο-ππιππεπεπάειπενοε. Με Βενε
πειιππεεπιΜε Κορπ'οε εππιάνοππεππππιάππ.εΜε εε πιεεπεπιτππιπππιππι
ειπ,ε;επιπιπποεππεπιππεππιΤοεππεοπππε.
Κεοιππε πιει ππιεεππιεππιπποι·πεεε: επι εεννεππιπιεπινεεπεεεεεπι.
Μεε π›επΗειπιπεππορπιπεεεπεπιε εππννεππεπινεεεππιεεππε

Απεπιεπππεπιεππιεπιππιεπιάει·επιθπεπιπεπεπινοεπποππιππιεπι.ππι νεεε;εεεεππτεππιπιππε
επιπάάεεει·ππευπ'ει·ππιιάεεπιππΞεπιπιπεπιενοι·πιπιπιάεπι.
Α πιάεεε: Βεπ Βεννεε·πιπιεπεπιΜε Κερπεε επεπιπ.άπε θπεεπεπιπε
πππιπεΜε πππεππιεπιΡετ. πππιππιεπ·εεπιπ·ειπ::.π)πεεε Ει·εεπιεππιππππε,Με
πππιεπ·πιεπιπιτάπε π.2επικεΡοεππιε.τποπιΜε θεπιππ.άεπειιιππ. εεπιιεπι
Αεγπιιππιεπεπεπιπι. ε. νν ππεεεεπιεπεπιεεΙιι· ειπε άιπεεπιεππιεπιανεπι
εοπππεππι πι·πππιεπιιΑππεε ει·π‹ππι.εεπι.Βεπ εππιπε;εεππιεεεεπιΜεεε
ερι·οπ·πιεπιεππιΤοι·ππεοπππεεππιάΑεγππιππιεπι·πεπιάεε θεεπεπιτεπιππππ'πεπι
επιννεππεπιππιεεπιπ·πιοπιεππιθι·εΜ πποεπιπππιάεπι.
Κεεπιπ.ε. Πε. επι ππεπππει·Ζπ>πεΒειπ·εειππιεεετεειιιιε·επιΜε
Κοπιπεε πιεει.ειπιάεπιπιεπιεπι.πεπ πππιεεπεεππεπιεπιΜε επππεσωΜε ειπεπιππιπι·πππιεεεπιπ.επιεπιερειποάεπιειπεεεεεπιποεεεπι.
2) Βεεγ Μπι: εεππιεπι επιεεπιπππιάπετεπινοεπεπιε;: «Πεπιει·
εππιεπι Μπι νοιι ρεεππιπιεεει· Ρειεπεππεπεπιπιιπιπιε
ππιπε$επιεποπιεπιεπιππιά»
νοι·πεεεεππάει·ππιεππεππιπω” άπε Κεεπιππεπιεεεεπιπεπιτεεππιεε
4θππππιπ·πεπεπιθεπιπιεπάεεε.Με επι ΤπιπιεεεπιποεεΜε Επιπιεσιπιιππιά
επι εεεπιπεεεπππεεπιιΟπιπ·ειπππππεεππππιιππά πιοπΜπι επεπι4 ννοεπιεπι
νοπ· άεππιΤεάε επππεεεεπιπεεεπππε;επ.πηιπεεπιερεεπρπιεεεΡε.π·πεππε
Ιιεπιπππιππιπεεππιεπεππιε.ειπε. Βεπ Ππιτει·επιεπιπιπιε.·Με Ηπεπιετπιππιιιιεε
πιπιεπιΜεεε πιπ πποπιπιτεππιππ.πιι·επεοεπεεάεππεπεεπιεειι.πποπιπππιεεεπι
τεπιεπιπνπεπππιπππιππεπι ππ'ιπεπεππεππεεπι,π)επεεπιεεετποπιΜε επιε
πεεπεππάεπιννιιπ·εεππιεεπιπππε,Πεπεεππει·ε.ιποπιππι Με εεε πππι
Ζπιεπιπ.ενοιι Με Βεπιπιε ειιππι εεεπιτεπιπ(ιιπε, πππιπππιπππεπιΚπιπε,
εοννπεππι Με Νππεπιπιε.ι·εεπιεπ'π.Με πππιππεπιΓειεπε.ππεπιεεπιεπιππεπι
πνεπεειι. Ππιππιπτιι·ε.εεάπε Με Ματ ιππιεεπεετεΡπεπεε πππιεεάπε
ρει·ππεππεΚεειιεπιπιε· Με ΓεεπειππεννιιεεεππιπππιροεπππνεπιΒππιπιε
επιπεεπιπεάεπι.Αιιεεεεάεππι πποπιπιπ.εππιε.πιΠεεεπιεεεπποπιεπιππιΜε
ερππιεπεπιεπιπ'επεπεεππάεπιπνιππ·2επΜε 'Γεππ.πεππιππιπιεπιεεπιιι·επεεπι,
ινιπε ει» νοεπιπιπιΜππεεππινοιι εεπιεοεπεεπιεπιΡιπεεεπι πππιπ4`πιεπεππε
επιπ·επ·πιεπιννππι·άε.πεεπεπει·ε 'π'πιεπ.εειεππεΜε άιιεεπι πππππιπεπ·πιε
Βεεπιπιεπιτιππιεπεπι(Ρεεπιππε-πποινεετ, Κεεπι. ΜπΔεπιεππ)
πιεετεππετ.
Πεπιιοιιεπ.ι·πιπποπινοπι Ρι·ερει·ετεπι (πιεεπι Με.ι·επιπ ιιππάτπιεππ
ινεπεεΝεεπιπε.π·πιιιπιεππιπποιπεπεπιπιι·ειπιθεεππιππι).

(Αππποεεπεεετ.π

πζι·οπιε ππι Μπι εοεπιεπι εεπει·πεπεπιΓεππε πεπ νοιι πιεεεπι
άει·εππιππιτεεεεεε,Μεε εππιεΠππιππεπιι·Με Ζιιεππιππιπ;ςεπ'οι·ππιεπΜε
πιεεεεεπιπετνιπππεάεπιπιάεππιεπιεππιεΒπιτπιετιιπιΒ·πιεεπεπιά.Η εοπι ε
ππιππεπιεεπιεπάπεεει·θπεπεεεπιπιεπτΜΜΜ πιππιπνεπεεπι.Μεε Με
ΒεπιεππιεππιππππεεππιεεπΣπιπει·πιιπιεΜε πιει· άπε νεεεπιάεεπιπιπε
εεεπι. άπε Πεεεεπιε Με Ζιιεππιιιιεπεποεππιεπ.εοπιάεεπι άπε π.π·ππιπε
Ζπιεππιππιι;Με πππιπεππεπεειπε εοπεπιε Με ενπεπιεπεεπεΚι·πιεεπιιππι
πιππάετ.Απι εππιππ;επιΜιπεπιεππι,ε. Β. νπιεπ.ιπεεεπεεπιππε.ννπεά
Με ππι ε·εειιπιάεπιιΖιπετπιππάεεππι π'οι·ινπεεεπι Με ΑπιοΜπι
εεπιππεεεπιπιαε-Ζπιεπιπιπη;εεεεπιπππιει·Με Κετπιοάεπιεεπιππεεειπππεε
Ζπιεππιππιε;πιεεπιππεπιπεπ.Ιιιπει·εεεεπιππ»πιω εε ιιοεπιεπι εεπεπιεεπι,
επι ππιάειπιεεπεεπι·πεπιεεε πππιΒεε;ππιπιΜε πεπιππιπιπιπεΒεπιππιεπ·
Μπι νοι·πιεπιάεπιεεννεεεπι εππιά.
Επι” γ ππιππιπιπω" Με Ηπεπιει·πιεπτεπιπ.πεπιεπι,επι άπε Βεπιππιεπ·
Μπι Με άπε Γεεπεππερε.πεπγεεεάει· πω? άπε επεπεπιεεπτππενοεππεπι
άεπι €ειεεεεπιε Οιπιπε επι πιεεπεπιειιεππιά.
Κ εσεις: Βε πποππιππιεπιπιππ.ππιππεπιε.ιιεππππιΓππ.ππεπινοιι εεππιεε
Γππεππιππεπε.πιπιιιιπιεεεπιππιει·επιεπτεθεπιεειπποπιεπιππιΜπι εεε:επππ'επιεπι
(πεπιπετενοι·, ιπνοι·επιπεειι π'οπεει·ιι ει. Μεε εππιεπιεεπιεππιπεΓε
εεεπιππιΜπεπεπάειιεεπιπιπ'π;;ειοεεπι πνιιεάεπι. Επε πεπεετεπεπιπεπ·
ιιεε εεππιεπ.πιει επιειιππιειππεεπιεεπΜππ·πεππερει·επεεεΓεω πππιππιεπ·εππιε
πεεεππιπ;εΗει·επιεεπεπιπιεΜε Βεπιεππιππππεπ.πιπιεπιππιπεπεεπι,ννοεπι εε
_πεάοεπιεεΙιι· εεπιεππιπει·ππιετι·πιπππεπιπεππεάπιεπ.
Βει· γ: ππι εεεεπιεπιεππι?Με ιπνει·επιπεεπιειπεΒεπιεππιπππ1Με
ρι·πππιππιεπιιιιι·επ.εεπιΜε εεπιπνει·επιΑππεεππιεππι2ιπεπε.πιάεεΜε Ρετ.
πω” πιιιεπιππιεπιπιι·.
νοεε εεε. επι πιεπ Βεπιι·τπιεππιππιεςΜε Πεεειιεεεπποπιεπποε
απο” πππιΝεενεπι ε.ππεππιάπε Με Με Μεεεπιπ'εεπιεπι πάε
ππιοάεπιεπιεπιάεπτεπιΡεπππιππι·πιπεπιεπιιππειινοπ·άεππΜε.
Βε.ι·γ πιππιτεεπιπεπιεε πιππεάπεΑπιεπεπιτ,σε Νεενεπιπεεεεπιεπι
πππιτεεεππεπιεππιιπά πιεπιπππιάεππεάεπιει· άπε ΡεπππιεεεπεΜε άεε
πππεππιοάενοιι εει-εει, ννεπεπιεεπι άπεεεππιΖεν-εεε άπεΜπιτ
ππεπιεεεπιΒππΜε ιπεπωε. εε" Με ερεεεεπιππιεππιεπιάπε Ππιπεε
επιεπιιππιπεΜε Νεενεπι:εππεπι ιπι·ππιιεεπιειπειππεεππιεεεεπιπεπι.νιπππεάε
εππιεΝεεπιπεεπιπιπιε:πππι.θε.ειπιππινοε8ειιοππιππιεει.
νο εε: Πππινεεεπιάει·πιπιεεπιΜε Νεενεπικεππεπιεπι επιιάπεεπι,
πει σε ππ

π

εε επιπ'εεπιε Μετπιοάε άιιεεπιειιεΜε επι επιπρπ'επιπεπι.
π)πεΒππάπιπιεεεππννεπ·εεεθεπιοππεπιπετ πιεπΜεεεππιεπιιιππ:πιπειππι
π.πειιπϋπιπιππεπιεειππιάππιππεεεπιάπε ΡεειρειεπιτεεπιππιΝεπεπιενεπενοιι
νει·πιπιάεπ·ιπππεεπιΜε Ζεππεπιπ'οεπιιεπιΜε. πππεεεπεπιεπεεννεπεε
πιεπιεπιάεπτινεεάεπι.

Β ε π
·
γ ειπππιππιτΜ.εππι ν ο ε ε νοππετππ.ιιάπεπιεπ,Μεε Μ π
ι
ι· π
:
π
ι
π

εεπιεΜε εεπιπεοπιιιε θεπ·ιπιππιπεεπιπππιπ.τεπιππιΝεεπιιτεπεΜε Ζεπ
πεπιπ·εεϋ.πιεπιπιπεπεπιπιπιπιι·ειιεπιπιπιεεππιά.
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Αιιειππ πιο ποπ Ρι·οιοιιοιιοο
πει· ιιιοπιειιιιεειιειι θεεο11εοπείτ πιι Βοι·ροι:.

Βιι.πιιπε· πιο 8. ι)εοοιππει· 1897.
(Βειιιιιεε).
Πιεεπεειοο.

Βιι·ϋιι πιποι·ι=ι ι'ι·ειιι πιο. πιιεε ιοι ι;οποεπ πιο Βεεπιιοιε
Β. πιιι εειπεπ ι'οιιιιιιιιοπποπ Βοοιιπειιιπποεπ ιιποι·οιπειιιπιποο.
Ψιιοοπ πιιιο πιο ιιιιοε πιιι ιο Βοιι·οοιιτ ποιο, εε ιοιιι·οο απο
Βι·ι“πιιι·πποειι, πεεε εοι'οι·π ποιο πιο ιοΐεοιιοοεεοπιιιι·ιιοιι πιιο
Ρι·οειιι.πιι·ιεπ πειτοοιιιοι. πιο ιιπ Ιιειιιι'ε, πει· ιοιιιοπ 8 .Τιιιιι·ο
ιιιοιιεοιι ιπιιοιι·ι ννιιι·ποο 25-30 ρΟι. πει· θεεοιιιιιιιοπιιι ιιιιοι·
Ρι·οειιιιιιι·τοπ εε οι, ιι·οπο ποιο πεεεοιπε ιπιι ποπ ιο ποπ ιοι2
τοπ ο .ιοιιι·επ ιιπ θοοοι·ι·ιιοε ει·ιιι·οπιιιοπ ιιιιιι, εε ει·ο·ιεπι
πιο ειπ Ρι·οοεπτειιιι νοο ιο -45 ρΟι. ιιι-ιο ιιΟτ. ιιιιει· Βιοε
1.ιιιιιιιοπ πεποποο ειοιι νιιοποπ θοοοι·ι·ιιοο ιπ Ηοεριιπιπειιιιιιπ
ιιιπο ι·εειι. ιεεεεο ειοιιπει ιιιοοο θοποοοεοεπ ποοιιννοιεοπ.θ ι. ι·.
ει·ιπποι·ι Βϋ πιο πει· πιιιιιιι. πε.εε ει· ιιιπι εειιοπ ιιπ ντιι·ειιιεειι
εοπ ιιοποιε πει ιι·οιειιειι Ρι·οετιι.οιι·ιεοειοιι πιοιιοοοοοοιιιιπποπ
ιιιιιι·ποπ ιιοπ πε.εε εοιπε νοι·ο.ιιεεπεο ιο ποπ οιοιειοιι ιπιι.ιιοποιο
ιι·ει'. εποπεο ενο ειοιι ι·οιοιιιιοιιοιεε πεοι·ει ποειιι·ιιειιεο ιεεεοπ
πιοι·πε. ι)ιιε ποινειετ, πο” ειπε ι'οι·ιο·οεοτειοΒοοποιοιιιιοποειπ
πιοιπιιοιι ιιοιιιιοοε επι πει πιοιπιπιιιιι πει· Ρι·ιιειιιιιιι·ιοπ ιιι
πεποπ ιιπ Βιιιππε ιει. 'Ι'ιιοιιοιι οιιε Βι·οει:ιιιιιι·ι:επ2ιι ιιιιιοι·ειιειιοπ
οι ειπε ιιιιεεει·οπ θι·ιιοποο ιιοιπιιιιιιοιι, ειιιειι πιει· πιιιεε ιοπινι
πποΙιειι·ι π·ειπεο, πει· ποιοτειιοιιοοπε Απο ιπιιεε εειοε Βιιιιο·π
τοπ ιιοιιποο. ιο Βειι·ειι άοε ιπειι·ππιεπι.οει πιιττοιει. πιοιοιιοιπ
πιο.π ειοιι πειε Βεοι·οι.επι· Ποιοτειιοιιππο εειιιιιιι πειιιοι·ιιι πιο.
ι'οιοοπποε: πεεεοιπο πιπεε εε εειο, πο” εε πιο Ρι·οειιοπιι·ιοπ
πιοιιι ειπεοιιιιοπιει·ι, πιοιιι: εοιιπιει·πι ποπ ιιοιοο Βιιιιποε; πει·
νοτιιιιιι. Ποειιοιπ οποιοιΒιι·. ποιο θιο.εειιι.ποιιοο ποπ νοι·οοε·;
εε .οοιιοοιι οιιι ποιιιεοιποπ οποοεο Με ιοιι ποιο 8οοτει ειπε εε
πιιοοππο πιοποε θεει·ει επ ει·ιιιιιιοο, εοιπει ποπ, ννοειοιι πιοιιτε
επεπιιιοιιεπ ιιιεει..Νοε εοπιιειι Β. θειιιπεειοιο·οι·ιιοποπ :ιππο
Μπι, εε ιιιπ ει». ι'οιοοιιποε επ ποιοει·ιιοπ: _ιοπο Ροι·εοο, πιο
ιι·οιειιοι Θοποεοεοοο οοιιιπποπ π·ει·ποπ Μιά νοο ιιιιπ ιπ'ε
ιΙοεριιε.ι πεεοιιιειιι, ινοεοιπει οιο ιιοιιιιπποιι Μι·π Με θοποεοο
ποπ πιοιιι. ιπειιι· πεειιινειεπειι· ειοπ ιιππ πε.οο ποοιι 1-2 πιο
ειιοο ιπποει·. Μιποοι· πειι·ι ποιο ειε ιιιοιιι: επιιιι·ιιιιο.ιιοπ, Μι·π
εε ποοιι επ Με εε πεπι πειιιιπποιπποπ Απ: εειιπ·ει· Με ποπ
ιτιποι·ερεπειιιοεπ Κι·οοιιοο ιοιτιο· επ ννει·ποο. Ι)ιιι·ειι ιοποιε
:ννο.π,ειοενειεοΙπιει·οιι·οπο,· Μιι·πε ποιο ειε οιιι· ποιο πι·ιπ8οο
ιιιι·ε Κι·ει.οιιιιοιτ.πο νοι·ιιειοιιιοιιοπ ι·οορ.πει· οοιιειιπεπ Βιοεπ
ιιιιιοπ νοι·οοιιιιπιοιετοπ. Πο ιιιιι.οειοιι ιοποοιι εποεο πιοοε, πεεε
εοιειιε Ροι·εοπεπ οποιι πε.ειι πει· Βοιιιιεειιοε· θοοοι·ι·ιιοονοι·
πιιοιιι.ι8·ειππ, πο νιιοι·ποππιοεοιποο πιπππιο.ι:οι·ιεοιιπει πει· νιει
ιιιιιοπ ινειιοι· ποιιπππειτ, οπτιιι·ιιοιι ιιιιι· ινοπο ιιοποεοοεοπ
πιειιι. οε.ειιπιοιεπει· ειοπ. επι' ιιιοιοιιο ιιπιοει· Μεπει·
πιο ππιοι·ειιι·ιιι. πιοι·πεπ οιιιεε. Πιο ο·οιππο ιιιιιιειειι·πεεε
ιιι·ιπει ππε οιιοιι ιιιει· πιοιι.οι·ειε ιιιιπιιι·ιοοι·οεοΜοοεει·ειςοιο.
Ζε ο·ο ίιπειι: επ ειπε Οοι·ι·ειιιτιοπ πει· ιιιιοιεοιιοπ ιπιεειιοιπ
ποι.ιοο οιιι πειιι ιιιιοι·οεοοριεεπειιΒει'ιιοπ ειειι ετοιοπτ. οι πιο
ιιιιπιει·ιιε Ποιοι·επειιιιπο· εειοεοιιπει· πει· ιιιιιιιοειιοριεοπεο οπ
ι·ιιειιπιοιπι. ι·οερ. οποια ιειιι μια ιιππ επ πεεεοιιιο επ νοι·ιιοιπιππ.
Απειι πιο ιιιιοιεειιε Ποιει·ειιοιιιιοπ πιιιεε πειιιοκειοιιι.ιο·ππιει·
ποο, πε ειο πο· πιο Ρι·οικιε νοο Βεπειιιιιπο· ιει. ποιοοε ιι'ιεεοπε
Μιπ ιπ Βοι·ιιιι πει πει· Ποιοι·ειιοιιιιππ πει· Ριοειιιιιιι·ιεο επειι
θοι.ι·ιι·ιιι επι πιο ιιιιπιεοιιο θγπιοιοοιειτοιοοιε ο·ειοι;ι, εε επι πιο
Βιιιιιιοιιπιιιε. πιο οποιι Ζ. Βεοππειιιππ επ οποιοι πιτ. νιοιιοιοιιι
Βιοπι: ιιπ νοι·ιιιιππεπεοιο εειιοπ ειπεπ ιοιιιειε πει·ε.ιιι,επ οιιι·ο
πιεειιε θοοοι·ι·ιιοο πεειοιιι.
Βιιιιειιοι·. ινιιιιι·ειιπ πει· Πιιιοι·ειιοιιιιπ,ο πιο οι Β ιποι
ππει;εερι·οοιιπε Βοι·ιιιοιιοιιιε. πιο επι· Απεεεεειιιιπππο· ιπποε
εειιι·ιιιοιι. εοιιι· ιιιιιιιιιι πιο πιιιοπιιπο· πει· Αιιει”ιιιιι·πποεπιιπ8ο
εοιπτιιοι. Κιιπιεειιο πππ ιοιοι·υει·οριεειιο Βοιιιιιπο ποειιοπ ποπ
πιειιι ιπιιποι·. οι Βιτοι·ιιπο·πο.οιιι.ιεΜεεεο. επ εοιιι.ο πιο Ιπιοι·
πιι·ιιπο. πει· ποκι·οποπποπ Ρι·οειιιιιιι·ι;επ ει·ιοιοοιι. Νειεεει·
νει·ιιιπο:ι. πιιεε νοο _ιοπει·Ρι·οειιιιιιι·ιεπ 5 Ρι·περιιι·πιο ε.οποιοι·
ιι€ι νι·ιιι·ποπ,πιοεοι· ιποι·ποι·ποπ εειιιιεεει ειοιι Β. πο, ποοιι ετοι
ιοπ ειοιι ποπι Με πποεοι·οοΟι·ιιπποο 8ειιπ·ιει·ιοιιιοιιεποπιπεποπ.
Βοεοππει·ε ιιιιιοιιιε Β. ποιοοι Μεεοο. πεεε εοιειιε Ρι·οειιτιιιι·ιο
ιιπει· πιο ειπε οιινει·ιιιεειοεΠεοπποιειιοο πει·ιιιιοι·νοι·ιιοει;,πιιεε
ειε ιπιιοιι·ι ιιιιποπ. ιπιει·οιι·ι ννοιποο, οιιοιι ινεοπ οπι· ειιιιο·ο
Βεει·οιιοιι οποο Θοποοοοεοποοιιιιιι νοιιιο.οποπ ιει.

Β ι ι· ο ιι ιο π οι;; ποιοοι·ιιι.ιιι Βοιι·οπ' πει· Οοιιιοιποπο πει· ιιιι· _
πιεειιοπ ποπ πιιοιοεεοριεοιιοο.Βοιποπο ι'οιοεππεε: ιο ειπεπ ειιιε
εοπ Αιιιιιιιιι νοο Ε'ιιιιεο ιιιεει ειοιι απο πει· Πι·ειιιι·ιι Θεοι·οι ειιιε
ιιι·ιιοιιεο, Με πιιοι·οεοοριεειι πιο ειπε Ριε.ιιοοοιιιιιιοΙιεπ πεπε
ιιοππ ειειι ει·π·οιει;ποπ οπο πεπ Β ιι ι ο ο'εειιοπ Βοοιιοοο ειιιιοιοι.;
ιο επποι·οο Ειι.ιιοιι ιιιεει. ειοιι εοιιιοιιπιε.ι-ειιι·ιεεεθεει·ει οποο
Οοεεεο ειιιιπι·ιιοιιοπ, οοπιιοιι ιιοοιιοεο ποιοι νοι·. πι: πεε ιιοπιιι
ι·οιιιιιοποπο Βοοι·οι.ιοιοιιιιειιο Μεοι;οπ εοιπ· νιι·ιιιοπιοι· (πεπο
οοοεεο ειιιιιιιιι.. πω. ε;ιοιιπτ.εοιιοπ οπο ποιο ιιιιοι·οεοοριεοιιεπ
Βιιπ πο? πιο νιι·ιιιοπο πει· θιοποοοεοεπ ειπεπ Βοιιιιιεε πιειιοο
επ ιιϋποοπ: ιπ ιι·ιεειιοπ, εειιι· ιπι'οοιιιιεοπ Γιιιιοπ ειππ πιο Οοοοεπ
νοο ι;ιοιειιοι· θι·πεεο, ιπιεπειν οοιιιιπι, νοο οιιει·οιιιοιιει:ιεεπει·

Ποπ ιιριι.ποι·ιιιπ ιιοποι ιποπ ειο νοο νει·εειιιοποποι· θι·ϋεεε,

επιιιοιιοο ιιοεοιιιιι·ι'επΟοπιοπι·επ. νοιιοιοιιι ιιιιππειτ εε ποπ ιο
ιει.πιοι·οοιεπι ιιιπ ιιοποποιοιιοπεΐοι·ιπειι. ποσοι. εσ.οοι· ιππι
ε;οο Οιιο.ι·πιιιοι·ει‹πππ ποιο εειιι· ιιιι.οιιο·ε.ιιοπιιιειιεο, πεεοππει·8
πει Β'ιπποο πιο ποποιοπ ιιοποο. ιο ποιοεοιπεπ ποποο ποπ πιο
ι·οιειιο Βιιι·ιιιοιι ποπ 0οοεεπ. πιο ιιοιπο θεοοοοοοεο. Πιιε επιπ
ιοπιε ιιοποι-οοοειιιιειιιε·ο ποετοι ιει οι'τ ι.ιιιιειι.ι.πω. πει πο
ειοιιοοποι· Βοι·ιιιοιιοιιιε Μι·π εε Μι (ιιι 50 ρθει οιοιιι πειιιιοοπ
θοοοι·οοοεο ιιι ιιπποιιι Βιιι·ποε οι 2π οοιιιιεεεοιι, ποεε Βοιω
ποο πιο ιιιιοιεειι ιιπ ιιιιιοι· πιπιιε ιι·ιποπ πιοιιι ιπιιιιοι· ειοιπιιι
ιΞεοοι·ι·ιιοιεειι ιιιιιοπι πιοι·ποπ ειππ. οιιποι·οι·εειιεοιιννοιιεο Ροι·
εοποπ ιιιπ ιι.πεεοι·ειπει·ιπι.ιοιπΒεει·οι; πιο ιιοοιι ιπΓοοιιιιε οποιε
εειιεπ π·οι·πειιιοιιεεεο. Κιιπιεειιε Βι·πιρτοπιοποπ ιπιιι·οει·οριεοιιει·
Βει'ιιππ πε«ιιοο ειειι οιεο πιοιιτ. ε”. οι ποτ Απειειιι. ποιοι
ιπιιο ππι· ποοπ ειο Βοοιιι ιιιπ πιο ιιειι·οπἱ Ριοετιιπιιιο "νεοφι
νι·οιεεεπ ιιιιοι·ιιιι·ειι. π·οοπ ποιο ποπ ι'οοιιεειιοπ Βεπ·οιε ιιιι·ει·
Κι·οοιιιιειι., π. ιι

. Με ιιοποεοοεοοιιιιιιιο·ο Ριοεροι·πι ιο πει·
Ηιιοπ πιο ι·ειιιι πει·εοιπε ιιιοι, οι ιοποοιι πιο Ροι·εοο νει·πιιοιιι.ιο·
εε πιο οι· ειειι ιπιι πει· ε.ιππιιιιιιοι·ιεειιοπ Βοιιοιπιιιιπο· ινοιοιιο
ιοιιπει· ιιοεεει· πιο ποιοιοιιιε Μ. ποπ οοειι εειοοι· Αιιειοιιι ιιιιι
πει· πο. ποιο πειιι·εε;οο Μιπ πιο ποιο πει· ιπιοοιιοοοπ ιιι
νοι·ιοιιιποι·ο.

Ζ οπο: ιιιοοι·ειιεοιι πει Β. Βεειιι. ποειι ιιιοιπτ εοιο Βοιεοπο
ιοεπι οιπ ιιιοοιοιιοοιιοε Ιιεειποι·ιπιπ. Με Βιιοιιι·ιιοοεο, πιο ποιο
πιιι πει· Ργιιιιιιιε ο·ειιιιιοιιι.ιιιπ ερι·οοιιοιιοι Β ιι·ϋιι οιπει 'ο

Απειι·ιιι. ινει·ποπ ιιι ειι·οοο·ο Μοοεει·οο·ειπ .<.ιοιι·οιι”εο,επ ειπ ·ι

πιο Ζιιιιι πει· ιιιι”επιιιοιιοπΡι·οειιιιιιι·τεο επ θιιοειεπ πει_ιι>οιεεο
πει· (ιι-ιιοιιιιοπ. Ηιοι· πει πει· Ρι·ε.ιιιιιιοι·πεεειιιεειιοιπειιπο πιο”.
ιο Βεπιιι.ι επι' πιο οιππιιιπτοιιεειιε Βοιιοππιιιο,ει ει·ιοποι·ι Ζ

.

επ
Με, π·πε ιιιο.π :ιο ιιιιιοπει·π επ ποοποοιιιεπ θειοποοιιοιτ. πει
ποπ ιει”ει·ιι·ι ειπεπ εειιι· ειιιιι·ιιειει·ιετιεειιεο ΠΠ: εε ιιοιιπειιο
ειι·ιι πιο ειπεπ θοποιι·ιιοιιιοι·, πει· επ ιιοιιοι:οιι πεποειιιε ποπ
ποπι Ζ. ποπ Βε.τ.ιιπεπεπειι ιιοιιιε πιιοπεετοοε 2 .Το.ιιι·οεπ πιει·
ι.οο. Πει· Ρετ. ννοοπιε ειοιι πο ειπεπ οππειειι ΑΜΙ, πει· ιιιοι
επιριιιιιι ιιιιοοιιοποπ ιιοειι πε.ειι πει· Ηοειιιοιτ ι`οι·ιπιιεοιπεο.
πω οιοοιιι .πιο ιιιοιιιο πει· πετι·ειΤοπποΡετ. Ζ. πιο, πε.εε οι·
ειιι ε:οειιοπεε Κιοπ ,οεπειιι.ιιιιοπε, επεπεο εειοο Γι·πιι ειοιι πει·
πεει:οιι θεειιοπιιειι. οι·ι“ι·οιιο.Βριι.τοι·οιιοι·πιπο·ε ειπε εε Με πε
Μιιιπιιοιι. πιο Ε"ι·οιιειιιι·οοιιτε ιιπ οοποι·ι·ιιοιεειιει Ροιοπιοι.ι·ιτιε
ειο. οπο. Ποιε.ιιε οι·ειοιιι.ιπιιο _ιεποειι.ποεε πιο οιιι·οοιεειιε θε·
ποι·ι·ιιοεππι·ι·ιι Βειιιιοπιιιπιι· οποιοι: ιο $οιιι·ποιιοο ο·ειιοιιοπ πιει
πεπ ιιιιοπ, πει.εεειε πιειιι ιοοιιι· εε ιοιεειιπε οι. Βειιο ιιιιιιππο
μια. πιιε ιιιιοι·πιππε Ιειοιιιοι· πιο πιο πει· Γι”, ποοιι οι εε
ιιοιπειιιιπ ειο Βεινειε πο Βι.ι·6ιιιππει·ο·'ε Αοειοιιι, ποοε
πιο οιππιιιπιοι·ιεειιο ιιοιιεοπιιιποι πιοιιι ποιοποιοε ιει. πιο ποιο
οΜεοιιοπ Με ιιοποιο πο Μιιιιοπ πει, ιπιιεε ιοπο ειειι πο ποπ
ιιιοιποι·ο επιεειιοιποο - πεεεει· ειπε οπιιιιιιιιιοιιεοιιο Βοιιιι.ππ
ιππο· πιο ο·ε.ι·ιιειιιο. Βιο ειιιιπιιιι Ιειιι·ι. πεεε πιο οι·ιιεειο Ζιιιιι
θοποι·ι·ιιοιει·ιιει· ποιοι· πει· πειιοιιιιοο Ριοειιιιιιιοπ ποι'οοποπ
Μιπ, ποπο ιιοπιιιιοπ πιο ιι·ει ριιιιιιιοιι·εππειι ιιππ εκει ιο ιοτπιοι
Βοιιιο πιο ιπ ϋποπιιιοιιεπ ι·ιιιιιεοιπ οιοιι επιιιιιιιοπποπ Ρι·οειιιπ·
ιιιεπ.

Β οι τοπ ο ι· τι·ιιτ ιιοοιιιπειε οπ- πεο πρεπει ποι;οοιιποι· ποιο
θιεεεπιπειιοο οιπ. νιοιο νοιι εειοεπ Ροπιιιιιτεο ιιιιιοοιι πιει·
ιο Ι)οι·ιιιιι; πιοιιι ιο Βειτοεπι, πε πιο» πιο Ποπει·ννοοιιποο;πει·
Ρι·οειιιιιιιοπ ιο επ ιιοννιιιιι·ιοοΒιιπποπ ιιιιιι. Πεοι πο. ιιιιοι·πιο»
ιιπει·ιιιι ευ.
Βοιιιειπε.οο οι·ιοποιτ. ιπ Βοιι·οιι' πει· νοο Β. οιΜιιιπιεπ
«πιινοιιιι.εειοοπ Βοοιιοοιε.πιοπ» πο.ι·επ, ποεε πιο πετι·οποοποπ
ιιιιιππει· πιτ ειπε ειπε θοοοι·ι·ιιοο ιιιιπεπ, πιο ππι· νοο Νοποιπ
ειιοοει·ιιιι·ι.πι.
Βιι ιιοιι οι: ειτε θιοοοι·ι·ιιοιιιοι· ιιοιππιοπ ιιιοτποι ποιοιιοιι
πιειιι ιπ Βοιι·πειιι, ει· πιο πιιι· Βι·ειιοιοοιιοοεπ ιπι Βιππο πο·
ιιοπι, πιο οι· νοο :πνει·ιιιεειςοι· ι)εππποιειιοιι ειιι·οοιι.
Βιι·ιιιιιππει·ε; πιο Βεποπιιιοι.ς πει· Βιιοι·ιιιιι·ροτειιοπ ιπι
Βοοιει: ιει. πιειιι; επ πιο” Με Β. εε ιιιπετειιι. Πιο θγποοιιοιο
ποπ ννοι·ποπ ινοιιι πει πει· ιιιοιιι·πειιιι πει· Γιοιιοπ πιο ο·οποιεπ
ιιιιιιοιι ειπε πει·ιπι.ιει·οοποι· ειιιιιιειε Βοοι·οιιοπ οπο πειιι Οοι·νι1
πεοπεοιιιοο.

Β ο ιιο ιι ει· πο· ποπ Οοι·νιιι ειιπιιππ πω, ιιιειιι εποι· πο πιο
Πι·οιιιιο. οι ποιοπι. πιιεε ιπ ποπ Γιιιιεο ποτ ειιι·ι.<,ιοι·Βοοι·οιιοιι,
πιο ει· ιπιοι·πιιι Μεεοπ πιο εειιοιι ειπε θιοποοι·ιιιοο νεφε
ιοοεπ πει, οοοετοι.ιι·ι πιιι·οιι ποπ ιπιοιοεοοριεοιιεο Νοειιννοιε
πει· Οοεοεο.

8 τ ι ο ιι ιο π ο ι· ο επιιιιιοιιιι. νοιπ επιιιιιιτειιιιιιιειιοπ οπο·
ριιπιιι ι”οιοεοπεπιοιιιιεοιιο Βοιιο.οπιιιποι

1
.

πιο Ροι·εοπεο. πιο ννοιειιοπ (ιοποεοεοεπ οειοιιινοιεπιι.ι·ειππ,
πιοιποιι ιο Ηοεριιο1ιιοιιιιππιππο; πιο εοιοιιε εεεοιιινοππειι
ειππ.

ει
.

πο πιο Επιιοεειιοιι :ιιιπ ποιο Κιοοιιοπιιιιιιε εοιιιιεεει. ποπ
πιο πιοπιιιοιοι·ιεειιο Βοιιο.οπιιιπει ιο ποπ Βιιοιιιειπ πει· Βιο
ειιιιιιιι.επ Μι·π πιιε .Τε.ιιι·νει·πειειιπει, ιο ποιοιιοπι ειο ποιο
ει·ειεπ πιο θιοιιοι·ι·ιιοειιοπιιιι·ιι·ι.πει.
ιο ποοεοι·οι·ινοιεε ιιιιοπ οποεοπιιειιιιι:ιι οιοιιι. οπ- πιε_ιοιιιεπ

ιιοεοι·.ει ννοι·ποο,πιο ειοιι πει· Ιοι`οειιοοε οπο» ιι.πεεετοοιι. ι
ο

Βι·ι'οιο·εΜιι·ειι οοειι πεεεει·ε, ννοπο πιο οιι·οπ'οππεπειοιιεειιιιιι
Με ποποιειι ι·ιοιιιοπ Μιι·ποπ. ·

136ι.ι:οιι οι· νοι·ιοπιι,·ι,πο" ιιιιοιι Βοιπι'οοιιοποπ νοι·2ειοιιποι
πιοι·πεπ εοιιτειι.
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81:ι·ϋ 1ιιιιΜε ι· ε· ιετ ἰιιι Ρι·1ιιε1ρ άε.ιιι11.ε1ιινει·ει:ειιάειι,άιιεΙι
Με". εε ειοΙι ιι1ε1ιι.άιιι·εΙιΓιιΙιι·ειι,ννε1Ιεε επι ννιάει·ειειιάε άει·
Ρι·οεΙΙι;ιι1ι·τειιεεΙιε1τει·ιιινι1ι·άε.

8εοτει11ι·:11εεΙιεε1ιειν112.

ΙΙει·ιιι1εεΙι1εε.

- Πει· Ρτο('εεεοι·άευ εΙι1ι·ιιι·ε·1εεΙιειιΡε.τ1ιοΙοι.:1ειπι άει· Μαιε
Βιιιιει· Πιιιτει·ε1ι.Μ, 11111111.Βιιιειει·ει.Ιι Πι·. 11".1. 8 ε ι ιι 1σ:γ ιι ,
1ιειι ιιεε1ι Αιιεάιειιιιιιε άει· εεεετ2ΙΙεΙιειι ΠΙειιει1'ι·Μ εε1ιιε
1.ιε1ιι·1Ιι111ΙεΙιε1τ Μι -Ιε ι· 111081( ει

.

ιιε ι· Πιι1νετειι.11.τ.

ε ιι 1
”
ε: ε ε· ε 1
ι
ε ιι.- Ζιιπι ΟΙιει·ιιι·21. άεε ε111άτΙεεΙιειι 8εο1ιοΙιι11:1°

Η ο ε ρ 1 ι ιι Ι ε 1 ιι 1
1
ο ε Η ιι ιι Μ, ε.ιι 8ιε1Ιε άεε νει·ειοιΙιειιειι

Πι·. 8εΙιτι ιιιι 1ιε τι., άετ· 11Ιιει·ε Αι·ει άει· .1ειιιεε'εε1ιειιΑΙι
ι1ιε11ιιιιε;άεε Αι·Ι1ε11ει··ΗοερΙτιιΙεΠι·. Ν. Μ. Ν ε τ ε ο 1

ι

ε.) ε ιν
ειιιειιιιι. ννοιάειι. Ν. Μ. ειιι 1ιεΙ‹ειιιιιει· ΝειιιοριιιΙιοΙοεε ιιιιά
Ρι·ινιιιάοεετιι. :ιιι άει· Μθ81·(111181'Πιι1νει·ε1ι13.ι..- Πει· ΟΙιεί άεε Ο1ν1Ι-Με‹ΙΙεΙιιεΙινεεειιεΠιι Κε.ιιΙσιειιε, Μι·1αΙ
8ι.ιιιιτει·ε.ιΙιΠι·. ΟΙει.ινιιεΙ11, Με 1:1·ειιΙιΙιε1ιεΙιιιΙΙιει· εειιιειι
Α1ιεοΙι1εάεειιοιιιιιιειι.
-Ε'ι1ι·άειιει·Ιεά18·ιειιΠεΙιι·ε1ιιΙιΙάει· θε1ιιιι·τεΙι1ΙΓε
111111θγιι11Ιιο1ος1ε επι άει· ιιι1Ι1τει·-ιιιεά1ε1ιιι
εεΙιειι Αεε.άε πιιε ΙιειΙιειι ε1ε1ιιι1εΙιτ ινειιιεει· Με 15 θειι
ά1άε.ι.ειι εειιιεΙάετ. ιιιιά εκει· 8Ρτοιεεεοι·ειι (Βειιιειιε1ζ1ειν,Γειιοιιιειιονν Με 1ίειειιιι Μιά Θεινι·οιιεΙι1 πιιε
Ο1ιιιτ1ιοιν),11 Ριινιιιαοοειιτειι άει· ιιι11Μει·-ιιιεά1ε1ιι1εεΙιειιΛεει
άειιιΙε (Αιιάι·ε)ειν, θι·ιιεάειν·. Κ1ι·ε_1ειν. Πει"ΙοενεΙΝ,Με.εεειι, 11111ΙΙει·, ΜΙο1ιιιονν, Οι·Ιονν,Ρο
ρονι·, 8ειιιοΙεΙ‹1, 8εΙιιιιιιεεΙ11ιι) Μιά 2 ρι·ειΙιτ1εε1ιε
Αει·ειε (ΒεεΚιιιειιιι ιιιιά 11ε.εε_)εινε1ε1).- 1'νΙε Μι· άειιι «ννι·ιιιιεε1ι» ειιιιιεΙιιιιειι, ΙιεεεΙιτ άεε 1111
16Ι1εά
άεε 1ιιε:1ιιιτε11111Βιιιιει·1ιιιειιτεΙ-111εάΙε1ιι,Πι·. ΝΙΙιο1ιιΙ
εΙιοιν, Ι.ειτει· άετ ριιτ1ιο1οε·ΙεεΙι-ειιετοιιι1εο1ιειιΑΜΙιεΙΙιιιιε
άεε ΙιιετΙΙ:ιιιε, επι 11.118.1·2 ά

.

.Ι. άεε 25115.Ιιι·ιρ;ε .1ιι1ι1
11ειιιιι εειιιετ νν1εεειιεεΙιείι11εΙιειι ΤΙιε.τ1εΙιεΙι.- Πει· 5εΙαιιιιι1ε ΡΙιγε1οΙοε·ε, Ρι·οΓ. Πι·. Α ά οΙρΙι 81ο 1: 1ιι
1Νϋι·21ιιιι,ε,ινεΙοΙιει· ιπι 70. ΙιεΙιειιε_ΙειΙιι·εετεΙιι:, τι·ΙΙ.τ ειι ΙΞ1ιιάε
ά1εεεε8ειιιεειει·ε ιιι άειι Βιι1ιεειιι.ιιά.- νει· Κιιι·εειιι (εινα: Ρι·ο1“.Πι·. 8ειΙΙ: ονι·ε1ι1, άει· νει·
ά1ειιιε 1.ε1ιει·άεε εΙιειιιιεεΙιειι 1.ε.5οι·ειιοι·1ιιιιιεάεε ρει.ιΙιοΙοε1
εεΙιειι Ιιιει1ιιιΙ:ε Ιιι Βει·ΙΙιι, εε1ιι 25_)(1Ιιι·1ε ε ε Ρ ι· ο ί ε ε ε ο ·
εειιι ιι 1ι111ιιιιιι , 1ιε1ινε1ε1ιει·θε1ε;ζειι1ιε11.1ΙιιιιΟνει1οιιειι νοιι
άευ ΟοΙΙεεειι ιιιιά εε1τιειι 2ειΙι1ι·ε1εΙιειι8εΙιάΙει·τι άειι·,ε·εΙιι·ειεΙιτ
1111111811. (ΑΙ1ε·. ιιι. 0.218.)- Υει·εΙιεεΙι1εάει:: Πει· ΟοιιειιΙ(.ε.τιτ1'ϋι·ιιιιιειε Κι·ειιιΙι
Ιιε1τειιΙιει άευ 8τ. Ρει.ει·εΙιιιι·ι.τει·Αιιε1.ε11ειιάεε Βεεεοι·ιε άετ
1ιιε11ι.ιιιιοιιειιάετ Κε.ιεει·ιιι ΙΙ

Ι

ει·1 ει., ινΙι·Ι‹Ι. 8ιειιτει·ειιΙι Πι·.

1
)
1
·
ο ε ά ο ιν.- νει·ειοι·Ιιειι: 1
) Αιτι 15. 1·"ε1ιι·ιιειι·επ Μ. Ρετει·ε1ιιιι·ε;

άετ 11Ιεά1οιιιει1ιιιερεειοι·ει. Π. 11111111.8τιιετετε.ιΙι Πι·. 11711
1ιεΙιιι 8εάΙει· ιιιιε1ι Ιειιεει·ει· Κι·ιιιιΙιΙιε1ι. 1ιιι ιιειΙιεειι νοΙΙειι
11εΙ.ειι58. 1ιεΙιειιε_μι1ιι·ε.Α1ε 8ο1ιιι ε1ιιεε Αι·ετεε Ιιι 81. Ρετει·ε
1ιιιι·ε·ει·Ιιει·ειι ιιιιά ει·ερεειι, ιιι·1άπιετεει· ε1εΙι νοιι 1854-1858άειιι ειιιάιιιιιι άει· Μεάιο1ιι ιιι Ποι·ινιι. νι·οει· άει· ετιιάειιτ1εοΙιειι
ΟΟΓΡΩΝιιιιιτι«12ετοιιΙει»ι.ιιιεε1ι6ι·τε.ΝιιοΙιάειιι ει· εοάειιιιι εε1ιιε
Βιιιάιειι ιιι Κιενν, ινε ει· 1861άειι Αιειει·ιιά ιιιιά 1875άΙε Πεο
κοι·ννιιι·άεει·1ειι;;τε,ιιιιά ειιιοΙι ιιιι ΑιιεΙειιιάε 1'οι·ιεεεεειει.ΙιεΙ;ιε,
ννιιι·ει· ειιΓε.ιιΒε ΑεειεΙ.ειιι ε.ιι άετ οΙιιι·ιιι·εἱεε1ιειι 101011(ιιι
Κιενι·. άειιιιι ΑΜΙ: Ιιε1άευ ΚοιιΙειιΙιει·ε·ννει·Ιιειι Ιιι ΒιιοΙιιιιεΙ:. ιιιιά
ΙιεΙιΙειάετε χου 1876 άειι Ροετειι ε1ιιεε ΟΙιει·ει·ετεε πιιι Μπιά
εεΙιε1ιεΙιοεριιε.Ι Πι Ρει·ιιι, Με ει· 1884 εειιι θειινει·ιιειιιειιτε-Με
άιειιιεΙιιιερεει:οι·νοιι Ρει·ιιι 81·ι1ι111111.ννιιι·άε. νοιι άστε ινιιιάε
ει· 1885 ιιι άετ ε1ε1οΙιειι191ε,·ειιεε1ιει'τιιειεΙιΤεοΙιει·ιιιαοιν, άειιιι
ιιιπεΙιΚοινιιο ιιιιά Με” ιι:ιε1ιννοιοιιεεΙι άΙιει·εείϋΙιι·τ. Βε1ιιε
Ιε12τειι 'Βιμ νει·ΙεΙ›ιε ει· ρειιε1οιι1ι·τιιι εε1ιιετνιιτει·ετ:ι.άτ.Πει·
Βιιιεεεε1ι1εάειιε ει·ιι·ειιιε ειεΙι Με Απε Με Με 1Ι11ειιεεΙιε1Ι ε·
ιιιειιιει· 11ιε1ιειιιιά ΑεΙιιιιιι€. - 2) Αιιι 1.8.Ε'εΙιι·ιιιι.ι·ιιι 8τ. ε

ι.ει·ε1ιιιι·εάετ Μι11τειιιι·2ι Αιιάι·εειε Κιι28ιιΙΚο ιπι ΑΙιει·
νοιιΓΒ4 .1ει1ιι·ειι.Πιε ειι·2111εΙιεΡι·ειιι1ε ΙΙΙιτε ει· εε1τ18110Με.- ε.) Αιιι 18. Ρε1ιι·ιιιιι·Ιιι Πϋιιε.Ιιιιτε άει· ΟΙιει·ει·ει. άεε άοι·ι1
8·ειι 1Ι11ιΙιι11.ι·Ιιοεριιιι.1ε,81ειειει·.Πι·. Α1ειιε1 8 ε1ι πεε Ιι πειιι γιπι 55. ΠεΙιειιειεΙιτε ιιιιοΙι 2(111ιΙιι·18ει·11ι·21ΙιεΙιει·'Ι'ΙιετίεΙιε11.-

4
) Ιιι Κιειν σει· 1ι·ϋΙιει·ε Μεά1ε1ιιεΙ1ιιερεετοι·άεε Ρει·ιιιεεΙιετι

θοιινειιιειιιειι1ε, 8τε.ειιει·ετΙιΠι·. Μ. 1
.

Κοιιιειτονν , Πιι ΑΙτει·

1'ι·11Ιιει·ει·Αεε1ειειιι: Βε1ιι·ιιιε'ε ιιι 11ει·1ιιιι·ιε.Ε: Μ ιιιι άεε
Γο1);ειι ε1ιιει·Βοι21ιιίεετ1οιιη·εει.ει·Ιιειι. ά1ε ει· εΙεΙι ΙιεΙ Απε
11Ιιιιιιε·εε1ιιεεΒει·ιιίε Με 1ιε1ι.ει·άετ Αι·Ιιε1τειι 111181·8ειιεΙιειι
εε1ιιιι.εειι€ειοςειι 1ιαιτε.- Α1ε ΝιιεΙιΙ'οΙΒει· Ρι·οΐ. 1ίοΙιει· ι.'ε Μ: άει· Βι·ιιιιιιειιει·ετ
1ιι 8εΙιΙιι·ιιιιιι, Πι·. δ. 1

1
1

οιι τω; εειιι ΟΙιε('ετπ άετ Β ι·εΙι
ιιιει·'εεΙιειι 1.ιιιιι€ειιΙιε11ειιεωΙτ1ιιθϋι·Ιιετεάοι·1'1›ει·ιι1'ειιινοι·άειι,
Μ: ά1εεεΒειιι(ιιιιε 1εάοε1ιε1ιε·ε1ε1ιιιτ.- Πι·. Θ. Η. ιν ο οά Ιι εειά Μ: Με ΝεεΙιι'οΙε·ει· άεε ν·ει·ει.οι·
Ιιειιειι Ρι·οί.1ζειιι.Ιιε.ε1ι πειιι Ρι·οι'εεεοι· άετ Ρε.τ1ιο<
1ομε :ιιι άετ Πιι1νει·ε1τετ ί' ιι ιιι 1ι ι·1ά (εε ετιιε.ιιιιτννοι·άειι.

(ΑΙΜ. πι. Ο.-ΖιΒ·.)- 1171εάΙε Τιιεεε1ιΙ11ττει·ιιιε1άειι, νε·1ι·ά1ιιι 111ιιΜετιιιιιιάετ
Πειιάιν1ι·τΙιεεΙιετ'ι.ε1ιιε Ιιεεοιιάει·ε θοιιιιιιΙεεΙοιι ιι1εάει·ε·εεετει.πι·
Βερι·ϋι'ιιιις άει· Β'ι·ιιε·ε1ιετι·ε11'εΠεΙιε ι·8·ιε Με ιι.ΙΙει· 1111ιι ε

ι·ιιΙΙι11άει·, ΗεΙΙετετ1οιιειι ιιιιά Ο ιιι·οι·ιε ιιι άΙε
νει·ννεΙι.ιιιις άΙεεεε 111ιι1ει.ει·1ιιιιιε.Πιε ιιιιιιι1ι.ιε11ιιιι·ε11ε1(:ιιιιε·
άει· ει·νν11ΙιιιιειιΟιιι·οι·ι.ε εοΙΙ άειι 8ι13.άτειιιιιιά 1ιιιιιάεεΙιε11επ
Ι11ιει·ιτει;ετιιι·ει·άειι.- Πει· Ρι·ο('εεεει· άετ Κἱεννει· Πιι1νει·ειιΜ Πι·. 111.Ρεά
ιν1εε ο :ΗΜ 1ει πι· '1'Ιιει1ιιε.Ιιιιιε ει." άειι Βει·ειΙιιιιιεςειι άει·
Οοπιιιι1εε1οιιεπι· 11ι·ι1ε1ιι:ιιιιε,·άετ ιιιεάΙειιιιεεΙιειι ΓεειιΜ.τ ιιιι
άετ ιιειιι·ιιεε1εοΙιειι Πιι1ι·ει·ε11.11ιιιιιε1ι Οάεεεε εΙιεοιιιιιιιι.ιιάϋπ
ινοιάειι.- Θειιι11εεε1ιιειιι (11τειιΙ14.ι·άεε 1ι1εάΙο1ιιεΙάερει·τειιιειιτεπιιι
11. .1ειιιιιιι·ει. ε. ννιι·άάΙε άι·εΙ_ιεΙιι·1,εε1ιεΙι Γ2011. άε ι· Α ρ ο

τ Ιι ε Ι‹ε ι· Ι ε Ιι ι· Ι Ι ιι ε ε τω· ΑΙι1ιιιι1ειιτειιάετ θγιιιιιιιιε1ειιιιιιι είε
.1ε.Ιιι·νει·Ι‹ϋιετ. ΒΙιειιεο ά11ιίειιά1ε ινε1Ιι11εΙιειι Α ρ ο τ Ιιε -

Ι: ει·ΙεΙι ι·Ι ιιι πο, ννειιιι εΙε άεε νοΙΙειι 0ιιι·ειιε ειιιεε Οπι
ιιεειιιιιιε ε1ιεοΙν1ι·ι:ιιιιά ειπε 1Σι·ε1Ι.ιιειιιι€ερι·111'ιιιιεΠιι 11ε.ι.ε1ιι1
εεΙιειι-Ιιεειειιάειι Ιιε1ιειι, ιιιιεΙι εινε1)1ΙΙιι·18ει·Ι.εΙιι·2ε1τεειιι θε
1ιΙΙΓειιεκειιιειιειιεεΙε.εεειι νι·ει·άειι.- ΜεΙιι·ει·ειι Κι·ειιιΙιειιΙιειιεει·ιι Μ. εε εεετε.1.1ειενοι·άειι,ά1ε
τω· εἰε ιιοι1ιινειιάΙεειι1ιιει.ι·ιιιιιειιτε, Αι·ε ιιε1ειι. νει·
1ιιιιιάιιι1ιτε1, εΙιειιι1εεΙιειι Ρι·1ηιιιι·πτε ιιιιά πιι
άει·ε ιιιεά1οιιι1εοΙι-νν1εεειιεεΙιεΗ:ΙιεΙιε θιεε·ειι -
ειειιιάε εοΙΙ1'ι·ει άΙι·εει. εεε άεπι ΑιιεΙε.ιιάε ιιι
1ιειΙε1ιειι, ιιιιά εκει· Με ιιι εἰιιει· 1ξ15Ιιεάετ ΖοΙΙε·εΙι111ιι·ειι
νοιι 200 11.51.1ιι θο1ά. Πε εΙιιά άιεε: άεε ΙεΙΙιι1εε1ιεΗεΙιιιιιιιιιειι
1ιιετ.1ιιιι,άεε Μει·ἱειι-Ηοε 1ιε.Ι. άεε ΑΙειωιιάει·-Ε'ι·ειιιειι1ιοερΙιεΙ,
άεε Ι‹1Ιιι1εεΙιεΒ1Ιειι1›ειΙι-Μιιάει·Ιιοεριι.εΙ, άΙε 1ιι·ειιιιιιειεΙι: «ΑΙ1ε
1.ε1άι.ι·εεειιάειι»ιιιιά άεε Αυ ειιΙιοεριιεΙ Ιιι Μ. Ρειει·ε1ιιιι·ε. εο

ιν1εΜάειε
Μιιι·1ειι-ΗοερΙω1 ιιιι άεε ΚτιιιιΚειιΙιειιε 1ίιι.ιεει·Ρε.ιιΙ Ι.

ιιι οεΙιε.ιι.- [Πε Ρεει. ιιι 1ιιάιειι ιιιιά ειι1'ΜεάεεεεΙ‹ει·.
1..ιιιιι.οί11ε1ε11ει·Αιιεινε1εε ει·1ιι·ειιΙιιιειι 1ιι άει· ΡΜ. ε 1 ά ε ιι Ι:

ε ο Ιι ε Η Β ο ιιι 1
ι
ε γ νοιιι 14.--20. .1ιιιιιιειι·ιι. 8ι. 2198 Ρει·εο

ιιειι ε.ιι άει· Ρεετ ιιιιά ετει·Ιιειι 1801 (πιιι 400, ω”. 241 ινειι1,ε.ει·
Με ιιι άει· νοινιοεΙιε. Ιιι άετ 8τιιά τ Βο ιιι51η· Με άεεεεειι
ε1ιιε ει·Ιιε1ιΙ1εΙιεΖιιιιειΙιτιιε άει· ΕρἰάειιιΙε εοιιε1ε.11ι·:.- Ιιι άει·
8ιειάι
Τειιιε.ιεν ε ει.ιιίΜεάεε;εεΙιει· 1ετ άΙε ΡεεΒεριάετιι1εει·

οεεΙιειι.- Π1ε 8 τε ά τ Ο ε Ι ο ιι τ. τ ε. Μ. ειιίνει·1'11ε·ιιιιςάεε 1ΙΙ1ιιιε1ει·ε
άεε 1ιιιιει·ιι Με νοιι άει· ΟΙιοΙει·ει 1ιιΠε1ι·ι:

ειιιιιεεΙιιΒι.Ε
.

νεεειιΖειι: 1) ΠειιάεοΙιεΗ:εει·ετεπε1Ιε 1ιιιΚι·ε1εε
Κ ιι ι· ε ο ρ οΙ (θιοιιν. ΟΙοιιειι). Θε1ιιιΙΙ: 1500 851. _)εΙιι·ΙΙο1ι.
Αάι·εεεε: ΙΙ.ει.ρι·οιιοπεεεεε 8ειποκει:ε Υιιρε.εε.. - 2) Πιι· Με
Ο1ιιεΙι11ι.ιειιι ΒιιΙ11ι:ιιο (ννοΙΙιγιι1ειι) Μιά ε1ιι 14121; ,

ννεΙεΙιει· άειιτεοΙι ιιιιά ι·ιιεεἱεεΙι ερι·ιεΙιτ. εεειιοΙιτ. Ο11'ει·τειιιιι1ι
θε1ιεΙ(ειιερι·ιιοΙιειι ε1ιιάιιειοΙι Ροετει.ε.ι.1οιι11ε.Ιι1τ.ιιο.Θοιινει·ιιε
ιιιειιτ )νοΙιιγιι1ειι, ιιι εειιάειι.- ΠιεθεεειιιιιιεεεΙι1 άετ Κι·ειιιΙιειι 1ιι άειι Ο1ν11
Ιιοερ1ωιΙει·ιι 8τ. Ρει:ει·ε1ιιιτε;ε Ιιετι·ιιε;επι 20. 11'εΙιι·.

ά
.

.Τ
.

8418 (ΙΟ ινε". Με 1ιι ά
.

νοι·νν.). άιιι·ιιιιτει·678 'Γ ρΙιιιε -

(5 Νεά.), 840 8γρΙιιΙΙε - (θ νοιι.), 99 8εΙιει·ΙιιεΙι - 4 Μιά).
82 ΠιρΙι11ιει·Ιε - (44 ινειι.), '76 Μεεει·ιι - (5 ιιιεΙιι· ιιιιά 8
ΡοεΙιειιΙιι·ειιΙιε - (Ο ιιιεΙιι· Με Πι άετ 1Ιοι·νν.).

Μοττε11τει:ε-Βιι11ετ1ιι 81:. Ρετει·ε1οιιι·8ε.

Μι· ά1ε 1ΝοεΙιε νοιιι 14. Με εειιι 20. Γε1ιι·ιιιιι· 1899.

Ζει1ι1 άετ 8ιει·ΙιεΗ1.11ε:

νοιι 1101111111611επι ΠΙειΙιετεε.- 5) Αιτι 11. Β'εΙιι·ιιειι·άετ Ωιιιι.- 1
)

ΜοΠ_ ΘΡΒ°ΙΙΙ°°ΙΙ Π_Μ ,ΔΗΜ _ . _ _ι·ειιιι;ειιειι··1 ιπι ΓΙ Η ιιΠ'ιι1Ι'ε.(Ο ιι ..Ι 1
'

εε ει. Ι) Ν. Θ. '- _
' ' 1· *ε 1η '° Η 5· Η μ· '·° Ι·· °·

άιι1ι, 4
8

8ιι1ιι·εε111: 1
1
ι·

Μ
:

Ιιε1 112·(ώΙιι5,ε:·εεε11ιειΡ111ειιειρίΙ1811τΜ] θ8'Π20Π' Ξ έ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ -ἐ έει·ττιιιιΚειι.-- θ) Ιιι 11ά1ιι1ιιιι·εΙιάετ Ρι·οι'εεεοι· άετ Ρ1ιγε1οΙοε·1ε ε·-_#_···` __ __ τ. έ
*

Πι·. 1Ν1ΙΙΙειιιι Βιιι.Ιιει·1'οι·ά, 1ιεΙιειιιιιι άιιτεΙι ε1ιιε ,ε,·ιοεεε Μ_ νςι_ 88·
Φ Ξ 'Ω # Β ὅ Β 3 Β 8 ε θ ει 2

ΒεΙΙιε Αι·Ιιε1ιειι ε.ιιΓάειιι θε1ι1ετε άετ ΡΙιγειοΙοε·1εΜιά Αιιιιτο- (1 'Ι Δ
.

€
1

Δ
.

Δ 'Ι Ι Δ. Ι Δ 1 Ξ εεπιιε, εοινιε άιιι·εΙι ά1εΟοιιετι·ιιει:1οιιε1ιιεε θεΐι·1ει·ιιι1Ι‹ι·οτοιιιε.- .ή ...ι σε Τ
ο

ε· Ε :ο Κ' ω ε)

1 _1ιι11111ιιεΙιειιάει· Ρι·1νετάοοειιτ Πι·. Αιι ε·εΙ ο Κιιοι·ι·, ε1ιι Β'74811 885 127 58 114 18 10 17 '78 ?Ο 65 52 40 88 θ 1
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81

ε) Μαι. ω... Τοι|εεητω,0ιωη;
1 + 11Τϋ.ο1ιετο 8192111118'άοε νοτο1ιιε 81:. Ροτοτε
1πιτεοτ Δοτπτο: 131οιιετε; άοιι 2. ΜΜΜ 1899.- ΤΥΡ11'ΒΜΜΒ' Ο' 'Πω' 11111182'ΡΘΜΉ ΓοαΠΓΗΠΒ11'ΓΥΜΝΗ Ν Τ8888οτι1ιιιιιι,ς:1) Ο. Ρ ο το τ ε ο ιι: Πε11ετΜε ρι·ει1ιιιεο1ιοΒο01ιιιοΒοε1:1ιιιιιιιιιιι.;άοτΡοτιιιΟ Ροο1ωιιΟ, 11:ιεοτιι11,8ο1ιειτ1ειο1ι9, 1

Β1ιι1ιτ1ιετ1ο17, Οτοιιρ 8, Κοιιο1ι1ιιιετοιι10,Οτοιιρ“εο@ντιπ -
1 (ΜΠΠΠ8 ό" 0(1Πο09001Π-0Π1τ1ιωτ

οιιι211ιιι1ιιιις28, Πτγε1ρο18.ιι9. θττ1ρρο θ, Ο1ιο1οτἐ 8818110811),
2)
ἶω1
η
8108 (Ν8"1_ΙΚΗΠ1)°_ΠοΒ8τ.ό]θ.ΠΗΓΩΝΒιι1ιτ Ο. Βρ1άοιιι1εο1ιο11οιι1ιη;Με Ο, 10.11.1- θε1οιι1ιτ1ιοιιπιο.- ΘΙΙΟΜΠΠἔ. 88 ΒΙΙ""10'ϋφ

ω" Βόπι€θ"”
11ιιιιιιιιΟ, Ριιι·οι.Με ορ1ι1οιιι1οιιΟ,Βοτ21ιι·αιι1ιΙιοπ1, Αιιι1ιτι.ιιιΟ, Β["ιΉθι1° Ι"8ΌΒ83ΠὲθΙΒΑΒἶΙ

ΕΜΓΒΠΚΠΠ8θΠ
1·1γάτορ1ιο111οΟ,Ριιοτροτε.ΙΗΜετΙ.Ργ1ιιιι1ο ιιιιτ18ορτιοαοιιιιο 4.

θε 11120"Η ε” 0ιω°

'1'ιι1ιοτοιι1οεοάοτ Ι.ιιιικοιι 103.Τιισοτοπ1οιιου.ιιόοτοτΟταιιιιο28, “φ Ν80Β81?θ 8111211118άθ8Βθω?80ΠΘΠ 8-ΐ2"1011θΒ
Α11ιο1ιο11ειιιιιιιιιιι‹111ο11τ1ιιιιιττοιιιοιιε 1.οΒοιιτιιο1ιννεφ1ιοιιιιά Ψοτο1ηε; 18[οη1;ειε άοιι 8, Μϋ,1·2,1889_

θΕι·τέμ1118.
ιιιιιιιιιιιιιι:12, Μει.τιιειιιιιιιιιοιιι1ιε99, Κτ:ι.ιι1ι1ιοικοιιάοε 1 ΤΒεθ80,-ά....Μζ. Μ-_.Α "...ΗΗΕ Ηθι,.... ΡΙ.0ερΜωήθ ...κιω' 8119988ωΜιε ω. Τ0ά1€8110ΡΘΗΘ21- , ι1ιτοΠιιιει·εο1ιο1άιιιι€νοιι Βιιοτοτ1ιιτιο.

ῇΔΝΝΟΝΟΒ1`1
1191)ΒΒψΑΒ'1' ινοττ1οιιιιτσετιιαοοιιωιαιαΠετω. ΚΪ 111Β1(.1ΚΕ1111 Ή81..Ρο1οτε1›ιιτε.Νονε1η·-Ρτ.1;1. εοινιο 1η ιι11οιι1ιι-ιιιι‹1ιιιιεΙ11ιιι1.Αιιιιηιιοοιι-Ποιιιριο1τοπιι=ιτοιιοπιιιιοιι.

ΚΙ10Π. & 00.
ο1ιοιιι.13'ιι1ιτ11ι,Ι|Π11Ψ188118$θΒ

81,1ΒΙΙ.

οιυ ιιιι.ο1ι άοιιι νοτιο.1ιι·οιι νοιιο
, Ρι·οι'. θο1:τΙ1ο1ι. Ηεὶἀε11ιοτ,=.ς,

(Κ110,Ι ι1ιιτεεετο11το'Ι'ιιιιιι1ιι-Ε1πο1τε-1'οτ
111ιισ1ιιιι€.

νοτι:1ο1ο1ιο:

,,11ε1ιετι11ο1111τ1ιιιιιφ1εεΤιιππε11ι1π1ιε1Πιιτιπ1ιτατ1ι1ιο11οιιι1οτΚ1ιιι1ετ“

νοιι 11.1). 911ΝΙ10Β1Ν Ρι·1νιιτάοοειιτ ιιιι άοτ Κ. Βιιεει. 111Ι1111τ-ΑΜάοιιι1ο
11)1ετ.ε14ε_1ιι11α1121ιιε.1897.Ντ. 1

).

8ιε1ιο ιιιιο1ισε.. νετϋΠ'ειιτ.Ι1ο1ιιιιιι.τειιΜπιτ '1'ιιιιιιιι11ι1ιινοιι:
Ρι·οΐ'. θ. 1'1οτοι·ι11,ΗοιἀοΙΒοτἔ, Ρι·1ιιι11ι·ιιτ2τν. Βιι1το1.Βι·ἰἱιιιι, Κ. 11ο12ειρ1'ο1,
8ιτε.εε1ιιιι·8, Κιιιτ1οτιιι·2ι11η, ΑιιοΙιτιι. 1)ειι1801ιε111οι1101ιι.ννοα1ιοιιεο!ιι·1Γι

1898. Ντ. 11, 25. 50, 1897. Ντ. 8
.
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Ιο1ιτ1ιγο1-Ρτερειτειτ.
81ο1ιε«νντιιιιιο1ι»1897, Ντ. 89, με. 1184.

Η
ει
:ι
ο
τ
Ρ
ει
1
ο
ιι
ιι-
1
ι1
ει
ο
ι:
.
Π
ει
τ
ε.

8οιιόοτιι.Βάτ11ο1ιοαυτ”ννιιιιεο1ι ιιι 1)ιειιειτοιιι1ιιτο1ιΜε Ηετι·ειι:
(17) 93-9. Βοο1ιοτ & θτιι1ιε, 81. Ροτετιι1ιιιτε,Β. Οιτο Π., Μοε1ιιιιι.

Έ11113111ΒΑ11 12:11:11 ~

.

ιι.ιιεεοεοίο1ιιιοτι1ιιτο1ιιιο1ιιο1161ιοιι1ιι.8·οιιι 177ιι.111ιιιι8·οιι,ιιι1τάοιιιε1:11.τΕετοιιιι11ιιιιιι1ι
11ο1ιοτ1ιο1ιε.ιιιι1.οτ81ιι.ιι1ιοτειι1εννϋ.εεστ,άοιιι Ετ11.1'1:18·ετοιιΜι· τοἱιιοιι 111εοιινιΙΣεεοτ,

ι1οιιι0180111°8101ιε12ο11ιι.11οτΜιιιοτιι1ιιιοοτο.
Βιι.ε ,,0οιιττε.11ιιι.ι1“ιι. ,,11οιι1ιο.σ1“πειιοι·1πιιιι.Ζυνεο1ιιιι5.εειςειιιιι‹1 ιιιιι ΒΤϋ8818ιιι 1 _ _
Οθωοτι Με εε1.8.11ετ,ιιιἰτ 1(ο1ι1ειιε11ιιιε·,111οοτ-,818.111·.1)ειιιιρ1'-,θειε- ιι. 1·1ειεε- , ,
1ιιι“ι11Μετιι, ιι11ιννειεεετ·Ηο11ειιειιι1ι.11:ιεειιΒο ιιιιι1 εο1ιννεόιεο1ιοΗε118γιιιιιε.ετ11ι . 0188·Π1801168 Β18θ11°
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11οο1ιςιιο11οιι-77ιι.εεοτ1ο1τιιιι€. , 11ΗΕΜΑΤ00ΒΝ)

1111108181'.
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125 ετ. ιι. 2511μ. Μαι· ι1οε1τι
ιιι 5 ετ. 1ιι Ο:ιττοιιε.

Πιι.τ1οιι1ιιι.:1οι·Βτιιιιιιοιι-Ραετ111οιι.ιιι ΟτἰεἰιιιιΙ-8ο1ιπ‹ε1ιτε1ιι.
81111ΒΔ111111(1111.Β11111ιιτ1οιι1ιιιι1οτΠοοτοτο1ο,Βτιιιιιιοιιτο11'ο,111ιιττοτ1ωι8·οιι.1.ιιιι8·οιι
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ΟΠΠ. 1890-1898,
Β11τ8·οτιιιο1Μετιιιιιτ. Βτιιιιτιοιι-νετεειιάιιιη, 1Υ1ιιι1ειι1πιά. Χ11ΡΥΡΓ- Β'Ε9'1“ΗΒκ'Β1887-92. 0691171191
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31.1. _ ι
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1ι1ἰιι. Με‹1. 1889 ιι. 1899. ΒετΙ. 1ιΙἱιι.`

, ννοο1ιειιτο1ι.1875,78,78,88-91,1.ιιιιμοιι1ι.~1 Αιών Μ. 1. 8. 26. 96. 'Ι'1ιθωι>.ΝΟΜΜ-'-”-.-/9- ξ έ-..-. `-.-ἔἈ ὴ`_ ' 1889 ιι. 90, θει·1ιτιτ‹1ι'ε1111111111.ό. Μπάστκ 1 η
- . τ ι.ι.Β.ι.ι-5.Α(1Ρθ88ΘΠ νοΠ ΚΡ8ΠΚΘΠΡ1ηθεε1ηΠΠθΠ” 1 Γ1111ε139.ιιι1οε1ιι‹1τιιιο1ιο1ιικεΙιι 1181181.Η” Διιιιι1ιε8ο1ιιι1ιιε, Φ0ιπιιιικιι 16137, 1 Βο1ινιτεετετ Ε11ιεο '1'ει:ιιεεοιι, 11οιιοκι11 :ιι Ιω.ιιΐοιι ιι. 2ιι οι·ΐι·ιη:οιι1.ά.Βιιο1ι1ιτιιιάΙ.

Π. 119. ι πρωτ. μ. 186, τω. 18. νοιι Κ. Ι.. Ι11ο1ιοι·,1881818111'.14
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ΧΧιχ. .ιΑπποΑπο. π. ιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιπιιιι ιιοοιιιιιιιιιι
π

ππι.οι· ποτ Κοπειοιιοπ νοπ

Πι·. ιπιπιιιποο Κι·ειππιιειιο.
πω.

Νοπο Β'οΙΒο κι". .Ιοιιτπ.

πω. πι. ιοπι Ποιιιπ.
.Νήπιο (Ι)οι·ρπω.

Πτ. ιπιπιι ιΝειπποιι.
8τ. Ροιοτοοπτε.

Πιο «Μ. Ροι.οτοι:πτεοτπωπιπποιιο ννοοποποοιιτιιτ»οτοοποιπΒιοποπ`.'ΑποπποιτιοπΜ·ΑπΠ32ππο "πιο πι” 1πωωιωι “
ο οπ ππο οππ.- Ποτπποπποπιοπωμοι. Μειπ Επ,"1οππ 8 πω. τπτππειιιιι:τοιιπιππ πποοοιιιιοοοιιοποπ πιο Βιιοιιιιπιτπιιιππνοπ Ε. Σ..πωπω- ιιιπω, 4 ΚΜ. πω· ππεποιοι: .ΗΜ ιποι. Ροοι:ιπικοιιπποι ιπ ποπ π,πποποπ.88.Ροιοτοοπτα.Νοποιη-Ρτοοροοι:Η Μ, ιπ τιοιιιοπ.-Επ, πποπτιπι:ο
ΣιΞ.πποτπ20 Μπιτ ιπιιτιιοιι, 10Μπιτ ιπιππιιι-ιιοιι. ΠοτΣπποχ·ι·,1οποποοιμοοινιοπιο οπΓπιο Β.οποοτιοποοιιιςιιοιιοπΜΜιιοιΙππεοπ οπο” πππ επ
τοι-πιο3πιπιποορπιτοποΖοιιο ιπ ι·οπι πι 18Χοπ. σποτ35 Ρίοππ.-Ποπιποπ Βοοοιι πιω ιιι ιιτοππο π ΗοποοιιοπτΠτ.Βιππο1ΕΉ'οπωιι!π ςΕ.Εο
Απιπτοπ ννοι·ποπ258ορπι·ιπππιιιποιιιτοτθτιο·ιππΙπτι:ιΚοιιπποοοππι.-ιοι·οοπτε. Ροιοτοππτςοτ8οιι.ο,Ροιοτ-Ροιιιποοριτπιιιι τιοιιι:οπ Βρτοοιι
Κοιοτπτο ννοτποπ πποιι ποιπ $πιιιο νοπ 18 ΚΜ. ρτο Βοποπ ιιοππι·ιτι. "πο" Ποιιοπς, ιιιιιωοοιι πππ Ε'τοιι:οπνοπ 2-3 πω. ·

Μ 10 1899ει. Ροιοι·οοπτ·πι π. ι18.) Μοτο

1πτιπΗ: Πτ. Ποιπτιοιι ποπο Νοιιο Βοιιοιποπτειιπροπο οπο 10% Ιοιιτιιγοι-θιγοοι·ιπ-θοΙπιιπο. -*Πτ. ν. Βοοοπ: πω
ππεοννϋιιπιιοιιοι· ΓιιΙΙ νοπ ποιππτπτοιιοιιποπ Βοπιοιιπιιπιιτπιιιιππιποπιπ Β'οιπο οιποο νοι·οοιιιιιοι‹τ.οπΒΙπι:οποιο. - Βοι'οτπι:ο: Ο. πιΙιοπΐοιπ: νοι·ιιποιιο ω» ιπι:τονοπποοΕι·πιιιιι·πππ. - ΒιιοΙιοτοπ2οιεοπ πππ Βοο ι·οοιιππι;οπ: Κιιπποιιο νοι·ιτο.Βο ππε ποιπ
ΘοΒιοτο ποτ ΟιοΙοπιο πππ Ριιοτιππο-Βιιιιιο1οπιο. Ηοτειποο·οποποπνοπ Πτ. Ποιη;. - «π. ΡοΙιιιΙΙοπ: Απ'οοιιοπο οιιιτιιτοιοο.Ιοο
ππ ττππο. - Ηοτιππ.ππ Βιοποτ: Αιιιιιι ποτ ιτΙιιιιεοιιοπΜιΙττοεοοριοποε Ηπτποο. - Ε.. Ιιοπεοποποπ: Οπιτιιτ8·ιοποτ ΠοΒοι· πππ
ΠοιΙοποιο.πο. - Ρτοι:οιτοιΙο ποπ νοτοιπο Μ. Ροτοι·οοπτ8·οι· Δοτιτο.-- νοτιπιοοιιι:οπ.--Ποττοιιτ.Μο-ΒιιΙιοτιπ Μ. Ρο
ιοτοϋπι·ι;ο. - Απποιιτοπ.
ποπο 8οιιοιποιιπιπιποπο ειπε πιο ιοιπιιγοι-πιγοοι·ιπ

ι3οιπιιιιο.

νοπ

Πτ. ΗοιπτιοΙι Ροιιι.

Ιοιιιιιγοι οι ποε Ρτοπποι ποτ £τοοΙτοποιι Ποοιιιιπιιοπ
οιποε πω Βοοιοιπ ιπ Τιτοι ποιππποποπ πιτπιπιτιποοπ Μι
ποτοιο, ποιοιιοε ππε Ποι;ιοττοοιοπ νοτοιπιππιιιιιοιιοτ Ριοοιιο
πππ 8οοιιιιοτο ιιοετοιιτ. Ποπ ιιπποτοιπιπιο Ιοιιιιηοι οπτ
πω πιο Βιιιιο-Ιοιιτιιχοιεππτο. «πιω πι· ΗοτειοιΙππο"οι πιο ΙοιιιιηοΙρτπροτοτο πιοπτ. ιιι ποτ Μοπιοιιι
»πιο πτποειοπιιιοιιο ποο Απιιποπιππι επιι‹›-ιοιιιιηοιιοπιιι
Βοοτοποπτ, πιιτ ποτ Β`οτιποΙ ΟοοΗπο53 0ο (ΝΗψ. - Πε
πιτπ ππτοιι Ποοοτειιττιπππο ποτ ΒιιΙΓο-Ιοιιιιηο1οππτο πιιι
οι.ιιτιιοι:οιπ ΑιππιοπιοΙτ ποτποειοΙιι. Πιοοοε Ρτπροτοτ ετοιιι
οιπο τοτιιοτο.ιιπο ππτοιιοιοιιτιπο Γιιιοοιπιτοιτ νοπ Βιι·ιιρ
οοποιοκοπ2 πο” νοπ ι›τοποιιοιι-ιιιιππιιπϋεοιπ Οιοτιιοιι πππ
θοοοιιπιποιτ πππ Βιοιπ πιιι. ιΝοεοοτ οιπο ππτοποιοιιτιπο,
Βτο.ππτοι.ιιο, εοπινποποοπτο Ι.ϋεπππ.
Έτιιιιοτ ινιιτποπ πιο Ιοιιιιιγοιρι·προι·πιο
Μπεοετοιιο ιιπεεοτιιοιπ πππ

ιιι 8τοοεοιπ
ιπποτιιοιι ειπποπειιιπι:: Βοι

Εοιοιπ, Νοπτοοοπ, Ρτπι·ιπο, Αοπο, οοπτοιπ Οοιοπιττιιοιι
ιπο.ιιοιπιιε, πωπω Ε'οιιτιο οειιπ‹ιιοπ. Ριιιιιιειο, - ιοτποτ
πιο Βοοοι·ππο πππ Νπιτιοπε, οποοοτποπι πι· Βιιιτοιοπππ
`οοι οιιι·οπιοοιιοιπ Βιιοππιειιιοιππε, Ροποιτιτιπιπ, νοτιιτοιι

ιιππποπ, Ιοοιιιπο, Ι.ιιιποπεο, 'Γιο ποπιοπτοπιι, ιιπιπτοπο, επ

00πιρτοοεοπ, επι· Ιπιιοιπιιοπ ιιοι θιτιρρο πππ ιιοΒοτιιπΓιοτ
Βτοιιοιιιι.ιε; -- οι; ππτπο Γοι·ποτ Ιοιιτιιγοιὲοιιο πππι Ηπππο
ποιοοιιοπ ιιοτποετοιιι, Ειιιεριιιπππποπ ιπ πιο Πτοιιιτει υπ
Οοποτ:·Ιιοο 8οπιειοιιι πππ οππιιοιι πιιτπο ποπ Ιοιιιιιγοι ιπ
Ροτπι νοπ 10ρτοο. ινοτιο-Βοιιοιποιιιο.ιπροπο ιπ ποτ (πιο
ιτοιοΒιο 8οοτειποιιτ πιο οοιιιποτοετιιιοπποε, ποειιιιΐιοιτοπποε
πππ πιο Βοοοτριιοπ νοπ Βοοποποιτεπποιοπ ποιότποτιιποο

Μιποι.
οπο πιοτι πω, πω· ποιο οιιιο Βροοιιο ποε Ιοιιιιιγοι
οιιτπποιοειππο, - Μπιτ ποτ Εππιποιο.οιππε νοττοποιιτο,
οε οτεοιιιοποπ ποπο πω, πιο πιο Απίπιοτιςοππιιτοιι ποτ
Αοτπιο πω” οιοιι Ζοποπ, ποε Ιοιιιιιγοι ππι·πο ποι Βοιιο

εοινοτιοπ ιιππ νοτποεεοπ, πο. ποπτεοιιο Ρο.ιιτιιτοπιοπ

Αιοτπι οοιιιπποπ πππ Βοτπππιτο.Ρτοιοοεοτοπ, ποιππτοτ
ειπεπ πιο οοειοπ Ογππιτοιοποιι οιοιι @ποπο που πιο πιο
τοροπιιοοπο Ψιτιτππο ποε Ιοιιιιιγοιε πποερτοοιιοπ. Πο

οοπο.ππ πιο Ι.ιιοτπιπτ πω» πιο «Ηοιιινιτιιππ8» ιπ «ο.ιιοπ
Κτοπιτιιοιιοπ» 2ο ινοοιιοοπ πιο Ριι2ο ποπο ποπι Βοποπ.
πιο Αοι·2το ινπτποπ πιιτ Βτοοοιιπτοιι νοπ οπιοτιιτοπιοοιιοιπ
Βοοιο.πιοοιιο.τοιτιοτ ποοιοοιιινοιπιπι, οο ιοιΒιοπ Ππι;οτ

οποιιππποπ πππ Νποιιππτοτεποππποοπ, Ι.οιιιιγπιποπ πππ

Βιοιοιιποιτιε οποιι νοτινοτιοππο ιπιιιοιιο - οοπποει, πππ
οιοιι οιπιποτιπποεοπ οιπ οποιοι οιι οιΙποπ, ιποπ οοιιιετ
:πιο Ιιιπιοπιιοποπ ππτοιιρτιιιοιι πιποοιο;· πιοποοτι Ιεοπιιιο
ππιπ πω· ποπ ποινιιιιτιοετοιι νοπ πιιοοτοπ πππ οποιπππι
οοιιοπ (ιοιοιιτιοπ.

`

ιινοππ ιπο.ιι πιο οπιιοτιοεοιποπ Μιιτιιοιιππποπ πππ οοιπο

οιιοοποπ Βοοϋποιιιπποοπ τοεπιπιι·ι, πιποο πιππ νιοΙο Ιππι
οπιιοποιι πιιι Βοοιιι πποποιίοΙπ πππ ποπ .ινιτιτπποοιττοιε
ποε 1οιιιιιγοιο ποιτπ Μοπεοποπ επί 3-4 Κτππιτιιοιτο
πτπρροπ Βοοοιιτοπιιοπ - ποιποπτιιοπ επι οιιιιπο ειποεοτο
ΚτοπΚιιοιτοπ, θοοοιιιν11το πππ ιπ ποτ θγππιτοιοπιο οιπ πιο

ποποττιιοιοοιιο Υποιτιιιιο πππ Βοοιιοποπεπποιο, ποτοπ Βο

ευτριιοιι ιπ ποτ ποποτιτοιοπ Ροτιοπο ποιότποτι πιι·π.

Ζπ ιοιπιοι·οπι ΖννοοΚ οοιιιιτοιο πιοπ οπιινοποτ Κποοιπ
οπο Ιοιιτιιγοι πππ Βιιητιιπι @οπο πιο ποοιιπ.ιιι οοιιιοοιιτ
ινιτιτιοιι, ννοιι ποιο.Ε'οτι πιο ππιπιττοΙππ.το Βοτιιιιτππε ποε

Ιοιιτιιγοιε πιιτ ποτ· 8οιιοιποπινοππ ιιιιιποτιο
-- οποι· οιπο

10ρτοο. Ιπποπππ νοπ Ιοιιπιγοι ιιι θιιγοοτιπ. Αποπ ποε
πι πποοπποιπ, ποπτι ποτ πιιιι ποτ Ι.‹°ιειιπ8τ.ι;οιτο.ιιιτιοΨπιτο
τοιπροπ ιταππ πιιι Νπτεοπ πω· πιιτοιι οιπ 8ροοπΙπιπ οιπ

οοιιιιιτι ινοτποπ. πιο ιίτοπιτο πιποο οποσ ιπιπιοτ οιιιοπ
Ατοι σποτ οιιιο Ηοιπιπιτπο οπτ Ηιιιο ιιπποπ, πο οε Επι·πιο
Ροι:ιοπιιπ ποια πιιιιοπποιπ οι οιοιι οοιιιοι: ποε θροοπιππι
πππ πο.ιιπ ποπ 'Ι'πιπροπ οιιιοπιιιιιτοπ. Βοι πω· Βιιπιπιι

τιιππ ποε πιιτ Ιοιιιιιγοιιϋεπιιπ ποιτιιπιτιοπ 'Γοιπροπο οιιτιο

Βριοποι πππ ο.ιιοο ΙοΙιτιιγοι πποπορι·οοει, ιιιοιι›ι πιιοοοιι
πππ τοιπτ πιο οποοοτοπ Οοοοιιιοοιιτοιιιοιιο, πππ ιπ πιο

Βοιιοιπο ιτοπιπιτ πιο νιἴοττο ειιιοιπ, ποτ Νπι.ποπ πι :ποπ
ιιιποοτιεοιι.

`
ΖννοοΙτιποιοοιποτειππ οοιιοππιο πιιιιοιιοπ Υπ

ειππιιτποοιπ ειπε Ιοιιιιιγοι-θΙγοοτιπ-ιιοιπτιπο; οοοτ ινοππ
πιο Κποοιπ οοιιπιοι2οπ, ινιτπ ιιιτο ι·οι2οππο ιΝιτιιπππ Μι



οι

οοεοιιινοοιιτ πππ πιο Οοπιι·οοιιοπ Μι· 8οιιοιΜ, ποε Οοι·

νικ πππ ποε 63οτρπε πιοι·ι ιιιοιιιι ειπε. Απποπεοιιοιπιιοιι
ειιιπ ποτοπο Ψοιιιοιππιροπε οι·ιοι·ποι·ιιοιι.
Μπι Βι1οιιειοιιι. πιιι·οπι, Μεε ι) πιο ππιιιιπο Ιοιιιιινοι
πιοιιπο ιιι πιο 8οιιοιιιο οιιιι;οιπιιι·ι ινοιπο. 2) Μι· 'Γοιπροπ
Ψοιιο οπιιιιιιιο, πππ οι πιο Κι·ιιιιιιο_ ινοππ οποιο εοιιιει,
οιιπο ιι·οιππο Βιιιο ποπ Τοιπροιι οιπιιιιιτοπ ιιοπιιο, εοιιιππ
ιοιι ποιπ Μοειιοπει·ιιοιι Αροιιιοιιοι· ·Ηοι·ι·π Ρι·οπιιιιοι·π
νοι·, ιιιιοιι Μπι νοπ πιπ επεοιππιοπεοειοιιιοπ ΒοοοριΤοιπ
ροιιε ιιοι·επε1οιιοιι πιπ πετ Βοπιιιοπιιπ, Μεε ειο πει 37,6"
Ο. ιιπ νοτιο.πι νοπ 5-10 Μιππιοπ νοιΙΙιοιπιποπ εοιιπιοι
ποπ πιιιεεοπ. Νιιοιι οιιιιποπ ι'οιεποιιοπ οι·ιιιοιι: ιοιι Μπειοι·

Μι· Τοιπροιιε, νοπ ινοιιππεεπιπεεο πππ ππιοιπ Απεεοιιοιι.
Ι)ιοεο (ιιι·πεεο οι πιιτοπι ποιοοιιποι, Μεε πει Βιιιιιιιιι·ππο
Μι· Τοιπροιιε ιπ πιο νοι.πιππ ιιιιο Γοιιοπ οπεποποιιπι. ποτ
ποπ πππ πιο μπω νοοιποιεοιιιοιπιιιοπι πππ πιο 8οιιοιποπ
<έοννϋιιιοππι Μπι Τοπιριιιι ιπ ιιππιιιιοΙοει·ο Βοτιιιιι·ππο
Ιπππιποπ. Βιιε Βοοορι Ιοιπιοι. ιοιοοπποι·ιποεεοπ: Απε

4,0 8πιιιιιποι.ινιιιιο (Ι:1000) ινιι·π οιπ ονοιοι· Τοπιροπ
οοπτοιιι πππ πιπ οιιιοιπ 5πιιιιιποι-$οιποπιοποπ πιιιεοιιιιιιτι.

Ποτ Τοιπροπ νιιι·π οιπιι.το“Μοιο ιπ οιπο ννοι·ιπο Ι0ρι·οο.
Ιοιιιιινοι-θινοοι·ιπ-0οιιιιιπο-Ι.6επιιο, νοιι οιινοε ινοιοιιιιτοι·

()οπειει.οπε εΙε πει· Μι· οιοειιεοιιοπ θοιο.ιιποΙιερεοιπ, πο
τιιιιοιιι. νιιοιιπ Μι Τοιπροιι ππι·οιι Απποεοι·πιιο Μι·
Ιοιιιιιγοιιϋεππε ποΙιππεεπι·πεεο οποιοιιτ πει, νιιι·π οι· ιιι

οιπο ποεοπποι·ο Μοι.ειΙΙιοτιπ ποιοει, πιπ ιιιπι πιο ποοιοποιο
ποετοιιι επ ποιοι. Νοοιι ποιπ Ει·ιιιιιιοπ ινοι·ποπ πιο

Τοπιροπε εοιιιιοεειιοιι πιιι οιιιοι· 'ωραιο. $οΙιογιειιπτο οπιιιο.ι

ιοπποπ Οοιο.ιιποεοιιιοιιι ιιιιοι·ποεοπ πππ επ 6 Βιιιοιτ ιπιτ

ποπ ιιιιοοιιππποποπ 8οιποπιιιποπ πππ οιιιοπι ΒιιιοΙι νι'ο.ιιο

2πιπ νοιεοιιιπεε Με 8οιιοιποποιπποποε ποοιι ΒιπΓιιιιι·ππο
ποε Τοιπροπε ιιι οιπο οιοοιιε Μ.2π ιιοι·οιοειοιιιο 8οιιο.οιιιοι

νοι·ροοιιι.
Απ ινοπππιιεεννοιεο. Ροιιοπιιπ ιιι·ιππι ιπ Βιιοιιοιι
ιοΒο πιιτ Ζοιπο- πιιπ ιιιιιιοιιιπποι· Μι· ιιπιιοπ Ηοππ πιο
Ι.οι›ιο ιιιιιιοι·ο πππ ποπ Ιπιι·οιιπε νοοιιιοο πππι Κιοιιοιι,

ιοποιιτ ποππ ποπ επι πιοιιοπ Βιιπο πιιτ Μι· τοοιιι.οπ Ηοιιπ

ποιοεει:οπ 'Γεπιροπ ιιι ινιιι·πιο 1ρι·οο. Βοτειιπι·οΙϋεπιιο,
τιιιιι·ι ιιιπ ιιι ποπ Ιιιιι·οιιυε νιιπιποιο οιπ πππ ειπεει ιιιπ

πιπ. Μπι Ζοιποίιποιοι· ππιοι· ΙΒιιιοιιοιι ποε θιοεπεεοε ιππο
ιιοιιετ πιπ ιιιποιπ. Βοι· Βοιιοιποιιοιπποιιο ννιι·π ππι; οιποπι
ειποι‹ ιλιπτιο νοτει:ιιιοεεοιι, ποιιιιι ππι·οιι επιπιιιποε Απε

ιιιοεεοπ Μι· Ιοιιιιινοιιϋεππο πιοιιι πιο ιΝοεοιιο ιιοεοιιπιπι.πι
ινοι·πο. Ιοιι Ιοεεο οιποπ εοιοιιοιι Τοιπροπ νοι· Μιπ 8οιιιο
ιοπεοιιοπ οιπιπιιτοπ; πιιοιι 8--10 Βιππποιι ινιι·π οι επι
ιιοποπ ιιοι·οπεπο2οποπ πππ πιο νοιπιπο ιπι: Βοι·ειιπι·ο

ιοειιιιο; ιιπει.ιοερπιτ. Μοπ Κοιιιπ πιο Τοιπροπε ππι· 6 'Νεο
ιιοοιιοιποιιποι· οιπιιιιιτοπ, πιιι·ποοιι οι οιπο Ροπεο ππιιιιπ;
ππινοιιοπ ιππεε πιοπ πιο Βιιιιιιιιι·ππο πο" οιιιοπ Τοπ πιι
οι·πποπ. Πππιριο Ππιοι·ιοιιιεεοιιτποτεοπ, Κι·οποεοιιιποι·2οπ,

Βοιπππο Μι· Βιοεο πππ ποε Μοιετποι·ιπε ιιιιποιι πιο οιπ
οιπο Ιππιοιιτιοπ πππι Απιιιϋτοπ Μι· Το.πιροποπο.
Πι Μοειιοπ ιιοιππιοπ πιο Τοπιροπε ει:ιιοπ ιπ θιοιπιιποιι,
ιιοιΪοπιιιοιι ινοτποπ ειο ο.ποιι οπποι·οτιε, ποεοπποτε επι

ποπι ΙιοιιΜ, πιο ποιο ποπιιι.ιοπποε ιιιοπιοιπιεπιιοε Ροτεοποι
οι πππ πιο Αροιιιοιιοπ νοιι οπτιοι·πι ειππ, νοπ Νπι2οπ
εοπι.

Επι πιιποννιιιιιιιιοιιοι· Η!! νοπ ποιοιιι·πτοιιοιιποπ 8οιιιοιπι

ιιοπιιιιπιπιιοοιι ιι
ι

Ροιοο οιιιοε νοι·εοιιιποιιιοιι Βιπιοποιε.
νοπ

Πι. Η. ν. Βοεοπ,
Βειεοιι Νιιι·οεοιιιπ, θοπν. Βι·ιινο.π.

ιπι Νονοιιιποι· ποε νοι·ι8·οπ .Τιιιιτοε οι·εοιιιοπ ιπ πιοιιιοι·Απι
ιιπιοπε πω· οιιιιιιιιιο οι·ειεοιιο Κιιιιιιο Αοιιπιοπ Βιι.ιι·πιπ ΑΠ
Οο·Ιν. Ι)οι· νιιιοι· ποε πο.ποιιποπ επ, εοιιι Βοιιπ ιιιιιιιονοι·
εοΜ. Τοποιι ιπ Μι· Ι)ππιιοιιιοιι; οπε οιποιπ Τιιοπιιι·ιι ο ννοιεεοτ

ἔοιτιιπιιοπ
ιιππ πο.ιιοιοιποπ Βιπιοι;οι νοι·εοιιΙποι:τ. οιι. πιοεοι·

επ Ιοιπο οι· πιει. ιιπππιοι·ιιι·οοιιοπ επ υι·οιπεοπ Βιπιπποοιι οπο
πιιι· Νοεοιι- πππ Βοοιιοπιι6ιιΙο. 1)οι· Κποι›ο εοιιιει ποπ Απ, οι·

ι4-Φ---_Μ:_-.-4·-$- ι

Ο·
ιιιιιιο ινιι1ιι·οππΜι· πιοπιιοπ Ζοιτ Με ποτιιιιι ;.:οιιιιιιι, Μεε πει·
Βιπιοποι νοπ Ζοιτ επ Ζοιτ οιιιινοοιιεοιππ πιιοιι ππιοπ ιπ ποπ
ΒοιιΙπππ ιιππ ιιοοιι οιιοπ ιιι πιο Νοεοπιιπιιιο Ιπιοοιιο. Βιο Ππ·
τοτεποΙιππε οι·ι.ιιιιιΡοιποπποε: Ριι.ι. απ· εοιπ Αιιοι· ιπιπιιο πο
ιιιιπι; πιο ιοιοιιτ ιιιο.πιιιιιιιιο θοιιιοιιτειοτιιο, πιο πω· Βοεεο ποε
Ριπιοιιιοπ οιοοπιιιιιιπιιοιι πι. Με οιπο: ιιιιιιοπ Βιιιεεο ΗΜ.:

ἔοιιιοοιιι..
πιο ειοιιιιιο.ι·οπ Βοιιιοιιπιιιιιιτο ετοιιιι ιιπιιιπιεοιι. Αιιι'

οι· Οιιοι·ιιρρο 8ριιι·οπ ι'ι·ιεοιιεοι·οπποποιι Βιιιτοε. Βοι Μι· Ιπ
εποοιιοιι Μι· Βοοιιοιιιι6ιιιο ειοιιι πιοπ ιιιπιοι· ποιπ Βιιππο Με
θππιιιοπεοποιε Με ιιιπτοιο ιιοπιεοιιο Εππο οιποε Βιπιοιι;οιε
ειοιι Ιοιοιιι. ιιιπ πππ ε" ιιοννοποπ.- Ιοιι ,πιο ιπιτ οιποι·Κωπ
πο.ιιι;οεοιιιιοιι επ, ιοιποι· επ εοιιποιι, ποππ Με εοιιιιιριι·ιο·ο
πιο" εοιιιιιρΓιο οπο πει· Ζιιπεο ιιππ νοι·εοιιννιιππνοπ Μι· Βιιπ
πιιοιιο; ιιιιοιιι Απει·ιιοιπ πιιοιι ιιοιιο εε ειοιι πιιι Μπι Κοριοππο
ιπ ποι· (ιοπ·οππ ποτ Οιιοπποπ ιοει.ποεοποπ. Πιο Βιιιποεοοριο.
ποειοι·ιοι· πιιι. Μπι Κοιιιιιοριεριοποι, εοννιοπει· νο1·επιιιι, πιιι·οιι
ιιι_ιοοιιοποποιποι· Κοοιιεοι2Ιπειιπε; Με 'Ι'ιιιοι· ννιοποι·πιιοιι ππ
ω” ιιι ιτοιιιοπ. ιιιιιιοπ ιιοιποπ Βι·ιοιπ ιιιιπ πε εε πιοιιι Μι;;
ποπ πι, πιιι ιιιςοππ ννο1οιιοπ Ιπειτιιπιοιιιοπ οιπ επ ννοιοιιοε.
εοιιιιιμιι·ιοοε 'Ι'ιιιοι· ιιι Μι· Ηοο.·οπππει· Οιιοιιποπ επ ιιιιποπ ιιππ
επ ιοειιοπ. επ πω· ιοιι ιπι: ιποιποιπ ιιιιτοιπ νοι·ιιιιιιιο·ιιι ιιιππο.
Ιπ πει· ιι'ι·νι·π.ι>;ιιπ,ο..Μεε ιπι ιπι εοιιιιιππιειοπ ιι'ιιιιο ιιι Μι· Νοτ
ιιοεο ποοιι ποι:ιι πππ Ζιοι ιιοιιιπιοπ νι·ιιι·πο,ιιοιιιοΙτ ιοιι πεπ Ρο
τιοπτοπ ιπ Μι· επιι.ιοιιιιι·οπ Αιιιιιοιιππι.: πππ νοι·οι·πποιο ιιιιπ
νοτιιιπιιι.>;οιπο Επειιιιι.ι;νοπ Χοπ ιινροι·ιιιοποιοπιοπιπ (1:1000ι
πππι θπι·ο·οιπ. Ι)ιοεο θιιι·ποιπποιοπ ιιο.ιιοιι οιποπ ιιποι·ννιιι·ιοι.
ι.πιιιιετιι;οπΒιι'οοι, ποππ. πιιοιιποπι ποι·Ρπιιοπι ιιπ νοι·ιοπι οιποι·
Βιπππο πιοεοιιιοπ οποιοι ιοτιποεοιπτ πειτε, ννιιι·πο Μι· Βιιιι
οποι ιπ ο.πεοιιοιποιιπιοιιιοεοπι Ζπετιιππο νοπ ιιιπι οπεποεριοοπ.

Βοιοι·οιο.

Ο. Ι.ιιιοιιιοιπ: νοτεποιιο πιιοι· ιπιι·ιινοποεο Ει·ιιιιιιι·πππ.
Ζοιιεοιιιιιτ. :οι πιοι:οτιεοιιο πππ ριινειιιο.ιιεοιιο 'Ι'ιιοι·εριο.
Βιιππ Η Ποιο 8

.

Ε. Με επι Ζπ π ιπ'ε Απιοι.ιππε επ Κεπιποιιοπ οιπο Βοιιιο
νοπ νοι·ει1οιιοιιιιπποει.οιιι. Βε ννπι·πο πιοεοπ ιπ πιο Ηπιενοπο

Β πω. -5 ρΟι. Τιιιπιιοπεποικοι·ιϋεππε ονοπτ..ιιπτοι·Ζιιεει.ι νοπ
0.1 πω. Βοπο.Ιϋεππι.ι·ιπ ι·οτεοιιιοποποι·Ωιιοπιιιιιτ (2,85-15,15
θτε.ιιιιιι Ζποιιοι·) ιπ_ιιοιι·ι. Βιιοπεο ποΙιιππιοπ Βιννοιεειπεπποοιι
(Ροριοπ, 8 πιοπιιι, Οοππιπι:ιπ, Ρι·οιπποπ) πιιι· Απινοππππο·.
Πιο νοι·επο ο ιιοιιοπ ποη;οτιιιιπ, Μεε 'Ι'ι·επιιοπεποποι εροοιο1ι
ιπ ιιιιιιιιιεοιιοι·

Ιιιιεππί
οιπ ο·οοιο·ποιοεΝιιιιι·ιπιτιοΙ ιετ,Μεε πιιιπ

ιπ ποι· Απειι·ιιιιΙ πει· ιννοιεειιϋι·ροι·νοι·ειοιιιιΒ·εοιπ πιιιεε; Με
ί.Τοπιιιιιιιπ ιιο.ππ πιπ. 8πιοπι Βιι'οιο· ιπ Με νοποπενειοπι οιπΒιο
ιιι·οοιιτιινοι·ποπ.
Ποεεοιπο πω. οπιιιιι.ιι: οιποπ εοιιι· ιπιοι·οεειιπιοπ Αιιι“επιπ νοπ
ι. Η ιιι·οπ εε: Βιιι.τοιιιι ιπι Αιιοι·ιιιππι. Ιπ πιοεοι· ιιιειοι·ιεοιιοιι
θι:ιιπιο ινοιει Μ. ποοιι. Μεε πιο πιιιιοιιιι ιιοι·οιτειπ ποπ Μπιο
ποπ Βρπι·οπ οιποι· θοεοιιιοιιι.ο πω· νιιιιιοι οιπο ΒοιΙο, πππ πινει·
οιπο ιιοι·νοι·ι·εποπποι ποεριοΙτ Επι..

Ε ι π ε ο π.

Βιιοιιοι·ειιιοιποιι πππ Βοειιι·οοιιπιιοοιι.

Κιιιιιεοιιο νοτιι·ιιπο οπο ποιπ θοιιιοιο Μι· ΟιοιοΒιο πππ

Ριιοινπεο-Βιιιιιοιοειο Ηοι·οιιεο·οι.ς·οποπνοπ Πι. πο".
?οιπο νοπ Θ. Γιεοιιοι·. Μπα 18θ8.

Π. Βεπ . Ηειι. 10. 1)ι·.Αιιι.οπ Ιιιονοπ: [Πο 8Υ·
Βιιιιιε

πει· οιιοι·οιι ιιιιιτινοπο ππτοι· ιιοεοπποι·οι·
οι·ιιοιιειοιιτιο·π πρ; πει· πιι'ίοι·οπτιοΙιοπ Πιε
ο·ποεο πππ πω· ιοοιιιοπ 'Ι'ιιοι·ιηιιο. Με Βιιποοι·πι ιπ
οιποπι νοπ Βιιοτιιιοι·π εο ειο.ιΚ ιι·οοποπι.ιι·τοιιΟττ.ο,πιο Αποιιοπ,
"ιι-τομ νοιι'. ιιιιοι· οιπο ππο;οιποιπ "πιο Ει·ι'ιιιιιππι; επι' Μπι
θοιιιοτο Μι· εν ιιιιιιιεοιιοπ Βι·ιιι·οπιιππποπ ιιιιοτιιο.πρι:πππ ιπιι·
ιιιπ οποιι ππι' οπι θοιιιοτοΜι θγπιιιιιε πω· οιιοι·οπ Επιιινοπο.
Ιπι νοι·Ιιοι.ιοπποπ,ποπ 1

.

'Ηιοιι ιιιιΜπποπ Ι·Ιοιιο ιιοερι·ιοιιτ νοιι.
ππι· πιο 8νριιιιιε πω· Νοεο, ννοιιοιιιοπρτειιοιιΙιοιιπει· Βιιιπποεο
ιιοεοπποι·ο Απιιποιιιεε.πιιιοιι. επι.κοινοππτ ιιι·ιιιπο. Βιο Βε.ι·ειοι

ιππζιιετ
οιπο ιιιιοι·οιιεΜοτο πππ ποπ θοο·οιιειεππ νιιιιιιοπιπιοπ

οπο ϋριοππο. Πιο Βι·οεοιιιιι·ο πιο ποιιοτ _ιοποιπ Αι·πιο εοΜ
ινιΙΙΙιοιπιποιι εοιπ.
Π. Βο.ππ. Ηοιτ Π. Πι. 'Ι'ι·οιιοι: Ποιιοι· πιιε
ινοεοπ πππ ποπ ινοι·ιιι πει· Ηπι·ιιιιιιπποπ πει
Το πιιει.ππιπιοπ ιιππ ιιοοιιο:ι·ο.πιΒ· Βοιιινοι·ιιιιι·ι
ποπ. Ιιπ πιιΙιτο 1895 νοτιιιΤοπιιιοιιτο ποικοπιιιιιοιι Ρι·οι'. Πι·

ιι ο π ο ε ο ιι ι τ ε ο ιι εοιπο Μοι.ιιοπο Μι· Ηϋι·ιιιιπποιοπ. ππι·οιι πιο
οι· Με (ιοιιϋι· Μι· Τοπιιεκπιπιιιοπ πππ πει Βι·ιιιιιιιπποι ιπι ερει
ιοι·οπ Ι.οιιοπειιιιοι· πιο πππι νοι·ειιιπππιεε νοπ 8πι2οπ ιιοεεοι·π
κιι ιιιιπποπ ι;Ιοιπιιιο. Πε ειππ εοιιποπι νοιι νοι·εοιιιοποποπ
Απτοτοπ πο.ιιιτοιοιιοΜιιιιιοιιππιιοπ ιιιιοι· πιο Βοειιιιιι.ι:επιω"
Ηιιι·ιιιιιιπποπ οι·εοιιιοποπ, πιο _ιοιπτ νοιιι νοιι”. οιποι· ιιι·ιιιεοιιοιι
Ποιιοι·ειοιιι. ιιιιιοι·ννοι·ι'οπ ννοιποιι. 0ιηνοιι| πιο” ΒοΒιιιωω



ιιιειειειιε ιιεςει.ινε Βιοιτεεειιιιι εειιι εειιειιιειι, εε ιιιιιεε ιιοειι
_ιετιετΟιιτειιιιι·ει ιιιω άετ Πιτ Μεεε Γτιιιι·ε ειειι ιιιτει·εεειι·ειιιιο
ρτιιιιι.ιεειιοΑΜΒ Μεεειιιειι ιιιιιιετ ιιειιιιειι. ιιιιιιιιι. ειο σειιιιιι
ινιεεειι, πι” νοιι Μεεετ Ηετιιιιιιιιιι_ι ιιι _ιετιειιι ειιιιοιιιειι Γιιιιε
ιιι ετινιιτι.ειι ιινιιι·ο. Με νοτιιοιτειιόε Ατιιοιι ιινιτι1ιιιιιειι Μιτ
ιιιιετ άειι ι›οειειι Αιιίετιιιιιεε ι.τειιειι.
Π. Βιιιιιι. Ηει'ι: Π!. Πτ.1ιι.Κειιιι: 1)ιο Οεινετιιε
ιιιω! Βετιιι”ειιι·ιιιιιιιιειιειι ιιεε Οιιτεε. Οιιτει·ιιτειι
ιιιιιιιτοιι ρτοι'εεειειιειιειιΠι·ερι·ιιιιιτεειιω ειιιττιιιιιιειιιειιι εειτοιι.
Ι)ετ ειιιιιιειιιο Αιιιεειιινιιιιε, άειι Με Οιιτειιιιειιιιιιιιιιε μεσιτ
ιιιειι. ιιιπ. ειιιειι επι Μεεειιι θειιιειο ειπε Βειιιε ιιιιετεεειιιιιει·
Βεοιιιιειιιιιιι€ειι ιςεεειιικι.. ιιι άετ νοτιιεεειιι1ειι ιιιιτιειι Διι
ιιιιιιΜιιιιε; νετειιειιι. νει. Με νοι·ιιιι.ιιιιειιεΜειετιιιι :ιι ειειιιοιι
ιιιω ιιιιιει· οιιιιιειιιιοιιε θεειειιι.εριιιιειε :ιι ιιτιιι€ειι. Βτ ιτε

Βιι·ιειιι
ιιιετει Με Βτιιτιιιιιιιιιιςειι εεε θειιετοτε;ιιιιε ιιιιιετ άειπ

ιιιιιιιεε εεινετιιιιειιετ νετειι”ιιιιιιτειι, τιιιι·ιι.ιιι'Με ιιιιτει· άειπ
ι·1ιιιιιιιεεεειιιρτιιιιιτιοτ 1.ιιι'ι.ειιιειειιειωε Οιιιεεοιιιιτιιιιιιιιειι. Με
Οιιτιι!Γεειιοιιειι ιιιιτειι ρι6ι.ειιειιε Βιιι“ινοι·Μειιιιιιιε ιιιι ιιιιεεετειι
Ηειι6τεειις ιιιω Με ιιιι.ειιειιε Βιιιινιι·ιιιιιι.ι.τιιιι.ειιεινειι Βοιιιιιιιι.
ιιιιι·ειι Με ιιειιετιωε ιιινιιιτιιιιιιιτ νοιι 8ι·ιιιιιι ιιιω θετιιιιεειιοιι
ιιιω ειιιιιιειι Με εειιτ ινιειιιι8ειι Βι·ιιτιιιιιιιιιιιςειι ιιεε Οιιτεε ιιοι
Βιεειιιιειιιιιιει1ιειιειετειι. Πιο Πετει.ειιιιιις Μ. ειιιε εοιιι· ιιΙετε
ιιιω ιιιιετειειιιιιειιε. Πιτ Με Γειιτιιι- ιιιω Βιεειιιιιιιιιιιιι·ειε
ΜιτΓιο Με Αι·ιιειι. νοιι ιιεεοιωετειιι 1ιιτει·εεεεεειιι.
Π. Βιιιιιι. Ηει'ι Μ. Πι·. Βιιιιοιι` Ρειιεο:
οιιιιιιιιιο Βιιιοτοεε ιιοε Βιιιι:ε1οιιτεε. Νεειι οιιιετ
εεεριιιιιιιτιοιι άετ ειιιιι:οιιιιεειιειι ιιιω ριιγειοιοΒιιεειιειι νετ
ιιιιιιιιιιιεε ιιετ νοιι άετ Βιιιετοεε ι›ειτοιι'ειιειι Οιιτιιιειιο ι;ιειιιι
τω. ειιιο ιιιιτιιε, άειι θεεειιειιιιιιι ω» νοιιιιοιιιιιιειι ετ
εειι6ρτ'ειωε Βεεειιτειιιιιιιι; εεε Κτιιιιιιιιοιιειιιιιιοε. άετ Αοιιο1οιι;ιε,
ΠιιιΒιιοεε, Ρι·ο ιιοεε ιιιω 'Ι'ιιετιιριε εεε ειιτοιιιεειιειι ιτοειιειιειι
θετιιττιιε εεε ιιτειοιιτεε. Βειιι Οιιτειιετει.ε ιιιειει Μεεε Διι
ιιιι.ιωιιιιιιτ πινει· ιιιειιιε Νειιεε. τω· άειι ρι·ιιιιιιεειιειι Απ: ιει.
ειο ειιετ νοιι ιιοιιειιι Ιιιι.ετεεεε, Με ειπε εειιι· ειιοιι οιιιιιεεεΠετ

Με εο

ειιειιιιιιε ειιιεε ειιιιιιειιι: ιιιι.ιιιιιτειιιιιω ιιι εειιιοιι ειιιιιιΜιιιιςε·
ιιει·ειειι ΓειΙειωειι Ιιειιιοιιιι.
ΙΙ.Βιιιιιι. Πε” 14. Βι·. Ιιοιιιιι Βιιιιι: Πιο Ετ
ιιτε.ιιιιιιιιςειι ι1εε θειιιιτοτειιιιε ιιει Πεεετιι ιιιιιι
Ιιιι`1 ιι ειπε.. Πιο Βειιοιιιιιιι άετ 11ιιεετιι ιιιω Ιιιιιιιειιιιι τετ
Με θοιι6ιοτιςειι ιιιπ .Με €ειιιο ιιοειι ιιε.ιιιιι Με τιειιιι<,ιιε
Ψιιτιιιι;ιιιιι; ει·ι'ειιτειι. ιιι ιιοτ
ινοιειιε Με θειιιιιεειιει'ι. εεε Π. Βιιιιιιεε άετ Πε. ιι ιτ'εειιειι
ιιιιιιιεειιοιι νοτττιι€ε ιιιιιιοι, @εεε κ”. ειιιο εειιτ ειιιιτειιειιι1ε
Βειιειιτειιιιιιιε άετ νοι·ετιιιειιει;ιει.ειιΟοιιιρ1ιεειιοιιειι εοιιειιε εεε
Οιιτεε ιιοι Μιιεετιι ιιιω Ιιιιιιιοιιιιιι. Πιε νοι·ιτειιιιειιε, άειι θε·
εειιει.ιιιιιι νοιΙιιοιιιιιιειι ει·εειι6ριοιιιιε Πετειειιιιιις ιιιειιτ ιειιειιι
Ατ2το Με Μϋςιιειιιιοιι. ιιιιετ Με ιιει.τειΤειιιιειιΟοιιιριιειιιιοιιειι ιιι
”ειιειιιειιιπειιιειι ?Με ειειι Ιειειιι. 2ιιοτιειιιιτειι ιιιω Με ιιϋιιιιε,ιε
ιιετιιριε ιιιιτειιειιιιιιιτειι. Ζιι€ιειειι ιτιει›ι ειε ειιοτ ειιιε ιιιο.ι·ο
ιιιω ι·ιειιιιΒε Αιιειειιι ιιιιετ Με Βετιειιιιιιιιτ άετ Ετιιτειιιιιιιιιτειι
ιιεε Οιιτεε εοινοιιι τετ Με 1ιειτοιι'ειιεθι·ειιιιι εειιιει Με ειιιειι
Πιτ ι1ειι Βιιιιιειι Οτ ε.ιιιειιιιιε. ννιι- ιώιιιιειι Με Αιιιιιιιιιιιιιιιε
ιιιιτ εεειειιε ειιιριειι ειι. Με Ιιεει.ιιτε ιιετεειιιοιι ννιτιι _ιειιειιι
Ατιτε άειι ετιιεετειι Νιιι:ειι ιιτιιιςοιι. Βιιειιετ.
Ρτοί. Ροιειι1οιι: ΑΠειιιιοιιε ειιιτιιτειειιιεε Μι ττοιιε.
8ι.ιιιιειιιιιιε ει οιιεετνειιοιιε. Ρετιε, Οοιει·ε Ποιιι. 1898.
2 Βιιιιιιε.
Πει· ι›ειιιιιιιιιε Οιιιτιιιιτ επι Ρε.τιεετ Ποιει 1)ιειι ιιιειιτ ευε
ιΐιιιτιιειι Μ” Με.τει·ιε.Ιεειιιετ τειειιειι ειιιτιιτε·ιεειιειιΑιιιιιειιιιιιιτ
νοιιι Βειιιιιιι εειιιει· Τιιιιιιειιειι Με με” ιιιιι. Πιο Ηειιιιιιιε
ιιειιιιιιι€ Με Βιιειιεε ιιει;ι ιιι άετ ετοεεειι Με ειιιιιιοι· ιιιιοι·
εεεειιιει· Κτειιιιειιεεεειιιειιιειι, Με Πιτ _ιειιοιι ιιιι·ιιτ8ειι ειιιε
τειειιε Αιιειιοιιιε ιτειιειι ιι6ιιιιειι. Οει·εωε Με Αιιειιιιιτιιειιιιειτ,
ιιι άετ Με Κτειιιιειι€εεειιιοιιιειι ιιιιιιτειιιειιτ ιιτετιιειι. ετιιειιι;
Με Ατιιειι Με ιιιιετ ιιεε Νινεειιι ειιιεε εεννϋιιιιιιειιειι Ηοεριιιιιε
ιιετιειιιοε. Πιε ετετιετ.ιεειιεΒεε.ι·ιιειιιιιιΒ· ιει εοιιι· εοτιτι'ιιιιι€
€ειιιιιειιι. Βιιιιιοι.ιιειιειι ιιιι.ιιιι Με ινε-ιι εειιι· ειιι· Αιιεειιεί'
ιιιιιε; ειιιρι"οιιιειι ικετιιειι. ιν ε ιι εε ιι

.

Η ε τ ιιι ε τ
ι
ιι κι ε ιι ετ: Αιιιιε ιιετ ιιιιιιιεειιειι Μικτο

ειιιιριε ‹ιεε Ηετιιε8. Ι.ειρειες. νει·ιεε νοιι Γ. Ο. τι.
νοι:_ει. 1898.

Βιοεεε ιιιιιιιι·16εειιεεεετεττετεΡτιιειιιινετιι ει.ειιι; ιιι 167 ιιι
Β'ετιιειωι·ιιειι ιιιιιειιοι·,εεεεεειιειι

Ρι€ϊι·ειι
@ιιι 86 ΤιιΤειπ) εε

εεωιιειι Αιιοε άετ. ννιιε ιιιε.ιι ι›ειιιι ιιιτοειιοριι·οιι εεε Ηειτιιεε
ιιι εειιειι ιιειιοιιιιιιι. Ι)ει· ιιεε;ιειτειιιιε Τειιι: ιει τω, ε.ιιετ
ιιοιιιιιιι ιιιπ Οτιειιιιι·ιιιιιτ εειιιιιτειιιι. Πιο Αιιιιιιειιιιε·ειι ιιιεεειι
ειι Βειιϋιιιιειι, Κιιιτιιειτ ιιιω Νιιιιιτιτειιε σει·ιιιειιιε ειι ινιιιι
εειιειι ιιιιτις. Βετ Ρι·ειε νοιι ιιιιι· 15 ιι1ει·ιι ιετ ειιιι”ει1ειιιι
ιιιειιι·ιε. Πει· Αιιιιε ιιιιιεε ειιιειι Αοι·:ιειι Με ιιιιιτιιιειε ειιι
ριοιι1ειι ινεττιειι. ιν
Ο. Ι.ειι€ειιιιιιειι: Οιιιιιιτειε άετ Ι.ειιετ ιιιω θιειιειι
ειιιειι. Πειιιεειιε Οιιιτιιτειε Ιιιείετιιιι€ 45 ε

. 2.Ηιιιιιο.
Βιιιιιιτιιι·ιι, νει·ιει; νοιι ΓετΜιιειιιι Βιιιιε. 18597.
νικ» ειιιεειιιιιιιιε·ειι ιιιιε εοινοιιΙ ιιει άειπ νετιεεεοι· Με Με
ιιοι άειπ νετιε,ε·ει· άετ ν0τιιεεειιιιοιι εειιιιιιειι Ποιιοε;τεριιιε ινε
ςειι άετ νει·ερε.ιειειι Βεερι·ει·ιιιιιιι.ςιιιω ιιοι'ι'ειι.Μιεε ιιιειειιι ειι
ιιιιεει·οτΣεπτ, Με ειειι εεε ιι'ετιι ιιοοιι ιιιειιι ειι;;εεειιιιιιτ ιιι.
ιιειι, άειι νει·ειιιιιιιιο εειιιιοιι ιιεειιιιοΙειι ινει·ιιειι. Ειιιετ ιιεεοιι

νοτιιεεειιι1ειι Αιιιιε.ιιιιιιιιιιτ,

ιιετοιι Βιιιριειιιιιιιιι,·ιιειιιιτί εε ιιιειιι:.
ιιιιε ιι ιτειιϋΒιι,ιιιιι άειπ τω» νοιι νοτιιιιετειιι ειιιο Βοιιιο ιιε·
εοιωει·ετ νοι·ειιιτο ιιι ειοιιει·ιι: 8·εντιεεειιιιεΓιοτ Ρ1ειεε. ιιιιεεε
ιιειιιιι.ε ειρ;οιιοΒτιιιιιτιιιιε·. οιιι

ιιιειιιι€τεε
Με" νοιι Οτιειιιιιιιι.ιιι,

ιιιιιιεττειο1ιειιιω ιτειεινοΙιο Πιιτειει ιιιω· ειιω ειΙειι ννετιιειι
Με ιι ι; ε ιι ιι ιι ο ιι 'ε . ειιιειι ιιοιιι νοτιιοε·ειιιιοιι, ει8ειι.
ιιιω εει ιιοεοιωετε επι Με ιιιιεεει·ει
ετειιιιιιι.ι;ι1ετ 1.ιιετει.ιιτ ειιι'ιιιετιιεειιι;τειιι.ιειιι. Ποιοι· άειι Αι·
ιιειιοιι ιιιιοτ Με Οιιιτιιτειο άετ Ιιειιει· ιιιω θειιοιιιιιιιεε ε;ειιϋι·ι
εεε ι·είει·ιι·ιε ιιι άειι ι;τιιιιιιιεεειιιιειι. ινε" ει: ιι.

Πει· Νε.ιιιε Βιιιιεειι

Αιιειι
ινετιιινοιιε Ζιιεειιιιιιειι

Ρτοτο1το11ε άοε νοτειιιει ει. Ρετετειιιιτεοτ Δετει:ε.
648. Βιιιτιιιιι; άειι ιο. Νονειιιιιετ 1898.

νοτειι2ειιιιετ: Η ο τ ι τ
.

ε. Βειιι·ετιιι·: 1
)
ο ιι ιι ο τ τ
.

1.11οι·ιι ιιιω ειιιειι νοτττε.ε ιιιιετ Βειιε.ιιιιιιιιιιτ ιιεεκι ιι ιιι ιι ιιι ε ε εε ιιιω ιιειιιοιιεττιτι 4 ιιιιοιι ιιοι· Μειιιοιιε νοιι
Με του: ιιειιιιιιιιειιε Ρετ
Η. Η. κι ινοΙιτε Πιιιειι ιιειιι.ε 4 πιω νοιι 'πω. νε.τι εσεις.
νοτει.ειιειι. Εεωετ Με ιιιιτ Βιιιετ ει·εειιειιιειι ιιιιιιιιειι. τετ Με
Αιωετειι ιιιιιεεειι θγρεειιΒιιεεε ιιιω Ριιοι.οιττειιιιιιε ειιιιτετοιι.
Αιιε 4 ιιιιιιοιι ιιε.ε θειιιειιιειιιιιε, ιιιιεε ειο 2ιιετει. ιιιιειι ιιιιιιιιι
ιιιω ειιιειι ιιε.ειι Με τειιε ορετιι·ι ινοτιιειι ειιω.
1ιι άετ Ζειτ εννιεειιειι ιιοιιιειι Ορει·ειιοιιειι ιιιιιιειι ειε νει·
ιιιιιωε ιιιω Αρι›ιιτει.ε ι:_εττεειι. Ι)ετ Ζειι:τειιιιιειιιιεειιειι άειι
Ορετιιτιοιιειι 1ιειτιιςι.21_/ι-4 ιιιιτε.
Πιο Ογρεειιαιιεεε ιιιω Ριιοι.οετιιιιιιιιεάετ τεειιιινιττειιΚιιιιιιιι
ιιιεεε ειιω ειιιιἔε Τε” νετ άετ εννειιειι Ορετιιιιοιι ιιιω ειιιειι
5-8 Μοιιιι.τειιε.ειι ιιει·εειιιειι ειιςει“ει·ι.ιει ννοτιιειι.
Αιιι 28. Οι‹ιοιιετ 1897 ιιιειτ ιειι ιιιετ νει· 1ιιιιειι ειιιειι νοτ
ιτιιι.τιιιω Κιιιιιιριιιεειιειιιιιιιιιιιιιι;.
11οιιιεΛιιεί'ϋιιι·ιιιι8ειι ιιιιετ Με θι·ιΒ·ιιιιιιιι.ιιι.ιιιω άειι νΨοι·τιι
άετ Ι.ιοτοιιε'εειιειι Μετιιοιιε ι·ιει'ειι ειιιο ιιιιτειιιιιιε ειιιιιιιιεε
Κτιι.ιιι 1ιετνοτ.
Ιιοτοιι2 εει εκει Με πω» άετ Μειιιοι1ε 2ι1 ιιοι:ι·ιιειιιειι,
ινε ιιι ιιιιιιο εειιοιι 1889Με Κιιιιιιριιιεεε ιι1ειιιετΚιιωετ ιιεειι
Μεεειι Ρτιιιειριειι ιιειιιι.ιωειι.
Αιιεει, ινιιε 11οτειιε ιιιιε ιιιιει· Με Βειιιιιιιιιιιιιιτ άεε Κιιιιιιρ
ι“ιιεεεειιιιιςειιιειιι Με εει ιιετειιε νετ ιιιιιι ιιειιε.ιιιιι.εεινεεειι.
Πιο Βειιιι·ἰει·ιΒιιοιι άοε (ιιγιιενετιιιιιιιιεε ιιοι άειι Μειιειι Με
ειιιειι άετ Νειιιτειιοτειιειι ινιιτιιε ιιιειιι ειιειεε·οιιειι. Με ιιιιιιει
εετεειιι.ο Αρριιεε.ιιοιι ιιιειε ιιιιτειιιιιιε ιιειιιο θειιινιοτιειιιειι
ιι. ε. πι.
Νιιτ ειιι Βιιικιιζετ Με ειειι, άετ υνειιιι;ετειιεειιεςειι,ιιιιεε ιιιιειι
άετ Εοι·ειι2'εειιειι Μειιιιοιιε ιιειιι Πεειιιιιιιιε νοτιιοιιιιιιε ιιιω
Βεειάινειι νοτεειιειιαι. πετάει. Αι›οτ Με Μοεεε ιδιιεοετιιιιιιιιιεε
ει·ιοι,=.ιιεεπι, ιιεειωειιι νοιι άετεε1ιιειι 8ειι.ε ιιει:οιιτ ννοτιιειι
πετ. ι1εεε Ιιοτοιι2 ιιιιε ιιιειιι;ε Νειιεε ε_·ειειιτιΜε
Μειι Βενσειιιι Με Πειιετιειιειιιιε·. Μιεε Με ιιιω” ειιιεε
Κιιιιιιριιιεεεε ειιιε Κιειιιιιτιιειι εει, Βειιινιετιι;·ιιειτοιιιιιιετΙιειιρι
ιιιειιι εκιειιττειι.
Βιε ενει·ιιειι ι'τιιιέειι,ινιιτιιιιικι Μεεε ιτειι:ε Ε'τιιιτε_ιειει:Με·
άετ ιιιιίτοιιε
Πε.ε ιιιπ Γοιιτειωειι θτιιιω:
Βει άειι νιοΙειι Αιιιζι·ιιιειι, Μο Μι ιιι άετ ιειιιιε.ΐτειιΠειιιιτιε
ετιιιιιτ. Μ; ιιιιι· Μιιιιειιεε ειιιρειι€ειι.
Βι·ει. ιιιι Β`ειιτ.οιιοι· Μει.ι·2Μεεεε .Βιιιτεε,ιιιε ιιιιι· ειιιιιιιιε Με
Ρτοιοιιοιι νοιιι 28. Με. 1897 ιιι Με Ηιι.ιιιιεω, με ιιιιτ Με
Ρειιιιιειιε άετ Βιι:ιιιιιιοιι ιιιω εειι·οτιιειι.
Ιειι ιιε.ιιι ιιιιτ νετ, Με άετ Με.ιιιι άετ οιιΐειιεΤιιιιτοιι ειιι
τειιιιτ. Νιιιι. ιιιειιιε Ηεττιι, ιειι ρετεϋιιιιειι ιιιιιιε ιιιιειι ιι

ι νιεΙ
ιειειιι ιιιειιιεε Μιεεεεεειιιι:ιιε ιιιεεειι ιτϋειειι ιιδιιιιειι, ιιι άετ
ΠεεειΖειι€ιιιια, (Με Βεετε εεννοιιι. 2ιι Ιιε.ιιειι.
Ηιει· ιιιιετ ιιιιιιτιειι:εε ειειι ιιιειιι ιιιιι ιιιειιιε Ρετε6ιιιιειιιιειι,
εοιωετιι ιιιιι άειι Κεειιι. ειιιειι Αιιιιετειι. Βιιιιιιι ειιιειιε. Αιιεεει·
(Με Ιιει.;τΜε ιιιι ιιιιετεεεε άετ ιιιιΒιιιειιιιειιειι Κιιιιιιιιιιιεειεειι
Μιτειι, ιιειιε ειιιο 11ετιιοιιε, Με ειειι ιιιιι· ιιι εε ειιι.ιικειιιιετ
ννειεε ιιεινιιιιτι ιιιπ, ιιιειιτ ιιει·ε.ττνετιιιιι;ιιιιιιιι'ι. ιιιω Μεοτειιι
ιιιω Μπι, Με εε ιιιετ εεεειιειιειι. _
Πιιι Με Ε'ι·τι8·ειιιειιι; ιιιιιιιιι22ιι εοιιηοιιειι·ειι,ιιιϋειιτε ιειι ιιειιι.ε
ιιιιτ εεε ιιιιιιιιιοιιε Βειιτεεεειιιειιι. ιιεε Κιιιιιιριιιεεεε ιιετιιειιειειι
ιι.ι.τειι,άειι Οειεοιιιιιει;ειι ειιιειι·ιιεἱ δειτε 1ιιεεειι. -
Ετ ιιιω _ι

ιι
.

ιιιιτ Με ειιιτιιετε Κι·ιιιι ω, ινειιιι Με Ηε.ιω νετ
ειιι;ι, ιιιιιτι‹τ ιιιιετ εοιιει: ιιεειι ιιοιιεο1ιιειι Ρτιιιειριειι. Με Με
ιιιιιιιιιειΙο Βε‹ιτεεεειιιειιτ.
Πειιετ ι'εει ιιιιι'εεεεειιιο Βιιτιε ιιιεει: ειειι ιειειιι άιεειιι.ιτειι.
Μι επι ιιιιιιετ ιιειι Αιιει'ιιιιτιιιιε,ιειιιιει· Ηεττιι Ορροιιειιι.ειι νοιιι
Οιιτοιιετ 1897 Ροιειειιι1εεειιτειεειειιετειιοιι.

1
) Ε οτειι ε Μ: ιιιιτειιε.ιιε Με νιιτετ εειιιετ Μειιιοι1ε ειπε

εοιιειι.

2
) Πιο Βειιειιριιιιιιτ Πτ. θ ε ιι ιιι ι ι
ι π, ιιεεε ιν ιι ιι ι εειιοιι 1860

Με Βειιιιιιιιιιιιιε· άετ Κιιιιιηιιιιεεε ιιιειιιει· Κιιωει· Με ιιειιεειιιειι
Ρτιιιοιριειι, Με εριι.τει·Ιιοτειι2. ε.ιιεε·ειιιιιττιιιιιιε, ιιπ. ιιιι2ιι·
ι.τει"Γειιιι.

Β
) Πιε Αιιειειιι. Ιιτ. Η ε ιι ι‹ ι ιι πιει,ιιιιεε 1
)
ο τε ιι 2 Με ιιιειιι.ε

Νειιεε εειειιι·ι ιιε.ιιε.ιει εειιινοτ ιιι Βιιιιιιιιιιρ; :ιι ιιτιιιε·ειι ιιιπ
εειιιειιι (ιεετιιιιιιιιιεε, (ιιιεε ει· ιιιω· Βτιο1ι.τεει·ετ. εοιωειιι τει·
Με, εειι: ετ ι;ειει·ιιτ. ιιειιιε, ιιε.ειι ‹ιοιι νοτεειιτιί'ιειι άετ [ιο

τ ε ιι Ζ'εειιειι 11ει.ιιοτιενοτιιι€ειιειι.



8θ

4) πι. Α πεε ι·ε πω” ιεπ, νοπ πειιι ει· όεππ όεε πω»
ποιεπ όεε Ε'ει·εεπιιϋεπειε ι:εΙει·πτ πετ, ινεππ πιεπτ νοπ πο·
ι· ε π ε.
Μι πιπ όπιειιεπε πειπ Αππεπςει· όει· Βιιεπτ. _ιεόε ιιιειπε
Μοόιιιοετιοπ Με πεεοπόει·ε Μετποό.ε ειιι'εππεπεεπεπ. Με Οτι
ειπειιτε.τ όεε νει·τ'επι·επε νοπ πει·επε ιετ πω» επ πππε·
ετι·ειτπει·.όεεε πιεε ιπι· όιε Βεεειεππππε ειπει· ειρ;επεπ Πε
τποόε πιππτ νει·ινει€ει·π πεππ.
Β ρι·επ πεπ) ειπει· όει· πει·πιεπετεπ νει·τι·ετει· ππεει·ει· οι·
τιιορπόιεεπεπΟιιιι·πιπιε ππό πιε _ιειετ, ιιι ι.:επ·ιεεεπιθιεόε, Απ
ιιεπεει· όεε πιπιιιςεπ νει·Γεπιειιε πει Κιππιριιιεεπεπεπόιππει,
εειιι ιπ εειπει·1897ει·εεπιεπεπεπ Αι·πειτ, όεεε ει· ειππ όει· ιι π ε ι·
2επεεπόεπ νι'πεπι: όει· πει·επε'εεπεπ π”.
ιεε·ππι.ιεπ πιεπι νειεειιιιεεεεπ ιιιιππε. Ζπιειι'ει
επ όει· Νειιπειτ όει· $εεπε, επ όεπι ι;ειετιπ·επΒιπ·επτπιιιιιει·εειιτ
νοπ πει·επε ει:πειπεπ ιπιπ ιιεπει πιεπτ επιι;εετιεςεπ επ εειπ.
Πει· θεόεπιιε. Με Γεόειιιι·ειτ όεε ΚΙππιπιπεεεε νοΙιετεπόιει επ
νει·πιειιτεπ. πιεπτ ειπε Οοιι·εετπι· εοπόει·π ειπε Πεπει·οοι·ι·επτιιι·
επ ει·ι·ειεπεπ, ιετ όιιι·επεπε πεπ υπό ποοπ πιε νει· πει·επε
επεεεερι·οειιεπ ννοι·όεπ.

· ·

Νοε κι όιε Τπειεεεπε, όε.εε ποτε 'Ι'εποτοπιιε όει· Αειιιιιεε
εεππε όιε ΒόπιιιπεετειΙππ.<.ιπεετεπεπ πιειπεπ πεππ. ννεππ πιεπτ
όει· ιπι Γεττροιετει· όει· Γειεε ποεπεεΙεεει·τε Ριοε. εειοειιει
εσετ. πει·επεεποιτ ινιι·ό.
Απε όιε επόει·επ ιπεππειιειι νει·ι'επι·επ. πιιι. οόει· οππε Πειτ
πιιεετει·εοιιιε, ειπό ιιπιιιει· πιιι· Βτεπρεπνει·πεπόε ε·εινεεεπ.
Μππ ι·ε.ιι·εεειι·ιεόεε Ε'ιιεεεπεπ εονπειτ εε ιιιπειιεπ πει· ιιπό
εννεπε;τεεε όεππ πιιτ Ηιιτ'ε νοπ Βιπόεειιε·ειπ ειε. ιπ όεπ θγρε
νει·πεπό.
Αποπ όει· Ψεπι'εειιε νει·πεπό ιετ ειπ Βτερρεπνειπππό:
Ζπει·ετ ιπι πειιι'ε νοπ 8-4 Μοπετεπ Ηει'ι. ιιεετει·νει·πεπό (ειπε
4--π 'Ι'εεε νειπεπόπιεοπεειι εοπειό όεε πεε ειοπ ινιεόει· εει
πει· ιιιεπι·ιιπε·ιιειιεπ Εεεε πεπει·τ, υπό όεππ ιπι 7.-8. πεπεπε

πιοπέιτ
τιγρενει·πεπόε, όιε πεοπ 10-14 'Γεεεπ πεννεοπεειτ

πιει· επ.
ιιπ ιετ εε ππνει·ετεπόιιοπ, Με Πι·. Βοπ Με τε τι" όεε
π· ειι1'ει·πε νει·τ'ειιιεπ όιεεεΙπεπ Ρι·ιπειριεπ ιπ Απερι·ιιεπ πεπ
ιπεπ ιιοππτε. επι όεπεπ όιε ι.οι·επε'εεπε Βιετποόε πει·ιιιιτ.
Ιεπ πεπε ειπεπ όιε Επιε, πιιοπ :τι ιν ε πΙ'ε Βεπιιιει·π εεπιεπ
επ όιιι·ι'επ ππό πε.πε ειε εοΙεπει· επεπιειιε θειειεεπιιειτ ι.ς·επεπτ,
εειπε Κιπιππι'ιιεεπειιεπόιππε πεππεπ ιιι ιει·πεπ.
Ψεόει· ιπ εειπεπι νει·ι'επι·επ. ποεπ ειιοιι ιπ όεπ Ριιπιιοετιο
πεπ όετιιπει· (.Ιεπι·εεπει·ιεπτ ιπι· Κιπόειπειιιιιιπόε ι8'72 υπό 8τ.
Ρετ. Μεό. ινοοιιεπεειιι·ιιτ νοπ 187Ι) ιετ όιε πει·ιιιι;ειε Αεππ
ιιειιπειτ ιπιτ όεπ ποτε πε Ιειτεπόειι Ρι·ιπειριεπ επ ιιπόειι.
Πεπει· όεπ ιλιει·τπ οόει· Πππιει·τπ όει· Βεπεπόιιιπι.ςεπιετιιοόεπ
επτεεπειόετ πιει·, Με ιιπει·εΙΙ όεε ιιεεπιτετ. ππό πινει. Με ιοπ
8ιειεπ πετοπεπ πιιι, πιιι· όεε πΜε επόε. πιοπτ όεε
επι:εππιιοπιιειιε.
Νιιπ εοπιιεεετ επει· πειιιε ειπειειε όει· πιεπει· ιιπιιεπεπ Με·
ι.ποόεπ όιε θειε.πι· ειπε-εεΒεειόινε ιπιτ 8ιεπει·πειτ ειπε, επεπ
όεε ιν επι 'εειιε νει·ι'επι·επ πιεπι.
Ειπε ινιι·πιιεπε θειεπιιε @πεπ Βεειόιν πεππ ιιπε όεε πιο·
ιιειιιι·ειιόε Βεόι·εεεειπεπτ νοπ πο ι·ε π π πιει:επ.
Ιεπ ιπποπτε Με Ηειι·επ ιι·επεπ, πιιε νιεΙ Κιπιπριιιεεε ειε οππε
Β.εοιόιν πεπειιτ ιιεπεπ.
Νετιιι·Ιιεπ Ετιππιεπ πιιι· Μειεπι€επ Με ινιι·πιιοπ ιπ Βετιεεπτ
ποπιιπεπ, Με νι·επιπετεπε1 Μπι· πεεπ όει· ΗειΙππει ππτει· Βεοπ
εειιτιιπε· πεετεπόεπ πεπεπ. Βιπε Πιιιιι·επε πει όεπ εοπεπειιπ
τοπ ι.ιεπειιτεπ Ρειιεπ όιιι·ιτε ιπεποπε ιιπεπεεπεπιπε Πεπει·
ι·εεοπιιπε· πει·ειτεπ.
Ιεπ ρει·επιιΙιειι πιπ πω· ποιεπε ειπ·επτΙιοπ πιε επιι·ιεόεπ
ιπιτ ιπειπεπ Βεεπιτετειι πεπ·εεεπ, ινεόει· ιετ πιιιτιε·ειπ ποοπ πει
ιιππιπτιπειπ νει·ι'επι·επ.
ιΣι·ετεειτ 2'/ε .ιεπτεπ πιετεπ ιπιι· Με Κιιιπιρίιιεεε ι·ειοπε
π'ι·επόε ιιπό νοιιε Βειι·ιεόιεπιιε:: όεεεεεπ πεπε ιεπ επει· εειιι
πε.πιι8 ιπ ιπειπει· Κιιπιπ ΘεΙεε,·εππειι, Κιπόει· επ εεπεπ. όιε
εεποπ ιπι πει·τεετεπΑπει· ορει·ιι·τννοι·όεπειιιό ππό .Ιεπι·ε πω;;
Αρπει·ετε πετιεςεπ πεπεπ, ππό όεππ ιεόει·τ όει· Β'πεε εοίοι·τ
πεοπ Αππεππιεπ όει· Αρρει·ετε ιπ Με Γεπιει·πειτε 8τειιππει
ειιι·ιιεπ.
νι7ειιπ ιεπ ιπ εοιεπεπ Ε'ειΙεπ όεπ οι`τιπεΙε νει·εινειίειπόεπ
ιΒιι.ει·πΜε νιιιιιειε ππό πιειπειιόε Ι·Ιειπιπις νει·εριεειιειι
πεπιι. επ ειπριιπόε ιεπ όεε Ιεππειτε θειιιιιι όει· τιοι”ειιπεπιε
πιιι·πειτ πει.ιεπ ποι·επι:.
πιιπ ι.ιι·οεεει·νοι·επιι πει· Μετποόε πιω επεπ όει·ιπ. όεεε ειε
ιτειπει·ιειΖιιτπππ όει· πιτει·π νει·ιεπε·ι. νοπ νοι·πιιει·ειπ πιιι'
όειεπ ως. Ιπτει1ιε·ειιε νει·2ιοιιτετ.
Πιε Μπειιοππειτ οιιιει· ειππιιιετοι·ιεειιεπ Βεπειιόιιιιιι; όεε
Κιιιιπριιιεεεε ιετ νοπ πεεοπόει·εποπειπ ννει·ι.ιιε απ· Με πιεόει·επ
Κιεεεεπ ιιπεει·οι Ηενϋιπει·ιιιιε·.
Κιειπε Κιπόει· ιιπ ειπεπ-επιιπό επιειτεπ πεπεπειειιι·ε ειιτιεεεε
ιεπ εοποιι ειπ 'πιεε όει· Ορειπτιοπ. πεοπόειιι ιεπ ω· πειιι ?πεε
ι·ιιοπεπ ειπεπ ιιππειπιειτεπ Βρεπ πιιε όειιι νει·πεπόε πει·ειιε·
εεεεππιττειι πεπε, ει·ϋεεει·ε Κιπόει· πεΙιειτε ιεπ 2-Β 'Γεεε, ιιιπ
Με ετε.ιπειε Βοιιινειιιιπε ππτει· ετει.ει· Αιιιειειιτ ιιι πεπεπ.

Η θ»@Μεππ·ει. Ζειτεειιι·ιιτΠιι· οι·τιιοιιιιόιεοπεθιιιι·ιιι·ε·ιε.

Βειιπ πιειιοπεπ ειε πω. ει·ετ πεειι ιπεπιει·επ-πνοεπεπ ννιεόει·
νοι·ιπετειιεπ: Ιπ όεπ Ζινιεεπεπεειτ εοιιεπ ειε πιιι· ιιιοπιιεπετ
νιει ετεπειι ππό Β·επεπ.
πει· πω: ε.ιιπειεπτε θγπενει·πεπό πιιπ. Μοπετε
ειι;επτιιοπ πιιι· όει· Βειπιιειιπειτ πιεπ·επ ειειι·εεπεειτ.
'Ποτε πεπεπτπειιιεει· Βεπειιιιτιιπις ει·πιιιι·ε ιεπ ..Με πεπτε
ποεπ πιιτ ποιεπ ε όεπ θι·ιιενει·πεπό επι ?ειπε Νειιςεποιεπει·
ειε όεε θεπιπετετιιεπ όεε (ιγπετεεπιιιιι ιιπό επιππε πιεπτ. όεεε
Με πιιπετιςει·εοπτεΑπριιπετιοπ όεεεειπεπ ιτειπει·Ιει θειινιιιει·ιε·
ιετ ιιιε.επτ.
Ιοπ πεπε πειιιιε· θειειςεππειτ, Με Βιοιιτιεπειτ πιειπει· Απ
ειοπτ πεετιιτιπτεπ εεπεπ.

πωπω νοπ όεπ Ππε·ει.ιιιιιπεπ,Με ειε ιπιι· πιεπτ εειτειι επ
(ιεειειιτ ποιιιιπεπ. πεπε ιοπ Ιππεπ πιει· ιπιτςεπτεεπτ.
Πιεεε θγπενει·πεπόε ειπό πιει· ιπ Ρετειεππτε· ε.πςει'ει·τιιςτ
ιιιει·όειι υπό πεπεπ τω: όεπ Γιιεεεπ ειπεε πιππιριιιεει.ι.ιεπΚιπ
όεε ε·εεεεεεπ, πιειειιεε ειε πιιι. πειεπιιε·πειτ επ εειι·ειτ'τπετ.
Ιεπ ι'ι·επε πιιοπ _ι

ε

ιπι Ιπτει·εεεε όει· 8εεπε, εεε Με πεπει
ι.ιει·εεπτε Αρριιεετιοπ όεε θγπενει·πεπόεε ιπειπεπ εεεπι·τεπ
Ηει·ι·επ Ορροιιεπτεπ πειπειιει θειιινιει·ιι.ιπειτεπ πει·ειτετ, επ
ιι·επε ιειεπτ ιππεε Με Απιεπιιππ· επει· όεππ πιοπτ εειπ, Με Με
ιιιιτε;επι·εειιτεπΡιοπεπ πεινειεεπ.
Ζππι Βοπιιιεε ιεεεεπ Με ιιιιοπ Με Ηοιι'πιιπε ειιεερι·εεπεπ,
όεεε επεπ ιπ ππεει·ει· Πιττε ιι π π ε Με ε ε π πεειιι;εριιιι'τ
ινιι·ό, πιεε πει·επε νοι·ε·εεεπιεπ·επΜι.

ιιπό ινιι·ό

(Απτοι·ει'ει·ετ).

8 επ πιιτε ιπιιεπτε πιιι· μπε πιιι: πει·νοι·πεπεπ, όεεε ιπ ω·
νοι·ιπ_ιειιι·ιπεπΒιεεπεειοπ ιιπει· όιεεεε 'Ι'πειπε ιιιεπτ Με πο·
ι·επε'εεπε Μετποόε ειε εοΙεπε επ.εεει·ιιιεπ π·πι·όε. εοπόει·π
επι· Με ?Με ιιιειεπε επ·π Βεινειεε νοι·ι.ιειιιπι·τπ·πι·όεπ. πιοπτ
ειιεΙεπ. Βεόπει· ποπ Γει·πει· πεινοι·, όεεε Με ννε.πι'εεπε
ετποόε ειπε επόειε πεπιεεεπ εει. θεπιπιτ:. όει· πιππε
Ζειτ πιιτ ιν.ιιιι επεειππιεπ εεει·πειτετ, επιππτ ειεπ ιπιτ Βε
ετιιπιπτιιειτόεε Απεερι·ιιοιιεε ιν επ Ι'ε επ ειιππειπ: ‹πιιι·
πιιιεεεπ πει όειπ Βιιεεπιειιτ εε ινειτ ε;επεπ, όεεε ειπε Πεπει·
εοιι·εοτιοπ ειπτι·ιττΦ. π.. ιετ εειιι· εεπππ, πιεππ Η ειπ Πιι· όιε
νε.ιει·εεπειτ πο ι·ε π ε'ε ιπ όιεεει·Γι·εεε ειπτιιτι, ειπεπ επιππεει, όεεε εε ιπιτ όιεεεπι Κιπόε επεπεο Με ιπιτ νιειεπ επόει·επ
Κιπόει·ιι πειιι. - ειε πεπεπ νιειε νιι.τει·. Ππτει· όεπιειιιι.ιεπ,
ννειεπε επ όεπι Αιιι“πειι όει· Μετποόε πιιιεεει·πειτετ ιιε.πειι, πετ
επεπποι·επι όει·οπ Ηιπννειεε επι' νει·εοπιεόεπε ινιειιτιπε
Μοιπεπτε πιε π. Β. όεε Βιπιιιπι·επ όει· ΜπεεπιπεππεπεπόΙιιπε.
όεπ Οετεοπιεετειι π. ε. π. επ όει· Αιιεπιπιππε όει· Πετιιοόε
Απτπειι πεποπιιπεπ, εειπ ειιειπιεεε Βιι;επτπιιιιι ιετ ειε όεεπε.ιπ
ποεπ πιεπτ.

Η οι·π πιιι πει·π επι.ιεπεπ, όπεε πειιι όιεεεπ Αιιεεριοεπ
Βετπεπ

πετ, όοεπ ιετ ει· ινεόει· πεπειιπτ ποεπ ριιπΙιειι·τ ννοι·όεπ.
εε Πει·επποιειι όεε Γει·εεπποοπει·ε ιετ επτεοιιιεόεπ πεπ υπό
ιιπό επειετ νοπ ποι·επε ει·ικ·ειιπτ ινοι·όεπ. Πεεε ννεπι
ειεπ εειπετ ποοπ πιππτ πιει· ιιι σεω- Ει·επε πιει, εεπτ ππτει·
Απόει·επι ειιοπ όει·επε πει·νοι·. όεεε ει· ποοπ 2ινειιειτ. οπ Η ιι -
τε ι· Βεεπτ πεπε, ινεππ ει· πεπεπρτετε, όεεε πιεε οππε πωπ
εειιπειόππρι όει· Αεπιιιεεεεππε ειιεπειιιε. πεπ θεόεππεπ. όεπ
?πεε νει· όειπ Βεόι·εεεεπιειιτ ιπ ειπεπ ευ εειιπιιι'επ Ζπετεπό
επ νει·εει2επ, όε.εε ει· ινειοπ Με θειεε νι·ιι·ό υπό ιπ Με ειε
ννιιιιεεπτε πεε;ε πιεπτ πιπειππερι·εεει, εοπόει·π πιιι. ιςιπεετει·
πειππτιππειτ ε·επι·εοιιτννει·όεπ πεππ όιεεεπ (ιιεόειιιτειι πετ
Νιειιιεπό νει· πο τ ε π 2 επεεεεριοεπεπ.
Ηεπ π ι πι;; Η όει· Πιεεπεειοπ επτεεπεπ ειοπ όεπιειε Με
Ορροπεπιεπ πιεπι πει:επ Με πο ι·επ ε'εεπε Μετποόε, εοιιόει·π
εεε·επ ε;ειινιεεε ΑπΙΪεεειιπεεπ όιεεει· Μετποόε νοιι 8ειτεπ

Η οι·π'ε πιιε. Η ο ι·π ρει·ιιοι·ι·εεειι·τε_ιεόε επόει·ε Μετποόε
όει· ΚΙππιριιιεεπειιεπόιπιιι.τ. Κειπει· πει: Με νοι·2ιιε·ε όει· πο·
ι·επ 2'εοπεπ Μειιιοόε πειεπεπει, πιιι· νιιιιι·όε Ιιει·ι·οι·πειιοπεπ,
όεεε ιιιεεειπειι Ηεεπιτειε ειιοπ πιιι: επόει·επ Μειποόειι ε. Β.
όει· ορει·ετινεπ Μετποόε νοπ Ρπειρε ει·ιειοπτ νιει·όεπ πιιπ·
πεπ. ι·ιοι·π ποπ όειπειε πεεοπόει·επει·νοι·. όεεε πειπε 8πειεττ·
νει·εειιιεπιιππεπ πει όει· πο:·επε'εσπεπ Μετποόε νοι·πεπιεπ- όειςεπειι πιιιι·όε ορροιιιι·τ· όεππ πιεινιεεε νει·ιετιιππε·επ ιιπό
γει·εεπιεπιιιιςειι πιιιεεεπ νει οπιπιεπ. πιιε Μι· εε 'ε ειπεπ επ
πεπι νοπ Ποι·π όειποπετι·ιιτεπ Ρετ. επ εεπεπ εΙεεεππειτ
πεττεπ. Ιπ εγετεπιετιεοιιει·ππό τεεππιεειιει· Βεπιειιππιε πετ Με
πιετποόε νοπ ποτε π 2 ι·οεεε νοι·ειιι.ιε, ιιπ Ριιπειρ πεππ εο
ιπιτ εννιεεπεπ Η οι·π ιιπ πιιι· πειπε Μειππιι€ενειεεπιεόεππειτ
πεετεπεπ.
Πει· π επεει, όεεε Με πειιτιιε·επ Απεειπεπόει·εετεππ,ε·επΗεπιιιπι;'ε ιιι ειππςεπι νοπ όεπι όε.ιιιειε θεε.ιιεεει·τεπ επ
ννειειιεπ πιιό νει·ιιεετ όεπ επτερι·εεπεπόεπ Ρεεειιε ιιπ Ρι·οτοοοιι
όει· Βιτεπιιε νοιπ 28. θετοπει· 1897 (πειιι. 8ι:. Ρετει·επιιι·8·ει·
Μεό. ννοεπεπεεπι·ιιτ Νι·. Ι. Ι898. πεπ. Θ).

Α πόει·ε: ΑΜ όιε επ ιπιεπ πει·ιεπτετε ?τεμ Η οι·π

'
ε

«ινει· επόει·ε ινεππ πιοπτ ποι·ε πε πεπε ιπιεπ όεε Ηει·επποιεπ
όεε Γει·εειιιιπι·πει·ε ε·ειεπιτ», πεπε ιεπ επ ειννιόει·π. όεεε πο -
ι·επε ειιειπ εε επιιεε πιεπτ ε·επ·εεεπ πι. πε ιετ Μεε ειπ
Ρι·οπιειπ, πιιι. πιε επεπι ειοπ _ιεόει·, όει· επι” Μεεεπι θεπιετε ετ
πειιετ, νιει πεεειιε.ιτιετπετ. πι πεπε εειπετ πιειεπεππειτ πε
ιιεπ:, ιπιππ ιιιιτ π οι·επι π·ει·εόε ιιπει· όιεεεπ Ριιιιετ ειπεπ
ερι·εειιεπ υπό νοπ πιιπ ει·ιειιι·ειι, όεεε ει· εε όιιι·επεπε πιοπτ
ιπι· εειπ Βιεεπτιιπιπ ιιπεε;ιεπτ. Πε ιετ όεε Ηειεπποιεπ όεε



8ῖ

1τ'οτεοοοοο!ιοτειτοτ- οιε.ο ιοττοοτοειι.,ε;οο- οττι«'1'οοιρο»άοι·
1.οτοο τ'εο!ιοο 11οτ!ιοάο.οτιοτοτο!ιτεοτοοΒτιτοάοοις. 1ο άοτ
νοττε_τττοττιτοο8ττοοοο·ννοτάε τοτοοτ ττοοτ άοο Ζοττοοοοτεο
ερι·οο!ιοο.ννοοο ποιο ετο2,οοάοο Ροε νο.τοε νοι·οο!ιοο εο!!. οοά
!τοοεοττοετο!ι Ι1οτο άειοο.!εάοτιτιι, άοιιι:
“ο!ιτοάτοΒοτιοοάΙοοε οτο!ιτοτοπο!οττοοεοτ. Ιο!ι οτο ο.οιτοτοτ
οτοτοοοε:οοά !ιο!το άτο οτετοο 1τοοοοεροττοάοοτ”τττάτοοοετο
Βο!ιοοάΙοο;.τειοττ. ννο!ι! .Τοάοτνοο ιιοε !ιοτ ετο!ι το άτοεοτ
Βοετο!ιοοο·οτιιο ςονντεεεΒοοττοο_οοτ.τοΙοο·τ.οτο οοε νοτεοοτο
άοοοο Μοτ!ιοάοο οοιοοτοτι·τοεΒοοοιιάτιιοο;εεγετοοι,ινο!ο!ιοετ1ιοι
οτε άοε ττοοτεοοτετοεο!ιοτοτ.Πτο νοο Η ο ι· ο άοιιιοοετττιτοοεο!ιτ
ννοοτο·οοοετοοτοοοτοοθνρενοτοττ.οάοετοάάοτο!ιοιιεοτο!ιτιοειεε
οοοοοά,άοοο ετο1τττοοοοτ

ο
.

νοο Νοιι!τοςοοτιοςο!οι.ττεοτο- οττ.οο
τοεάοτττοοτνντεεοοιιντι·οτο!ιτ- οοά 41888Ποοττο.οι·οοοιιτο!ιτ@το
νοτοοοάο οοΙοεοο, άοι·τ'Ντοιοοιιάννοοάοι·οο!ιοιοο. Ποεττ1οτοοοο
οοιινοτοτάοι· οοτιιοιοοτοτο!ιτο,ο!!οτάτοο·εοοιοτττοοάοορτοοττεοοο,
Αρροτοτ οοοτιττο.τοτο!ιτε.Πτονοτοεοο!ιοοά!οοιτ1ιο.οοοοοττοτοεο
Με οτο ιιο,οοεο!ιΙοεεοοοεΤοοοιο οοττοο!ιτοτννοι·άοο,ννττννοτάοο
τοάοιιτ'ο!!εοτιο!ι ττο·οοά οτοοι· Μοτοοάο οιττάοοι Κ!οιτιρτιιεε
τ'οτττε;.° Βοοτά!νο_ετοά οιοοο τετ άοτ 1.οτοοττ'εοοοο Ποτοοάο
ιιτοοτο.οεοοεοοΙοεεοο. ννοε εο!ιοο άοτοοε οοτνοι·οοοτ, άοεε το!ι
!ιοτ1τοτοοπ εο!οετ θο!οοοο!ιοττ!ιο.ττο,οτο Βοοτάτνοτοοενοο
τ!ιιοοοο!ι εοτοοι·Μοτοοττο!το!ιοοάο!τοοΚΙοιορτιιεεοε ιοττ τοοι
τοετιτοοιοοτο τοάτοεετι·οο. ·

Η οτ ο !ιοοτ οοο!ιιοο!ε οοι·νοτ. άοεε Ντοιοοοά νοτ Ποτοοο
το εο οοειτοιιοτοτννοιεο ο!!ο άτο ο1οιοοοτο !ιοτνοτττο!ιοοοο.
Μο ετο νοο Ποτο ο2 το εοτοοτ Μοττιοάο ρι·οοτετττετοά οοά
άοεο άει!ιοτ. Μοτο άοτ Αοετττοτοοτ.τοοάοτ Οροοοοιιτοο, άοε νοο
τ!ιιο το εοτοοιονοττι·ειττοθοττιιεεοττοτο Βοοοτ οοετοτιοοοΙοτοτ.
Ποτο !ιο1τάτο11'τοο·ονοο άοτ Βοοοοο!!οοιτ άοε Κ!ιιιορτ'ιιεεοε
οοοο οτοοτ ττττο.οεοεοοτοεεοο. Νοοο οοτ άοιο Οοττοτ οοοοο
ρεεε 1890 οιιτ Βοτ τ

;

οι τ
ι
ο ο άτο Βοεοτοο!ιοοε άοι·1(1οιιιο·

τοεο!'τ8.20Με οοο!ι οτοτιτεοτοο!ιι·οττ'ο!ητο!ο!ιοτ. ινοιιο οε ετοο
το άοτ 'Ποπ υιο εο οτοτ'οοτιονοτοττ1τοτεεοοοοάο!ο τντττάο,
ι.ντττοοτοο Πτεοοεετοοάιοεοε Τ!ιοοιοε ττοοτττττεετιτ.

2
) Ο· ο 1
·

το ο ο ο !ιοι·το!ιτοτττ!ιοι·οτοοονοτ!ιοτι·τοτιττο·άτοιτοοεττ-
οτττι>οοοά άοτοοο!ιορι-ττττοοΠο!! νοιι τοι ι·οοο!οοτοιο

8 ο1ι ο ο τ ν ο ο τ ο οι ο τ - ννοοτεο!ιοτο1το!ιοτο Μγιτοεο.τοοοι.
Ποε Ρι·ορετοτ ννοι·άο άοιοοοετττττ.Νοοο Αοεο!ι!οεε άοτ ιερο
οτο!!οοεοοτοοιτεο!ιοοΠοτοτεοοοοοε άοε Ρι·ττροι·οτεεο!! άοτ
Ρο!! ε.ιιεΐιτ!ιτ!τοοιοττοοτοοτΙτντοτάοο. Δ

Υοτοιτεο!ιτοε.

- Ζοιο ντοοάττοοτοτάοε Βτ.=το.!εοοοο8τοάτοτοο!τοο!ιοοεοε
οτ, :το διτο!Ιο άοε νοο άτοεοοι Αιοτ ιιιτττο!ι.ο;οττοτοοοοΠτ.

τ
”. ν. Η ο ! ε τ , Πτ. Ο. Πο ο ο ο οι· ιιοά οοιιι άττοτττοοάοο

Ατιτ άοτ Αοτοοτ!ιιοΒ· τ”τττΝοτνοοοτοο!το Πτ. Πιτ Μετά
8οο πειτε νοοι Βτοτοεο!ιοο8τοάτοοιι οτοοιιιοτννοι·άοο.11'οτοοτ
ετοάνοιοΑτοιοτιοοιτ Πτ. Ατοιτοοάοτ Κοτ1οιοοοττττ άοε
Αιοτ οτοοε άτττιτττοοάοοΑι·οτοε άοι· Βοτοτοάοοοεο.οετο.!τοιι
$το!!ο άοε οοτττο!τεοττοτοοοοΠτ. Μ. '1'τον τοεο ο οοά Πτ.

Α ο ο
· ο ε τ Β ο τ το ο! ο τ'τττάοε Αιοτ άοε άτττοττοοάοοΑι·οτοε

άοτ8τοττοο οι» 1οτοοιτοοε!ττοοο!ιοττοοπο Βτο!!ο άοε ,ο!οτοο
το!!ε2οτττο!ειτοττοιοοεοΠτ. Μ. 8ο!ι ιοτά τ ο,οινο!ι!τιιοά άοιο
8τοάτο.ιοτπιο Βοετο.ττοιιοιτνοτοοετο!!τννοι·άοιι. ·- Ποτ Πο!ιτιο άοτ ιοοάτοτοτεοοοοΕ'οοιι!ττττάοτ ο1οε!ιτοιιοι·
Ποτνοτετττττ,Ρτοτ. οιοοτ. Πτ. .1. Κ!οτο (Ροι!ιο!οΒο) τετ. τοοι
Ρτοτεοε άοτ τοοάτοτοτεο!ιοο Ρι·τττοοττεοοιοιοτε
ετοο πο άοτ ΠοοτοοννοτΠοττοτετιο.τοτοοοοτ ννοτάοο.- Ποτ Ρτοτ'οεεοτ άοτ οιοάτοτιιτεο!ιοοΟοοιιιτο :το άοτ ιν."
εοοοοοτΠοτνοτεττοτΠτ. 8 ο τ

ι
ο 1 τ'ο_το ιν τετοιιτεοτιιοοννοοεοο

νοο άοιιι Διοτο άοε Πο!τοοε άοι· ιοοάτοτοτεοοοο11ο.οιι1τοτοοτ
!ιοοοοιιοά :το εοτοο8το11οτετ άοτ Ρτοτ. οιοοτ. άοτ Αοτιτοιοτο
Πτ. 'Ι' ε ο ο ο. ο ε ε ο νν οτε Ποοοιι οοετ.ττττοτινοι·άοιι.- Ποτ Βοοτοτ άοτ Ποτνοι·εττοτθτοεεοο, Ρτοτ'οεεοτάοι·τη
ετο!οετοΠτ. Οοο τοι! 11ο!ι Μετά. !ιοοτο;.>;οιο 23. Ε'ο!ττοοτ
ο. 8τ. εοτο 50_τττοττοοε 11οοτοττοοτ!ττιιιο.- Ποτ Ρτοτοεεοτ άοτ Ρ!ιοι·οιο.!το!οοτοο.ο άοτ Ποτνοτεττο.τ
(ττοεεοο,Πτ. Ποτ! θιιοο το·ο ο ε , τττττάοιοοο.ο!ιεττο άοο
Βοοοετοοά. 2ο εοτοοιοΝοοοτο1,οοττετάοι· οι·ετοΑεετετ.οοτοοι
ροοτιοοοο!οο·τεοοοο 1οετττοτ το Βοοο, Ρτοτ'.οιιττοοτά. Πτ.
.το!τοε θτορροττ, τιοτοτ'οοννοτάοο. (Ρτοτ'.Θοοοτρτοοε,
ινο!οοοττοι οττοοετοο Μοοοτ εοτο 60. 1.οοοοετοτιτοι·τοιο!ιτ,
ετοιοοιτοο!αιοιιτ!το!ι οοε 11τν1ο.οάοιιά !ιοτ εοτιιοιιιο‹!τοτοτε‹ιτιο
Διιεοτ!άιιοΒ·οιι άοτ Ποτρει.τοτΠοτνοι·ετττττοι·οο!τοιι, ιιιο ννο!οοοι·
οτ οιιοο νοο 1888-79 οτε Ποοοοτ τνττ!ιτο. τοι !οτοτο·οοο.οοτοο
.Μοτο ννοτάο οτ οτε Ρι·οτ'οεεοτ οτά. άοτ ρονετο!.ΟοοιοτοΜοτο
Βοετοοο οοι! νοο άοτι. 1880 Με. Ρτοτ'οεεοτάοτ Ρ!ιοτοιειοο!οετο
οοο!ι θτοεεοο οοτοτ'οο.)- Πτο Ρο.ι·τεοτ Αοοοοοι το άο Μοάοοτοο 1ιοτάτο
Ρτοτ'οεεοι·οο Ε

.
τ ε τ
.
ο τ (1.οοάοο) οοά Β ο ο ο τ τ ο ο τ
ι

(Βοτ!το)
οοτιο2ιι οτοεττοιοιττττο οοεο·οι·ττ,ςοιι Μιτο!τοάοτιι
άοτ Αοοάοιοτο ο·οινο!ι!τ. (ΜΙΒ. το.Ο.-έτο.)- Ποτ οοεοοι·οτά. Ρτοτ'οεεοτ άοι· ιτοττο!ιτ!τοοοο!!άοάιοιο:το
άοτΠοτνοτεττοτννττττοιιι·ο,Πτ. Α ο ά τ ο ο ε Β ο ε ο ο ο ο τ ε

; ο τ
,

τοι οτετοο 1.οοοοε
'

τετοιιτ εοτο Αοεοοοοο-εοτοοτ 8το!!ιιορτοοτοοοοο ινοι·άοο, οοτοτ
Βοοιεετιοο τοι Ποτνοτειτοτενοτοοοάοτοττάοιιι '1'ττο!οτοοε τι.ο.
Ρτοτ'οοεοτε.-- Ζιιοι Οοοτο.ι·οτ άοε θο!τονο-Ηοεοττε1ε το
1!άοε!τστοτετάοτ οτεοεττο·οΘοοτ!!'ο άοε Οοοι·οτοτοεΠτ. Πο

τ ο ε οι ο ε τι οτοοοοτ ννοτάοο.

ο- Ποιο Οοιιεο!τοοτοοάοε 1ττοε!ιοιιοτ!τ1τ!ττοτοοερττο!ε.8τοοτε·
τω. Πτ. Π. Ρ. Π οοο!τ τ, τετ νοοι άοιιτεοοοο Κοτεοτ άοτ
ρτοοεετεο!ιο τοτοο Αά!οτοτάοο τ!

.

Ο!ε.εεο νοτ
!τοο οο ι.νοτάοο.- νοτετοτοοο: 1

) Αιο 27. 11οοτοο.ι·το .1ιιι·_τονν(Ποτ
ροι) άοτ άοτττττοττοτρτοοττοττοιιάοΑτιτ Πτ. Α ο ο

· ο ετ Κ ο!
τοτοοτο τοι Τ!. Ποοοοετοοι·ο. Ποτ Πτοοοεοοτοάοοο ννο.ττο

ΗειοιοιιιΒ
τ.ς·οοοτοοιιοά οοιτο εοτοο οιοάτοτοτεοτιοΑοεο!!άοορ;

οο άοτ οτροτοτΠοτνοτετττττοτ!ιο!τοο, :το ννο!οοοτ οτ νοο
1858--57 'ετιιάτττο. Νοοο 1ττ!τιοτ.ι·ιιοο·άοτ Ποοιοτννττι·άοοπο· οι·
οοτ'οοο·εΚττοτιερτο!εοτοττο θάεοροο (1ττν!ειοά),άοοιι ντοΙο
.Μοτο οτοοττεο!ιοτΑτττ το Ποτρο.τ. - 2) Απο θ. !τ'οοτοοττο
8νττοάοειτοιθοον.Κοννοοτ άοτ 1οιοάο.τοτΠτ. Πιτ ο ε

. τά '1'ι·οο
Μοτο οπο '1'νροοε τοι Αττοτ νοο 42 .1οτιτοιι. Ποτ νοτετοτ
!ιοοο ετοτοιοτ.οΜε 8τ. Ροτοτεοοτε οοά οποιο, οε.οτιτοοι οτ
1τοτοοΖοττ το άοτ οτοετο·οοιοοάτοο-οοττοτοττεο!ιοτιΑοοάοιοτο
ετοάτττ!ιοττο,τιο .Το!ιτο1880άτοΠοτρο.τοτΠοινοτετττττ.Νοοο
Δοεο!νττοιιττεοτοοτ8τοάτοο!τοεεοι· ετοο τιο 1τ!οο!ιοοΝοετοο·ο
(1.τν!οοά) οτοάοι·. νοο ντο οτ ε οτοτ τιε.ο!ι8ιπ_τιτάοετοττοοτ
ετοάο!ιο.-- τ!

)

1ο Κοντοο άοτ νοτοοεοτιτοάοτοΠτντετοοετιτ2τΠτ.
Α1οιιε.οάοτ '1'τοτο!ττ, "Η .Μοτο .το οο οτοετ ΠοοΒοο
οοττττοάοτιο·.Πτο οτοτ!!ο!ιοΡτοιττε ττοτοοτ εοττ1862Με. -
4)1ο .1ει!τοιάοτ 8οοτττττεο.τετάοτ θ!ιοι·εεοο'εο!ιοο Οοιινοτοο·
οιοοτε-1.εοάεο!ιοττ,Πτ. 8

.

Κ. Ο οιιτεο!ιονν, ο.ο Τοοοτοο1οεο.
Ποτ νοτετοτοοοο τετ ιοοτιττοοτι!ττοτοττεο!ιοοτνοι·ο·εττοτοο.το
άτοοονοτετο!ιοοάο@τοάεοτιοττενοι·εοιοοι!ιιοτττου;οι· οοοο οπτο
τοοά εοτοοι·Κτοο!ι!ιοττ οτο τοτοτοεεε.οτοε«Ρι·οτοοτοο!τοοτοτ!
εο!ιοτ Βοετττοιοοοετοοοοτ νοττιτττοοο·ττε.ιιτοο.ττεοοοτνοτ
Ιοττοοττοοάοι·οο άτο !οοάνντττοεοοοτ'τ!τοοοοΜοεο!ιτοοο»Με·
ο·οοτ1ιοττοτ.- ΠοτεΒ'τοοτιο.οιτοτετοττοοιοοτεοοάοτ άοιι 8οοτοτττ.ι·άοτ Αο
τ!ιοτ!ιιοι.;Γτττττεοο.!τεο!ιοοΒτοοοτινοτοοοιιάο! Πτ. οιοά. Βο
!οννε!ττ Με νοτττοτοτ άοε Μτοτετοι·τοοιεοιιτ άοιιι οονοτετο
οοοάοο ντι. τοτοτοοττοιιο!οοΠοοετοεε ποτ Βο!ιοιιιοτ'οοο·,άοε
!!άτεεοτοιιο!ιεοοτεττεςοτθοτι·ττο!ιοοοοο Ροττε.- Ποτ 1.οοάεο!ιεττεοτιτΒιιοιοοοεΙ‹τ ννοτοτ τοι «.Ιοε!ιο
οοά_τοΙοτο»άονοτ. οτοο 8το!1οτο άοτ Βοοάεοοεττ άοε Κτοτεοε
Ροεοοοο!ιοιι_το(θοιιν. Ροττο) οοοιιοοοιοοο. Πτο Πτοοετνοτο1τ.!τ
οτεεοτοι ττττ!τοτιοοΠοερττο.! εοτοο άοτοτττο;ο,άεεε ο!!ο !ιο.!!ιε
.1οτιτοάτο Δοτοτο εοινοοοεο1τινοτάοο, νοο άοο Ρο!άεοοοι·ο μι·
οτοοττο τοάοο, ννο!ο!ιο«Μο άτο Ηοοάεοοοοο ο·οννοοοεο!τ»που
άοο. Ποτ νοτεττιτοοάοάοε 1.ιοοάεο!ιοτ'τεοιοττετ

Ηοοιοορο.κτο.Η ”ι·.)- Αιιε άοιο τοι «τντοτεο!ι» νοτοττοοτ!το!ιτοο.Το!ιι·οεοοττοοτ
άει· Μοε!το.οοτ Α!ιτ!ιοττοιιιτ άοτ τττοτ!το!ιοο θο
εο!!εοοοτ`τ ει” ιςοοοιιεοτττο·οο Ποτοτ ετττττοοιε
τοι· άοε νοττ1οεεοοο.1ο!ιττετοτετοτιτ!το!ι,άοεε άτο θοεο!1τιτοο.ττ.
ποιο 1

.

.1τιοιιοτ1899280 ο1ττε!τοάοι·(Το ιοοοτ Με τιιι νοτ_το.οτο)
οττο!το. Ποτ!οοοιι οιιά Ποτοι·εττττοοο8οοινιιτάοο τοι Βοττο!ιτε·
οι.οτο ο Αοτοτοο τιιι Βοττοιτο νοο 430 11ο!. οοά άοτ ννιτωο
οτοοεΑτ2τοε ττοΒοτι·οο·ονοο 15 τω. ο;οννο.!ιττ.Αο!ιτ (τοεοοοο
νοο Αοτ2τοο, ννο!οοο·ετο!ι το άτοοετ!τοτιοοιιοά οοτεττο1το!ιοο
ΑοετοΙο.<.τεο!ιοττοο:το άτο θοεο!!εο!ιοττιτοννοοάτ!ιο.τιοο,ννιιτάοτι
οιι.ο!ιΜοο1τοο!ιοττοοτ'ττοάτοτΠτο Βτοοο!ιιοοο !ιοττοεοο 1123
του!. 12 Κοο., άτο Αι1ε,ετεοοο498 ΗΜ. 88 Κορ., εο άοεε οοιιι

1
.

.1οοοοτ 1899 το άοτ Οοεεο 629 Μι!. νοτο!τοοοιι. Ποτ οο
ιτ!τοάεοοτττοι.τννιιτάοτο άοε .Ποτ 1899 νοο 2 πιο' Β τω. οτ
οϋοτ. Ζο Ε!!ιτοοττοοτοι·ο?οτ άοε .Το!ιτ1899 ννοι·άοοάτοΑοτοτο
Ν. 8
. 8οοεεο!τιι!τοο!ιτ, 11. Ν. τοΐοτοοοο οοά Ποτ!
ΚΙοτο οοά το ΠοιιάτάειτοοΡ. Α. θο!ιτι·_τ τετοιο οοά 1
. Γ.

1 ιν ο ο ο νν ο·οννο!ι!τ.- Πτο Βροοάοο τ”ιττάοε :ιοί άοο Νοιοοο Πτ. Βρττοιοο' ε

οο!ττεε!τοο εοτοοε 25το.τιι·τΒοο Βοάοοτοιιι·-.1ο
οτ!οιιιοε οοετττ'τοτο (1ορττο! οο!ιοο οοτοττεοοοοοιι
4009 οτι. οττοτοοτ.- Αιο 28. Αιιο·οετ (4. 8ορτοιο!ιοι·) νν!ι·ά το Βτττεεο! οτοο
ο.οε Αοτοτοο. Βοο!ιτεο·ο!ο!ιττοοοοά νοτννο!τοοοεοοοοιτοο οο
ετοοοοάο τοτοτοοττοοοΙο 00οΐοι·οο2 τοι· νοτοοιι

ο
· ιιοο· άοτ 8νοοτ!τε οοά άοτθοεοο1οοοτε!ιτοο!τ

οοττοο 2οεο.ιιιιοοοττοιοι1.8το ννττάνοτοιιεετο!ιτ1τοο 5 Τομ
άιιιιοι·ιι ιιοά ετο!ιτοϋ.άοιιι 1Γ.το11ιιεεάοτ οοετο!ιοοάοοΒοο1οιοοο
τττιιο,ο·εετετοιιιοοοτ'άτο νοι·οτοττοοιτάοτ 8νοοτ!τε οοά άοτ θο
εοο!οοοτε!ιτο.οοοοττοο,ιοττ άοτ οτιτ!τοοοοΠοοοτννοοοιτοΕ;άοτ
Ρτοετττοττοο.άοιιι ντ7οττοοάοι· ϋτΐοοτ!το!ιοιιΠοιιεοι· οοά ιοττ
άστοο!!ιτοιοοτιιοοΜοεετοο·οΙο,άοι·οτιννο!ο!ιο(οοο;οεο!ιοιινοο άοτ
Ρτοετττοιτοο)άτο νοτοτοττοοει άτοεοτ Κτοο!ι!ιοττ ννττ!ιεο.οιοο·
!ιττοιρίτννοτάοο!ιοοο οοεο!ιτττττοοο.- νοτ Κιιττοιο τετάοτ ττ.!τοετο Μοοο το οι”, άοτ
ττττ!ιοτοΓ!οτεο!ιοτ ιιοά Γοοτνντττ!ι Μ. Π. Κο!ιο, :το οτοοτ
1..ιιοο;οοοοι2οιιάιιοο·.ννο!ο!ιο ετοο 2οι· 1οτΙοοοιο ρτοεο!!το,εο
ετοτοοο. Ποι· Ητοο·οεο!ιτοάοοο!ιοττο οοι 20. .Τοοιιοτ ά

.

.Τ. εοτ
ιιοο 112.Θο!ιο ττετοο; οοο!ι το εο!τοοοτ.<.τοτεττοοτιιοά νοτ
!ιττ!τοτεειοοεετο·οιοο!ιοοτροτ!τοοοτΒ'ττεο!ιοοοεοο.<τοο.
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- Βε1 άει·Βιιεειεο1ιοιιθεεεΙ1εοΜΜ πι· 1Μι1ιι·ιιιιΒ·Με: νοΙΙιε
εεειιιιὰΙιοιι; Μ Με Η ιιεειιιιι νοιι θορμιιιετΜιὰειι,
ννο1οιιιι ειεε πιι( Με Ροο1‹ε Μπι ρι'ιιιι8· 1ιοειο1ιειι.
ειιι€οι·ιο1ιωτ.ινοτὰειι. Ποιοι· ὰοιι ιιιε1ιτΜε 1000θοιιειιειιιιιὰειι,
ινο1οΙιο νοιι Πι·. Ψ. Πιι1ι οτι. εεειιιιιιιιο1ι.Μιὰ ιιιιτει· εειιιοι·
ΑιιίεΜιι νοιι 1)ι·. Α. Ρ. Βοεο ιι κοοι·ὰιιΜ.εἱιιὰ. ΙιεΙὶιιὰειι Με

Βιθτ.1ιοΙοριεο1ι-ειιιιιτοιιιΞεο1ιο
Ρι·14.Μιτει.το,οιπο ΟοΙΙεοι1οιι νοιι

ιιοΙιερι·11ρΜ·ειωιι,ννεΙοΙιε Με Βιιτννιο1ιοΙιιιιε (Ιιπ ΙιιιρΐριιετοΙ
πιι( ὰειιι Αι·ιιιο ὰεε Κἱιιὰεε ι·ει·ειιιεοΙιειιι1ιο1ιειι,ειπε εο1ιοιιε 0ο!
1εοτ1οιινοιι 1ιιιρΠιιετι·ιιιιιοιιιοπιΜε ειΙ1ειι ΙΑιιὰοτιι ὰοι· ινωι
Μιὰ ὰοτἔΙ. ιιιε1ιι·.
-,ΡοοΙιοιιερἱὰειιιιειι. Ιιι ὰοιι ιιι ὰει· Πιιιςο1ιιιιιες
νο ιι Ρει.ε ι·1ιοϊ Πε οιιὰειι Β1Μ'ει·ιι Βο1ιιιννιιΙοιν1ιει.,ΒΜε11ιο,
Νιειιιο, θι·οεε- Μιὰ Ιειιι-Βιιιιιιι.>;οιιη·ιιιιὰ Μειι·ηεοΙιΙιιιιο εὶιιὰ,
ιιειοΙιὰοιιι Βοι·ιο1ιι(Με Ρει.οι·1ιοΡεοΙιειιΡο11ιειιιιοιε1οι·ε,ιιι Ιαιιι·- ·

πι· Με 04 Ροι·εοιιειιΜι ὰειι Ροο11οιιει·Ι‹ι·ειιιΙ-ιτ,Με ω” ὰει·
ει·ρι·τ12”ειιειιΗειεειιοεεΙιι ΜΜΜ· ΜπιΜε ει·ει('ειι. Β1ιειιεο1ιοιι·εοΙιτ,
ιιι 'Ι

'
τ ει ιι ε 1
1
ιι ιι 1
1
ιι ε 1 ο ιι οιπο ινε1τνει·1ιτοιωτοΡοοΙιοιιεριὰε

Με, Με ιιιο1ιτ ΜΜΜ· Ορί'οι· Γοιὰεττ. Πιο Νεο1ι(τεΒο ιιιιο1ι
ΡοοΙιοιιΙγιιιρ1ιοΜ; Μπι ὰιιιιοι· το".- Β ο 0 ι· 11 ιι τ.

ὰει· 8οοι1ιιιι Μι(Βειτοτειι. νοιι ινοΙο1ιοιιι1ιοι·ο1τε,=.;ειςειι201ιΒ'ιι.ΙΙο
τος1επιι·ι ειιιὰ.-- Ρ ο ε τ.

Μι Μιὰ, ικιιι1ιοι ὰοιι: Με Ρεετ @τα πιιι. Με» ὰιιςεννεεειιει·
Βαιιειωιι. Πιο Βιει·1ι!ιοΙι11οιιΜ. Μπι Βιιι;ειινναι·ϋπεο ,ει·οεε,
Με ιιοοΙι ιιι 1αιιιιοι·Ροετοριὰειιιἱο.
νι(οοΙιε ιιι Βοιιι1ιειγνει·ετοι·Ιιοιιειι2089 Ροτεοιιειι ειιιὰ 972 Μιο!ι
Μιιι.ΙιοΙιετ Αιι(ζιι.Βοὰει· Ρεει ει·Ιει;ειι.
1ιΙει1ιειιιιιι1ιιεΜιὰ ετε;ε1ιοιιΜιὰ ι“ι·οιιοιιΜε ιιιιι·, ὰιιεε Με Βο
ἰει·ιιιιε 1ιοιιιο ειι·οιιΒ·ειι Μεεει·εεοΙιι ει·ρ,·τειΓτ..Με το1οΙιειι
ιιι€ε1ιοι·ειιειιειιιὰ ιιι ιιΙΙει· 80110 ε.1η.τει·ε1ει.;και Μ Μι Με
Βιιιιὰιι·ει·Ι‹ε>ι·.Ιιι ὰει· οιιτορΜεο1ιειιΟο1οιι1οΜ: (Με 88111111·
Ιιο1ιε:ιιειειιιὰ;;ιιι. - Αιιε 111(Η 1161Μιὰ 1ιοιιοτὰἱιι;;εειιι Ρειετ.
“Η εοιιιο1ὰετ..

ΒΕ.

ν ει: ιι ιι 2: Ιιι Η ο ε ε ει 1 ε Κ (θοιιν. ΚιιΙιι;Μ ιε1 Με 8ιε1Ιο
Με Ιε1τειιὰειιΑι·πειε επι ϋττΙἱοΙιειι ΒιιιιὰεοΙιΜιεΙιοερἱΕιιΙ (88
Βοι.τοιι) ει·1εὰιι>;ι.ΘεΙιεΙ1: 12501161. Αὰτεεεε: »Μοοε.ιιεοπειε
Βειιοκει.εεΥπρο.ιιιι».- υιοθεεειιιιιιΜΜι1 ι1ει·Κι·ειι1ιειι ιιι άειι ΟΠΠ-ζ
1ιοερι(Μειι·ιι 81. Ροτει·ε1ιιιι·ι;ε Βοτ.ι·ιη.ι;πιιι 27.11'εΒι·.

ὰ
. Ι. 8188 (280 που. Με ιιι ὰ. νοι·νσ.),ὰιιτιιιιτετ688 'Ι'γρΙιιιε -

ἶ`

Π, .==.εεεεεεε2222-έ
:_(°Χΐ:2εεεεεεεεεΞεεΞ
Π-νν-ωἶἶΐεἶΜἶἶἶἶἶἶἔἔΟβ”ἑ:ἑεε:πε:Ξἐ
ιθθ4Βί)θθθ413957%Η521θ75464δθ4829102

Ιιιι Κνειεο (..1ινικι1γιιεικ(Οσον. Βιιι·ιιι.οινιω ξ

11710ειπεΒοιιι1ιιιγ νοπι ό
. Με” ιι. 81. €ειιιε1- .

νοιι ὰειι ιιι ὰει· Μαιου .
1 (85 ενειι.ι, 788 Βγρ1ιιΙιε- (52 ινοιι.ι. 1069ε1ιιιτΙεο!ι- (7 ιιιο1ιι·ι,

· 84 Ι)ιριιτ!ιοι·ιο - (2 ιιιεΙιι·), 80 Μιιεειι·ιι- (4 ι1ιο1ιτ) Μιὰ Η

Ροο1ιοιιιιι·ειιιΙιε- (1 Με» Με ιιι ὰει· νοι·νν.).

Μοττε1ιτΜε-Βυ11οτιιι 81. Ροτοι·ε1ιιιτεε.

ΡΜ Με ινωιιε νοιιι 21. Με 2Μτι 27. Ε'ο1ιτιιιιτ 1899.
Ζιι.Ει1Μ” Βιετ1ιο(ΜΙο:

1
) ιιιιοΙι θεεοΙιΙοο1ιτΜιὰ ΑΙτ.ει·

2
) ιι:ιο1ι«Με 'Ι'οσΜειιι·ειιο1ιοιι:- 'Ι'γρ1ι.οιυιιιτ1ι. 1, ΤΗ11ι.πω.25. Ρο1ιι·ιει·οοιιι·ι·Μιε0,'Γγριιιιε

οιιοοΒεετιιιιιιιιιιιεὰει·Ροι·ιιι0, Ροο!ιοιι Ο
,

Μπεετιι θ
,

8οΙιει·1ιιοιι ό
,

Βιρ!ιι.1ιοτιο 10, (ΐι·οιηι 1 Κσιιιο1ι1ιιιετειι10,Οτοιηιδεο Ι.ιΠΠζ'ΟΠ·
οιιιΖἰιιιὰΜιε 27, Ει·γειρεΙιιε 4

.

θι·ἱρρο 5
.

Ο1ιοΙει·ιι ιιειιι.τ1οιι 0
,

Β.ιι1ιι· 3
.

Βρ1ὰειιιιεοΙιε Μπι" Με Ο
.

Αοιιτοι· θεΙειιΙιι·Ιιοιιιιιε.

Πιο ειιιι;ε1ιοτειιοιιΙιιὰιει· 1

.ιιιικοποεπ1τευειι-Εππ·πιπιπ ὰετῇΒι101ι11ε11ἀἱ11τιε νοιι ΚΪΙΪΒἙΟΚΒΒἡιιι
8ι. Ρο1ειΕ1ιιιι€,ΝεΧεΒη1Έ. 14, εονιιιο ιιιιι11Μιἱιι-ιιιιὰιιιιεΗ1Μ1. ΑιιιιοΜ:Μιέριιιρτο1τοιι Μι€ΜΜιιηιωι. Η

ι.ιειιιιιε Ο
,

Ρει·ο(ιιιε ειρἰὰειιιὶωι ,Βο1ιΚι·:ιιι!ιΙιεἱι 0
,

Αιιι.1ιι·ε: Ο
,

Ηγὰιορ1ιο1ιἱο 1
.

Ριιιιι·ρουιΙΗΜιει· Ο
.

Ρχει.ιιι1εΜιὰ Βορτ.1οιιοιιιιε 2
,

'Γιι1ιει·οιι1οεοὰει· Ι.ιιιιε;οιι 09.'ΓΜιει·οΜοεο Μιὰετοι· θι·ςιιιιε δε!.
ΑΙΙιο1ιο11επιιιεΜιὰ Πε1ιι·ιιιιιι ιτειιιοιιε 8

.

Ι.ε1ιειιεεο1ινΜ:1ιοΜιὰ

Ι Αιι·ορΙιιιι 1ιι(Μιτιιιιι48, Μιιτε.ειιιιιεειιιιιΠε Π, ΚτειιιΙι1ιε1ι.οιιὰοε

Ε νει·ὰιιιιιιιιςεσιειιιπΙε49. 'ΓοὰτεοΙιοτοιιε 85.

&

-
___._ _____.. . έ

, + Ν$$.ο1ιετο 81πιιι:ιε άοε νοι·ειιιε Μ. Ροτοτε

( Βιιιι·8ει· Δοτπτο· Βιοι1ετε.;; ε1οιι 18. ΜΜΜ 1899.

1 ΤειΒΘεοτάιι11ιιΒτΑ Πιιι.ιιιιε: Ζει· ΨιὰεΙ'εοΙιειι
Βειιοτἱοιι,

ο Νει.ο1ιει:ο 8ιτειιιιε άσε Βοσ.τεο1ιοπι $ιι·ιιι:11ο1ιοπ
17οτο1ι1ε: Μουτ” Μπι 8. 1118.” 1899.
ΤωΒεεοτὰιιιιιιΒ:Πι·. Α εειιιιιτ Μ: Πο1ιοι· ΡΙιοερ1ιιιτιιι·ιοΜιὰ

Ππε ΠιιτετεοΙιεἱὰιιιιἔ νοιι Βειοτει·ιιιτιο.
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Κ1ιιιιετιεο1ιει· Ψε1ι1-0ιιι·οι·τ. Κιιιιιχε- ειιά Ψεεεει·1ιει1ειιετε.1τ

,,ΡθθιΤ.ΤΕ.ΥΑΧΧΒ”
Βεειιιι1ιιιιιι άεε θιει'ειιι ΡΙιιιοι·-Βιιιοι·8, 7 1νειει νοιι Βιι·ιιιεΙι, ω! Μπι 1ιοΙιειιει.»
άει· Πιιιιιι, ιιι ω..ιωωι ει:1ιόιιοι·,εεειιιιι1ει· θει18Πι1. ιιιιιιιιιειι ειιιοε ε1τοιι, Μειζο
ι1ειιιιτειι Γιο1ιιειιιιεεωιιι1εε εε·Ιοι:ειι.

(Γιιιιιπειι 20 Μιιιιιιι-ιιι, Ρι·εἱε 15 Κου ).
Ξειιεοιι νοιιι 10. Μειι Με ειιιιι 10. Θερτειιιι:ει·.
Βιιιιιει· Κιιιιιγε Με ΒιιιιοιιιιιιΙι·1ι. Ψιιεεει·Ιιει!ιιιιειιι1ι ιιιιι. ειΠειι οιι”οιόει·11οιιειι

νοι·ι·ια1ιιιιιι€ειι, εο κ. Β.: 17ιιιιιιοιιΒΜοι·Με: Απ, 1)οιιοΙιειι νοι·ει:Ιιιοι1ειιειΒγειειιιε,
ιδιιιιεο!ιο Πάει· ιι. ε. ιιι. Μοοι·Μιι1ει·,11Ηιεεεεειιιιιι

θἴιιιιιεειἰΙι.
-3 ποπο Ρειιειοιιε.ιε

Πει1ιιιιει.Μιειι ιιιιτ ιιιϋΜιι·ιειι Ζιιιιιιιιιιιι.Ρειιειοιιερι·ειε ΒΜ.5Ο 1(.1ιιε8 Με. ριο Ρειιιοιι ιι.
ιιι°0Τε.Ε. Νειι ειιΓεεειιιιιεε ειι·οεεεε2-ει6ι:1ιιεεε1νιιιτειι:ε1ιιιιιι1εειπε30Ζιιιιιιιειιι επι Ιιο1ιοιι
11ΐει·άει· Πϋιιιι Πιτ ι;εειιιιιιε Αιιιειεειιιιε. ΑροιΙιε!ιο, Βοειιιιιιιιιιι. Μιιει!ι ειιά ΤΙιειιι.ει·.

ΙΙι·. 1ΐοιεοΙιενιε1η,ε ©0880. που ειιιι;ειιοΙιτοιε Αιι€ειιΙιΙιιιι1ι ιιιιτ 1ιεειιιιιιιιΞειι
.

Βεττειι. 82 ω. ΜΜΜ ιεοΙιι·ι με1εςειιε. νοΙΙειε.ιιιιη; ιιιϋεΙιι·ιε Πε.ιεο!ιειι πι” θεεαΙιιτι.
ιιειι:ειι νετειι·ειιι. ειιά ειιι;ιιοιι ..κι ιιοι·ιιικενι·οιεε Πιτ Ριιιιι11ιειι. Θειιιιιιε ΑιιεΙιιιιιι'ι.
οι·ιΙιειΙειι: προ” ι·ορ. 11ειιιιοκ·ι..εει οι. .ΤΙιικοιιε.πι. Διιιιιιιιιιο·ι·ριιιιιιο«Ποι·γιιιιιικιι» οι1ει·
Με :επι 10.Με ιιι 8ι. ΡειειεΙιιιι,ι; Πι. πιω. Αι·ι·οιιει.(Βιιιιιιειιοιιεε γ.ιι.88. 1)ιειιει.ιιε:
Ποιιιιει·ει:ιρ; ιιιιιι ΒοιιιιεΙιειιιι ιιιιι 1 Πω). (42) 8-1.

Ήμαἑὲἑωβή ττττν»

¦
εΐ:;!

ΒΑΝΑΤΟΒΤΠΜ
ιιιιτ Ρε·ιιε1οιι

ιι
ι

ΙΗΜΙΠΒΕΝ, 8ιιιιιιιιιιιιιιιιιι, Πιιιιιιιιιιιιιιιι!ι.
Ηε11- ιιιιι1ΡΠεεειιιιειιιιι Πιτ Ι·Ξι·1ιοΙιιιιιιεΙιωϋιίιψε, Β800ιι7ιι10Μ:οιιΜη

ιιιιιι ο1ιι·οιιιεεΙιΚι·ιιιι1ιο_ιειΙοι·Αι!.
Βι·όιΐιιιιιιε 1ιιι Μαι 1889.

ΑΜ' άεει Ιιει·ι·Ιιοιιειειι Ριιιι1ιιε εεε Οιιι·οι·ιοε ιιιιι πει ιιιιιιιι,ιιιιι ιιιιιιιιιιι
Αιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιι·ιιιιιΛιιιιιιιιιιι 118ετειιΒιιιιιε άεε ινοΓια.' ω” Μι...! ν...] [Μ.
177ιεεειιεοΙιιιιιειιιρϊο1ι1οιιειιιιιιιιιιιιιιι-ιιιιιιιιιιιιΝιι"ιιιιιιιιιι°8ι·εε1ι8ι1.Πιιιιιιιιιιιιι
ιιηιιιι:ΙιιιιΠιτ Νιιιιιιιιι·ιιιιι,Βιιιιιιιιιιιιιιιι(28.ιιάειειιιι1ι, Πιιιιιιιι,Ειιιιιιιιιιιι,ω- ιιι
ιιιιιιιιιιιι1ιιιιι. ιιιιιιιιιιιιι Κιιιιιιιιι(1Ήοο1ιειι).1|ιιιιιιΜιιιιι-ιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιι, πιει
ιιιιιιΤιιιιιιιιιιιιιι(ιι. Οει·ωΙ). 8ιιι!-,ιιιιιιιιιιιιιτιιιι ιιιιιιιιιιι Μπιτ.ιιιιι Μιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ι;ιοεεειιι ιιιιιιιιιιιιι8ι1ιιιιιιιιιιιιιιιιιι._ Ρειιεσετειιοιι. Φ
ΠιιιιιιιιοΙΙιει· επι άει· Αιιειιι1ι ιιιιιιιιιιιι8ιιιιιι·ιιιιιι"Με ω." Θωθ" Μ"

Με. ΕιΜι!ιιιιιιιιι1511ιεπι Βοειιιει· από 1νει|ι1εειιιιιό.

1

Αιιι“ιιιει!ιεειιιε 3ιιειΙιο1ιοΒειιιι.ιιάΙιιιις ειιά ΠεΒει·ιι·ιιι:1ιιιιι,ι;.
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Βιιιιιιιοι·ιιιιιι Ηιιιιιιιι1ειι.

ΒρειιιΕοοιιοιιε-ΑΡραιαιο πιό. Ο1ιιοοιοιιιιο.1
. ιι

ι

Βιιιιιιιιιι Βιιιιιιιιιιιι Ι.ιιιιιιιιιιιιι
Ι.ι?ιριιει·, Πι·ε.ιο'ειι,

ιιιιι.ιεΙει ινοΙο1ιει· εε ιιι681ιοΙι κι,
ΚιειιΙιειιεεΙο, ννοιιιιι€1ιιιιιε. Μ»
ειιιΙΙο ιι. ε. ιν. ιιιιιοιιιιιΠι ινειιι€ει

οΙιειι, οΙιιιε 68% Με ιιι ιιοειιιιιοι

εο1ι5.0ιει.ινιιιιιιιιι.

:κ Βευρι-νειΙιειιι'
Πιτμια Βιιιιιι1ειιι1ω.

Πειιι·1 Κιι·εε1ιΒειι,
Ι.ιιι;ει νοιι θιιιιιιιιιινεειειι. ι:Ιιιιιιι

ιιιεο!ιοιι ιιιι‹1 νειΒιιιιιΙ-Αιτι1ιεΙιι,

Με. Ρετει·ε1ιιιι·ε,
ΑόιιιιτεΙιτΞΙτε-Ρι·οεροστ. Μ Θ.
(28) 3-2..

Βιιιιιι1ειι ε1ιεο!ιιι !ιειιιιιι·ει ιιι ιιιε.- 1

τειιεΙειι θεεειιειειιιΙε ιι€οιιιιινιε Ιιε- ι

ιιι. άει· Βιπι1ι Ι)ινιιιε!ι 11ιιιιιρίει·νοι·1ιιιιάιιιιις.

· Ρι·ειι πω”. ΚιιΕπιι·ιι.

Α ?Με Οιιι1ιιιι·ιιιε Μιο!ιε1εοιι.
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Ιιιι ΠειιτεοΙιειι ΑΙειιειιάει·-ΗοεριωΙ Μιά
Νεο1ιινειε ειι1ιειΙτ ϋΙιετ πι· Ζω ι1ιειιετ
ιωιε Ρι1εΒει· ειιά ΡΙΙοδιοι·ιιιιιοιι Πιτ ι1ιε

ρι·ινετε Κιειι1ιοιιμΠοΒε (μμε Ζε1ι1ιιιιε
νοιι 50 θορ.`ι.

Αι1ιοεεειι νοιι Κιιι.ιι1ιειιρΠεεειιιιιιοιι2

Ο18ε. Βοι1ε>, Βιιο. σειρ., 14 ειπε., μ. ω.
κε. 2

.

Βεριε. Φωιοροεεε. Πε.ιιοεει, Φγριιι·ι·ειι·ι
εκει: γι. μ. 45, κε. ι

θε1ιινοει:ει·Οοτιει. 8οΙιιιιιιιι, Π”. ιιοιικ·ι

4 ρ. ιι. 7
,

κε. 12.

1Πιιι·ιε ΠοΙι1, Β. Ο, 1
. ι, 44. εε, 3.

Δ1εκειι0.ι·ε. Κεεει·ιιιονιι, Βιιιιο.ιιε.ειιοικε.ε
γι. ιι. 61, πιε. 82.

Κατω Ψιι11:1ει·, γι. Οοιιιιιοεε ιιορ. ιι Πει
·ι·ε.ιεΠιιοιιοκοιιγι. χ, 4

, π. 11.

Ε'ι·ιιιιθϋ.1ιειι,

ο

117.θ.,17. Ποιο. Ηειιε Η Ιθ,
ε. 10.

`

Ει·ειι Πεεο11Ει1εε, Πει. Ποχ·ι.ειιεειι,μ. Μ,
π. 16.

Οι. 8ι.εΙΙΙιοΓειι.
Εεεε ‹ι. Γιιιιιιεε1ιειιΚιι·ο1ιεθ-Β, Ο..19.

(δειτε ΟΜι·ι·.ιιοιιιι,θεριιοιιοκιι.ιι,ιι. Ν: Π.
περι. 19.

Γει·ιι.ριιιι
οικω γιιιιιιιι ιι. 80, κε. 17.
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Η'. ΒΑΡΙΙ.ιΕ1.·17ΒΙΝ
οωρίοΙ11οιι Με το111εο1ιοε, Ιιτε11τ1εοπτ1οε:ιιιι€1 :11ο

νοτι1ειιιιιητ Βο16τάοτι1άοε ΜΙΙ:το1.
Πιο Βτοε.οΙ111τοΗΒΗ ε1ετι

ΒΑΙΙΙΤ·ΜΡΙΙΑΕΙ.·ΨΣΙΝ
Με ΝεΙιτιιιι€ε-, ΚτΜιιευιιΒε- ιιπά Ηο1ΙιιιΙΙΙ.οΙ

Με Βοοιοτε άΘ-Β8.1°1°Θ,
ΙΙΙ/ΜΙ ειιιί νετΙειιι€ετι νετεειιιότ.
Ι'οι·ιΙΙ8Ι1οΙι νοιι θοεοΙιιιιιιοΙτ.

Αι1ΓΙπεινε.Ιιι·ιιιητιιτιοΙιΡαειοιιτ'ε .Ξ .
Μει.Ιιοάο. 1 τ

Ζιι 1ιιι.Ιιο:ι1ιι ιι11ωιΙ1οιιιοτοιιΨοΙιι1ιο.1ιόΙ8., '

ΔροτΙιοΒοτ-Πηιιι1ιιοπιιπάΑροτΙιοΙιοιι.
ΟοπιιπιφιΙο ΙΙιτΝτι0ο8ιιἰιι1-Βιιι›Ιι:ιο1ι
8 Ι'ιιΙοιισο (11τ6ιιιο) 1·'ι·ιιιιςο.

·

Μ
α
ιι
Ιι
ϋΙ
ο
εΙ
ο
Ιι
νο
τ
Ν
ει
ο
Ιι
π
ιε
ι:
Ιι
υη
ο
π
!

ΚιιοΙΙ & Πο. Μ... 1....ιι.,1ιιιάνν188Ιιαΐοιι ε. χ' Β1ι.

9 εΙιι ιισ.ι:Ιι άοιιι νοτίεΙιτωι νοιι
ΡτοΙ'. ΟοΙΙΙΙοΙ›, ΠεΙι1εΙΙιοι·ιτ,

(ΚΠοΠ) ι1ε.τριεετσ·1ΙΙο'Ι'τιπι1111-ΕΙΗ0188-νοτ
ΜιπΙιιιις. _

νοτιτΙο1ο1ιο:

,, ΙΙο1ιετι1Ιο ΉἱτΚιιιηιΙοεΤειιιιειΙϋΙπ ΜΙ ΠετιιιΙιτουΙΙΙιε11οπάετΚιπάοτ°
νοιι Ν. Ρ. 911ΝΙ10ΒΙΝ, Ρι·1ντιιι1οτειιτιπι ιΙοτ Κ. Βιιεε. Μ1Ι1ωτ-ΑΙωάοιιιΙο

ιΠ_Ιοτ8ΙιτήιιΜει112ἰιιο.1897,Ντ. 1
). 1

81ε1ιοο.ιιοΙιιΙΙο νετϋ11'ειιιΙιοΙιιιπικοιιϋΙκιι· 'Ι'ειιιιιεΙΝιι νοιι:
Ποτ'. θ. Ι'1οτοι·ιΙΙ, Πο1ιΙεΙΒοτ,ι;,Ρι·1ιιΙΙΙι·υ.τ2τ.τ. Βιι8·ιοΙ,Βι·Ι1ιιιι,Κ. Πο!ωρίοΙ, -
8ττπεεΒιιι·,=;,Κιιιι1ετατω 11η, ΑιιοΙιου, ΠειιτεοΙιο 9181110111.ννοοΙιευειοΙιι·1Γι

1898,Ντ. 11, 25. 50, 1897, Ντ. 8
.

1ο1ι1:1η·ο1-Β1πο1τιο-Τοι·1:11ιάτιπε.

(ΚΠοΗ)
ΟεεοΙιττιειο1ι- ιι. Βετι1ε:ΙιΙοε65
1οΙιτΙιγο1-Ρτερειτειτ.

81εΙιε «ν7ττ.Ι.ετ:Ιι>1897,Ντ. 89, ρο.Βτ.1184.

8οιιι1ετε.Ιιάτ11οΙιοτω? ΙνιιτιεοΙι πι Ι)1εΙιετοιι ιΙιιτοΙι Με Ηετι·ειι:
(17) 28-8 ΒοοΙιοτ 8ι θτιιΙω, 8ι. ΡοτετοΙιιιτ8, Η. Οιτο μ., ΜοεΙταιι.

ιοιιιιιτοι

. ννἰττΙ πι1τ ΕτίοΙἔ ειπ8·οινειιιι:ΙΙ:
ΙΜ 11"τειιιοιιΙεΙάθιιιιπά ΟΙιΙοτοεο, ΙΜ θοιιοι·τΙιοε, ΙΜ ΚτιιιιΙιΙιε1τοιι ι1οτΗειιιΙ;. Μι· νει·
άειιιιι1;.>ιε-ιιπά ΟὶτοιιΙατἰοτιε-θι·ειιιιε, ΙΜ ΒιιιιςετιΙιιΙιει·ΙιιιΙοεε, ΙΜ ΗΒ.18·,Νιιεοιι- ιιπά
ΑιιιτειιΙεΙι1ει1.τοννΙο »τι οιιτ2ϋιιιΙΙ1οΙιριιιιιι‹Ι τΙιειιιιιο.ιιτιοΙιοπΑ1ΐοοτΙοιιοιι ει1ΙοτΑττ,
Ι:1ιο1Ιε1η Β'οΙΒιο εο1ιιετ ι1ιιι·ο1ιεκροι·ιιπωιωΙΙο ιιπά Ι‹ΙιιιιεοΙιο ΒοοΙιειοΙιτιιτιἔοιιοτινιο
εοιιετι ι·ετ1ιιο1τειιάου,εοιπιτ1νειιιιπά ΜΗ ιιτιιειΙΙΙι·ειιΕΙ1€οπεοΙιειτ'τωι,811Ι10Π11Ι161Ιει1ιιτοΙι
εε1ιιοΜε Βοεοτρτἰοι1ΒοΓϋτι1ετπάωι ιιιι ι1οιι 8ιοΙ`ΓινοοΙιεο1ετο1ι.>;οτιιι1οιιν71τΙιιιιι€οιι.

Πιο 1οΙιτΙιγο1-Ρτέρειτει1ε ννοτόοτι νοιι ΚΙιιι1Κοτιι-ιιτιό ν1εΙετι
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Αετ2τειι ειιιΓε ννέ1τωετε εκτιρίοΙιΙετιιιυό $τε1ιτιιιΠιι1νετ81τέτε- Υ

εονν1ε ε1€1ε1τΙεο11ειι ΚτειΠΚετι11έ1υ8ετηιο ετέτιό18εττι θε1)τειιιοΙ1.

1

1Μεεθι1εο11ειί1Ι1ο11ε 11Ι11ιειιιό1ιιτι,ιζε1ι οΜτ 18'ΗΤΗΥΟ1. τιεΙοετ -

Ηθοε·ρτίοτιιιεΙΠ νετεειι8ετ €τειτιε Μιά ίτειιιοο ὸἱε

1

ιιΙιιοΙ-Βιιι
Μ, ο

ι ιι ιιιιιιιι& ο
.,
ῖ

ΎΙ·ΙειιιΒιιτιι. ι
. ΙΙΊοΙιτ1Β 1111·ΚτειιιΙιο.
ΜΜΜ ιποσιοϋπιεοΙιετ 0ΜεΙοιι

Α. Α. ΜΜΜ,
8Ι:ΜεΙοτιΚτΙιι1ιοννο, 1ΙΙοο1α1-Β1εοπΒιιΙιπ.
ΚΨΜ· Ι›ιἱιιἔειι ΜΜΜ!. τω· Κετιιιτ.τι1ιιιι1ετ
Ηετι·ειι ΑοτιΙο. Μεε, ιιιιιτου.οΙιτει.ό

.

Ι:οετοιι

ΒιιιιΙΙτετ
πιοΙιιοτΟΙ›Ιτιιοιι,νοτειΒΓοΙεοιιΜε

Πι. ΑροιΙιοΙιετι1 Μοι1.5ιιΟΙ›Ιιιτ.ν. Ι·'8.εεοτ
ι1ιιιΙ εοπε11ι.τοιιειιιεΙΙΙιιι1.Ε'ειΙιτΙΙιατε,ΠιΜΙΒ
Με Μπα νετιιΙιΙ'ο1,ι.τιιιιε«ω. πιοτΙν1τειι,
ότι" Με Ηιεττειι Αοτ2το ι1ΜεΙΒειι Πι ι1οιι
Βεοοριειι ειιιςοϋοιι. Πει ιιιειιιο ΟΙ›Ιειτοιι
οΙο,ιτειιιτ.πω! οΙε.εΙ1εοΙιΜιά, εΙ1εο1ιιτ.Ιιεἱπο
ΜοιΙ1τ1ιιι1ιιτοΙιΙαεεοι1ιιπά υ.ιιεπ‹:ΙιΙἱοεεΙΙοΙΙ
ει." Β815Ι118ΙΙΙιιι νετιεΙΙΒοι·ιοιιθεεοΙι1ττοπ
νεττεττιμ ινοΜου, 80 911.18ι11ε.Πιιτι·ει1
.πω-Ζω Νικ: ΑιιΐπιετΙιεειπΙιεΙι ειιιΓ ιιΙΙοε
οΙιειιετοΙιειιι1ο:ιι ΜΜΜ τι.ιιι τΙ.Βοοεμι.οιι
επ νετιιιοι·Ι;οιι ,,0ΙιΙετοιι του ΒίοΜ.οτ".
Πω ΑτΙιο1τοτννοτι1οιιετει ιιιιοΙιΙΙιτει·Μιτ
ΙἰοΙιει1 Ι1τιτοι·ειιοΙιιιιητπι· ΑτΙπ:1ιειιτοΙ:ιε·
και από ιι1ΙοΑι·Ι›ε1ιειιννει·ιΙειιιιτιωτιιιοἱπετ
ρει·εϋιιΙἱοΙιειι 1.ο1ιιιιιΒ·ιιπά Βε1νο1ΙετΞιπάιρ;
ΙιγεΙειιιεοΙιετ ΡΪΙιιτἱοΙιΕιιΠΒ°τιιιεεεΐΙΙΙιι·ι.
Δοι·ε1.ο,νοΙοΙιο εὶοΙι Ντ τιιεε1εοΙιοθΙ:Ιε
τοπ 1ιιτττοεώτοιι,ντοτι1οιιεοΒο1:οιινοιι Μι·
Ι'ιιΙστ11ιΡτοΙιοιιεπινοτ1ιιιιεωι,ννοΙο1ιοεοίοι·Ι.
8ι·ιι1ι1εειιΕοειι.ιιτΙτιιιιοτι1οιι.
ΟΙ:Ικτοιι-Μιιειοτ ειιιι1 επί' ι1ετ Ρι·ειιιΙ‹ο
Βιιεε1εοΙιειι Αι1εεωΙΙιιη8· Πτι 8εΙ2-1)εροι.
ιιι εοΙιωι. (37) 1-1.

ΡΜ· 100 Βιι1:ο1
69 Β9ιπΙε: 1)οιι1εοΙιεΖωιο11τ. Γ. (ΗΜ. Βι1.

ό
,

19-37, θει1ττεΙΒΙ. Ι. οΜτ. 1890-1896.
Χιτρχρτ. Β:1ιοτικι=ικ·ι.1887-92, ΟοιιιτειΙΙιΙ.

Γ. ΙΙΙΙιι. Μ... 1889 ιι. 1890. ΒοτΙ. 11110.
ννοο1ιιιιιει:Ιι.1875,79,78,88-91, Ι.ιιιιΒ·ωιΙι.
Ατο1ι. ΒιΙ. 1

,
θ
, 25, 28, ΤΙιοι·ειρ.9101181811.

1889 ιι. 90, ΘετΙ1:ιτι1Ι'εΗατιάΙ:. ό
.

ΚΙιιι1ετ

Ξ ΙιτιιιιΙιΙι. Η!. 1-δ.
ΠΙε Β11ιιι1οειπι1 .ιιιοΙ1ε1ιικεΙιι 8

.
3 ΕΜ.

2ιι ΙιειιιΓοιιιι. 2ι1ει·Ι“ι·τη;οιι1.τ1.ΒιιοΜιιιιιτΙΙ.
νοιι Κ. Ι.. ΙΙΙι:Ιιοτ, Νεινε1η·, 14.

Κόκε. Ι199Β$116.ΤΒ).18ΡΤ89899 κ.Ι·1ξτιιιΕεεΙ:ει· 1)ι·.Πιτ τι;
8
ΒιιοΙιότιιόΙιστείν. Δ. ίνιωωιω ΚέιΙΙι:18ιΒιιΙι. .Ν 19.



ΧΧ!Χ. .πιιικειικε. Ρ Β Β Χ Β ιι Β
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πιιιιιιιιιιεοοιιιιιοπειι
~

ιιπιετεετἶ Κεεει:ιιτιιι ντιπ

Ρτεΐ. ετ. ΜτΙ Ποειε.
.Ιιιτίεντ (Πετρε0.

ετ. 1εεειπποε
ΚτεπεεεΠε.

Μαιο..

Μ.Με ε!επεεε.
δε. Ρεεετεεπτε.

Βιε «δε. ΡεεετεειιτεοτΜετΙιετιιιεεΙιεννεεεεπεεετἱΓτ›ετεειιειπτ._ιεεετιί' Δεεεεεωεμες-ΑΜ'"εαε .εν],ε ε11ε Γεεετει:ε "

ε ο τιιιοεοπτΙ. - ΠετΔεεεεεωεεεεμ·εζε Μειιι Βιι"1μεε, 8 Με! Πιτεεε¦εἱειετ.ειπε επεεεεΙιοεε!ιεΙι επ Φο Βιιε!ΠΝΜιι"ιιιι€νοιι Κ τι,Β.1εεει·ιιι1μετ, 4 Κω. Πιτ εεε εε!εο ἄπετ πιο!. ΡεεειιιεεεΙΙππε; ἰιι σε" επάετ·εη8τ..Ρεεετεειιττς,Νεννεεγ-ΡτεερεεεΗ Μ, ιιι τἱοΜειι. -Χε ιιιι."ΗΡεο
|.ιξηάεπι ΣΟείπε

€Βετ!ὶεε,
10ε!ετε !ιεὶε]ε!ιτΙἱεε. Πει·1τι;ει~τ,1εεεΡτε1.¦εεννἱεεΠε επΓΦε Η.εεεεειεπεειίιεΙιο!ιοιι ΜΜ.ιιειΙιιπεειι ΜΜΜ απο επ

τει·τΙιο3ειιιΙΕεερε ΕεεεΖειΙε πιτειιι ιετ.18Κερ.εεετ 35 ΡΓειιιι. εεε εεε εεεειιΜτείεΙιτε πεεπ Κεεωτ.επτ Οι Εεδ.εκ Ψεεεεε Μι ει.Ρο
Διι€ετεπενετεειι 258ερατώεεεεεειετετ ΟτιΒιιιεΙεττιεε!επεεεεεΦ.- τετεεπτ8,Ρειετεειιτιςετ8ειτ.ε,Ρε:ετ-Ρειι!εεεμιιΜ :τι τιοεεεε 8ρτεεε
Κειετεεε πετάω ιιεεε άειπΜε” νοιι 18 Κε!. ρτε Βεεετι εεπει·ιτε. εεπεεεπ εεπτ.ες, ειιωωε Με Ρτειωπ νοιι 2-3 ει".

Μ 11 1899

1ιιεε1τ.: Βτπιἰπ Τεοιπεοπ: Ζει· Ε'τε,ε·εάετ θτοειιτκεεεΠε εεἱ άετ Ιιεπάεονε!εοτιιιη; Βετειπάε. - ΒεοΙιετεπεείο,τοιι
ιιιπ! Βεερτοεειιιιεειι: Α. Βιι€ιπεεγ: Ηεπεεπε!ι άετ θεειιΙεγειεεε. - Ρτει:οεοΙΙο Με νετειπε Θε Ρετοτεειιτεοτ
.Λεπτα -- Αιιεπιιε απο άειι Ρι·εποεε1Ιεπ Με εειιτεεεεπ ει·21:Ι.νει·οιπε ιιι δε. Ρετοτεειιτ8·. - Με Βτείτιιιιπ,ε
εεε «Αιωω.εατι-εωιω πιτ Ρτεπεπ». - νοτιπΙεεεεεε. -- Μετιε.Ιιτειε-ΒιιΙΙετιπ Μ. Ρεποτεειιτε·ε. - Αιιπειεςεπ.

88. Ροτει·εειιτε, 13. τ2ε.)ε1ετε

Ζιιτ Παμε άετ θεειιτἱεεειἰε εεἱ άετ εεπεεενε!Κετιιπε
Εεεεπεε.

νοιι

Βτπιὶπ Τεειπεοπ.

Απεοτοετ Φιτεε Φο νετεΠεετ!ιεεεπε ΗετεοΙιεΙ
πιεππ°ε «Με ΟεΙιιτπιτ.ετ άετ εεειιττεεε!ΓΙιεεεε Μπε
ιιτεειει ὶπ Ντ. 48, 1806, εετ «ει. Ρετ. Μοε. Ψεεε»
τιι6οετο ευεε ἰοε Φο ΒεεπΙ$ετο ειπε-τ ἀτοὶιεετὶἔοπ Ρτεκἱε
τείετιτοπ. Εε "τω, εεΙΤο Με, οἰπ Βεννοιε πιεετ ειπε,
πιο εοετ Φο θεεπττεειιΙΓο ε.ιιΓ εοπι Ι.επεο. επ Ατεοπ
Πεετ, πιο ιιποπΦἱεΙι πει:ειτοιιειε Φο ΑιιετοΙΙππε νοιι
Κιτεεερϊο!εεεεειπτποπ Μ. σωοοε εΙειιεο Με Ιοειοτ
εποε εεεειιρτειι ειι εϋπιιεπ, τειεε Φιτεε Αμει.οΙΙιιιη; νοιι
Ηοεειπιποιι Φο Πιιεικτοιι εεε ειιεεετειιοεο εοι ιιιω ιιεοε
άετ θεειιττ Με νοτεεεινιπεεπ ινετεοιι ιιιι‹Ι ι1ε.εεπετ πετ:ε
επί ειιιιοτοπ νεοΒοπ ειπε εετε,εοΙτο θεειιττεεϋΙΓε Ιιοτεει
Πιετοιι τπεεεειι. Βοοε :ιενεπ ερειετ.
Ιπι ΚὶτεεερἱεΙο νοιι 815. 8ἱπιεπἰε επεοπ μιω·ιωε 350
Με 400 Θοειιττοπ Φωτ. Ιπι νετΙειιίε νεπ 8 .Ιο.ετεπ Με
Με νοιι Βιιιιοτπ επ 20 Οοειιττοιι Ιτιπειι€ετιιΓοπ. Βἱο
ιιιπετοεοπειε 'Ι`εεοΙΙο @Με Φο Πεεετειοετ. εεετ Φο ?Με
εεε Φο ΠοιετωπειΒ Βοινοεοιιεπ ερετε.1.ινοπ Βιιιετιιϊο.
Ιιι ποτ 'ΓεεοΙΙο εε.εο Μι πετ άετ ιιιιιιιιιοΙΙοπ ΡΙιιοοιιω.τ
Ιεειιιη.ςοπ Ετινεεπιιπε 8οτ!ιεπ. Ιεε πιεεεεε ειιϊἰιΙιτοπ, Μ"
ἰεε εει Γεω ιιΙΙοιι θεειιι·τεπ, εοινεεΙ ιιι ε” Βιιιιοτρι·ε.ειεΜε
εε άειι ΙιεΙιοτειι Βτε.πάεπ, Με άεπι ειιιειι οάοτεπεοτειι θτιιπάε
:ετ εεπε1Ιιεεοπ ΒπεΓετπιιιη: άετ ΡΙειοοπτε. ε;εετιιΐειι εεεε.- ε'οτεπειεετ Φιτοε εεε τετ-ιιιω Βπά εοτε ε: Μετεεάο άετ
ΡΙοοεπιιιι·οιτρτεεειειι. ΠοιιιεεΙιο ιιιοΦε ννοει. Βειτο 888, 1898,
ειιεο Με άειι νεπ ιειπ επεεννεπάιοπ, ιιιοειπειι·ιεπ Οτεεε
εεεεπ Βιι.πεετΠΤ νετειιοετ πιω ιππεε ε21.2°εΙΙ.Φιεε Με εεἱποπ
θι·πιιτι τω», επι· ΐτεεετειι Μετ.εεεε ειιτϋεεεπεεετεπ. - ννοιτει·
εεεο Με οιπτιικ1 ιιι ·οιπεπι Γ'ε.ΙΙ ντιπ ἱπτοιιεινει·
ΒΙπτιιιι,ε άεπ Οτο‹Ιο-Βιιεεετε'εεεεπΗτιπάετιΗ'
ε τιε·ο ιν ε.πε τ. εεε» κε Με Ζεπςοπιιςοι·Με Πειιτποπ άετ
Ιιιι!τεπ Ηε.ιιά Φο Ρετείε άπτοε Φο Βειιεεεεεεειι ΙιἱπἀιιτοΙι ππι
εεεππτε εεε εε ιιι ιετοτ Εεεε πιιιττε, π·εετεπά ιεε Με άετΜε” Ηοπτι άεπ Πιοτιιε ιιιιιτ'εεετε ιιπά Ιειοετο Βειεεεεινε
ειιιιεοπ “ειπεπ Ηἱπιιιεπ ειιιΦιι·οε ειιεΗιΙιττο. Εεεε εεε άεπ
τεεεεεπ Πιοι·πε ιπ ιιΙΙοιι εεἱποπ 'Ι'ικ·ιΙεπ. ιιι ει€επεΙιετπΙιεε
ειοεοτετ ννοιεε. ιιππετ ΟεπττεΙΙο. -- Ι)ιε ΒΙ τιτα π ε· ε ιιιπ τι

,-Φ.

ιιπεεεεττο εποε ιιι εοπ πεεεεεεπ12Βειιπάοπ
πιοετνιτιοεοτ.
Με άειπ επ Οοειιττεεεετοοε τπιτεείεεττοιι Τεετετ2ιτεοΙ
εεεε ὶοε @Με ΜεΙ νετ ειιιετ Οροτειἱεπ Φο Βεεεοπ
τπεεεεο επΓεοπετππιοιι, πιὶτ «Με ΒοειιΙτετ Βοτποτεε, Ιοιεοτ
:ιεοτ Φο Μιιεεεε πι ]οεοπι οιπποΙποπ ?Με Με ιιοεὶττ.
Ιοε εε.ππ πιιτ εε.εοπ, πιο ει

.

Ρτεί. Κεεεπετ οτιιτιοεοιι
τω, εεεε Φε Βοοεοπτπεεεεε εοἰ ιιιιεετοπι εεειωικ ίεετ
ετετε ποτπιεΙ πω! επι: ειπε. Ππι εε πιοετ τπιιεε επί εεε
οτειοπ ΒΙε:Κ Ξπ Φε Τε.εοΙΙο Φο ετοεεε ΖεεΙ άετ Φωτε
τὶνεπ Ειπετιιΐο ειιΠεΙΙεπ. Βοι 20 Οοειιττειι 16 Οροπε
τιεποπ! ιιιω ιιπτοτ ειοεοπ Γεεεπ εκει εε εοετ Φο εεΙιινο
τοπ ΡεΙΙο επί, Φο άετ εεεετικ εεε! ιιιεετ Μεοτερτε
εεοπ ινοτι1οπ, :Με νιοΙπιεετ Φο ε;τεεεε Ζε.εΙ άετ Ζειιεεπ

ερετετιεποπ εει Πτετεεεετεπεεπ, @με ννοεοπεεΙιινεοεο
υπό ετοεοπι1οτ Αερεγκιο εεε Κιπεοε.

-- Με «Με Με επι
Ριιπει, ειιΓ εεε Με ερεειοΙΙ εεε Απεοιιπιετε τΙοετοπ
ιπεοετο. - ΜΗ: εποε εοι νιοΙοτι Ρτιτπιρετεπ εεε εεεε
ΑΙΜ· επί, εε ε: εει ποτ ετεϊτιΒεπ Οεπετιιιιτ.ιεπ ιιπεετοτ
Ι.επεεεεϋΙεοτυπε Μπι εεεεΙιιτετ Οττιιιιι Πιτ Φο Ιιε.ιιπ,εο
ΙιιειιΓεειοπε εεε Πιοτπε εεεοεοπ, εειιι1ετπ τετ άετ ΟτιππΙ

ει Φεεοπ Ρε!Ιοπ πι άεπ ιιιιεεεεειιΙτοπ, ιιπειτοοετπεεειΒεπ,
τεεειι ΕιπετιιΤοπ εεεοπε.ππτετ ΒοτΓεεεε.πιτπεπ ευ ειιοεοπ.- Βιιε Ετει.ε, Με εεΙεεε εΙΝεεετοιτο ννοιεοτ νετποε
πιοπ, τετ Φο ΒΙεεοπερτεπειιπε, πετετΙιεε Με υπεεειπίιοιτ
τοπ, ππεεινεεεεοποπ Ηεπτ1επ, «ειπε ίιπάεε επι Ρτεε<επ,
Βτεοεοιι, Κπεποπ εεε Πτετιιε νοιι επεεοπ Με; Φο
Βιιιιεεεεεεοπ ντοτεειι τΙοτετε πιοΙιτειτιττ, ειιιειι οἰπ εΙεεεεε
Βοτεετεπ άετ Ηειιιτ άετ Κτειεεοπάειι εεεεπ οιπρειιΦιεΙιε
$εετποτεοπ νετιιτεεεετ. Ειπε εε ειι8οτιοΙιτοτε Ψϋεεπετἱπ
ετεεΝοε @άετ Ψεεε επιΒοεεπ, τει ειε Φο 8οετπετπεπ
"ειιιειι πιεετ οιιεεε.Ιιεπ Ιτε.ιιπ. - Πει εεε Ρτεεεεε εεε
Βτεοεεε πιεετ εεε οτντεεεεετεπ ΕτίεΙΒ, εε νοτειιεεεπ
Φοεε 0οειιτεεετεπεπ ιτεοπε ειπεπ ΚιπεετεοιΙ επ επετει
τω, επ άειπ Φιππ πεεεττπεοτειε Βεπεεεπ επτά. 8ο Με
Με οιππιεΙ εοι οτειοτ 8εεει1οΙΙιιΒο ιΙεπ Νεεεπ Αττεπεεοπ
ποτε Κερί τπτ Βοεεοπ ειπεεεΙοτππιτ, Φε ΝεεοΙεεεπιιτιετ
ντἰοε ειεε πεεεεετ Με ιπι λΙεωετΙειεε 2εττιεεεε ςΝτ. 3);
Φο Μιτποτ Ζειςτο εετειτε 8γτερεοιπο άετ $ερπεεργεειπιε,
Με εε ειιιειιεεεεεοπ ντιιτεο. νετ Με νιεΙ 'Ρει8επ Φο
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Η
ετ;:"(:ο2$ττ (9ο(Ξιέ?ιε·ειι·] ιιέιζτ:(ιΒιιΞε

πω!.
ἀὲἔθ€θἔἱἙἱΒιιἑ10ΓωΒ1 Ομοτιιι.ινΒιιιςι·ιιι'. .

Πιιττοτ.
Ι
Κιμά.

1 Ι. μπε 34 'μ
ε

Νετιιιιι.ι. -- Με ιει›ι

έ! Ι. μετα 88 - Ιιιειιιιιειετιι.ιε.ιιι.οι·ι. Ρετοεμε Με Με
ΑεμΙινιτιο ιιοοιιιιι.

8 Ι. μπε 86 - Βομιιεεμνοοιιιιο. Οτειιιιειειιιιο Βοετοτεειι Με
4 Ι. μετε 26 - ΡΙοεοιιιε ειιΙιεεειι·ε. Πειιιιο11οΕεειιιιε Ιοετ

'

Με

5 Ι. με” 21 - ΡΙεεειιιιι ειιιιιιεεινε. Με.ιιιιοιΙε Εεεε" ΙοΙιτ ι ΜΑ

6 Ι. μπε 80 ι 4 Ιιιειιιιιειειιιιε ιιτετι. Ιι'ετεεμε ΜΝ. Ι Με

7 Ι. μπε. 19 - ΕεΙετιιμειο- Γετεεμε ΜΝ. ξ Με

8 Ι. μει·ε. 90 ιι
ι. ΑΜεΙιιι εμε” Βεειιοιι. Οτειιιει.ειιιιο Ιοει. Με

Ο Ι. μετιι 80 - θεμειοεμνεοιιιιε. ΜειιιιοΙΙο Αιιετιιιι- ε·οετοι·Ιιετι τσάι.
ιιιιιιιε· εεε Πιοτιιε

10 ¦ι Ι. μετε 28 -- Ιτιειιιιιειειιτιε ιιιετι. Ρετεεμε Με Με

11 Ι. με.τιι 20 ιι
ι ΙιιειιιΉειοιιιιε εισαι Ρετεομε Με ιοΜ

12 Ι. με.τε 28 -
ΙιΣΒιιρἙι!οιειὲιιἱὲΐἔἔι-

Γετεομε Με ει»

13 Ι. μετιι 17 - Βι1ε·οεΒοειιετι. νω- Βιιιετνετειιιιο Με εειιι
εειιιεμμιο (),ιιει·ιιιητο.

Η Ι. μετε 28 7 Ιτιειιιιιειειιι.ιε σπιτι. Ρετσομε Με ΜΝ:

Ι5 ι 11. με.τε. 80 -- Ρετιιιε μτεειιιειιιι·. - Μη; Μη;

16 Π. μει·ιι. 28 - Νοτιιιοι. -· Με Με

17 ·Π. μετα 30 - Νοι·ιιιεΙ. - Ιειιι ΜΝ:

18 Π. μπε 28 ·- Ιειιιιιιιειοιιτιο ιιιετι. Γετεομε Με

'

Ιοιιτ

19

' ΙΙΙ. μετα 30 - νοτοιιει.εε Βεειτειι. Γοτεομε Με ι ΗΜ:

20 Π. μετα 36

'

β Ρετιιιε ρι·ιιειιιο.ιιιτ. - ΙοΙιτ πειιι

ινοΙιειι μεεειιιιειι ιιιιι.ι.ειι, Ιιοεε ειειι ιιιεΙιτ εειιει.ειιτοιι.
- ι

Ειπε Οτειιιετειιιιε εειεττιοτιο εεε τετιιΓε.ιιιοΚιιι‹ι :ιι Τεεε;
Φο Μιιττετ ειπε εειιι Φιτε.εί εε 0τιιιιιιο.
Ιιι οιιιοπι ε.ιιιιεττι Ρο!! (Ντ. 10), ννε Φο Κτοιεεειιιιε

Με εετοιτε νετ άετ θιοειιτι εε 8εμτιοεμνεετιιιε Με, ετ
ινιεεειι ειειι Φο Ι.ειΒιε πειιι. ιιι _ιειιειιι€εττι ΖετίεΠ. Πιε
τειιτίειιΙε Κιιιιι Μοτο ιιιιτ ειιιεΙτιιτοιεο ιιοτι οτιττοιεει.οιιΙιι
ειτιιιιιοιιιοιι ιιιιιι ιιιιιεετο τιοτ Πιοτιιε τιιιιιιιιοιι οιιεεετιιιιιιιι
ινετιιειι.

ι

ΒοΙειιε Εεεε εειτειιιιιιι πιεε, Βιιιιιεε ω, πετ ιιι άετ
Ι.ετιιιμτειιιε ειι εοιιοιι ιιιιιι ιειι Ιτειιιιι ειιιειι ιιιιτ ]ο‹ιειιι θει

Ιοι;ειι ινιιιιεειιειι, Φιεε ετ ιιιειιι ιιι Φο Εεεε Ιτειιιιιιι:
εεΙειιο Οοιιιιττετι «ιοιι.ειι» ευ πιιιεεειι. - Αιιτιοτετεοιιε
ιιε.εεε τνιτ ννιοιιετ θειεεειιΙιοιτ, Φο οιιετιιιε Ψιεετειιιιιιιε

Γιι.ιιιειτοιτεεε Ι.ειιιινειιτεε ειιοτ νιοιιιιειιτ ιιιτο Ιττιττιιιιιιι.ειτ.

Θειιιιττεεε-

τ

τ.τε8ειιΙιιιοοιιειι Ζε εεννειιιιοτιι.

εειιιειιιο εει Βειεμιοι:

(τω. Ντ. 18). Ι-μετε, 17 ε. ιι. εοιτειιιιιιι ιιεειι Αε
Μιμί τιοτ ιιετιιιοΙειι $ειιννειιεετεειιειιεεειι Ψοιιειι. Πειε
Ρτιιειιιινειεεετ ιιιεεει ω, Φο νιἴοιιοιι Γετιιοτιι Φο θειιιιτι
ιιι τιιεΙιτοτειι 'Ι'εεετι ιιιειιι ιιιιιι Ιιετοτι εειιιιοεεΙιειι Βο.ιιε
επι", εε Φιεε Ρειιειιιιιι. Φο Φο θιοειιτι Με εειιι νετ
ΙιειιιιΙιειιοιι Ιτειιιιιο, ιιιτε Ατιιειτ αεί κιοπι τοισε ννιοιιοτ
οιιιιιιιιιιιιι. .Με 10. Τοεο Πω ειετιεοΙιο.ει:εττι ΒΙε.εοτι
εμτιιτιο ειοιιτ ειιιε Αιι€οιιειιΒε ‹ιοτ Ρο.ιιειιιιιι ειιιο Κιτιε
Ιιειιε Ηετι‹ι εεε ιιοτ νιιΙνε Ιιετνεττοεοιι. - Ι)οτ εετιειιΙ
ιιτιο ΟοΠεεε Βτ. Τ. εειιειειιτι ΚτειιιμΓΙιειτ εειιττειιιτιοιι
Πιετιιε, ειιΒοε ΒοεΚειι. νετεεΙιΙομμτο ΩιιοτΙεεε, Ατττινοτ
Μ!. -- νειιιΒ οιιιιο Αεειετοιιε ιτιιιιιι οτ εεε, Με ιειι
ιιιτιει1Βετιιίειι ινοττιο. Πτιεοτειι ,ε·εττιειιιειιιιιετιΒετιιιιιιιιιι€οτι
Βοιιιιετ ειιΦιειι Φο Βιιιετνειειιιιο εεε ιιι Φο θιοειιττε

ινοΒε ιιοτειττιο ειιιεεΚειιτοιι ΚιιιΦιεΙιετι Κϋτμοτε, Φιεε

Ε'ει€οιιιιε

ννοεετ Φο Ηειιιι ιιεειι Ιιιεττιιιιιοιιτο νετεειμε.εειτοιι Κοπι
τιοτι.- Αεετ ιιιιιετ ινε.ε Πιτ Πιιιειιιιιτιοιι ινιιτιιο Φο Ομο
τετιειι νετεετιετιιιιιοιι. Βεε Βειτ εττειειε νετ 5ειιπιιιτε,
ειιι εειιιι€ειιιι ετοεεετ Τιεειι πι· Ομετετιειι ννε.τΜπι
νετιιιιιιεοιι; εεε Ζιιιιπιετ εε εεε, ιιοεε Φο ι”τειο Βεντο

ευτιε ω· Ατιιιε Βειιιιιεοτι πω, εε ιιιειιτιις, Φιεε τιιειιι
πιιι εειιι Κερί Φο Εεεε εοτιιιιττο: Φο Βειεεειιιιιιιε ειπε
ενΙιτιοετιεεο ·Ι.ειιιμο; εεε νετΙιετιιιειιο ιΝεεεετ Φωτ ειπ!
ιτιιεε. Πιε Αμειιιειτο ειπ Ψετετε ειιι;Γετιιτ; Φο Πειτε
τιιοτιιε εειιιιοεεΙιειι εε ειπ ινιο ιιιιτιοειιιιιειτι ιιιι‹ι :Μει

Ηειιιιιοτιεοτ οιιι νοτειιιτιττιι.οτνιιιοτ εεε ειε νετειότι:οτ
Βτιιιιιι€ειιι. ννιιιιτιιοιτιε οιιι ι:τε.ιιτιοεε Με ΙιιιιΦιειιετ
Ζιιετειιιιιο ιιιιτι ΒιιιΦιειιετ θοιιιιτι.ειιιιιιο. Ψετιιι ειιιετ Φεεε
εοΙι›ο Ρειιετιιιιι τιιιειι ννοιιιμοιι ννοειιοτι ιτοτιιεεειιιι‹ι εο
ιτε.ιιι ννοτιιειι ιτειιετε, εε κι άεε πειιι εεε ΜεΙιειε Με.εε
νοιι ννιεετετειιιιεΙττοιτ.

νι7ειιιι ιιιιιι πεπ ιιιιεετοτ ιιιιιιιιε ιιιειι€εΙΙιε.ιτειι Βοε

· ιιιιοειιειι νετι ΗΒιιιιοιι εεε Ιιιεττιιιιιοιιτοιι, ιιιιεοτειι Ομο
τειιοιιειι ιιι ιινΒιετιιεειι ιιιιιιιεΒιιοΙιετ Πιιιεεειιιιτς, ειιιιο

Με εεεειιιιιιο ειιοτ εεειΙτιειο Αεειετειιε ςινοτιιι ιεΙι πετ
εοτιειτοιι τιιιιεε, εε Πεμ Φο ΝετΙιεεε ιι

ι

Ηιιτιιιειι τιιοι·ιοε
-- Κειεειιετε!) εεΙιινοτο εμοτιιι.ινε Ειιιετιιι”ε των εμιε!ειιιι
ετι.τεεειι ινοττιοιι, εεε τιιιιεεοιι Φο εεειιττειιοΙΓετιιιετιΜε
εετ ει: Κτϋ.Γιι€ε ΙιιΓοετιειιεττοεοτ εειιι, ινοτιιι Κτοιεεοιιιιο
νετ θοειιτι όεε Κιιιιιοε οτι Βετιιιεεειιιιο οτιττειιιιτειι.

Βιο Ρτε;τε, Μιτου ΒεεειιιιΙι:ο Ηομοιιιιιιοιι ιιι Με νοιι
τιιιτ ε.ιιε;ειιιιιττειι τειιειι Ομοτειιιοτιοιι ιιιιιιϋιιιιΒ πιεειιοτι
Κετιιιοιι, τιιιιεε ιιιιεεΦιιετ πιιι ιι

ι εοειιιινοττει. ινοτιιοιι;
τιεπιειιιΙιειι εεετεΙΙ ότι, ινε ΨοΙιειιεεεινεειιε εεε ετε
ιιοιι‹ιε Αεμιινιτιο εεε Κιτιεεε εοιιετιιιιι·τ ινιιττιο, ιοτιοειι
ειπ ιιο.τιτι,ννειιιι ειο ειιοιι ινιτΚιιειι εειιι ΒοΒιιιιι άετ Βιο
εεττ εοτιιίειι ινοτεοιι; ιιιιιι ντε ιετ Με επι εειιι Ι.ειιτιο
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ιιι6ειιειι. Ιει άοτ ιιιιιιειινοι!ε Βιιιεειιερτιιιιρι ωιιιιιιιω
άιιιιιι ιιιειιιτ Με άει· ΗεΒιιιιιιιιο ιιιειιιε ινοιι.ει· ιιιιτιΒ Με
ειιιιινιοττειι ιιιιά ννειιετειι Πιιι”ιι€ ευ νετιιιιιάεττι; -
Αεριιμιε άεε Κιιιάεε ννιτά άοειι οπο; ιιιειιτ ιιιειιτ ειι
νετιιιειάειι εειιι. - Βε ιει. ε.ιιετ Βειιιεε, άιιεε άετ Βε.ιιετ
ειι:ιι ετει. ειι άιο Ηειιο.ιιιιιιο ινειιάει_ νιειιιι εειιοιι ιιιιειιιι

Ιιεε νετινιιιιάτε ιιιιά Βειιιιιιιιι.ε ιιιτ Ηειι νετειιειιι. Μάιου
ιιιιά άιε θιειιιιι·ι οιι ι.ε8ειοιιε ιιιι θιοιιε ιει, άιε ΙιιΓεει.ιοιι
εΙεο ιιοι·ειι.ε 1ειιΒε ειιιι.ιεοίιιιιάειι Πει. ιΝιι·ά οιιοιι ιιι ιε
άειιι Κιτειιεριει ειιιε Ηειιιιιιιιιιε ιιιιεεετειιι, εε ιιιιιιιι ειε
ιιιιιιιετιιιιι ιιιι .Τειιτ »Με ιιοι 350--400 θειιιιτιειι ειιεεεειι
εοιιι; ειιι ετοεεετ Ρτιι08Μ88ιΖ ιιΙειιιι οιιεο ιιιιι` ΙιειιεΙιειιε
Ηιιιι`ο ειι€ειιιιεεειι. - Ε'ετιιετ: ιει άιε ΚιτειιεριεΙειιειιεπιιιιο
πιτ ιιιιειιεεειιΙιειιειι ιιιιιιε νει·ριιιειιτει, ειιιειειιτ ι›ειτιι
Βιιιιει·ιι Μιεεττο.ιιοιι ευ ιιιτειιι Κειιιιειι, ιιιιιεε ειε ιιοιιοτιττ
ντετάειι, εε ιιιιιιιιι άετ ετιιιε Μεση εε ιιιοιιτ ιειειειι. -
Μι Με ιιτειτ άενοιι ειιιίετιιτ. άιιτειι άοε Αιι€είιιιιτιε σε
Αιιετειιιιιι€ νοιι θειιιειιιάειιεεειιιιιιειι Ιιετιιιιεετεειι ειι ενοι
Ιου, εοιιάετιι εειιο ιιιιτ.ειιιτιειιιιΒετ Ρτειιάο, άει.εειιιιτ Μοϊ
Εειιιιιειι Ιιο.Ιά άιιτειι άιε Μιιιιιιιεειιε άοτ εειιιιιιάιεειιειι
Βιι.ιετ- ιιεά Ι.ιιιιάεοιιιιιι πι· Αιιετειιιιιιε εοιεΙιετ Ηειιειιιι
ιιιειι νιιετάειι εειιτειτειι ιι6ιιιιειι, ιιι6ειιιε ιιιιετ άοειι άετοιιι
οιιίιιιετιιεε.ιιι ιιιιιειιοιι. άεεε ιιοειι ιιιιεεετάειιι ειιιε Μειιι;ε
ιιι ιιιιιιι ιιιιι·ιε ιιιοιιιι, ιιιιι ιιι εετεεειτε ι'ετιιιιιιιιιεεε ιιι
Κοιιιιιιειι.

1) .Τεάοτ Πειιειιεττ, ιοάε Ηο.ιιείτειιι άετ εε
ιιιιάειειι Βιειιιάε εοΙΙιε ιιιιοΒιιιεειε άιειοιιιμε, ινεΙοιιε εε ειι€ειιι, νοτ άοιι θείοΙιτειι
ιιιιεινεεΙ·ιιιιιιεειεετ ιιιιεεεειιιιΙιετ θειιιιττε
ιιιιιΓε ιιιιά ιιιιτειοεετ ιιιι1ετετ Πιιιετειιειιιιιιε
ινοτιιειι. Βετ Πιι€ειιιάειε ιιιιιεε άετε.ιιιιιιιι
εεννιεεειι ινετάειι, άιιεε άιο Νο.ι.ιιτ εε ιο.ιιεε εκει
εε ετειιεο.ιιι Μεσοι, Με άετ ιιιιιιιιεεειιάε ιιιιΓεεετειιε
ΠιιεΙιετε; άεεε _ιεάετ ΒιιιιιτιΠ ιιιιιιετιιίειιετ
Ρετεοιιειι, άεεε ειιι ιιιιεεΙιεάετετ Κάτρει·,
ειιι εειιιιιιιιειεεε Ι.ε.οετ ιιεά εειιιιιιιιει€ε Πει
εειιιιιιε Ι.εΙιειιεεειειιτ του ΜιιΜετ ιιιιά Κιιιά
εεάειιτει. Ι)ιεεετ Ψεε ιιοετειιιοεετ θειιιιττειιιιΙΓε ιιιιιεε
ιιειτετοιι ινετάειι, εοιιει ιιειΓειι ε.ιιε Αετετε ιιεά Ηειιε.ιιι
ιιιειι ιιιοιιιε.

2) 8οιιτο ειειι ειιι ΟυΙιεεε, άετ άιε νοΙΙιεερτε.ειιε ιιιιά
νοΙιιεειιτε Μι ιιιιε Βιιι ιεειιιιτ, ιιετειι ιιιιάειι, ειιιε μερε
Ιειε Ξειιτιιι ειι νετιο.εεειι, άιε άιε ειιιίο.ειιειι Ριεεοιιι
πω· άεε νετιιο.ιιειι ννο.ιιτειιά ιιιιά ιιε.ειι άοτ
θειιιιττ άειιι Ιιειιάνοι!ι ι·εειιι ειιιάτιιι€ιιοιι νοτ Αιι8ειι
τω”, εε ινετάειι "ο Ι..ειιάάτειε, ιιοιΤε Μι, ιιιιιιοι ιιιιά
ιΨεΒε ιιιιάειι, ιιιιι ειιιε εοιειιε Βειιτιι`ι

-- ει”. ειε Οτε
τιειιειιιιΒε νοιι Ζειιιιιι€ειι ιιιιά Κειιειιάετιι- ιιιιιετ άειιι νοιι ειι νετιιτειιειι.
8)Αιιι ιεάειιι Ουτε ιιεά ιιι ιεάειιιΒοτίε
ιιιιιεειε οιιι ει” ειι ετιιειεειιάεε, Βετε.ιιιιιιεεε,
ννειεε εειιιιιειιτεε Ζιιιιιιιετ πι· νετίι1Βιιιιε
ετειιειι, ιιι άοιιι 8εωιιιειιιιιιιιωιο Ορετειιο
ιιειι νοτο;ειιοιιιιιιειι ινετάειι ιι6ιιιιειι. Πιιά εε
ιιιιιιιι ιιιιιιι ειιειι άειι Αετιιιειειι νοτ άετ ΙιιΓεοτιοιιεεειο.Ιιτ
εειιιετ Πιιιεειιιιιιε εειιιιιΖειι.

Βιιοιιετειιι:ειεειι ιιιιιι Βοερτεοιιιιιιεειι.

Α. Βειιιιιειη: ΗειιάιιιιεΙι άετ 8ειιιιιιιγειειιο. Ετει;ετ
Βειιιά. νετΙιι.ι; νοιι Γ. Βιιιιε. Βιιιτιε·ε.ττ1898.

Πιο νοιι άει· ειιε;ειιιειιιειι Ηγ,<.:ιειιεειειι ειΜννοι;ειιάο ΒεΙιιιΙ
εεειιιιάιιειτερΠεεε Με ειειι ειι ειιιετ εεΙΙιειειιιιιάιε·ειι Ι)ιεειριιιι
ιιειειιεεεε.τιιοιιεε ιιεά ειιιιιιιιιιιεΙι, εειιάειιι άιε Βεάειιτιιιιε άει·
θι·ιιιιιιιγι;ιειιο εειιιι8ειιάε ννιιτάιςιιιιε ιιιιά Βει·ιιοιιειεΙιτιειιιη;
εοι'ιιιιάειι ιιιιά ειειι Αει·ιιτε ιιιιά Ρεεάεεοςειιάιο Παπά ειι εε
ιιιειιιεε.ιιιοτετερτιοεεΙιοιιει·Αιιιοιε ιςει·ειειιτ.

Ι)ειι ΠιινειιειιιιιοιΙ ιιιι άοι· νετετιιειειιιιε; άεε Βιοιι'εε. άει· Με
Ιειιι ιιι άοιιι 748 8οιτειι ιιιιιΐοεεειιάοιι ει·ετοιι'Ι'ιιοιΙ άοε ΨετΕεε
ιιιεάετςοιεει Με, Με Βεριιιι ε ιι γ ιιιιί ειοιι ι.τειισιιιιιιειι,άοειι
Με οιι ιιιιιι ιιιι ιιιειιιιΒειι Μικει·ιιειιοι·ιι,Ριιάεε·οξειι (0.1 ειι Κε)
ιιιιά Τεειιιιιιιοι·ιι ιιιι·ιιι:8·είειιιτ,Δω ιιιι·ε Κειιιιιιιιεεε Με ιιιτειιι
Βρεειιιιςειιιει. επι· νετιιιρ,·ιιιιε εεετεΙΙτ. ιιιιιιειι.

Πε Μ. ιιιι·ιιι: ιιι6ι.εΙιειι.επί' άειι ιιιιιιιιι. τοι'ετιτειιάειιιειιςεΙιειι,
εε ιιιιιιιι οιι άιεεει· ι~ιιοιΙειιιιτ ειιιςεάειιιει ννει·άειι,άε.ιιεάιε Βε
ιιιιιιάιιιιιεςάεε ετοιι'ειι ιιι νιει· Ηειιρει.ιιειΙο εει·ί`ειΙι ιιεά πιει·
1) άεε Λειιεεετεάει· 8ειιιιιε.άοε Βειιιιιιιιιιιε ιιιιά άεεεειι ιειω·ιοιι
ιιιιια. Σ) Με ιιιιιει·ο Βιιιι·ιειιιιιιιι; άει $ειιιιιε. άετ ειρ;οιιι.ιιειιε
Πιιτεττιειιι, ειιινειι άει·εοΠιεπι· θεειιιιάΙιειι ιιι Βεειειιιιιιε· ιιτειιτ.
?η Πει· Βιιιιιιιεε άεε Βειιιιιιοιιοιιειιιιι'άιο ιιϋτρει·ΙιειιοΕιιιτινιεικε
Με; άει· .ιιιε·ειιά. 4) [Πε ιιγειειιιεειιε Πειιετιιιιιειιιιιι; άοτΒειιιιιο.
Νιιιιιι1ιι·ιι ννιι·ά ει" άεε θι-ιιιιιιεειε άιε Βειοιιειιιιιιιε; άεε Βειιιιι
ειιιιιιιει·ε, άιε νοιιιιιο.ιιοιιε ιιεά Ηειενοι·ι·ιεΙιτιιιι8·ειιιιοευτοειιειι
ιιεά επι ειιιει· Βειιιο νοιι ΙΙιιιεττειιοιιειι ει·ιειιικετι:.Πει: θιιιιιτεΙ
«3ιιεεειΙιειιιι ιιΙιειιι ιιιιιιιιιι 126 Θειιειι ιιι Αιιερι·ιιοιι, εε ννετάειι
ιιιιιιιτΙι‹·ιι άιε ι·ετεειιιεάειιειιΒιιοάοΙιειιεεειιι·ιειιειι"οι Ηιιιιιιιειιιειι
ιιιιϊ άιε άοιι ιιιιιιιοιιιιεειιειινετιιιι.ιιιιιεεειι ειιιερι·εειιειιάεΠε.Ιτιιιιε
άεε 8ι:Ιιιι1ετε.ινειιιι ιιιιιιιιι·ειιάάει· Βειιιιιοι.ιιιιάειιαυτ'άιο τομι
τεειιτε Ηιιιιιιιις άεε Οιιει·ιι6ι·ρει·ε εεεειιτει ννιιτάε,ιιϋιιιιτο εε
ιιιοιιειιεε ιιιειι ιι ιιι.ετειιιειεΙιειιάε ΠειιοΙ (νοι·ιιι·ιιιιιιιιιιιιοειι άει·
ννιιιιοιειιιιε, ιιτειιιειιιιιιιιιειι: εεε.) νοι·ιιιιιετ. ννει·άοιι. Πιιιιει·
ιιιιιιιι άιεεεε ιΠει·ιι ιιιιειιιιετιι. ννειειιε άο.ΐιιι· 8οτειο ειι ιι·ο.ε·ειι
οπο", άιιεε άιο .Ιιιε;ειιά ινιιιιτειιάιιιι·οε8ειιιιΙΙιεειιοιιεε ιιι ιιιτειιι
ιιϋι·ρετΙιειιειι ιιιιά εοιειιε·ειι ιιωιιι ιιιειιι εεεειιιιιάιει:Μιά, νοιι
;ι·οεεειιι Μπι» ιιιιά Νιιιιτειι εειιι.

Ι.ιιιιεοιι.

Ρτοτο1ιο11ε άοε νει·ειιιε ει. Ρει;ετειιιιι·εοι· Δει·ετε.

648. Βιιιιιιιις επι 24.Νονειιιιιετ 1898.

νοι·ειτ2ειιάοι·:Η ο ι· ι τε. Θεοτει.ιιτ:Β ο ιι ιι ε τ τ.

1) Ψοιιει· Με εειιιειι ειιε·ειιιιιιάιμειι νοτττεε·: «Πειιετ
'Ι'ιιιιιοτειι άεε Ει€ε.ιιιειιτ.ιιιιι τοι.ιιιιάιιιιι ιιτετι».
Πιο Τιιιιιοτειι άει· τιιιιάειιΜιιτιετιιιιιιάει· ιιο.ΙιειιΜε _ιειει:εοιιι·
νιιειιιι; ΑιιΓιιιετιιεειιι!ιειτ.επι' εεε 8ειειιΙιτ. διεπει” εεε ιπι
.Τειιτε Ι888 ω· θι·ιιιιά νοιι 12 Γιιιιειι' άιο οι ειπε άοι· Ιιιιει·ει
και· εεεειιιιιιοΙτ Πειτε, ειτι ςειισιιιεε ιιιιιιιει·ιιεε Βιιά άιοεοτ θε
εοιιινιιιειο. Βειιάειιι ειιιά ιιιιτ ιιοειι 11 πιω ιιι-ιειιεο!ιοιιιιιιειι.
Πιιε ει·ιιιιιττειειι άε.άιιτειι, άιιεε άιεεο 'Τιιιιιοτειι ιιι πουμε ιιε
ιιιιιιιιι ειιιά ιιιιά άεεινεςειι Με ιιιιετεειιειι οάοτ τει· 'Γιιιιιοτειι
ειιάετειι Πι·ειιι·ιιιιςε οοιιιιιιειι ινετάειι. Πω τιιιιάοΠιιι.τ.ετικιιιά
ΙιεειεΙιε εεε ιιιιτάεειιι θεινειιε ιιιιά ,ε·ιο.ιτειιΜιιειιοι:ει1ειι ιιεά
κι εοΙιτ τειειι :ιιι Βιιιι.- ιιιιά Εγιιιιιιιεετε.εεειι.Πιε θεεειινιιιιΙετε,
άιε ειι·ιι ιιιει· ειιτινιειιειιι, ειιιά :πιο ετϋεετειι 'Ι'ιιειι Β'ιιιτοιιιε
ιιιιά Μγοιιιε Ιιι άειι ιει;πετειι "κι στι;εο.ι·οοιιιιιιιιεεΠεετειιε
ι·ιιιιοιι οιιι; Με ειιτιιιιιιειι ειε Ογετειι νοιι νετεειιιοάειιει·
θτϋεεε. Βει άειι Ιει;πετοιι ιιιιτετεειιειάοτ ιιιειιι ι·ιοιιειρ;εΟγετειι
ιιιιά Ρεειιάοεγετοιι; άιο ετετετειιειιιά ,εεννϋιιιιιιειιιιιιι.Βιιάιιι.ιιει
οάει· ΒριτιιοΙ ειιει;ειιιειάοι ιιιιά ειιιά ειιιτιι ει·ναειιετιε Ι.ιγιιιριι
εεΠιεεε ‹›άετΒεειε ειιιεε θειιιεΙε, άοτ ιιεειι Β. ννειιει· επι
Με;ειιιειιιιιιιι τοιιιιιάιιιιι άοε Γοετιιε ειιιειιι·ι. Πιο Ρεοιιιιοεγετειι
ιιιιάειι «πουιιι εει·εοιιιειιιιεάει.τειιετιτιειιΤιιιιιοι·οιι άιιτειι Βιετ
ετ,ςιιεεειιιε θιεινειιε ιιιιά Ζει·ΓειΠ άεεεειιιειι. Πιο εγειιιεειι Τε·
ιιιοι·ειι άεε ειιιτ:ιεΙιάοιιιιιιειειι 'Ι'ιιειΙε άεε Μιιιτει·ιι.ιιιάεεάιιττ'ειι
ιιιειιτ ιιιιι άοτ Ηγάι·οοειε ιιιιιΙιειιι·ιε νει·ιι·εειιεειι: ννοτάειι, ιιει
άοτ εε ειεΙι ιιιιι ειπε Ε”ιιιεειι.ςΙιειτειιιιεειιιιιιιπο;;ιιι ιιτοεεεειι νει
ειιιειι ιιετιτοιιειιιιιιιάειι. Μιιιι ιιιιτει·εειιειάετ8 Αι··ι;ειινοιι Τε
ιιιοτειι άει· τιιιιάειι Μιιτιετιιε.ιιιετ: 1) ιιιττεε.εάοιιιιιιεΙε,άιε ειειι
ιιιι ιιιιάοιιιιιιε.ιοιι'Ι'ιιοιΙ άοε Βιιι1άεε ειιιννιειιειιιι 2) ιιιττιιεειιιι
ειιιιι.ι·ο,άιε ειιειιιιιι ιιιε;ιιιιιειΙεπιιπι ειιτινιοιιεΙιι, ιιιιά 8) ειστε.
εοάοιιιιιιιιιο,άιο εεε άειιι ειιιεεετειι'Ι'ιιειι άοε ΒΜιάε8 ιιιι·ο Βικ
ετειιιιιιο ιιοιιιιιειι. 8ο ιειιιιςε εε Τιιιιιοτειι ιιΙειιι ειιιά, ιιεΙειειι
€ειι ειε άιε Κι·ειιιιειι νεοι; Πε ειιιά ειιιιε ιιεεειιτιειιειι,πιο
άιο 'Ι'ιιιιιοτειι ειιιε ειιοτιιιε θι·ϋεεε εττειειιιοιι ιιεά ειιιεειιιοιτιε
ΚιιεΙιειιιε ιιετνοι·ι·ιοι'ειι. Με ιιιιτεο.'τιάοιιιιιιειειιΤιιιιιοτειι άοτ
ι·ιιιιάειι Πιιιιετιιϋ.ιιάοι·ιιιιροιιιτειιΜε εοιιάεΒιοτειοειιεεεειιντάιετε
οάετ ιιιιιετϋειεΜγοιιιε ιιεά ειιιά Με _ιοι:ετ.νει· άει· Οιιει·ιιτιοιι
Ιιειιι ειιιειειοε Με! ι·ιειιιιε· άιεειιοετιειττ. ινοτάειι. Πιε οιιιι·ε
ειιιάοιιιιιιεΙειι'Ι'ιιιιιοι·ειι ειιιά επι Μιιιιεεεειι πω; ιι·ι·οροιιιιιιειι
Ηετιιιοιι οάετ Βγιιιριιάι·ιιεειιοεεειιινιιιειειι νει·ινοειιεεΙτ ινοι·άειι.
ΕΜ'. ιιειιιε ιιι άει· ειιιι·ιιτειεοΙιειι Αιιι.ιιοιιιιιιε;άεε Μει·ιο-ιιάει.ςάει
ιειιειι-Ηοεριτειε θοΙεεειιιιοιτ 8 ?Με εοΙειιει·'Ι'ιιιιιοι·ειιάει· τιιιι
άοιι Μιιικει·ιιιιιιάετιιι εεοιιιιειιτοιι. Πιο ει·ειειι εκει ειιιά νοιι
ιιιιιι_άοτ άι·ιιτε νοιι Ότ. Ρ. 8ιειιι ερει·ιτε ινοτάειι.
Ι. Βιιιε ειτε ?πιο νοιι Η .ΤειιιτειιΜε ειιι ιιιιι: ειιιειιι Τιιιιιοτ
ιιι άει· ιιιιΙιειι ιιιειιιιιειιι;ει.ι;ειιά,άει· ιιι σε ιιιιιω ιςτοεεοθειιειιι
Ιιρρο ιιιιιειιιτειειιιε. Ιιιι ιετ:τειι .Τειιιι·εννε.ι· άιε θεεειινιιιιιει
ενι·οιοιιεειιιιιιά ιιειι:ο ειειι ιιιοιιι· ιιι άιε Βοιιειιιιιρρο ι.:εεειιιιι.
€οιι1 οιιετειι Ροι άοτ θεεειιινιιιετ 208· ειιι άιεΙιοτ 8τι·ειιι; ιιι



θά

άειι Ιπειιιπε!εεπε!. Με θεεειιννιι!ει: ιινιιιάε ιιπ ειπε ιι·ιερε
ιιιπΙε Νετε!ιει·πιε ει: εεεπεπ.· Βει άει Ορει·πτιεπ !ιεεε ειεπ άιε
θεεοπινιι!ει. ιειεπ ειε.εεεεπε.!επ; πιιι πειιπ επειεπ Ειπάε
ιιιιιεετεπ ειπιε;ε ι'εειειε θι.ι·επεε άιιι·ε!ιει·πιιιιτεπ ιιιειάεπ, ινεπει
ειπε !ειεπτε ιιιι.ει·ιε!!ε Βιιιτιιπε ειιιιιει. Με Κιιιπ!ιε οι·πο!τε
ειεπ ι·εεε!ι. Με θεεεπιιιι!ει: ειιι.πιε!ιι ιιπ Οεπτ··ιιιπ ειπε Βει!ιε
νοιι !ι!ειι1επ Ηϋπιεπ, άιε ιι!ειε Ρ!ι!εειε·!ιειι επτ!ιιειιεπ. Με
ιπι!ειοεπεριεεπε Ππτειειιε!ιιιπε εειειε ειπ ιι'ιπι·ειιι ιπιι εεπι
ετει!ι ειενειτειιεπ Ιε·πιρπεειεεεεπ - Ριπιειπε. Ιγιπρπεπειεε
τοάεε. Πει 'Ι'ιιιποι επιιινιε!ιε!τε ειεε πιει εεε άειπ ειιεεειειι
'ι"!ιειΙ άεε Ε.ιεεπιεπι.ε.
Π. Με _ικιπεεε!!!!εάεπεπ εινα. ιιιε Πεεριτπ! ιπιτ ειιιει !‹ιπάε
περι';ιι·εεεεπ θεεε!ιινιιΙεπ άιε ιιι άεπι Ιιπ!κεπ ιιπιειεπ 'Ι'πει! άει
Βειιε!ιινειιά επιι'ειπεπι Ηειιτειιε!ε επεε. Με θεειι!ιιινιι!ε: πε
ετ.επάιιιιε εννει'Ι'πειιεπ. ειπειπ ι.;ι·εεεειεππετ·πειιεεπ ιιπά ειπειπ
!ιιειπειεπ ε;ιει.ιεπ 'Ι'ιιιποι. Ππιει άει· θεεε!ινι·ιι!ει άιιιπιεεπ άιε
Ε'ιπειει ιιι άιε Τιει'ε άει· Βπιιεππϋπ!ε άιιιεπ ι·ιπεπ ΜΜΜ, άειΜε άιε Βιεει.εεε άει· Βειιεππιιιε!ιε!ερεπειιιεεε ε·επιιάετ εει.
Βει άει Ορειειιοιι ιπιιεειε άπε Ρειιιεπειιιιι πιειι ει·Βιιπετ ινει
άειι. ινοπει εε ειειι πειειιεει.ε!!τε, άιιεε νειιι Τιιπιει· ειπ άιε!ιει
θτιεπει - άεε Ι.ιεεπιεπτιιπι ιοτιιπάιιιπ - ιιππ !ιπ!ιεπ Πιι-ιιιε
πω” πιπεος. Με ννιιπάε ιινιιιάε εει·,ειειιιε ιιι άι·ει ιΞιεεεπ
νει·πεπτ. Με Κιειι!κε ε;επιιε. Με· 'Ι'ιιιιιοι πειτε ειεε ιιι·επιιιπε·
Ποπ ιιπ ΙπΕιπιπε!εεπε! επτννιε!ιεΙτ ιιιιά πιει, ποιεπάειπάει θε
πε! νοι!ειειπάιε 2ειειειτ. πιιι. πεε!ι ειιεεεπ !ιειειιε. Αιιι` άειι:
Γιιεεπεπ Ριι!ρε.ιετ επιι· εεπι άειιτ.Ιιε!ιάει Ζπεειιιιπεππε.πε πειάει
Τιιπιειεπ πιιι άειπ νειάιε!ιιιεπ Μιιιτ.ειπεπάε πιιεπειιιι·ειεεπ. Πει
!ιΙειπειε Τιιπιει ινιιι ειπ ιειπεε 1!!γειιι, άει ι.ιι·ϋεεειε ειπ Μνε
εει·εειπ. ν!ιεεεπ εειπει επειιιει·πιιιεπειεπ Με ε επιι· άει ιεΜ
ιει·ε εΠειειι Τιειιιπεπ ειιεειεεετει, ινει·ιπ άει ιιιιιά άει ειπω
ιιιεκεεεπ Βεεεπειειιειι πιι επε!ιεπ πιι.
Π!. Ηιει ννει άει 'Ι'ιιιποι ειπ ιιιιε!!ιεει Βειιιπά »οι ειιιει·
Ιπιιιιιπε!πει·πιε, άιε νοπ Μ. Ρ. 8ιειπ ερειιιτ ινοιάεπ και.
Βειιπ Ππτειειιοπεπ άεε ειιετιιειιι:επ Ηειπιεπεεε!ιεε εειετε εε
ειε!ι, άεεε Ιε.πεε εειιιει· ιπεάιε!ειι !νεπά άειι ετει·Ιι νειάιε!ει.ε
Βιειι.πιεπε πιπε!επι. Επι” 10 Μπι. νοπι Βιιιε!ιεεε!ι!ιιι!ε επι
ιειιι: ι;επι: εεε Μιιτι.ει·πειιά ιιι ειπε !!εεπε πειτε θεεεπινιι!ει:
ιιπει, άιε ιπ Ε'ειιπ ειπει ι!εε!ιεπ Μειιάε! άειπ Ηει·πιεπεε.ειι Με
ειιετ. Ππτει άειπ Μι!ει·εε!ιερ ε!ε!!ιε ε!επ άει· Τιιιπει επι Ρι
πιοιπγειπ πειιι.ιιε.
Βειπ νοιειε ιεΜτε άιε Πεπιεπετιειιοιι άει πιιι!ειο- ιιπά ιπι
πιοεπεριεεπειι ι!!ρειετε.

(Αιιτοι·ει'ειετ.)

2) Χιουζ άειιιοπει.ιιι·ι: ειπε Ρετ. πιιι; Βιιιι πι:οιπγε!ιε.νει ειπιεει άειι ετε!!τεπιι Ιππειι ειπεπ !ι!ειπεπ Ρετ. ιπιτ Πε
ιπιειι·ερ!ιιε. ι'εειε.Ιιενει· ιιπά ει·ινι·εππεεπει άιεεει θε!εεεππειι,
άεεε ειιιι!εει άειι πει άιεεει Κι·ιιπ!επειτ.εΓοιιπ ειι!'ει·ε!επάεπ
Απε πιεε ιπ επιπ'ειπιει ε·ειεςειιεπ Κειρει·ιιιει!ειι εεειιε!ι Ζιι
ειιι.ιι ε εεπε. ιπ ινε!επεπ πνρει!ιοριιιεε!ιε Ριεεεεεε επι ειπ
εε!πε θεπιειε Ιοειι!ιειι·τ πεεπεειιιετ ινειάειι. Πειει!ιε;ε νει·
εεεε·ε ειπά επειετ ιπ άεπ 8Οιε;ειπω" ιιιιτει άεπι Νιιιιιειι άει
Αιιιοπιεεειιε ι.ιεεεπι1άειτννοιάεπ. Βει άιεεειι Κιεπππειιεριε
εεεεεπ !ιεπάε!ι. εε ειεπ ιιπι ειπε Τιορποπεπιεεε, π! ?ειεε άει·ειι
επ Ειιιιειπικειεπ πεεεπάειε επ άειι ρει·ιεπειεπ 'Ι"!ιει!επ πιοπ
ε!ιδε επινεε!ιεεπ ιιπά ειναι ιιιε!ιι· ιπ άιε Βιειιε Με βιιιιεε.
Βειιιιει ειπά εε πιι·πι πιιι άιε Εκτιεπιι!ε;τειι ε!!ειπ, ινε!ειιε πε
ΓεΠεπ ιι·ειάεπ, εεπάειπ εε πειιιπεπ ειιεπ Οι€επε επ άει· Ηγρει·
ι:ι·εριιιεπω, εε άιε Κπεεπεπ. εεε Βιπάε εινεπε, άιε Νει·νεπ,
άεε ιπι.ειειιτιεΙΙε Βιπάεςεινεπε ιπ άειι ει·νεπ; εε!τεπει άιε
Οε!επ!ιε. άιε πεπ". πω. Τοι1ει!!επ ππά Βε!ι!ειπιιιειιτε, άει
Κεπ!!ιερι' εε. ιν. Μιε ννεεεπ άιεεεε Κιεπιι!ιειπεριεεεεεεε ιετ
Με _ιετει νε!!ιιε ιιππ!ει·. Απετοιπιεεπ έ'επάιπεπ πιεπει ιπ ειπει
ι.ειοεεεπΒειπε νοπ Ρε1!επ Ηγρειιι·ορπιε επιι Ηγρειρ!εειε ειπ
πεΙπει Βιιπεπεεπιιιιτε, πε.ιπεπι.!ιε!ι άει Πε ορ!ινειε εειεπι·ι.
ιιι επάειεπ Γε.!!ει1 ινιιι·άε ειπε Ζει·ει.ϋι·ππει ι!ιεεεε Ί'πει!εε άεε
Θεπιι·πε άιιτειι Ψιιε!ιει·ιιπε· νοπ 'ζ!"ιιιιιοιπιε.εεεπ,Με Βιιι·εειπ,
Ονετεεειεοιπ εάει Αάεπειπ εοπειει;ιιιι. !π νιεΙεπ Ε'ε!Ιεπ
ιιοππιειι ιεάεεπ !ιειπε επειοιπιεεπεπ 'άειεπάειιιιιι.ιεπ ιπι (ιε!ιιι·π
ιεειιιπάεπ ινειάεπ. άειιιι επει νειε.πάειιιιιςεπ ιιι άειι Νειι·επ,
πεεεπάειε άεπι θγπιρει!ιιειιε. Βι.ινεε εεειεινεε, ιπ ιιιιοΙοειεεπει·
Βεειειιιιπε νει·ννει·ι.!ιπειεε,!ιε.πεπ άιε Ππτειεπειιιιιι€ειι πιε_ιειετ
πεε!ι πιεε εε!ιειει·ι. Βε εριεε!ιεπ άεπει ειιε!ι ειπιιζε Βεοπ
εεπτει νοπ ιειιιεε!ιειι Βιιιιιιιεεεπ ιπ ε!ιπ!ιε!ιει· !νειεε Με πει
άει Βεεεάενν'εεπεπ Κι·επιεπειτ.. Νεε!ι Απάειεπ εε!! άιε Κιε.ιι!ε
Με. πεε!ι ρενο!ιιεε!ιεπ Ιπειι!τεπ, Βεπιεε!‹ ιι. ε. ιν. επιει;επεπ.
Με εεινιεεει Ζιιεε.πιπιειι!ιεπε 2ινιεεπεπ άει Βεεεάοιν'εεπεπ
Κιειι!επειτ ιιπά άει· Αιιιειιιεεε!ιε ινιιά νοπ Βιιιιιιεπ ε.ιιεπ πεεπ
άειιπ ε·εεεπειι, άπειε ιιπ Οιεϊε!εε νοπ Βιιετιιρειιοπεπ οάει Αιω
ρπιε άει Βε!ιι1άάι·ιιεε ειπε Ηγρειιιοριιιε άει Ηγρεριιγειε ειπ
ιιετ.επ Εεεε.
Ιπ άεπ Ρϋ.!Ιειι ιπιτ.Ηγρερπνειεεπ'εειιοπεπ ινειάεπ ί'ειιιει νει
εεπιεάειιε πεινεεε Βιιπρκειιιε, Ηειπιεπερειε,Βιιεπιιιιιιε.Διιεεπ
ιπιιε!ιε!!εππιιιπι;επ. Κεριεειιιιιειεεπ, νειεε!ιιεάεπε πιοτειιεεπε
θτϋιιιπε;επ ιιπά εεειεπειιεεπε Α!ιειει.τιοιιεπ. ι·ειε!ι!ιε!ιε$επινειεε
επεοπάειιιπε; πεεπεεπτει:. Πεεε!ειε!ιεπ Βι·εεπειπιιιιε·επ ειιιει·
Ρε!νιιιιε εε!τεπει· νει·πιιπάεπ πιιι: ινιι!αΙιε!ιει θ!γεεειιιιε.
Απε άει εΙΙΒειπειπεπ θιιιρρε ιετ ερειτει·νοπ Ρ. Η ειι·ιε ειπε
Ε'οιιπ ειιεεεεεπάειτ. ιιπά ιπιτ άειπ !επι;επ Νεπιεπ Οετεοειι:πι·ο

ρει.ιιιε !ιγρειι.ιερ!ιιεπτε ρπειιιπι πε πεπε!εππετ ινει·άεπ. Με πεπ
άειι επιι πε άιεεει Κιιιπ!ιπειτ.ειοι·ιιι ;;!ειειιίε!!ε επι ειιι επεεε
εινεε ννπε!ιετπιιιπ άει Ηεπάε ιιπά ιιπιει·επ Βιιιιετπιτε.τεπ,πε!
επεε ειεπ _ιεάοεπνοπ άειιιιειιιεεπ πει Απιοιπεεε!ιε ννεεεπιΙιε!ι
άεάιιιεπ ιιπ!ειεεπειάετ. άεεε εε !εωτει·ει άειι ννεεπει!ιιιπι
πιεπι ιιι άεπ Βιειιεπάιτπεπειεπεπ, πει άει Οετεοει:!ιιερε.ι.πιε
άεεεειεπ ιπε!ιι ιπ άει Ιιε.πεειιεπτπιιιι· ειίεΙε·π Βει άει ΑΙ‹ιε
πιεπε!ιε ειπά ιειπει πιε!ιι· άιε ννειειππειιε, Με άει Οετεεει
ιπιερετιιιε άει;ει;επ άιε Κπεε!ιειι Μι άειι πγρειι.ιορπιεεπεπ
νειΒιιπειεπ πειπει!ιις!. Α!!Β·επιειπειεεπειπιιπςεπ Με πει άει
Λ!ιιοιπεεεΙιε ινειάεπ πει άει Οετεεειιπιερειπιε πιεπι: πωπ
εεπιετ. !ιπ Θει.ιεπεετε :ιι άει·Αιιιειιιει.ιε!ιε Μιά »οι άει·Οετεο
ειι!ιι·ορετιιιε άει θεπειάε! πιεπε ιιι Ηιτ!ειάεπεεπει'ι: ρ;εεοι;επ,
άεεει!ειεπεπ επιι ειπε Βιιε!ιεεεππι!άιιπε πεπ τεεεπ!ιεπ ιιπ σει·
νιεο-άειεε!εε 'Γ!ιει! άει ινιιεεπεπιε. Βειάε ιιιπ!ιπειι.επ !ιεπειι
ε·ειπειπεεπι, άεεε ερεειιιεε!ιε πειιιιιιεεπε Βιεεπειπεπε;επ πιεπτ
νειπιι.πάεπ ειπά, άιε Βεπειπι!ιτε.τιιι!;ιιοι. π!ειπι. ιιιιά πιιι· Ρει!!ε·
ι.!ιεειεπ ιιπά επάειε Βιιεςππεεειιετε.πάε άει !ειι.επάεπ Βιι.ππειι
νοι!ιοιπιιιεπ, ννε!επε ειιεεπιιιεεπ ρι·ειιειιτ. ννειάεπ.

Απε!εεε Βιεεπειπιιπειεπ ννειάεπ ε.ιιε!ι πει ειπιειεπ Β.ιιε!ιεπ
ιπει!ιεει!ιιεππιιπεεπ Με ε. Β. άει 'Ι'επεε ιιπά θνι·ιπ8ειπγε!ιε
πεεπιιεπι:ετ. Ζιι άει Ιει2Ι.ειεπ Κιειιππειιει”ειιιι ιετ. άιε ιιι άε
ιιιοπεπιιι·επάε Ρετ. επ πειιΙειι. Ρετ. πιι:47 .Ιππιε Με εε!! ιιι
ιιιιει Κιπά!ιειι εεειιπά ιιεινεεεπ_εειπ, πει:ε.ιιεπ πιεε !ιειεάιτει·
πε!ε.ετει.νεπι 25. .Τε.!ιιειιπ Μπιτ άει Βεε·ιππ άει Βιιιιιι.π!ιεπε
ιπιτ ειπειπ Πε!”ιιπ! νοπ Βιεππεπ ιπ άει Ηεπά, ιπ άει Ρει;.;ε
Με ιπι !!'εεε. Με άειιιιιι πω; ειιε!ι ειπε Πεί«›ιπιιτΜ άει
Ηε.πά ειε!ι ιιιιεειιπιΙάεπ επ ιιπά @τα ενειετάιεεεΙπε ειπε πιοπι
πιιι· ειππιπειε. εειιάει·π ετιεπ ιπεεεπε.ιε θι·6εεεπεππε.!ιιπε ιπ
ε!!ειι Μιιιεπειεπεπ πεεειιάειε επει ιπ άει Βιειτε επί - νει·
επάὶειιιπεεπ,

ιινε!ε!ιεεε!ιι· επι: Με ειπεπι Βεπι€εππι!άε επ εεπεπ
επι .
Βει ει!ιε!τεπει Μειιιιιιιι πεετε!ιι: ειπε Απε.!εεειε άει· Πε.πά.
Βε ειπά επ άειεεΙπεπ πιειιιειε Νειπειι ειεπι:πει, ννε!επε νοιι
!ι!ειπεπ εε!ιπιει·ε!εεεπτετε!ιειιάεπ Βιεεεπεπ. επ πεεππει· νει
ειπει·τειιιιπά ερει·ειιιν ει·ειιπετ ινει·άειι ιπιιεετειι, πει·ιιι!ιιειι: Γει
πει ειπά ε.ιιε!ι Νει·πεπ, ννε!ε!ιεΠπε Ειπιετε!ιιιπιι νειπιεππππ
εεπ νειάειι!ιεπ, ιιπ Ηεπά ιιπά Ππτειειπι ειεΙιτπει - ε.!!εεΒι
εε!ιειπιιπε·επ ννιε ειε απ· 8γιιπεεπιχειιε ε!ιει·ειιτειιετιεεπειπά

'Ι'ι!ιπἔ7:
νει ειπιεεπ .Τε!ιιεπ πιε!ι; Οε!!ει.>;εθεο!ιειειν

ιιι άιεεειπ ει·ειπε ειπεπ νοικι·πε· ιιπει· ει·ιιπι;ειπγειιιιεεπε νει
επάει·ιιπε·επ άει· θειεπιιε ιιπά πιεεπτε ιε!ι ειιεπ πει άιεεειπ Γι!!!
Με νειεπάει·ιιιιςεπ ειπεε!πει θεΙεπ!‹ε ε.ιιιιπει!ιειιιπ ιπε.ειιεπ,
ννε!επε επι' άειπ Βεπτεεππι1άε εε!ιι Επι. ειεπτπει ειπά. Αιιι
!ετει:επ Ιπτειρ!ιε!επεεε!ἔε!επ!‹ άειι 5. Β'ιπε;ειε π. Β. εεπεπ πω·
Αιιίιτειπιιιιεεπ άει ΘεΙεπιιεπάεπι άιε 2. Ρπε!επιι επάετ Με
ιπιτ ειιιειπ Ρι!ε, άιε δ. Γεπετ πι!! ειιιειπ Ρι!ε επ. Απ ε.πάειεπ
ίιε!επ!‹επ ειε!ιτ ιπε.π εο!ε!ιε νειεπάει·ιιπρεπ Με πιει· ιιιιά άιε.
Με Απεειιτιιιεπ άει· θε!επ!ιε πει Βγιιπειειπγειιε ειιιά άειι εε
Αι!!ιιιι.ιε άει”ειιπεπε νειιιειππιεπάεπ νει·π.πάειιιπε·επ εεπι ιιππ
πω, ινιι!ιιεπά παθει! πει Ιειετ.ειει Κιεπππειι.ειειιπ άιε νει·
8.πάει·ιιπειεπΜε Με θε!επ!ιεενιιιιι πεεε!ιιιι.π!ιτ πιειπεπ. επει
εοπιειτειι ειε πει άει θνι·ιπιζεπινε!ιε Με θε!επ!ι ιιιιά ιειε!ιειι
Με επι επ επ Βιερπγεε πειεπ. Νεπεπ πγρειι:ι·ορ!ιιεεπεπνει
ε:ϋ.πεεπ ιπ άεπ θε!επ!ιεπ ιι·ειάεπ πει Βγιιιιεειπγε!ιε ειιε!ι
ετιεριιιεεπε πεεπε.ε!ιι.ει,ιιι ιι'ο!;;ε άειεπ εε επ άεπ ε!ιε.ιε!ιτε
ιιετιεε!ιειι ινεε!ιε!πάεπ θε!ειι!εεπ πωπω!. Αιιεπ ιιι άιεεειπ Ρει!Ιε
εε!ιειπεπ επεσε ετιορ!ιιεε!ιε Ριοεεεεε νειπεπάειι επ εειπ, εε
ε. Β. ιιπ 1. Ιπτειρπε.!επεεπιεε!επιι άεε Ζειεε!ιπεειε. Μιε θε
με άει 1. Ρ!ιε!ε.πκ ιει ετι·οε!ιιεεπ.άιε θε!επ!‹ι!ε.ε!ιειιπ επιιειιι.
Τιιιπε πει. άιε νει·ε·εετε!!ιε Ρετ. εεπειι ί`ι·ιι!ιειεεειει1 ιιπά
άειι νειάεε!ιε επι' $νιιπεειιιγε!ιε ειιεεεεριεοπεπ.
Κιε ιι ε: νοιι ειπι€επ Αιιτειεπ (Η ο!ε τ ιιι Ηε!ειιι€ιοιε)Με άιε Αιιιοπιεεε.!ιε πιιτ άει Αιτ!ιιι!ιε άειοι·ιπεπε ιιι ειιιειι
εεινιεεεπ Ζιιεειπιιιεππε.πε Βεπιιι.επι. Ειπε εεινιεεε Απειο,ειε
πεετεπι: εποε ιπ Βειιε!ι' άεε Ζειτ.ριιπ!ιι:εε.ιπ ννεΙε!ιειπ πειάε
Κιιιπ!ιπειτ.επ ειπειιεει.εεπ ριιεςεπ, πειιι!ιε!ι άε.ε Κιιιιιε.!αει·ιιιπι.

Β) Μειιτ.ε ι·ε!'ειιιε ιιπει ειπεπ επι νοιι !!πάεεειάιτιε
ιι!εει·εεε. (ει. Μ.. Ρετ. Μεά. ννεοπ. 189θ, Ντ. π.)
Κ ε ι π ι ε· Πεμ, επ ιπ άεπι ιπ Βεάε ει:επεπάεπΡε!! ειπε θεπει
ιπεε ιπιτ διεπει!ιειτ πεε!ι,ε;εινιεεεπεει.
Ηειιι:ε: Μ., επι Μπι νει άει Βιπι·επ!ιιιπε πιι.: διεπει
ι!ιεε πεετε.πάεπ; ινι!πιεπά άει·· Κι·ειι!ειιειιι ινε.ι·επ !ιειπε Πεπο
!ιε!ι!-ιειιιιιεπι πεειιννειεπει.
Ψ ε ε ι ιι π Με π: Ιπ Βεπιειι' άει Βει·ιιιιιιπ_ιεει:ιοπεπιιι6ε!ι!ε
πιι επ 2 Ρε!!ε ει·ιππει·π. ινε!ε!ιε νει ειπιεει· Με ιιπ Α!ειιεπ
άει·-Ηοεριιε! πεεπεοπιετ ννιιι·άεπ. ΙΒε πειιάε!τε ειεπ ιιιπ εειιτε
Θε!εππιπειιπιει:ιειπεπ, ω! ινε!ε!ιεπ ειΙειε!ιι`ε!!ε ειπε Ρε!ιεειε
ι!ιεπειετιεε πιιι: !ιο!ιεπιΡιεπει πεετε.πά ιιπά ειεπ ιπιτ πειιιοιι·!ιε.
ε;ιεεπει· Νερπιιιιε νειεεεε!!εε!ιε!!ετε. Με ιπ άιεεεπ Γε!!ειι
ειιεεειιιπι·τεπ !π_ιεετιεπεπ ιπιτ Λπιιετι·ερτο!ιοπιιεπεειιιπι ινε.ιεπ
νοπ μι· !ιειπεπι !Βιιο!,ε·πεεΙειτει.
Μει·ιι:ε: Με πειάεπ νοπ Ψεειρπε!επ ε.ιιε·ει'ιι!ιιιεπ
Ρετ. ννει·επ εεπι εε!ιννειε ?Με άιε πιεπτ ιιιεε!ι ιπ Βε!ιιιπά
!ιιπε !!ειπεπ.

Χιι'εετεπειεπ: !π πειάεπ Ε'ε.!!επ ειπε;επ Με άεπι ΒΙιιι.
ΘτεμπνΙεεεεειιε ε!πιιε Κο!οπιεπ επι'.



ΠοτΙΙιε Μ. εποε εκει άετ 1ι(ειειιες, ι1εεε ιεεε ιιΙΙε ε"εΙΙο
ειιτι:ε θει·εειιιι_ιεεεἰοιιεε Μτι1 ΙιεΙΙεε Ιιεεεεε, τΙοεΙι εει-τω
ν1ε1ΙειεειΙπειεειτιεεει νοτεεΙιεε εεε οΙεοε εεΜεεεε ΒτιοΙε·
ειι τεεεεοε Με Ποτ τει'ετιττε 11'ιιΙΙ τετ εοεΙι ει εει·
Βεεεεεεει.ε νοε 1εεετεεεε, Με". Με Με Βει·Ι.ιοε εεεεἰετι Με,
Με ΠΙε.εεεεε Ιεττε νἱτειιι Με ιε Με Πει:εΙΙε ι·ι‹·ετἰε·εεεωΙΙι
νει· εεε ειιεε Με Με «ειοει ιιιοΙιοΙΙι.»Ιιιετ.εειΙοΡτεεεεεε ειιεΙι
άετ ετετοε ΒεεεεεΙεερτεεειι ιετε ΒεεεετΙΒ·εειι;,ετοΙ'ιιιιι1εεεει.

Αιιεειιιι εεε εεε ΡτοΙεΙιεΙΙειι

άεε ι1ει1εεεεοε πω. Υετο1τιε εε 8Ι:. Ρεεετεεετε.
1278.ΒΙτειιει; εει 16. Νονοιεεετ 1808.

ιν ε ε τ.ρ Ιι ε Ι ε ε Με εεΙεειι εεε·οειιει1ιεεεε νοττι·ειι;:
«Πεεει·ι1ΙΗεεειεΙομεΙΙιιεεεε Οεεοεεεειιε-ΠΙ
Ι ε τ.ε τ Ι ο ε». Ποτ νοτττεετεοΙΙ Ιε εειτοεεο ἱιε «Αι·εΙιἰν επ
νετεεεεεεεΙιτεεεεειτειι» ει·εεεεΙεεε.
ΝεεΙι ΑεεεεΙιιεε εεΙεεε ΜειιιιεττΙριε ειιττε νοι·ιι·. εοεΙι θε
Ιεε;ειιΙιεΙτ εΙεεε ΓιιΙΙ πε εεεεεεΙιτεε, ιιι ενεΙεΙιειε Με ΙΕι·εεΙιεΙ
εεεεεε ο1εετ εεεεεεεεειεΙΙεΙιοιι ιιιιιετΙοεεΙΙειι Οει·ΜεΙειεεοεε
€ΙειοΙι:ειιιε Με

ΗΒρει-Μιειιει
εεε Μειιχεεεεΐτεε

εεει.εειΙοε; ειιοΙι ει·τεΙεΙιεεε· νοε ΑΙΙιεΙιεε εειιινιιει1εε _ιοεε
Βτεεεειειιει.εεε ετοιερι. νοτττ. €Ιιιιιει ι1ει·ειιε εεεΙιεεεειι ιιι
ειῖτΓεε, ιιεεε Με Πτρετεειειιετ Με ΡγΙοτιιερεειιιιιε, εε Εεεε·
ιεεειΙιεε ειπε θετΜοερεειιιιιε εετνεττιιΙ'εε εε.ιιε.

Πιεειιεειοε.
Βετιιε τω" εεεε άεει εετειιτοτἰει·εεε Βεί'εειΙε εεΙ άετ
εττΙε;εε ιΙΙΙΙ'ιιεεε ΠΠει.ειΙοεοε εεε ΟεεορΙιεεεε.
Η! εετρεεΙεε: άει· ρει·ειιτοι·ιεεΙιε Νεεειινειε @Πεμ εει·
εεΙιεε; εεει·εειιρι Μ: Με Πειιεεοεο εεε ΙΜΜεε εἰεε εεΙιτ
εεεΜετἱεε; Ιε άετ ΠΙιετετιιι· ειιιιΙ ἱιε (Ψεεεεε ειιτ ειντε Β
Ε'εΙ1ε εεεεεει., Ιε ι1εεεε Με τἰεΙιιιΒ·ε Πιεεεοεο Ιει.ι·ιι νΙΙ.εει
ι;εειεΙΙι Μιι·ι1ε.

Κοτιιιε: ετιεεει·ι; εε εεε νοιι ΓτιιεΙιεεΙιε.εεοτ ιιι
Μεεειε νετεἱε ειε 19. Πεεεειεετ 1894 ειιι.εεεεειΙιειι ?ΜΙ (εΙ'τ.
ΒΕ. Ρετ. Νεά. ννοι:Ιι. 1895, μεις. 98(ΙΙ.
Γ τ ε ε ε ο ιι ε ε ε ε ο τ: Με ΡειιεειΙε ειπε ιεετιειιειΙ Με
Ποερε.ε1. Με Πιεε;εοεε Μιτι1ο ειεΙιε ιςοετ.ε1Ιτ.Πει εει· Βοοιιοιι
ειιά εΙι:Ιι Με· Οεεορειη;ιιε ειε :εει ΙΙιιιΙ'ειιι:ο ειεεε Πιεει1ετιεοε
ει1ειιτι:. εεΙε ειιιεεε Με εει· Η6Ιιο Με Ιιετγειι Εεεε εεεο
ΠΙΝ. επι 1εεεεΙιε, Με ΜεεεεΙειιιιτ εγρει·ιτοιιΙιιεεε.
1(οι·ειε;: (εεεεε Με Αεεεειεε οιεετ τοιε ιεεεεεεΙεεΙιεε
Βετεεεειιεεεε·εΙεο άετ Με'εεεε ΟεεορΙιεεεε-ΠΙΙειεειοε ι1ιιτοε
17ετει·εΙιιεε εει· Πετάει ερτΙεΙιτ Με 1Βι·ίεΙιτιιιιι;.ι1εεε εει οκτώ·
ιιειιιοε εεε θεε0ρΙιεεεε, εεΙεει εει ιΙοτειιεεεεεε, ε·εΙεΙιο Με
@Με Ι.ειιιεε νει·εεΙΜοεεεε, εΙεε ΠΙΙετεΠοιι ιε εει· ΒεςοΙ νετ
ιιιιεεε Μτ‹Ι. Κ. Μ; ρ,ιεεεΙει εἰεε Ι'ιιεειΙοεεΙΙο Βιετεει;, εΙεο
ρτιιιιετε ΙεειιΓεεἱεεε άετ ΜιιεειιΙιιιιιτ, τεεε άετ ΙεεετνειΙοε
Με ()εεορεε εε, Με ει.ιοΙο;;ιεεεεε Μοειοετ εετεεειιιιοΙιεε.
ΔεεΙι ιιι εεε εΙΙεε νοε ε'τεεεοεΙιεεεει· εεε ννεεε
ρΙιεΙοτι Με· οιεε οτιςεειει·Ιιο νετεεεει·ιιε8·. Με Με πιεεΙιεεἱ
εεΙιεε ΠιιιιΙετειεε εεΜτΙιτ Ιιειιο. εἱεει. νοτεεει1εε.

Ψεει.εεε1εε: ΒεΙιε Οετειεοιε Με· Πετάει ιεε8 άετ
Ψει·εεΙιΙιιεε ΙΜε εε νοΙΙετεεειεετ Με Με ΙΜ θετΜοερεειιιιιε;
εστι κι εποε Με ΜεεεεΙετιιι· ιιιεεἱιτει·εγροι·ιτορειεεε, Με Ιε
εεειε νει·εΙειεεε ΜεΙιτ εε ()εεορΙιει;ιιε, εοειΙει·ε ι·εετιιτε·ἰεἰτειι
ΜετΙετ. Πεεε ΙΜει θετΜοε εεειιιε άετ νετεεεΙιιεε Με εεεοΙετ
νοΙΙειεεειι:ετ εοΙε Ιιειιε, εινειεοιι οιεΙε·ε ΙιΙιεἱεεεε Ειιρετι
ιεεετε; Μεεετ ερεειΙεεΙιο ΥοτεεΙιΙιιεε Ιιεεε εεε Με 8·τεεεετεε
οιΙετ €ετιεετετεε Πειετετεεειιεε;οε .1εΙιτο Ιειεε· εεεεεει·ιι. Αιιε·
Με; ειειΙ Με νει·εΙι1ι.ειεεε ΙΜ εεε ΒΙεεειιετϋτιιε,εοε άετ 'Γεεε
ιἱΙιετ; εποε εΙετ Ιιετειει; εΙεετεεΠε ι1ετενεςΙ'εΙ1 άετ ειιρεΙεἰνοε
1(τει'ι:εεεε εει1ετοτεεΝε Με ερεει.ιεεεε Βοειει1ετιιιη; Με Αε
ι1εεεεεἱε Βεττεεε:.

ΚοτεΙε: Με ΚτεεΙιοε Με ΟετεΙεοιιι Με Οοεορειιι.ςιιε
νει·εεεεειε ειιεΙιετεεΙΙεΙι, ιΙΙειεεΙε;εε εει ΠΙΙετειιοε εεε Οεεο
εεει.τεε εεε Οιι.τΜοεεειειιε Ιεεεε εεςεεεε Με ειπε Ζειτ;
εΙεο Εεεε εΙετ εει· θετεεε1ιιεε ινοεΙ ειεΙιτ εε νοΙΙεκε.ει1ΙεΜε
Με εειιε θετειεοει. Δεεε Με ειιεΙοεεε νοι·ΙιεΙιεἱεεε εε εει·
ΒΙεεε Ιεεεεε εε ειιιε τιιεειιοεεΙΙο ΙιιειιΙΉεΙειιι άει· ΜιιεειιΙεειιι·
ται . άετ 1ειιοτνεειοε Με Πι·εεεεε άετ ΠΙΙει:ετΙοε ιΙοεΙιοε.
1 εεεεεεΙεε: Πεε νστΙιεεεεεεεΞε ε1εεε νοτεεεΙιιεεεε
εε άετ ()ει·Με ΜτιΙ ιε εεε ειοτ εεεετοεεεεεε ΓεΙΙοε εετεΙι
Με
ειιέ·εειεειεΙ1εεεε

θεεΙεεει;ετειιεεΙιε εεΜεεοε ι ειιεε ενειετ
ι1ει·ειι Με εΜετ. νοτεεει1εεε Ηχρετττορειε άετ Μιιεεε1ετιε ειε.
Ψεεε ειε ΡγΙοτεε, ε. Β. ΙΜ

ΗιγροτεεΙιΙΙιετ.
εἱε Βρεειειιε εεεε

ιΜικει ννιι·ι1,εει· εοςει· εετιετε ιιεεΙιε νΙΙεΙΙεε ειιιιειιΙϋεοε ιτε
8ι.εειΙε Με, ιιιετιιιιι εοΙΙιε Με εοΙεεετ εΙεΙιι; ειιεΙι εε ι1ετ()ετιειε
νετεοειιεοε. ΠΙε ΑειιοΙοεΙο ι1ετετιεεετΖιιει.εει1εεει εΙΙετΜεεε
εε ειεεεΙεεε ΠεΙΙε εεεενετ ι“εετειιετεΙΙεε: ιεεεεειιιεΙ Με άετ
Βρεειιιιιε εεεε εΙϋιεΙιεΙι εε( οεεε εεεεινεΙεεετε Πτεεεεε.

(Η

_εωιω ιεεΙει. εε εΙειε;ε 1ϋ'ΙΙΙΙε εΙεε εεεεεοτοεο Βεεινεεεε
εει· θεεορΙιεςιιε Πιιει·εΙετιιτ Με ε:ιοΙοιχιεεΙιεε Μοιιιοετ εεεοε
ειεε ειι ιεεεεεε, εεεεεεει·ε Με· ιΙιε3εειι.εεε ΠΙΙεπει:Ιοεεε. Με
εεε ει·εοε ιιι εει· .Τιιεεεε εεεννιι:ΙιεΙε; Η. εεε ειεεε ιΙετεττΙ·
εεε ?ΜΙ .1εετε Με;; Ιιεεεει·ειει ιιει·Ι ερειετ ειιεΙι εεειττ: Με.
εειιε εεΙιοε Με Κεεεε ἱιεειετ ειιε'εΙΙοει1 νιεΙ εεεεεεεε, εε
ΙιΙοειι «ετ ΜΜΜ ειιιεε Κτορί»; εεεει Ιιοεεκε ει· ΜΙΙΙιει·ΙιεΙι εεε
Ηειιεεεεεε ι·οεετι;Ιτιτεε: πω: εει· ιιιεεεεεεεΐιεε Νεετεεεε
ειιίιιεΙιτεε εΙιεε ετ ιιι·ιιεετ ιειιμοι· εεε ποτε Με 85.1ιεεεεε_ιεΙιτε
εε Ρειειεε. Πιε θεετΙοε ετε:εε εεε οιεε εοΙοεεεΙε ΠΙΙειετΙοιι
εεε ()εεερειικειμ ειε Ρειιτγειι ειιΙΙοεεεεΙιεε. νοε Με.εενν8.ττε
Με πετ ΟειΜε ογΙΙει1τΙεεΙι, εε. ιιι·ιιιιΙΙεΙι. ΝεετοιιεεΙιε Πο
ιιιεειο Ιιοειιτεε Ιε Μεεοιε Γε1Ιο ιιΙεΙιτ εεεοετειιΙΜετ ινετεεε;
Μι1ιτει·ΙΜεΙΙοε ΙιεειΙε1τοεε εεε ειε ειεε εεεεεει·εεε ΑεοειεΙΙο
άετ ΜεεειιΙειετ εεε θεεεεΙιε.ιεεε. Μιιεεεε ι1οτει·τιιεο?Με
ειδευιι εΙΙειεΙιΙΙι·Ιι ιιι άετ .1ιιι;ειιε εετετεετΙοε Με εεε ετεε
εεειετ ι1ιιι·εε Βιεεειτειοε ειεεε ΟετΜοερεειιιιιε Με ΟΙιετεεεετ
ειει>εοτεειεε 1Μεεεε εεεεεοιεειοε εεεοε.
Μ ε ει ε ε εεεΙιεεεε Με εεε Αιιει'ΙΙΙιτεεεεε Κ ε τ ε Ι ε·'ε Με
Με νοΙΙετεειΙΙεεε νετεεΙιΙιιεε εεἱ ()ει·ειεοειεε άετ Πετάει εε;
ΜΜι Ιιεεε Ιε ερετετεε ΒτιιΜειι. ιΙει·εΙι ΖετΙ“εΙ1άετ θεεεΙιενε1εΕ·
ΙΙιεεεεΙΙ, Με 1ΜεεετεΙεε ιεεΙΙινεΙεε Μεάετ εεΙ'ε·εΙιοεεε ιιι·ετι1εε;
εεεε ἱει Με Μει:ΙιεΙιεειτ εεεεεεεεε. Μιεε ειεε εε Ζειιοε νετ·
εεειΙεεε ΠΙΙετιιιΙοε ειεΙι

εΒειετ
Μετ1ετ εεε ΙεἱτΙιε εεε ι1εεετ

εει Με· θεεειοε ειι·Ιιτ. ιεο τ €εΙ'ιιεεειι Μτ . Νετε ΑειιΙο;;ιε
εειΙει·ει· Οτε;εεε, εο εοεοειΙειε εεε Ηετεεεε, τΙει·ίεε Μτ εεεεε·
ειοε, Μιεε ειιεΙι ΙιΙετ εΞεο Ηγροτι.τερειο άετ ΜιιεεεΙετιιτ άετ
ΠΙΙειειΙοε νοτειιει.εεεε.
8οτεΙι ιεεεετ ιΙετειιι' εεΐιεετ1ιεειε, Μιεε εε εει θετεἱεεει
ΙιτεεΙιεε εκει εε ετΙιεεΝεεετ ΑεΙιειιί'ιιεε εει! Βιεε·ιιειιοε εει·
1εεεετε ιτε θεεορεει.ςιιε Ιιοειιει, Με ειε Με Νεει·εεεεεεί
εεΙιειο Με· 8εΙιειει:εε ινεεεε ιιι68ΙΙοεει νετειειι1εε.

ΨεετεΙιεΙεε:
Βειε: θετοΙεοιε εειΙετ ειεε ειιεΙι Ιιειεετ

Ιεἱεειε Ι›ι ετειιοε εεεεε ΗγρετττορΙιἱο άετ ΜιιεειιΙετιε; Ιει1εε
θει·ι·1εεει εεε θεεορΙιεΒιιε Μ; οεεε ειι Ζεἱτεε ρεεε Ιιερετ
ιιιεεεεΙ, ειιΙοτει Μεάετ ειεἰεοτιεεεεεε εετιιιεεεεΙ. Βει εεε νει·
Ιιιιει;οι·ει1εε ()ετειεεειΙιτεεεεε Ιιοειειτ εε εκει ιιι ειεοτ εΏιτ
Ιιει·οε Ηγροτι:τορΙιιε άετ ΜεεεεΙετιε, ννοΙΙ Ιοτειετε εἰεΙιε ιιι ετ
ΙΜιεε Ιιετ: Εεεε εειΙοτε ΙΜ άεε Ρετιεειοε Με ΠΙΙειεΙΙειι,
Με εεΜ5ΙιεΙΙοε νε·Ι εεεεε. ΠΙε ΠΙεεεοεο οἱεεε θετεἱεοειιι
()εεορεε ι Εεεε Ιει Βει.ειεε ετοεεε $εεΜετιεΙιεΙτεε εει·οΙτεε,
ειιιεο πιο τ εΙε ΜιΙΜ, εεεεειΙετε εεΙ εοετορειειετεεε 1εΜνΙ
ιΙιιεε, ε.ιιεε εετάιοερεεΝεεεε ΒτεοΙιειειιεεοε εει'ιτειεε Ιιεεεεε.
8ιεεετ ΜΝ! Με Πειεεεεε ετεΙ. ι1ιιτεεΜε ιτιΙΙιτοεΙιο ιεεεε Πε
τετεεεεεεε ι1ιιι·εΙιΜε Βεεεο ι.ιτεινοεεεεετΡετιιεεΙ. εε Οεεο
ρεεεοεΙιορ εε εε ειιεΙεειΙ εε- Μο Κτειιεεε.
Κ ο τ ει ε; ετ1ιΙΙΙ.τι:άεει εεεεεΙιεετ Με Πιεριιοεε εεε Οιιτειεετεε
θεεο Ιιει.:ΙΙει ΑΠ ειεειεειι ι“ει·Ιειοει.1ε ι1ει·ΗοεριιεΙρτειιΙειει εε
ειιιε ι·Ι'εΙιτεεε, εεε Με 11ιειεεοεε«θετοιεοιεε 0080ΡΙιεςΙ» ει”
ειιΙΙ'ιιΙΙεεεετ ΒεεοΙιεεεειςΙιειτ ι1ιιτεε Με θεεειοε εεετε.ιε.ττΖε
ιινει·ι1ειιΜε;" ΠΙε εεετΜεεεειΙο ΜεΙιτεεΙιΙ εΙΙοτ 8ιεεοεεε
εεε ΟοεορΙιεΒιιε ΙιεΤετε οεειι Με Οειειεοειε; ιΙειιι Ιιοειειε ΙΜ
Μεεειι Με εεεΙιεειιει:Ιιε νετειιεςει·το ΑιιεεεΙιειι άει· Κι·εεΙιειι.
'Γ11Ιε ε; εεεΙιεεεε εἱεε Με: εε: ιιι Με εεεεεΙΙεεεε Αιεειι
Ιειιεεε εοιεειεε Ιιιιιιιε εεεΙι ιιει1ειε θεεοεεεεεεειεεοεοε νετ,
ειιεεετ εοΙι:εεε τ1ιιτεΙιθετεὶεοιιι.
ΕΜΗ” ιι. Α. ετΙιΙετεε Με νετεεΙιἱειΙεεΙιεἰΙ άετ εΙετ ρε·
εεεεετιεε Μειειιεςεε εεει· Με θεεννιετεςΙιειε τεεε. Ι.οΙι·ειἱς
Με εει· ΠΙεςεοεο εεε άετ νει·εεειει1εεεεΙΙ. εεε ΜεΙειιεΙε: ιιι
εει· ΗοεριιεΙοτειιιε ἱε εεε 611°εει.ΙιοΙιεεΑιεειιΙεεεεε εεεοιιιιιιτ
ιιιιι.ε(εει ειιεεεε1ιεεεΙ1εΙι Με εεε νοτεεεεΙιτιιτεεεε ?Με εε
εεΙιοει Μεεε 1ίτεεΙιεε ειιεεεε ετετ εεεε ΠεΙΓε, ννοεε Με Μάι:
ειεετ εεεΙιιεΙιεε Ιιεεεεε. ΑειΙοτε ιε άετ Ρτινεηιτειιιε: ΙιΙει·
Ιιεεεεε Με Ιειτ.ΙεΙειειΙιεε Με ετΙιοεΙἱεΙιε ιΙΙ:ιεεοετιεεεε θεεΜε
τιε;Ιιειτειι εοτειτοε.
Κει·εΙε; εειρεεεΙτ ει» Πειετεεεειιει; άετ

Οεεοἔειιειιεετεεοεεε εεεοει1ετεΜε ειιι·ι:εε Βοει1εε; ειιεΙι Με 'εεΙιιοΙιεο
τεεεεεε Με ετ Πιτ ΜεεεοεΙ.ιεεε ννετιενοΙΙ.
Μ εεΙε ε· ΜΜΜ ιε Κϋτεο οιεεε Ε'ιιΙΙ εεε εειεετ Ρτεειε Με,
Ιε ννεΙεεειε Με ΠΙειςεοεε Ιεεε;ε Με ειεΙιτ.Με ΒιεΙιετΙιεΙΙ. εε
ετοΙΙε ενετεοε εοεετε: Βρειεεε εεεειι·ιεε εεε Οεεορεεε;ιιε ιιΙοετ.,
ντοεΙ εεετ Με Βοεεε; εεΙ άετ Βοειιοε ννετι1ο Με θετειεοιε
ειιεεοι·ΙιεΙε εεε Οεεοεεεε·ιιε ε·ετ'ιιει1εε,ινεΙοΙιοε εεε 1ειετετεε
νοε εεεεεε εοιερι·ιιιιιττΜαιο.
ΙΝ ε ε ι. ιι ε εΙ ε ε εεε Με Ει·εεεειεε εει· Βοει1εεεεΙρειΙοε
ιιιεΙιτ εε· ιιεεεΜεςτ. εεεεεΙιΙιι€εεεεεε εεε (ΜτΙ. ε. Α. οΙεεε
11'ιιΙΙεε, ιιι ινε!εΙιετε, ΙΜ ειιεειιιρετεεειεΙειε Βιτε εεε Οποι
εειεε. Με Πιιιε·ιιοεεετετΜε οοεορΙιεειοεΙιοριεεΙιειεΨοι;οιεοΙιεεε
ΡτεΙ'. Π.ο ε ο ιι ε ε ι ιιι - ΒετΙΙιι) ,εεετεΙΙτ ινοτι1εεΙιεεετε. Πεπι
Β·εεε εει ιεεε εεΙ 8ιεεοεεε εεε θεεορΙιεςεε ειιεεετ εε ΟετεΙ
εεει ποτε ειιεΙι εε Ιιιετιεεεε Ρτοσεεεε. εε Αεειιι·γειεεε εει!
ι1ει·8·Ι.ιεεει· ειι ιΙεεΙιοε! νοΙΙο 81εΙιει·εεΙΙ:@εεε ετει άετ ιεΙΙιι·ο
εΙιοριεεεο Νιιεεννοιε.

Πιτοετοτ: Πι·. ε. Κοτειιι;.
Βοοι·ει.ετ: Πτ. Ε. ΒΙο εει€.
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Με Ει·ιιιιιιιιιιε εεε ,,Διειιειιιιι·ιι ειιιιιιε Μ· Ριειιειι°.

Βοιιιιιιι;.ι·,ιιειι Τ. Με”, εεε ειιιε Ε'ειει· ειπε, ιιιε ννιει1ει·
ειιιιιιιιι Ζειιιιιιιεε ιιιιΙει;εε νοιι ιιει·ιιει·ιιιει·εειιι·ειιιιειιΙοεειιινιιιιι
ι.ιιει.ιι.ιιιειεεειιιιιω· ιιιεει8ειι ιιειιιεειιειι ΟοΙοιιιε. Πιιε Πι· εε
ιιιεε νοιι ρι·ινιιιειι 5ε.ιιιιιιιιιιιιςειιΜε εε ιιιιιιιςιιιιιιςειιιε.ι·ιιε, εεε
ιιιιι'1ιιιιιεεινε νοιι Ηειι·ιι Πι·. Ο. Υ'νιειιειιιιιιι ιι εει' νι·ε.εειιι
Πεει·ιινν,ιιιι εει· Εεεε εεε θι·οεεειι Ρι·υερεεεε ιιιιιι ει.» 14. 1.ιιιιε
(Με. ΜΜΜ ιιιι νει·ιειιι' νοιι ενειιιε;ειι.1ιιιιι·ειιειιιε Μιιεεει·ειιεειιΙε
ειιι€ειιιιιιι. ενοιιιειι ω, Με ειε ιιιι·εειςΙειειιειι ινειιει· ιιι Ρεεει·ε
ειπε, ιιοειι. ευ νιει Μι· ιιιιεεειι, ιιι ειιιιιει·ειι ι·ιιεειεεΙιειι ΒΗΜ
εειι Με. εειιοιι εει Πιιιεειιιιιι, ιιιιεε ω· Βιιιι νοιι θιιιιιιι εεε
που ιιιιιςειιιιιι·ε ινει·ιιειι ιιοιιιιιε, Με «σεεεειειεεε, ιιιε Αιιει.ειε
ιιε.ειι ειιιειιι εοι·Βιιιιιιε· Με ιιι ειε 1ιΙειιιεεειιΒιιιιι-Ιιιειεειι ιιιιι·ειι
ιιεειιεειι Ρ1ε.ιι ιιι Μεεε. Πιο »Πάει εΙιεε Βιενει·ιειι ι·ειειι1ιοιι
ςει1εεεειιειι ερειιιιειι ιιιιιιειι εε ειιει· ειιιιϋι;Ιιειιε, ιιιειιε ιιιιι
ε.1ιειι ρι·ειιιιιεειιειι Αιιιοιιιειιιιι€ειι νοΙιιιοιιιιιιειι ιιι ι;ειιιιε;ειι.
εοιιιιει·ιι εποε ιιειι Ηειι6ιιιιειεεειιιιι ιιι ιιιιειιεεειιι .ιι»Μεε ευ εε
ιι·ιειιιιζειι. 5ειιοιι Με Αειιεεειε εεε θειιιι.ιιι1«επι. ιιι ει·ιιιει· εο
1ιι1ειιΕι·εειιε ει.ε Βειιειιεννιιιιιιςιωε. Βιιιε εειιειιε Βεεειιι·ειΜε; εει 88112811ΑιιεεειΙι. ιιι εεεειι, ιιιιιιι1ε νικ-ιι.ιιιειιι· Βειιιιι
1ιειιιιερι·ιιειιειιΜε ιιιιε ιιιει· πιιι· νει·ι'ιιιιιιιι ειειιε. Μεε Εεεε
ιιιιι ιιιιιι εειιε ειειι ειε Βε.εΙιε ειε! Πειιει·ιι ειειιε ιιιιιιι, ιιιιεε
εοντοιιι νοιιι Α1ι.Ιιεινιιιιι·εειιΜε νοιιι Νειιεειειι ιιιιι· Με Βεεεε
ειιει.ιεινειιιι ιει, οιιιιε ΒιιεΙιειεΙιε εει' (Με Χοειειι.
Πιε Αιιετε.ιε ιιεειειιε ειιε ειιιει· ι;ειιιιι·εειιιιιιιειιειι ιιιιιι ειιιει·
ιηιιε.εοΙοιιιεειιειι Αιιειιειιιιιι€. Πιε ει·ει.ε Με 5 Ζιιιιιιιει· ιιιιι. 5
ιιπά θ ι3ειιειι, 5 Ζιιιιιιιει· ιιιιε _ι

ε
2 ιιιιιι 2 Ζιιιιιιιει· ιιιιε ειιιειιι

Βεει. - ιιιι 6ιιιι2ειι 42 Βεεεειι. Αιιεεει·ιιειιι 4 θειιε.ι·ιιεειειι.
Πιε ιι;γιιε.κοιοςιεειιεΑιιειιειιιιιιε; (Πιτ ορει·εεινε Με.) ιιεεεειιι.
ιιιιε 2 Ζιιιιιιιει·ιι ιιιιε _ι

ε
θ
,
5 Ζιιιιιιιειιι ιιιιι _ι
ε
2 Βεεεειι ιιπά 2

ιι·εερ. δ
;

Βεειειι ιιιι·εερειεειιε Κιιιιιιιε. - νοιι ιιειι εεειιιιιιε1ιειιειι
'70Μεεε. ?ιι Βεεεειι ε." Αιιεεειε εοΙΙειι ιιιειιε νι·ειιιβει ειε 42ει·ιιιειι κι·ειιΙιειι ι·ειιε πιιι· νει·ιιιιι·ιιιι8 ειειιειι. Πιε Διιιιιιιιιιςιιιε" ι;ειιιιι·εειιιιιιιε ειι ΑιιεΙιειιιιιι,ι; Μ: νοιιιιιιιιΒ· Με ιιιε Ζιιιιιιιει·
ιιιιε 1 Βειε εει εκει., ιιιιε 2 Βεεεειι εει' _ι

ε
Β ΗΜ. ιιιιτι ιιι ιιειι

>ι·οεεειι Ζιιιιιιιει·ιιεει 1 ΗΜ. ρι·οΒεεε ιιιιτι'1'ειςιιοι·ιιιιι·ενιοι·ιιειι.
ει· Αιιιειιειιει1εεει· νι76ειιιιει·ιιιιιειιιιι εει· Αιιεειιιε ιεε ιιοι·ιιιειι
εει· επι 10 'Γεεε ιιειεειιιιεε.

°

Πιε Βιιιινειιιιιιιεειειει· ειε ιιι ιει·οεεειιι ΒιιΙ εεεεε. 1ιιι·ε
Κιι.ιεει·Ιιειιε Ηοιιειι. ιιιε θι·οεειιιι·ετιιι Μ ε ι· ι ει

.

Ρ ιι ει! ο ιιι ιι ε.

ιιιιιι ειιιε ει·οεεε Αιι2ειιιι ιιοεΙιεεεεειΙεει· νΜιιι·ιιειιιι·ιΜ.:ει·ιιεειιι·εε
Με Ε'ειει· ιιιιε ιιιιει· Θει;ειιινε.ιε. Αιιεεειιιειιι ιιειιιιιιιιεεε ιιιε
ι·ερ;εΒειιιειΙιειιιιιι· ειιιιιιιιιιιειιει·Κι·ειεε ω· ιιιεειςειι ιιειιεεεΙιειι
Ποιοιιιε, εοινιε νιε1ει· ι·ιιεειεεΙιει·θεειε Με 1ειιιιιιιιε 1ιιεει·εεεε,
ιιιιε ιιιειιι ειιιειιειιεΙΙιειιω· Αιιεεειε ειιεε·εεειι ιιι·ιιιε·ε.
1ιιιιειιι Μι· ιιειιι Πιι·εεεοι·, 11ει·ιιι Πι·. Ο. Μ' ι ειιειιιε.ιι ιι ,

Ιιει·ειιεΙι :ιι εειιιειιι ειιεεει·οι·ιιειιιιιειιειι Βιιοιε· Β·ι·εειιΙιιειι,
ιε.εεειι ινιι· ιιιιεει·ε ννιιιιωιε σε Με Ζιι1ιιιιιιε εειιιει· Αιιεειιιε
ιιι ιιειι Με ειιεειιιιιιειιι νινεε, θι·εεεε.ε,Γιοι·εεε ιιι

εεεειιωιιι!

Υει·ιιιιεειιιεε.

- Ζιιιιι εεειΙνει·ει·ειειιάειιθΙιεί ι1εεθινι1-Μειιιειιι ιιι
ννεε ε ιι ε ι ιιι Κ ε. ιι ι ει ε ιι ε ιεε, :ιιι διεΙιε εεε ιιι·ειιιιιιειιε
Με" νεπι1ιεειιιειιεεειι Πι·. ΘΙεννιιειιι. ω· ΑιιιΙιειιιιιιεςε
ειιει' εεε Μετιιειιιιιιιιεριιι·εειιιειιτεθεε.ιι.εειε.ΙΙιΠι·. Α. 1

. Βιιιιι·

ιι ο ιν ει·ιιε.ιιιιι ενοι·ιιειι.- Πει· Θοιινειιιειιιειιεε- Μεάιειιιειιιιερεεεοι· νοιι ΕεεΙιιιιτι,
εισαι. Βειιειεει·ε.ειιΠι·. 1ιιρειιι, κι ιιι άει·εεΙ1ιειιΒιέ·ειιεειιειε
ιιε.οιι 'Γι.νει·ιιιιει·ε;ειιιιιι·εινοι·ιιειι.- Πει:: Βιιι·ειιιιιιει.;Ιιεά εεε Πειιιιάονν'εειιειι Αι·ι›ειεεΙιειιεεε
Γιιι·Ρι·ειιιειι. ειτε!. Βεε.ειι.ει·ειιιΟι. Β ει ιιι ε ι·, ιεε κιιιιι Ε

)
ιι ι· ε ιι

ιιιιεςΙιειιε εεε θειιοιιοιιιιε-Οοιιιιι.εε εεε δε. Ρε
εει·ειιιιι·ιςει· ΝιιιοΙε.ι-Κιιιάει·ιιοεριεεΙε ει·ιιιιιιιιε
ινοι·ιιειι, ιιιιεει· Βε1ε.εειιιι8·ιιι εειιιει· 8·ει;ειιιινει·ειαειιΒιειιιιιιι:,.- Πει· ειιεεει·οι·όειιεΙιειιεΡι·οιεεεει· ιιει· 8.ι·ειιιειιειι Πιιιι;ιιοε
Με επ εει Πιιινει·ειεειεΚεεειιι, Πι·. Κ ε. ε ε ιιι - Β ε ιι· Μ ι ι· ε ει,
ιεε ειιιιι οι·άειιεΙιειιειι Ρι·οιεεεοι· ιιεί'ϋι·τιει·ε
ννοι·ιιειι. ·- Ζιι νοι·ειεεειιιιειι ιιει· ιιιειιιειιιιεειιειι Ρι·ιι
1'ιιιι ε ε ο ο ιιι ιιιι ε ε ι ο ιι ε ιι εει τιειι νει·εειιιεάειιειι Πιιινει·ει
ιΜειι εεε Βειειιε ειιιι1 σε· Με Ιειιιιειιιιε .ΤιιΙιι· ιοι ειιιιε Ρετ
εοιιειι ει·ιιιι.ιιιιενι·οι·ιιειι: 1

) Βει εει· Μ οειιιιιιει· πινει·
ει ιιι ε - ιιει· Ρι·οιεεεοι·ω Κεεε.ιιεειιειι Πιιινειειιιιε Πι·. Γ ε -
ιιοιιιειιοιν (θγιιιιιιοΙοεε); 2

) εει εει· Μνιε.ιιιιιιιι·- Πει
νει·ειειιε ιιι κι" - εει· Ρι·οιεεεοι· ω· ΚεειιιιεεΙιειι Πει
νει·ειεει.εΠι·. 8η· (ΗγριιιιιιιοΙοεε); ει εει εει· Κ εεε. ιι ε ε ιι ε ιι

Πιιινει·ειεειε - εει· Ρι·οιεεεοι· εει· ΟΙιει·ιιοικ·ει·Πιιινει·ειιειε
Πι·. Π ειε ιΙε ιν εει (ΡιιγειοΙοεε); 4
) εει ιιει· Ο ιι ει ι· ιι ο κι· ε ι·

Πιιινει· ειεειε - εει· Ρι·οιεεεοτ ω· Μοειιιιιιει· Πιιινει·ειειιε

ι
ι

Πι·. Κ Ιειιι (ΡιιιιιοΙοεςε); 5)1ιειι1ει· Το ιιι ε ιι ε ι· Π πινει·

ε ι ε ιι ε - εει· Β.εειοι·ιιει·εεΠιειιΠι·. Β ε τι ιι ει. ιι ο νν (Ηγι;ιειιιιιει·).- Απ διεΙιε ιιεε Ρι·ινε.ειιοεειιιειι Πι·. Βιι επι ει'. ινειειιει·
ιιειιειιιιεΙιειι ειιιιι Ριοιεεειιι· ω· Αιιιιιοιιιιε ιπι ιιειι ενειιιιιειιειι
ιιιειιιειιιιεεΙιειι θιιι·εειι ειιιιιιιιιε ιι·οι·άειιΜ., "ω νοιι εει· Οσε
ι'ει·ειιε εει· ιιιιΙιειι.ι·-ιιιειιιειιιιεειιειιΑεε.ιιειιιιε ιιει· ιιιειιει·ιε·ε
Αεειεεειιε Πι·. Μ. Τ. '1'ιειιειιοιν ειιιιι Ρι·οεεεεοι· ιιειιιι
1ιειιιεειιιι1 εει· ιιοι·ιιιιιιειι Αιιε.εοιιιιε ιιιι εει· εε
ιιειιιιιειι Αειιιιειιιιε εενιιιιιιε.
-- Πει· ι›ειιιιιιιιτεΟριιιιιιιΙιιιοΙο.ε·εΠι·. Η ε ι· ιιι ε. ιι ιι Β ιι ε ι Ι ε ιι

Με εειιιε Ριοι'εεειιι· ιιιιιι εεε Πιι·εειοι·εε ι1ει·Αιιιι·ειιιιιιιιιιι ιιι
Πιι·εειιι. ενειι·Ιιε ει· εειε 1877 ιιιιιε Μεεε, ειπε ΑΙεει·ει·ιιειιειειι·
ιειι ιιιειιι-ι·ει·ειεεε. Ζιι εειιιειιι Νεειιι'οιεει· ιει. εειιι Βοιιιι Πι·.
Πειιιι·ιειι Η ιιειΙειι ιιεεειιιιιιιε. Πει·ιιιειιιιι ΒιιειΙειι
εεε. ιεε ιιι ινειιεειειι ιιι·ειΙιειιειι Κι·ειεε:ι ιιιιιιιειιειιειι«Με ιιιε
νοιι ιιιιιι ιιιιεεεεεειιειι 8ειιρι·ιιιιιιιεεεεεεΙΙειι ιιειιιιιιιιε ι;εννοι·ιιειι.- Πει· ιιειιιιιιιιιε Η ·ιιιοιιιει·ερειιι. ειιιιΙιι·εει· ιιιιεεει·οι·ιιειιε
Ιιειιι=ι·ΡιοΓεεεοι· Πι·. ν ι ι ιι ο Ι ιιι ιν ι ιι ε ε ι· ιι ι ε ε ιεε ειιιιι
ειιεεει·οι·ιιειιειιε1ιειι Ρι·οι'εεεοι· εει· ιιιιιει·ειι
Μειιιει ιι ειι εει· Πιιινει·ειιεε ι'ι/ιειι ιιιι ε ιιειιι '1'ιεει
ειιιεε στα ειιεΙιειιειι Πιιινει·ειεεεερι·οιεεεοτε
ει·ιιειιιιιεννοιι1ειι.
-- νει·ειοι·ιιειι: 1

) Αιιι 28. 11'ειιι·ιιιιι·ιιι Ρειιεε εει· θε
Ιιιιι'ε εεε θεανει·ιιειιιειιεε-ΜειιιειιιεΙιιιερεεεοι·ε, Πι·. Τ ιιεοιιο ι·

θεοιε. ιπι Αιεει· νοιι 85 .1ειιι·ειι. Πει· ΗΙιιεεεειιιειιειιε, νει
ειιει· εειε 40 .1ιιιιι·ειιειε 8.ι·εειιειιεΡι·ιιιιιε ιιιιειιιιεε, εειι6ι·εε ιιι
ιιειι ,ε,·εειειιεεεεεειιιιπά ιιεΙιειιιεεεειι Αει·ι·ιιειι ιιιιιι ιιι ιιειι μερε
1ιιι·εεειιΜιι.ιιιιι=ι·ιι_ιειιει· 8ι.ειιιε. Αιιεεει· εειιιειι ιιιειιιειιιιεειιειι
8ιεΙΙιιιιι.πειι ιιεΙιΙει‹ιειε θε. Με ειιιιΙι·ειειιε θοιιιιιιιιιιεΙε.ιιιιει·:.
εε πω· ει· Περιιειι·ιει· ι1ει·Μεεε ιιιιιι ι..ιιιιιιει:Ιιε.ιι,νιοερι·ε.ειιιειιε.
ιιεε ιειιιιννιιιιιευιιιιιεΙιειιειινει·ειιιε, νει·ιεε.ιειιιι€ειιιιεε·ιιεάιιιιειει·
Βιιιιιιειι, ειιεςιιειι νει·εειιιεεειιει· ΨοιιιιιιιιειΒιιειεεειιεεειεειι ιι.
ε. ιιι. Πιο Μεεε, ενειειιε ει· ιιιιι.ει· εεε Βιιιννοιιιιει·ιι Ρειιεε'ε
ε·ειιοεε, ερι·ιιειι ειειι ειιειι ιιι εει· ιιιιςεινϋιιιιιιειι εεει·ιιειι Βε
ειιειιιιι·ιιιιιι ιιΙΙει· θεεεΙΙεειιΜιεειεεεειι εει εειιιει· Βεεεεειιιιι€
εεε. - 2) ιιι Μοειιειιι επι 25. 11'ειιι·ιιε.ι·ω 0ι·ιιιιιε.εοι·:ιιι (Με
εεει.τιιιεειιειιΡι·εοιιιεειιειιειιι-Ιι·ι·ειιιιιιεεειι ΒΙιιι.ε 'Ι'ιεΙιοιι ιε
ννοιν ιιιι 48. 1.εεειιειιιιιι·εεπι $ειιιεειε. Οιιεειιοιι εει· νει·εεοι·
Ιιειιε σε. 18 .Ι:ιΙιι·ε Με Λεει. ειιιιειις8·εινεεειι κι, Με ει· ιιοοιι
εε ενειιιε ιιιιιιει·Ιεεεειι. Μεε εειιιε Βεει·ιιιιιιιιις .Με Κοειειι ιιει·
8εειιενει·ννεΙιιιιιε; εεεεειιιιιιειι ιιιιιεεεε. - θ) ιιι Οεειιεεοειιοιν
εει ιιοι·ιι ε Απε θ. Πτι ι·εεεγιι ειε ι , νι·ειειιει·εειε Ι852 Με
ειιεειιειιε ι·ιιιιιε ειιειιιιεε, ιιιι ιιοιιειι Αιτει· νοιι 78 .Βιιιι·ειι.-

4
) 1ιι θειιειιιιιι ιιει· ειιις1ιεειιεΜιιιιει·ειιιε Πι·. Β νει", Ριο

Γεεεοι· πιει·ΡειΙιοΙοειε :ιιι εει· ιιοιει;ειι ιιιειιιοιιιιεειιειι Ποειι
εειιιιιε. ιιιι εει· Ρεεε. Μιιιι ιιιιιιιιιι, ιιεεε ει· ειειι ιιιε Κι·ιιιιιιιιειε
εει ω Αιιιορειε ειιιεε ειι εει· Ρεεε νει·εεοι·ιιειιειι ειιεεεο.ι;ειι
Μεε. Μ

- Αιιι 5. Μ” νει·ετε.ιιι ιιι ΓΙοι·ειιε ε" ειιειιιε.ιιι;εθοιινει·-·
ιιειιι· νοιι ΟΙοιιεε. θειιειιιιι·ε.ιιι Πι·. ιιιειι. Ο. Οι.Μι” ι·_ὶεει.
ιιιι '74. Ι.ειιειιειο.ιιι·ε. Πει Ηιιι8·εεειιιεεειιε νιιε.ι· ιιιερι·ιιιιιι·ιιειι
Απε ιιιιιι Με ει›Ιειιει· θι·ιιιιιειτοι· επι εεε.ιιιιιοεριιε.Ι ιιι Μοι·
εειιε.ιιεΙι, ιι·ειεειιει· 1850 ιιι ‹ιειι Πιειιεε ‹ιεε Μιιιιεεει·ιιιιιιε εεε
1ιιιιει·ιι, ννο ει· 1869 ειπε θοιινειιιειιι· νοιι 0101182ειιιε.ιιιιι.
ενιιι·ιιε ιιιιά ιιι ειιεεει·8ι.εΙΙιιιιε, Με 1890 νειιιιΙιειι.- Πει· ε.Ιεεειε Αι·εε ιιι Ε'ι·ειιιιιι·ειεΙι ιεε εεε·ειιινιι.ι·εις Πι·

Α ιι ιιι· ε-Μ ει·ι ιι ε 1ιε;;ιε ι·. ννε1οιιει·επι 29.8ερεειιιι›ει·1801
8·ειιοιειι, ειιιιιιε θἶ'/ε .1ιιιιι·εΜε κι ιιιιιι ιπι Περειι·εειιιειιενευ
εΙιιιιε Με ειιιιι .1ιιιιι·ε1888, ιι

.
ι. 80 .1ιιιιι·ε, ιιιε ιιι·2εΙιειιε Ρι·ιιιιε

ιιιιεεειιι›ε Με.
ενιιιιιεειι Με Ριειιιιε ει.ιιιιιιςειιειι. (ιε,ε,·ειιινει·ειΒ·ει·ιιιι.Ιεει· νοιι
εει· (ιεεειΙει:ιιιιι“εεει· Αει·.2τε εεε Περιιιεειιιειιεε νειιειιιεε ειπε
Ρειιειοιι νοιι 600 Ει·ει.ιιεε.

ιΟιιι·οιιιιμιε πιει!. - ενω- Με ιιει·ειιε Πι·. Μ οιι Με;; (θειειιι·ιιιιιι) Με ιιιιιι ιιιιοιι
Πι·. Π. ΜΜΜ ιιιει. εινειεει·Αι·εε επι Βιιιιειοιιιιιιι ει: 1.ιιιιι;ειι
ιιι·ιιιιιιε ιιι θειι6ιιιιιει·ει·.ειιιειι Με ειε ΟΙιει'ιιιεε εει· Βιειι
ιιι ε ι· 'εειιειι ΗειΙε.ιιεεε.ιειιι θϋι·ιιει·ειιοι·ι'ε. ιι ει

· ειε ιι ιι ε.

(ΑΙΙ.<ι·.ιιιειι. Ο.-Ζι€.ι- Με ιιι ΠειιεεεΙιιιιιιιι ιιο "κι ε.ιιειι ιιι Ρι·ειιιιιειειι ιιιιει·
Με Πειιει·ιιιΙΙιιιις εεε Αει·ει.ειιει·ιιιεΚιιιε·ε·εεειιιιιι·ε.
Πειιιιιπ·ι· ιιιιιιιι ιιιιιιι ειι:Ιι "Με ννιιιιιιει·ιι. υιιειιιι ιιιιιιι ιιιιε Με.
ΜΜΜ Ιιει·ειιει;ει.ιειιειιειι ειιιεΙιειιειι Ει·ειιεϋειεεΙιειι $ειιειειιιι
ειειειιι, ιιε.εεεεε ειε Ζειι1 εει· Αει·ειε ιιι Ριιι·ιε ιιιι .1ιιιιι·ε1898
ιιιιι ιιιοιιε ενειιι€ει·Με - 2000
Με. Αειιιιιιοιιε ιιιιει·ιιιιιειιΙιεΙιε νει·ιιιιιιιιιεεε ιιει·ιεειιειι ιιι
11'οιιζεΜε ειιεεειοι·ιιειιεΙιειι εειιιιεΙΙ ειειι;ειιιιειι Ρι·οοειιεεεεεεε
εει· Αει·εεε ιιι με: Πι·ε.ιιιιι·ειειι.- νοιι ιιετ Ρει·ι εε ι· ιιι ε -
ιιιειιιιεειιειι Ε'εειιΙειιε ειιιιι ιιιι
1897-98 ιιιειιιειιιιεεΙιε Ποεεοι·ιιιρΙοπιε 98 Αιιειε.ιι
ιιει·ιι ιιιιιι 11 ΑιιεΙε.ιιτιειιιιιιειινει·ιιειιειι ννοι·ιιετι.νοιι ιιειιειι Με
ει·ϋεει.εΜε Με ΒιιεεΙειιιι (84), ιιιιιιιιειιιειιι Με εει·
(23) ιιιιιι ειιιιει·ειι ειιι·οριι.ιεειιειιΒιιιιειειιιεειιεε:ιιιιιιιιε.- Πιε ινιεω·ε εεε ιιει·ιιιιιιιτειι θιιιιιιι·ε·ειι Ριι·οε·οιν Με
5ΟΟΟΠΜ. ειιιιι Πιιεει·ιιιιιι ειιιεε Βεεεεε ιιι ιιειιικι·ιιιι-
Ιιειιιιειιιεε ω» 1(ιεινεειιειι ινοιιιιιιει.ι€ιιει εε-θεεειιεειιιιι'ε ε ε -

ε ρ ε ιι ιι ε ε
. ι

Βι·ει. ιιιι Μεεε νοιι 88 .1ειιι·ειιεεε ει· ειειι ..τε-

ε·εεειι Με .1ιιιιι·1897 νει·ιιιειιι·ε

Ιεεεεειι 1ιειιι·ιιιιιι·ε

'Η ικα

--1.·~



θ?

-- Ζπιπ Βεετεπ άετ νοπ άειι Μι1ιτε.τ1ιι·ετεπ ιιι
11οεΕπιι εεει·ιιπάετεπ ιιπετιω;ειτ1ιε1ιειι Η ειι
ειι ε Μπιτ ειπτι νοιι νει·ε(·ιιιεεεπεπ Ρει·εοπεπ 9 ρ ε π ιι ε π ι πι
Βεττιιεε νοιι πιε1ιι· Με 20.000ΗΜ. ειπεςε1ειι('επ.- Αεπτ.ππ(1ιενεπειεετει· Οοπει·εεε άετ Πεπτ
εε1ιεπ θεεε11εε1ιείτ Πιτ θ1ιιι·πι·Βιε νοιπ 5. 1ιιε δ.
μπει 1899. Ποπ Ηει·ι·π Οο1ιε επ πιεειιε ι‹·ιι άιε μπε επε
1ιειιεΜιιτ1ιειΙππ , (Με ιε1ιειιε επ πιιι· ειπεεεειιάτειι νει·τι·13.·
,ε·επ (“ο1ε.ιεπιιε 1ιεπιειε απ· Με θεπετεεετπε·ε 1ιεειιιπιπτ.1ιιι1ιε.- Νοειι ι·ιιε1ιειιιπάιε Απιπε1άιιπε·ειι νοιι 1'οτιι·ιι€επ ειπε Μι,
τω· ιιεεεει·ειι Βιπι·ει (πι: ινεεειι. Μπι( (Με επ ιπιειι επ εεπι1ειι.
ΙΙ ιιι »νοο ιι. νοι·ιπιιτε;: θεεειιιοΜ.ε (Με θε1ειιιιιι6τρει·,θε
1ιιι·πειιιι·πη;ιε.επι· Με” άετ Θε1ιεεε11ιι·ιιι·1ιε.
Νεειιιπι(.τεε:: ννιιπε1ιε1ιεπά1ιιπ8.

1
)
ο π π ε ι· ε τ ε
.

ε. νει·ιιιιττ.εις: Απεε1ιοι·επε Ηιι('(.8ε1επ1ιε1ιικε.
(ιιιπ. - Κι·ε.πιι1ιει(επ Μι· θε1επιιε τιπιι Κπο‹·1ιεπ.
Νε.ειιπιιιι.ε8: Πετιιιεινει·ι.ι1ιε1, θεε(.ι·εειι(ει·οετοιπιε. 11ειιε,
Βεοιπιπει·1ιι·επιιππεεπ.

Έ
'

τω τ. Με. νωωιιωε. 1
.

ιπρ1ιάτιιεεπει·1αε.ιιιιιιπςεπ1ιειθετ
ειποιιιεπ, Μπιτ ε.πάετε Νεπει εππεεπ.
Νεο1ιπιιι(εε: Πιο Βε1ιεπειιιπε· ω· 1ι1ιπσιάει·ιιιει·ιιι·επιιιιπε;επ,
π1ιει·Αρρεπειειιιε 1ε.ι·ν.ι.(.ε,Με 1πιιιεει.ιοπεπ επι· Βε1ιεπτ11ιιιιι;
άετ Απρεπάιει(ιε.

'

Βετ1ιπ ΝΟ., άειι 10. Μϋ.τε1899,Κι·επ1ιεπ1ιειιε
Ρι·ι:εεΠειιε1ιειπ.. ε ιι π.- 1ιι Βει·ιιιι (πω ιιι τιιεεειπ .1ιιιιι·ε νοπι 20. Πει Με 18.

Μπι π. 88..ειπε Αιιεετε11πιις νοπ Θερμ ιιειιι.πι1επ

‹ι ε ι· Κ ι· ε π ιι ε π ρ Η ε ε ε εκετ.ι(ιπάειι, ι.νειειιε ειπεπ ειπεπ·
εε1ιειιιΙιε1ιεπΟ1ιε.ι·ειαει·τι·εεειι (πω. Βιιι·επ ι·ιιει‹ιειιτ Μ. Με
ετεπεειει·ιιε Οιι1ι.ιιετιιιιι1ετει·Πι. Βο εεε, επ νωειω (ιιιιι·τ
Ρι·οι'. Πι·. ν. 1

..
ε γ (ι ε ιι εεπιειπεειπ πιι(.άειπ Πιιιιετ.ει·ικ1ειτεστοι·

Πι·. Α1ιιιο(Ύ πω! Ρι·ο(. 1)ι·. Β. Β'ι·11π1ιε1. Μι εο11επ πω·
επεεεννιι111τε θεεεπετεπιιε επι· ΑιιεεΜιιιπε επιπ
ιεεεεπ πω! (Με 1ιεειι>ιιάει·εει1ιειι(πω. Ρι·1ιπιιειιΜε Μεάει.ι11επ
επεεεεειο1ιπετ πετάω.- 1.ερι·ει. 1ιι 11ι1ιεπειπε, ννιε άιε ϋπιιε1ιε Ζειιππι; πιε1
άετ, ι νυνει Ε ε π ι· ει κ το. ιι Η ε ει·πιιιιειτ Με επι' Αιιοι·ιιπιιιια
επ 1ιπι·ιεπάιεε1ιεπΜεάισιπε1νει·ινε.ιιιιπε· ιπ (Με Ι.ερι·(ιεεγ1ω(
ιιεπι (ιιιω Βι·ινε1ι1επ ιιπ νι(ιπι1ειι'εο1ιεπ Κιειεε ε1η.τε('ει·(.ιατ.
νι·οι·τ1επ.- Βει Βοε ιεε1‹ Μεσοι ειε1ι, Με νοιι ω” εε·
ι·ιε1ιιει. «πω, ει π 1

.
ε ρ Με 1
‹

το. π π... , άετ εΙε Κιιπι'ιπειιπ πω·
18 .1ε1ιτεπ ειπε Μεε1ι1επειιτε· .Με Βιιεεπιει·ι1ιε επεννεπτ1ει·τε
ιιπιι ειε1ι άειι. ειπ επεειιιι1ιο1ιεενει·ιπϋεεπ ει·ι.νει·1ι.Πε ει· ειε1ι
κι: .1ε.ιιι·επ1ιιιι.πιι(ιιιιιιε, 1ιειπ ει· πεειι 1)ειιτεε1ι1επιιειιτιιειι,
νεο άιε Λετπιε πει ειπεπ Οοπεπιτειιοπ Εεπι·ε ιιπ ιιιιπ οοπει.ε
τιι·τειι. ΜΗ. θεπε1ιπιιε·ιιπε· τ1ει·Μειιιειιιει1ιειιϋι·(ιε Με ει· ειειι
ιιιιπ ιιι ειιιεπι 1)οι·ιε (κι Βοει.οε1: ειπ νετειπ2ε1Β 1ιερ,ειιτιεε
ΠιιτιεΒεπε.ιι(Έ. ιιι ενειειιι=τπει· ιπιε εειπεπι Βτιι(1ει·Με εειπει·
Πιιιιει· ννοιιιιτ. 1νειιςε1ιεπειε 1'οτειειιιειιιειεει·εεε1πειπε (εε
ιι·ε(Τεπ ενοι·ιιειι,ππι ειπε Πεεει·(ι·εςιιπε (Με Κι·πιπιιιιειτ :ιι νει·
1ιιπι1ετπ. |

Κ]10ΙΙ & 00. ε1ιεπι. μπι-ιι, 8./ΒΙΕ

ΘΔΝΝΟΠΟΕΣΝ
δΕΠ)ΒΒ ΔΒ'1ξ' ννετι1επ ιπ*(ιετ”Β11ο11118τιά111118 νοπ Κ. Σ.. ΒΙΟΚΕ1Β ιιι

δι.Ι)ετεΐιΕ11°9.Νενειιγ-11τ. η. ειιινιειπε11επιπ-ιιπ(1*επειεπε. Αιιπειιεεπτβοιπριοιτεπ επεεπειππιεπ.

- Ρεετ. Απε 1)ε1ιι(Με ιιπ Ηει1εειικε (Αι·ιι.1ιιεπ).ι.νε1ε1ιεε
1ιει·ει(.εαπ· ρεετνει·(Μειι(ις ..ι-ιιιω ννιιι·(1ε, "ειιιειι πεπει·ιιιπΒε
νικειτει·ε 10 Ρεει.Π11ιεεειιιε1ιιετ. Β!.- 11ιε(·ιεεειιιιιιτ.εεπι εεε Κι·επιιειι ιπ άεπ Οινι1
1ιοεπι(Μει·π 28. Ρετ.ει·ε1ιιιτε;ε 1ιειι·ιιε·επι θ Με”

‹1
.

.1. 8848 (158 τπειιι·ιι.1ειιι τ
ι.

νει·νν.1.ιιει·πιιι.ει·671 '1'γπ1ιπε-
(38 πιειιι·1.830 Βγιιιιι1ιε- (42 ιπε1ιι·ι.102 9ε1ιει·1ιιε1ι- (4 νι.·επ.).
88 1)ιρ1ι(:1ιει·ιε- (2 ιπε1ιι·). 96 Πεεει·π - (16 πιειιι·) Με 18
Ροε1ιεπ1ιτε.ιι1ιε- (4 ιπειιι· Με ιπ ιιιπ· νωω.ι.

Μοττε1ιτε(:ε-Βιι11εϋπ Μ. Ρετει·ε1:ιιτιι;ε.
Με Με 1(Ψοειιε νοιπ 28. Ε'ε1ιι·πετ Με 6. Μ" 1899.

Ζε.1ιι σε: 8ιει·1ιεΠι.ι1ε:

1
) πε.ε1ι θεεε1ι1εε1ι(.υπό Α1τει·

.όέι..ι..Ξεεωωμέεζιιέ__;
εεἔεεεεεεεεεεεεεεε"Η
εεετετῖιῖειιεεε=εΦ¦`_-!^π-ῆ ε-ι-ου-συ-4-ιυ-0-(Σ-ε.-ισεω-σ·ιοφωω
3812836641 147 δδ 92126 27 5169 δε! 614440 6 2

2
) πεε1ι άειι 'Ι'οόεεπτεεε1ιεπι- '1'γρ1ι.επε.πι.1ι. 1, 'Ι'γρ1ι.ε.Μ.21. Γειιι·ιε τεεπι·ι·επεΟ,·'Γγρ1ιπε

ο1ιπεΒεε(:ιιπιπιιπε·ι·1ει·1("ει·πι0,Ροε1κεπ 1
.

Πεεει·π 10.8ε1ιει1εε1ι11.
Πιο1ιτ1ιει·ιε11. θι·οιηι θ

.

Κεπε1ιιιιιετεπ θ,Οτοπρ(ιεε Επικαι
επειιιιιι·1ιιπε·23. Βη·ειρειε.ε 8

.

θι·ιρρε 8
,

Ο1ιοιει·ε εειετιεε. Ο
,

Βπιιι· 1
.

ΠριεεπιιεεΙιε Μεπιππιτιε θ
. Λαικα (Ίε1επικι·ιιειιπιε

(.ιετπιιε Ο
,

Ρει·οτι(:ιε εριάειπιειι Ο
,

Β.οτ21ει·ειιιι1ιειι Ο
,

Απτ.1ιι·ιι..πΟ,
Ηγ(1ι·ορ1ιο1ιιε1

.

Ρπει·ρει·ε.1(ιεπει· Ο
,

Ργιι.ιιιιε ιιιπ! θερτιεεειπιε 9
,

Τιι1ιει·ειι1οεειιιπ· Ι.ιιιιι.ςεπ 84.'Ι'ιι1›ετεπ1οεε επι1ει·ει· θι·.<.:επε20.
Α11ιο1ιο1ιεπιπειιιω Πε1ιι·ιπιπ (.ι·ειπεπε θ

.

1.εεεπεεειιινε.ε1ιε πω!
Ατ.ι·ορ1ιιε.ιπ('επεπιπ 44. 1(1ει·ε.ειππεεεπι1ιε 22. Κι·ειι1ι1ιε1τεπ(Με
νει·(ιε.ιιππι.εεεεπειε 58. '1'ε‹ι(..<:ε1›οι·επε82.τ
ο 1ι1εο1ιετε 81111111; :Με νει·ειιιε Μ. Ρετε:τε
ειπεπ Λετπι:ε: Βιετιει:ε.ε άειι 18. Με” 1899.
Τεεεεετάιιιιπε·: Α11›ιιπιι ε: Ζει· ννιεε1'εε1ιεπ Βεεειιοπ.

Απι'ε.ιι8 8 1)1ιτ.
Ζιι ἀιε<ει·Βιιιιιπ.<.>;ενει·ι1επΑππιε1(1ιιπε;επ ει·1ιετεπ ει» άιε
επι' Ι)ιεπετε.ε Αϋεπ‹ι, άεπ 28. Με”. (εετιςεεειιιε εεεε11ι€ε Ζιι
ειιιππιεπ1ιππιτειιε ΑπΙεεε εεε 40-_ιε1ιτιι;επ8τι(“(.πιι€ετεε·εεεεε
νει·ειιιε
ο πωπω» 8ιτπιιτιμ1εε13επτεε1ιεπ ε.τετ1ιο1ιευ
1ϊει·ειιιε: 11(1οτιτε.εάειι 5

. ΑΡΝΙ 1899

0τΒεπιεε1ιε;Βιεειι

11ίεπειι.ιι-Δ11ιππιιπε.τ 11ει·(:ε1

(Ι (ΚΠ011)
.1οιιο(οι·ιπ-Ειυνειεε-1(ει·πιπάιιπε,εω.ιιιι(ειιι,ιιιε1ιι 1ιιι11ειι(1,ειιιειι·άειπ νετ11Μι(1ε

ιεει εει·ιιειιιοε!
Βι11ι;ετ Με 8 πιει 1ειειιιει· Με .1οιιο(”οι·ιπ.

Νεε1ι Ρτινειιιοοεπτ Πι·. Κτι›πιιιγει·. ΗιιΙιε ε.. Θ.: επι· Ζει(
1ιεειεε Μια ειι·ειι··ιιινει·.

ειπε πεοΙι

Τειιιικιιιιιιι ω...)
νει·ι.:1ειο1ιε:

.ιιιω (ΜεΉιι·1(ιιπε(ιεεΤεππειιιπ πει Πει·ιπ1(τεπ ι(ιιειιεπ ι1ει·1(ιπτιει· “

νοιι Ν. Ε). 9ΠΝΙ10Β111, Ρτινει(ιεεεπτ επ άετ Κειε. Εεεε. 11ιΙιτει·-Α1ιε.(1επιιε
(Βιε(.ε1ιιι_ιεΜειιιειπε 1897. Ντ. 1).

Βιε1ιε ειιιειι (Με ῖ(ει·ϋ(1'επ11ι‹·1ιιιπεειιπω” 'Ι'εππε11ιιιι νοπ:
Μα. θ. 1'ιετοι·(11.Ηει(ιε11ιει·8,Ριιπιετιιι·2(: ν. Επι;ε1, Βι·ιιιιιι, ιι Ηο1εερϊε1,
Βιι·ειεεεπι·ε, Κιπάει·ειιετ. Εεε, Αιι‹·1ιεπ, 1)ειιτεε1ιε 11(1εάιοιπ.

1896,Νι·. 11. 25. ΗΕ 1897, Νι·. 8
.

Δ.: #7»| _ε_|/ε-,2/

8επειει·ιιιιιιιιιε1ιεεπι' 1Νιιιιεε1ι:ιι 1)ιεπειεπ ειιιειι Με Βει·ι·ειι:
Βεε1ιει· δε (ιιιπ (ι ε. Βτ. Ρετει·ε1ιιιι·ειιπ‹ι Οττο _ιι·..Μοει(ειι.(ΠΠ θ-8.

άειπ νει·('ε1ιι·επ νοιι 7
Ρτο(”. θοττιιε1ι, Πειάε11ιεπε·, .

(ιει·εεετε11τε

'

Τεπιιιπ-Ειννειεε

(π.ιειιιι·ιοει:10.
Επι ειεεπτειο1ιεε πιεπεειπ1ιεΙτι€εε
Βιιιτρτερει·ειτ, ννε1οιιεε (Με Ειεεπ π

.

οι·Βεπιετ:1ιετΓοτιπ €ειιιιπάεπ ειιιειι.
ΠετειειΙππ8 επ €ι·οε ι

ιι άετ/Χ ο(1ιει‹ε

νοιι Μει€. Π.Θ1°1301ιιι ιτειι.

1νει·Ιιειι( ιιι ειιιειι Αρο(1ιεΚειι.

ι

__(23) ἔ5€ἔπ

1πι Πειιιεε1ιειι ΑΙεπε.πάετ-Ποεπιτε.ΙΜπι
Νεε1ιινειε ει·τ1ιει1(:Με: επι· Ζει(: ιιιειιε(.

ι Με. ΡΠεςει· υπό Ρι1εςει·1πιιειι ει: άιε

. ρι·ινετε Κτεπ1ιεπρ(1εε·ε (ειπεπ Ζειι1ιιπε
νοπ 50 θερ.1.

1'ετ1ιιιιι1ιιιιε:.

Διιτεεεεπ νοιι Κτειι1:ειιρΠεεετιππειι:
(Μεινε. Οπε·ι·.ποπε, θερπιεεεπεε, μ

. Μ. Π,
παρε. 19.

Β'ι·ειι Μει·ιε Κιι1ιε:ι·π. Οι. 8(.ε111ιοιειτ.
Πεπε ε. Ρ'ιππιεε1ιεπΚιι·ειιε θ-8, έ).19.

1 ?πιο ΠεεεπΕιπεε, Πει. 1ιοι·ι>εεεεκ.ε. Μ.1

Με. 111.

. Ρι·ειι θιι1εειι. π. θ.,1?. 1.ιιιιε.11ειιεΗ 115,
εε. 10.

. 111ε.ι·ιειιωιιι, Β Ο. 1
.

ε. Μ, π. Θ.

ννοε1ιεπεειιι·ια
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Πιι 9οιιοτιι1-11ορΜ

19ΟΕΤΠΝΑ-ΑΡΟΤΗΒΚΒ,
ΒΕ1211Ν ο.(99) 18-5.

ΖΙΜΜΕΚ & Πο. ΡΚΑΝΚΡΠΚΤ Α. Μ.
›‹©©)κ
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Ο ν ο π
·
Ι ω: 1ι: 1)οι11.εο11οΜοι11οίπε12ε1τιιπε1897, Νο. 15.
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Νεεε ΡεΙΒε χ". Ιειιι·,ε.εε ε. ιιιιιειειιιι

ΒΠΙΠΙΝΜΒΒ ΜΠΕΜΤΒΒΕΒΙΡ'Γ
εεεει· εεε Β.εεεειιειι νοιι

Πι. 1ειιειιιιεε Κι·ειιιιιιε!ε.
Βιιιιε.

Ρι·ει'. Πι·. Με! Πειιιε.
.Ιει·ιειν (Πει·ρετ).

Πι·. ΒιιιιεΗ' ιΔΙειιεειι.
ει. Ρετει·εεει·ε.

Πιο «Μ. Ρειει·εεει·ι;ει·ΠεειειειεεΙιε Ψεειιεεεεει·ιίι» ει·εεεειιιηετ'ιεε:-' Δ'εεεεεεεεεω-ΑεΣωεΞε μεινω ..Με 1ε;"εω ε

ε σε ιιεεεεε. -- Πει·Αεεεεειιιεεεεει·ειεεπ ιιι Βιι,"1"ιε 8 πω. Με εεεμιιι:τει:ιι.ιειιεεεεεΙιΙιεεεΙιεΙι εε ειε ΒιιειιιιεεεΙιιεε νοιι Χ_1._ειεχω-ιεκι", 4 πω. Μι· εεε ιιιιΙεε δειιι· ιιιεΙ. Ρεειεεει.εΙΙιιιιε; ιιι εστιειιθ.ει·ειιθι:.Ρει:ει·εεει·8,Νεινειιγ-Ρι·οερεετΗ Η, εε ι·ιεΜεε. -π ε, ε·ε,μει·η;ι·, ε

Σ..ξεε,ει·ε20 Πει·Ε ιιΠιι·Ιιειι, 10ΜΜΕ ΙιεΙειΜιι·ΙιεΕι.Ι)ει· Σεεει·ι·,1εεεεεει.'εεννιειιΠε εει”ειεΗ.εεεεειειιεειεΕΙιειιειι ΜΜΙιειΙεεεεε ειι.ιει ιεεε ιιιι
ιεεειε 3 ιιιειαεερεΗ:ειιεΖειΙε ιε ΗΜ ιιι 18Κερ. εεει· 35Πειιιι.-Ι)εε εεε Ε εει·.Ιιιι€ιε ιιι ιι ι·εεεε ε Β.εεεεεεει·Πι. Βεάε1ίΨεεεειι ιε δι..Ρε
Δεεει·ειιενει·εειιεε θερει·εεεεεεεειιιι·ει·θι·ιΒιιιεΙει·ειΕεΙεεεεεειιιΙΙ.- ι:ει·εεει·Ε,Ρει.ει·εεει·Βει·Βει€ε,Ρει.ει·-ΡειιΙεεεριιεΙ ιιι ι·ιειιι:ειι θρι·εειι
Κειει·ετε ενει·εεε ιιεε!ι εειιι Με” νοιι18 Με. με Βεεειι εειιει·ιι·ιι. ειεεεεε Μεεεεε. ιιιιωεεε εεε Ρι·ειι.εε νοιι 2-3 Πει.

Μ ει. Ρετει·εεει·8. 20. Με” (1. ΑΡΝΙ)

1ιιιιιι1ε: Με. πιει! θ. Ρι·ιεεειεειι: θεεειετιεειιε Μζιιι;εει1εεεεε εεε άει· εει·ιεειο-νεεει·οΙεε·ιεεεεε Ρι·ε.ιιιε. - Επι. ιιιεε.
θειιι·ερεε: 0ι·τΙιει'ει·ιε-Βιιε.ετΙιεει. - ΒιιεΙιει·εε2ειεεε εεε Βεερι·εεεεεεεε: Α. νεε·Ι: Βιε ννιεΙιτιειεεεε νεεετεειΙιεειιεε
Νειιι·εεεε- εεε θεεεεεειιτι.εΙ Με εεεεεεει·ει Βει·εεΙιειεΙιτε;ιιεε· άει· ιειει·εεΙιεριεεΙιεε Πειει·εεε!ιεε8· πει' ιΙιι·ε ΒειιτΙιειτ, ιΙιι·ε νει·
ειιι·ειειεειιεεε εεε νει·Γειεεεεεεεε. - Ρι·ετε!ιεΠε εεε νει·ειεε Θε. Ρετει·εεει·8ει· Αει·ετε. -- Αεεεεε· εεε εεε Ριο
τειιεΙΙειι άει· ιεεειειειεεΙιεε θεεεΙΙεεεεϊτ. εε 1)ει·ρετ. - νει·ιειεεεεεε. -- Δεεειεεε.

Βεεειειιεεεε ΜΜεειιιιιιεειι εεε Μ· εει·ιιιιιιε
νειιει·ειεειεεεειι Ρι·εκιε.

νεε
Πιό. πιει!. ε. Ρι·ιεειειιιιιι,

Απε ε" ΗειιιΙιι·ε.εΜιειτειι ιιι Ι.ιεειι.
Πε άει· θεεεΙΙεεΙιείτ

ξι·εΙιιιε%ι· Φει·ετε
εε Με” επι 4.

ι·ειιι· 1 τε ει·ιι·τ.)

ΙεΙι Ιιεεε. ιιιειιιε Ηει·ι·ειι, νει· ειειι;ειι ννεεΙιειι θε1εΒ·ειιιιειι.
ιεεΙιιιΜ, ειεεε ειιςεινειιεΙιεΙιεε Ε'εΙΙ νοιι Β ι· γ τ ιι ε ιιι ε

ι ε ε ε ε ·
εε.ι:ινειιι ειεΙ1Πει·ιεε εε εεεεεειιιεε. άει· εεε άειε νεε
ΟΠΠ: ιιιι αΙιεεεετ› Νι·. Γ! νειιι νειεεειι δειιι·ε εεεεει·ιεεεεεε
Ε'εΠε ιιι ιιιεεεΙιει ΒεειεΙιεεε· ε·τεεεε ΑεΙιεΙιεΙιΙιειι ειιίινειει.
θεετει.ιειι Βιε ιιιιι·. ιεειεεε Β'εΙΙ ΙΙιεειι ιιι εΙΙει Κει·ιε ιιιιι.εε
τιιει1εε. Βιε _ιεεεεε Με.εεΙιειι νεε 16 .Τειιι·εε ει·ιιι·εε!ιτε ειιτει·
εεε Βι·εεΙιεἱεειι,<.ςεεειεει· εεεειει·εΙιεΠεε Βιειιιε·Ιιειτ ιει Νε.εΙιεε
εεε θειιιιιει·εεε ιιι εεε θΙιεεει·ιι. ΝεεΙι 24 θτειιιΙεε ιι·ε.τειιεε
εειεειι Δι·ιιιεε εεε Βεξεεε, εεεεεεει·ε ιε άει· θεεεεε άει· θε
ΙειιΙιε ει·γΠιειιιε.τεεε,ΙιεΙε εεετιιιΙ ειειι ε15.ιιΙιεΙι νει·ΐε.ιεεεεε
ΠεεΙιειι εεε άει· θιι·εεεε ειεεε εΠεει·εεε 5 Με 50 ΚεεεΙιεε
ειϊιεΚεε αει'. Νε.εΙι ειιιι€εε ννειιι€ειι'Ι'εεεε ννιιι·ειιωιεε Αι·ειει
νοιι εεει·ΙιεΙε άει· ΒΙΙειιεεεεεεεΙεεΙιε Με πε εεε Ε'ιε,ε·ει
εριιιεεε, εεει·Ιι εεεειιιετεεεεεεενιεΙΙεε,Ιιει·τ εεε ι·εειιτ εεΙιειει·ε
Με, εεεεεεει·ε εει ΒειεΙιι·εεε. Πειε ι·οτΙιεε. εεννε.ε ει·Ιιεεε
εεε Βεειιιε άει· ειεΙι ιιιιιιιει· νει·ει·εεεει·εεεε ΓΙεεΙιειι εε άει·
Βιι·εεεεειιε άει· νει·άει·ει·ειε εεε Ειιι€ει· ειιεεειι ΖεΙιΙι·ειεΙιε
ιιιεεει·ιεεειιιειειει·εάε ΒΙϋ.εειιεε ιιεά' (Ι·Ιει·ρεε ειι·ειεετιιε). Ιιιεειιι
σε 8ειιιιι·εΙΙειιςειι άει· Αι·ιεε εεε Ηειιιιε εεε εε.ειιι ειιεΙι ειε
εεε3εετ.ινεε ΒεεεΙιννει·εειι ιιιιιεει· ιιιεΙιι· εειιειιειεε, εεΙιεεεεε
2ειιιι·ειεΙιε, εγειιεειεειι ε·είε.ιετε, πει εΙετιεει· Β'ΙεεειεΙιειτ ει·εΙΙ
ιιεΗιΠτε εεειριιιι;ειεε ΒΙε.εεΙιεε ω, νεε εεεεε ιιιε.ιιεΙιε Με
ΠεΙιεει·ειιιι·ι·εεεεενει·εε; ειεεεΙεε ΒΙεεεε εει·εε, Με ιιι άοιιι
οι ειι'εεΙιεε Ε'ιιΙΙε, εε άει· Βεειε νοε ειεειε Κι·εε: ΙιΙειεετει·
ΒΠεεεεεε ω· ιετΙιειιι Οι·ειιεε ειιιεεεειι. Ψεεει· ιιιι ΒΙΙειι
ιιοςειι- ιιεεΙι ιιιι Ηεεε- εεει· εεε ΡεεΙεεεεειέεΙεεεεε νει· ειεε
ΒενιεςΙιεΙιιιειε ιιι68ΙιεΙι. Δε εεε Βειεεε νει·εεεινεεεεε Με
Β'ιεε!ιεε ΜΗ Γεω νεει . Ρει.ιεετιε, ειε Με εεει Πεεεετεειειιι
δει· ΑΠεεειοε ειιιεε εε ιιιει·Ιιι·εεΙιεε Βιεει·εεΙι ιεειεΙιτε, νει·
εειιι· ειιι·ε!ιιε εεε ΙιΙε.ι.ιτεεεει· Ιιει'ι.ιεεε Βι·εεεεε εεε ι·εεΙιι.
ειερειιεΙιεΙιε 8εΙιιιιει·εειι ιιι εεε Αι·ιεεε, Ιιεεειιεειε ιε άει· θε
εειιιι εεε Βεεεε·εΙεεεεε, ινε εεε Κι·εεΙιεειεεειΙε εεε ει·ειε,·εεε
ιεειειι εεεε·ερι·εε·ι ινε.ι·.
Με Νε.ειιτε νει·ει·ειεΙιτεΜε Κι·ιιεΙιε εει.ει· ΗεΙΙεειεειιοεεε
ιιιειετ ιιεΙι1εΠεε. Κετρει·τειερει·ει;ει· Με ιιιιιιεε Ζειτ Ιιιιιεειειι
εει·ειε.Ι. 88,θ-88,9 °

. ΡεΙε εννιεεΙιεε ?Ο εεε 80. Με 'Ι'Ιιει·ε.ριε
εεετεεε ιιι Με. εεΙἰεγΙ., ΠΠ· Με Νεεεε εεννεε Μοι·ρειειε εεε
εεεΙιτι·Β8Ιιειι, Με ειερι'ειιΙεε ιινιι·ό Ζει· νει·ιεειεεεε· νοε Βεει

Γε

σε”, ιιι ειεει· Οεειειεετιεε νεε Βι·εει:ιε εεε ΙεετΙιγεΙ ιετει·ιι
εεε ιε Ιεετιιγειεε.Ιεεε ειιτειε. Πιε ι;ι·εεεεε ΒΙε.εειι ννει·εεε
νει·ειεΙιτιι.ιεε άει· Βε.ειε εετΙεειτ, ε·εεει ειεε επει·Ιι εΙετιε· εε
Γει·ετε ΓΠεεειεΙιειτ.εειιι νει·εεΙιειε Ιιειιι. Βεε Ηεεεεεεειεει άει·
Κι·εεΙιΤιειε εεεει·ιε εεννε 1 ινεεΙιε, εεε ερειει·ειι Βεειεινε εε
ετειιει·ε ιε εεεεεεετεεεεε εΙεεΙιεΙι-ι·ετιιεε Β'Ιεε!ιειι. Με Βιιετ
ινειει:πι· Ζειτ Ιιειιιει·Ιει Νει·εεε εεε εει· ΙειεΙιτε ΡιΒιιιεεεε
ιιεε εεί. Πιεριεεειιεεε Ιιειιετε ννειιΙ Ιιεειε ιι·ε;εεεειιιε ε.εεει·ε
Βει·ιιιε.τεεειιι Γιε,ε;ε ιιεειιεεε: εε ΙιεεεεΙτε ειεΙι, Με άει· εε
Ιιεεεε1εεε Αι·ει, Ηει·ι· Πι. θειιιιι ε.Ιιιιι εε ε, ε.εεΙι ε1ειεΙι νει·
ιιιιιιΙιετε,εει ειεεε ει.γριεεΙιεε Γεω νοιι Β ι· γτ ι

ι ε ει ιι ε ιι ε ε -
εετινεει ιεεΙτιί'ει·ιιιε (εε1Ιεεεει), εειιιειειι·ι: Με
εεει ΒΠεε εεε Πει·ρεε ειι·ειιιεεεε.
ννειωι ννιΙΙ Με ιιιιι· ει·Ιεεεεε, ΙΙιι·ε Δει'ιεει·ΙιεεειΙιειι: εεί`
ειεε, ινεεε ιεΙι ιειεΙι εε εεεετεεΙιεε επί', ΙιΙειιιε Βριεεειιε νοιι
Ηει·ρεε ι.ειιεει·εεε ιιιεεεΙε-εεεειεεεεε εεινει·
εειΙιε εε ΙεεΙιειι, εε Ζει· Ζειτ. ιε ΜΒΜ εεεε·εει·εεεεε εε
εειε εεΙιειει.. Δε ιιιεεεΙιεε θιιεε, εε ιε εεε, Ιιειειετ άει·
ειιινει·εεΙΙε ΙΙει·ρεε τοεειιι·ε.εε ι·εεΙιτΙιε.ιιεε νει· (8-5 (Π. εΙΙει·
ΠεειΙιι·εεΜιειι.εε). εεειι ιιι Βει·Ιιε Ιιειεε Με εἱεεε ει·ιε άει·
εεΙιει·ειιεεε Ε'ΙεεΙιτε νειΙιεΙτειεειεεεειἔ Με εεεεΙιειι, ινεει·ειιό.
ειε ιε Πεεε ε. Β. εεε Με Μι νει·ειει!ιετε εεει·Ιιεερτ ιε άεε
Οετεεερι·ενιιιεεε Με νει· Κει·ιειιι Ζε εεε ι;ιεεε νει·ειεπειε ρω
εεΙιεεεε Πει·ιεετεεεε εεΙιει·ιε; ιε εεε Ιεπεεεε Μεεετεε Με»
Με ειε εεεεΙΙεεε Ιιε.ιιιιε εειιετειιι·ειι Ι‹ϋειιειι, ννεεει ειεΙιι·ει·ε
Μιη;Ιιεεει εει·εεΙεεε Γε.ιειΙιε εε ειεεει· Κι·εεΙιΙιειι. Ιεεει·ιι·τειι.
Με ιΠεεεε ι·εΙετιν Ιιει·ιιιΙοεε. άει· 'ΓΙιει·ειριε εε εκει εεεεεε··
ΙιεΙιε Εειιιεε εκει ε·εεεε Ιιεειιι, άει· νει·ι'ε.ΙΙτΙειεΙιτ ιιι Με.
εεεειιεεΙιε 1ι·ι·τΙιειιιει·.Με. Εεε εει· τΙιει1τε εεε εεΕεει·ω:
ειεεε Ιειιι·ι·ειεΙιεε Ε'εΙΙ πετ, ιε εειε εε ειεΙι ι>;ΙειοΜεΙΙεειε
ειεεε εεἰνει·εεΙΙεε Ηει·ρεε ιεεειιι·ειιε ΙιεεεεΙιε, ννϋ.ει·εεε άει·
Πειιεει·ετ Με Ρειιειιτιε. ειιιε εεειΙιε.ίτεΒει·1ιεει·ΒειιεεεριεΙει·ιει
εε: άει· εΙει·ιιιιι·εεεεε Ι)Ξειςιιεεε «Εεεε» εειιει·εΙιι τε. Βιεεε
εειι2 εεεΙεεεε Ε'εΙΙ ει·Ιεετε ιεΙι, Με ειιι πει εει· ει·ι·εεειεΙι
ιΙεεεεε ινεΙιΙ εεεΙι ει·ιεεει·ε Μιά, νει· ειε ρεει· .Πιιιι·εε εεεΙι ιε
Πεεε: ειιι νιεΙεεεεεε.Μειει·. ιε άει· Πει·ιεειεΙεειε εεεετ εἱεΙιτ
εεννιεεεεεει ΟεΙΙεεε εειεεεειι·ιι·ι;ε ιε εΕεει· ει·ει;Ιιεεεε θεεεΙΙ
εεΙιεΕτ ειιι ετ.ινε.ε«εεεεινεεεΠεΙιεε» εγριιιΙΜεεεεε Βιιεετεειε,- εε εεΙειιε ιιιιι· _ιεεεειι Ιειειιτ σε Ηει·ι·εε νεε άει· Βιεε·εεεε
«Ηετεεε τεεειιι·ειιε» εε εεει·εεεεεε.
ΝεεΙι Κεεεει, εεε ειεεε Βει·ιιιε.ιεεε ιε ιιειεΙιΙιε;εε νει·ιε
τἱεεεε εεεεΙιεε Με, ει·εεεειεεε νετινιεεεεε ε.εϊ εειιι Βϋε!ιεε,
εεε Βι·εει, εεει Πιιιει·Ιειε, άει· εειιΙιεΙιεε Τεει·ε.ιιεεεεεε, ε.ει
ΗεΙεε (εε.εΙι ιιιειεει· Βι·ιεΙιτειιε ειε 8·ε.ε2 εεεεεεειει· ΕΜΒ
Ιιεεεειτε), εε άει· Ιιιιιειιεεειιε άει· θεει·- εεε Πεεετειιτι·ειειτε
εεε ειεεεεεεεΙΙιερΓει·εεεε, ι·ετΙιε, ΠεεΙιειΙιεεειιε Κεετε!ιεε εεει·
Β'ΙεεΙιε, ινεΙεΙιε ιε 1-2 Ψεεεεε εε Ιιεεεε-ειε ρίεεειε,ιιιιι·εεεειι.
ι·ετΙιεε, ι·εεε1ιεΙιειι εεε ενεΙεε ΓΙεεΙιεε Ιιει·ειιυνεεεεεε. ΨΩ
ι·εεά :Πε ΒετΙιε εἰειι μει·ιρΙιει· ιιιιεει·ειεετ, ιεεεω·ι εεε ΜΜΜ
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πιεε Οειιιι·ιιιιι πιο. Ει·ινε.ιιπεπεπειιιι ιετ, ιιιιεε ιιοιιπ ππινοι·εειιεπ
ιιπ θοι:επεε.ιπ πιιι ιοοε.ιεπ ι·ιει·ρεε ποπειιι·πιπε πιο Πιεειπειι
ιπειει νοπ οπιει· Ε'οι·ιπ ειιιπι. Ιιπ νει·ιιι.πιε νοιι Β-Β ιιιιοπεπειι
ιιππ ιιιιιππιει· Νε.ιιιι·ιιειιιιιι8·ειππι·ειεπ: πιιε ιιππ ει·ιπιιι,ε,·ι.πιιι.
ιιει ππειι Αιιι6επιι,ε· πιει·πιιιι'ςειοειιει·ιεπΠριιιει·πιιε πιο ποιιιιπιε
Πιιιιιιιιπς πιιπ (Πειτε πιοποτ. Πεεε επιι πιιεεε?οιπ πι' ιιεπι
νοιι Μ πιΙ ιπ ε πο ιι επιι Ο ι ιι ιι γ επιπιεειπιειι Ριιπ Τι·ιοιιοριιγτοπ
ιοπεπιεπε ι›ει·πιιι. πιιιι·ι`ιε ιιιπειι πι· θεπιιες·οιιειπε.ιιπι:εοιπ.
Πει· Με ίιππιετ ειπ:ιι επιεειιειι πιοπ οιιει·ει.ειι θειιιπ·ιιι.ειι πιει
ιιοι·πιιιιιπιπεπ Βριιιει·ιπιε, ιιππιρρ ιιπιοι· πιειι Ηοι·ιιπειιοπιειςειι
ιιππ ιιππ πεειι Μεεει·ιιιιοπ πιει· Πριπιει·ιιιιε πιιιι·π:ιιΚειιιϋειιιιε
ιιπποι· πιοπιιιιιιιιι·οειποροπι· Αιιειειιι: @οιποπι πει·πιοιι (Κιε
ροειι. Αιε εοιιι·ει·ιι.ιιεεΜιι.ιοι ιπειιπ πιι ιιιιιεπ πειπ ιιεεεει·
οιε;επει· Βιιε.ιιιιιιιιι,· ιιιε νοιιι Αιτιπειεπει· Κε πιει πειεπ ειπ
ρι'οιιιεπε Ποιιιιιιπππιπιιινοιι Νειριιποι ιιππ ειιι.ρονιι·ιιι. (2 ρΟπ.)
επιριειιιεπ. Μειεπ ι;επιιιζειι ειπε. Β Βιιιι·ειιιιιπι.:·οιι,πιιπ πεπ
Κι·επιπεπ νοπ εοιπειιι ιε.ειιε,·ειι,επειι ιιιιιιιπι.οι· ιιει'ιι€_ιπειιοπιιεπ
Ι.ειιιεπ π ιιει'ι·οιεπ. ιΣι·πιιιιιιειι ιιιιιειιιο κι πιιι· πω, πιειεε
Π ο ε ε ο.ι· ιιοιιε, ιιιιε·επ·πεειιεπε ιιεεοππι.Νοιιππιεπ·ιιε ειιοιοΒιεειι
ετ.πιι·ιπιιεεπ:ιιιιιπιι,ι:ςπ.- ιιιο Κιππιπιιοιπ ιποιιιιπι πασοκ ειιειι
ιιιιιιιιε ι;ειιιιε πει Ρει·εοποπ νοι·, ιιιο ιιιιοιιιεπρι πιο ιΨοιιπιιεειιε
ι.:επτερ,·επιιιιιιοιι. Με θειεποπιιειπειιιεεειιο επιι ιιιεπ Μπι ιιιι
Αιιςοιιιειπεπ ιιιιο νοιιιιιιππιεεε ιιοποιειιπεπ, πιο πιει·νεεει.ε.ιιοπ
νοιι θειιιπιιπειριι2οπ ιιιιοι·ιιεπρι επιιειιι; ειπε; επι ει·ιιιιιι·ι ειειι
επιι πιεε ιιεπιιεει·ο Υοι·ιιοιπιπεπ πιιεεει·Κι·επιιιιοιι ιπ πιει·ιεπειι
ι.ειι διιιιι·οεπειι..

θεειπιπεπ διο πιιι· ποειι ιπιτ ειπιιι;επ Ψοι·ιεπ πιιι' ειιι μπει·
ιιππει· πιει ι·ειειιν ιζι·οεεοιι Ζπιιι άει· νοιι

`
πιιι· ιιοοεπειιπεποπ

τι ι·ε ι ιι ι·πιε ο ιι επ ιπει· ιι οιππςειιεπ, άιε ειιιοι· ιιπι·2επ Πι·
πιιιιππιη; πει·ιιι εειπ πιιιι·ι'ιειι. ιιπ Αιι,ι;ειιιοιποπ πιι·πι πιει·
ποπ ε·επιπειεπ Βειιιιιιιιειπ ιζειππιεπιιεεει· Γοιιπ πειιιε; πι·
ιιιει·ιπεπιπιιοιπιζεεειιεπιππ. Βειππιιιιιι.ιιειι νειει.ειιειι πιι· πιει·
«Πι·ειιιι·πιεειιειιιπει·π»ιιπιιιοι· πιιι· Πιπ:οι·πιιοπειιιιπ Βει·ειειιε πιεε
Οι·ιιιειπιιι ιιι·ειιιιπε ειιποι·πιιιπ,- πιεππάιε θιοππο. ιππει·ιιιιιι›πει·
π:ιιει·δειει·οεοπ πιει· ι·ιπι·πιιιιιι·ε ιιιιειιιιιπιπι. νοι·ιιοπιπιοπ, ιιιιπιοι
πιιε ιΓοεεε ππνιοιιιιιι·ιε ειιιεειιιιεεειιειι, ιιιιιιοι· πι» ιιππιοπ ειο
ειειι, πιο πιει· ε;ιοεεε 8ι·ριιιιιιιοιοΒε Νο ιιιιιιι.π π ιιειιιιπρπει,
ιιιειιι νει, πεπ Με νειιοι·ιεειιο θεεειιπιιι· ιπ πιει·ειςεπιιιειιειι
ιιι·ει.ιιι·ο.:επιι π πιοπ εειιοππειι νοι·ιποιιιιιιιιιεεεπ. ιιιιι επι ιιε
πιοι·ιιοιιεποι·ιιιοι ιεπ πιει·επι οιποτ θειει·πιεεπειπ ιπ πιει·Ηπι·ιι
τϋιιι·ε, πιει ιπ πιει·θεεεππι πιεεΒιιιιιιιε, πιο ιιιιι ιιιοιπ Ρππιοιιι,
θειιιιιεοπριι..ιιιιΝ., ε.πίπιοε. Πει· Κι·ε.πιιο ιπιιιοιιι·ιε εεπ ιειιι€ει·
Ζοιπ επ οιποτ ιεπειειι ειιι·οπιεειιεπ θοποι·ιιιοε, πιο νοπ νει·
εειιιοπιοπει·8ειπε πιιι. Ιπειιιιε.ι.ιοπεπ, Μεπειιεοππιεπ ιι. ε. π. πει
ι'ιιειι ιιεπιιιειι πιιι·πιε. Οιιπο ποειιοιιιεπει ειποπ Οοιιιιε πεπεπιω π ιιειιοπ. ιιιιι1πεπιει·Κι·επιπε ειπε. ιπ άει· ιιιιιο εειιιεε
θιιειιεε ειπε ε.ιιιιειιιεππιο,ιπιιποι· πιοιιι· πιιπ ιιιοιιι·ππειιπιοιιτιε
Βιι.ι·πε,ποιιει πιει·Πι·ειιιιειε.πειιιιεε πιεπιει· ι·οιειιιιειιει· πιιι·πιε.
Με Ρπιι.ιεπι ιπ πιειπο Βοιιπππιιιιιιι;Επι, ιιοππιε πιι πιιοεε«πιιι-πει
ππιιοπιιιιιζιιιεει:πιιι€ειι ιιππι ο.πεεοι·πιειιιιπ ιιειπιοπ ιιιΒιιιππι
ΒειςειιπιεπιππιοΙοπιε Βιιιιοπεπ οοιιεπε.ιιι·ειι; Με ιιι·ιπιτειι πιιι·
ειππιε ει·εειιπ·οι·π. Πει· εειιππειι ,ςοιιοιποιιιιεπιιπιιιι;οΑιιειιιιεε
πιιι· ππειιειι νοπ ει8·επιιιιιιιιιιοιιεπι, Με: ιιειεειιπεεεει·ιιιιιι
ιιειιειιι Αιιεεειιεπ. ινεω πιιπ Ρεπιε, ιιοπ·ιιεοιιει ιι·ποππιπ·οπιιι
Κω· ει· ιιοπιιι.ε ειπε Πιεοι·πιιοιι οπιει· δειει·οεε πεπ:ιιρ,·επιοεοπ
πει· επ. Πει ειιεροοππιιι·ει· Βειιπππιιιιπε; (πιιτ ιοπ:ε.ι Ηγπιι·ει·Β·γ
ι·ιιπησιιεεπει·)ιιππ πειπ ειπε ιππεπεινε ιιοεοοιιι πι, εο ιιε.εε πιι
πιει·ι.ςιειειινει·ιππιιιεπεπιιιιι.ε·ιιοεεε.ιιεοιιιι πιω πιειιι· π πιει
ι'ειιι πο.ι·. ππε πιιε 5ειοι·οεε επ πιιοεοι·πιι επϋιιπιιειιειι επειιο
ειειι ειιι.ιιιιιεπ ιιοππιο, ιει πππ ιιιειιιι οιπ επιιειιι, εε εοι πιεπιι,
εποε πιι· οιπο - ιπειι·πιπεπιειιε Ιπιοειιοπ πιιπειιπιεπ: πιεε
εγριιιιιιιεειιο νιι·ιιε ιετ π·ειιιεειιειπιιειι πει· Βοιιπιε ιπ πιεε ιιι
πειο πιει·Πι·ειιιι·πιπειιεροι·ιιι·ι ποι·πιειι. Πει· επειπε επιι νοιι
Πι·οτιιι·ειεειιοπιπει·,πεπ ιειι πιει·ιππι·2ειιιιιιιιιιοιιππε ιιπ πει·ιιιπω, ιιιεετ :πει πιι πιει ιπΓοειιοπεεπειιε πιειιι επ·ειΓειπ, πεπ
οπιει·ειπειι πιπ πιοεοιπριιειι·ποιοπ νει·ιειιι. Πει· Ζιιετπιππι. ιιι
πειπ ιειι πιοπ Ρειιεπτοπ, πιει·πιιι ΟΠιπ:ιοι·επειι·επεειιπιο πιιι-πιο
ιιιιιι.οι· ειειι ιιε.ιιε, πιιι οι·επεπΠει επιι, πιιι· οιπ _ιιιιιιιιιει·ιιειι
νοιιιεειιιιιεειειει·. Πιο Βριιιιο πιει·ει:ει·ιι ποεοιιπ·οιιεπεπ, επιιε
που ι·οι·Γιι.ι·ιιιοπΒιειιοι πει· νοπ οιπειιι εειιιιιιετιεοπ, πιιιιιι‹ει
ει·ειιειι. πιιιπποπ Βιιοι· πιιεοπιιετππιεπΘιεεοιιπιιι· ειιιΒεποιιιιιιειι;
ιιοπιιιει·πιπιι€εΡει·πριιιιποεο, επει·ιποεΟεπιειιιπιεεΡι·ιιριιιιιιιιι. εοιιι·
επεει· Βιιι,ε·. Θι·οεεε Βειιιιιοι·ειιιιιτιπιπειτπιει·νοι·πιοι·οπ ιιιιιιπε
πεε Ροιιιε. Ρπιιειιι ποι, ι.ι·οιππιειιιπειπ πειιπειιειι·ει·πιιοειι`ιει›ει·π οοιιεπε.ιιι·ειιπιιι, πιιο Ζειοιιεπ επ:ιιποι·ει· Βιι·ιιι·πι.ιιιιππεάει·.
Νεειιπιεπι εε πιιι· ιπ πιει ΒιιπιιΒ·οπ ι;οΙππε·επ πει, ιιιο Ρε.ι·π
ριιιιποεε ιιιο.ιιιιοιιεπιιιειιειιιιιιπεεπ Με πιεπιιιι·ειι ιιιο επιιειιι·
πιι·οιιειιπιεΒρε.ππππε;π ιιεεειιιιςειι, ποπιιιτειι ιιοι·ιιιε.ιοΟιιοιιιε
τιοπενει·ιιιιιιπιεεε πιεπιει·ιιει·ιζεεπειιι.πε.ι·επ, νει·εειιπεππι πιω
πιεε Οεπ:ιειιι.πιο 8ειιπιει·ποιι ιιεεεεπ πειειι, - ιιιοεε πω· πιεε
Πιειιε ιπ Γοιπςε πιει·επε.ι·ιπεπΡιιιιποεο πιοιιτ ιπειιι· π ει·ιπειειιειι.
.Τεπιοοιιε.πειι πιιε Ριιιπιοεε ιιοεε πι1ιπιιιιιιοιι ποππ, πιεε Πιειιε,
ποιοιιεε πεπ ιιιιιιιιι8·ε ιιπ οιπ ιιιοιιε πω, ι·οιπιεπε ειειι πιει
Οει·ιιοι- ιιππ .ιοπιοίοι·πιιιειιειιπιιιιπειιοπιειιιοππι. πιει ε·επει·ϋ.πϋεε
0ιιπιτε.ιιιοι·πω· πιο νοι·ιοι·επ ιπεςεπεεπ. πι· ι·ιειιιιε;επ Αποι
Ιπιιε πειπ εε _ιεπιοειιπω. Ιππιοιειιι.ε Βιιιιοπειι, Βεεεοιπ πιππι
ιιιτειιεινε Ηειεει·εειιειπιιππεπ νει·επιε.εεπεπ ιπιειι, ειπε ερεειιι
εειιο Πει· οιιιπιειιειι, π·οι·ειιι ιιιιε Βι·εειιειιιιιπι;ειι πιιι·ιιοιπειιι
πεπ ιιππ πιεε 6οει·ιιπιιι· ι·οιιιιοιιιιιιειι πιιιιιειιιε, ειιιε ιειειιπο

Πειτε ειιι·ιιειιιπεεοππι. Αιιοε επιιιιοιιιιι ιιοειει· θι·πιππιππς·.- Με
Ρπιιοπι, πιει·νοπ πιοιιιει· θειιε εειιιοπ Ζειπ πιει·πιιιι'νοι·ιιει·οιπει
πιιι, ιιιιει· οιπ Ηιιιπιειπιεε ι›ειιιι Πιιπιπεεεπ ιιιιι.8πε: ιπ Επι”
ω· Νο.ιιιειιιιιιπιιιιιε πει· ειπε ιιοειιιςτε.πιιεονει·επεει·ιιιις πιεε
Ηοι·πτϋιιι·επειιι8·πιιεοεοιπιπειι·οποπ. Πιε Νει·ιιε ιιιιιιο ιιιο ?σπιτι
οιποπιιιωεεεπ. κι ιιιϋειιιε ι'εει επε,επ επιιϋεεπ, πιεε Πιιιπποπ
πιει·Πιειιιι·π πιιιε;επειιπιειιΒιιιπποε. Πε ειπ ειιιι·ιιι·ε·ιεειιει·Πιπ
με· νει·ποιεει·ι πιιι·πιε, εειιι·ιιι. πιι πι· ι·εεειι·εειιπεπΠιιιιτειιοπ
πιιι Ποιειιεοππιειι, πιο, ποππ επειι ιιιπΕ;επιπ, πιιι Ζιει ι”ιιιιι·ιε.
Οιιπε πιεε ειιιι·πι·ε,·ιεειιεΠεεεει· πιι·πι πιο νει·πιπτιιιιειι ιπ πιειιι
Ε'πιιε πιω ε.ιιειιοιπιποπ ιιι.ιιιπεπ, πιιι.παπι” Βοοιπιινο ποιιι
ιιιιιιιιι επειιιοιι;ιοιιειιιι·ποπ.
Ζιιιπ 8ειιιιιεε ιιι6ειιιε ιειι Ι.ιι.ιιεπ ιπ πι" Κιιι·ιε ιιιιει· ειποιι
Ππειιιοιπείειι ιιει·ιειιπειι, πιει· πιιι· ιπ πιει·ιιι·οιπιπςιεπιιιεπΡιεπιε
νοι· ειπι€οι· πι πεεειοεεοιι πεπιιππ πιει·‹ιεπ Ηει·ι·οπ Οοιιεεειι
πι· ινε.ι·πππΒ πιιεπεπ ιιππ. Βει άει· Βειιο.πιιιιιιιε· πιει·οιποπι
εειιοπ (·ιοιιοι·ι·ιιοεπιιπ ιιειιειιπιιιειι νιειιιιοιι πιο Πιπ2 ιπ επιι·
εειιο Κει.ιιειετεριιι2ο ιπιτ επιιειιι εκει ο επεοπιιιιιιι.: ιπ άειι
Ροιιιιιιπιιιοπ νοπ ιι'ιππ;οι· (ιιιιιοιι) ιιπ Νι πιο (Βειιιιιι πε
ιιει·ι·εοιιι:,πιο ιειι ιπιπιιιροι·εϋπιιειι πιενοπιιιιιιε ιιιιει·πειι€επ ιππι
ποπ, ε·ει·επιεπιιεεεε Ιπειι·ιιιιιεπιπ:ιιοιι άιε Τιιει·πηιιοπ» πωπω,
ιιιιιπ:ϋεοπΒ`οι·πιπιει·οιιι·οπιεειιειι θσποι·ι·ιιοε. Πει· Πιιιιιιεππ
εειιε Ιπειιιιει.οι· ιιεει.ειιι ππε ειπει· ε” νει;π'εειιειι Βρι·ιν.ε,
επ πιει·που οιπ ειιιιει·ιιει· Κειιιοιει· επεοιπι. Ι.ει:επει·ει·»πιο
πιιπ επειι ππε Ηε.ι·πειιιππιι ιιει·,πεει.ειιπ, ιιππ ιιπ πιο ειιιιοι·ιιεπ
Κειιιοποι νοιιι Απε. πιιτ. ειιι.ι·ιι ιπιι:ι;εποπιιιιοπ πει·πιεπ ιιππι
πεπ πιω ε·ει·ε.πιοπω; ειππι, ειίι·εποπ ειπ:ιι πιο ιιιιι.ι·ι.επιιιππι
ιιιιιιιεπει· ιζι·οεεει·Βειιειιιιιειπ. Αιιοιι ιειι ιιιιιιε οιπ μια" .πιο
ιιιππιιιι·ειινοπ πιεπ Ηπι·ιεπιππιιιπειι·πιιιεπι.οπιειιιιε.Εποπθειιι·ιι.ιιειι

€ειιιιι.ειιι,
- Με πιιι· πιεε Μειιιοιιι· ρεεειι·ιε, Με νοι·ιιει·ε ιιιιιιπε

εε Κι-ιιιιεπει·ειπ πιει· Ρει·ε ροει. ειιιιιιιι·επ:ιιεπ Πε πιεε Κε
πιιειει·ειιιει‹ πει· νιιιε ιιετιιι·ειεε πιπιιιι.πεπ ειιι:ι'οι·πτπει·πιοπΜπ
πεπ, πιεεΟοι·ριιε πιειιπ:ιι_ιεπιοειι πει· ι·επ:ιπιπε·επειι πιιιπποιει.ειι
ποι. επιεειιιοεε ειειι Ηει·ι· Πι·. .ι ο ιι πιπ π ε ε π πιιε Πι·ει.ιιι·ο
τ.οιπιιι.ειιιοιππι ειιεπιιιιιι·επ. ννεππ πιο ινπππιε ιιιιειι πιιπ
επιι πιιιιειιιο ιιππ Ρειιοιιτ ιπειιιεπ πειποιεπ θειιε.πιειι ει·ιιιι, επι

Χεπιι€ι
ιιοοιι πιιοεει·Ππί'ειι, ιιπι Γιιι· ιπιπ:ιι πιιπ ποιιι πεπ πι"

ππιει·εΜε ννει·πιιιι,ε,ιεποιειιεππ πιιειιειι: επιπειιει· νοπ πιει·
ιιιεριιιπειιπ·ιιεπ Π ι πειππιι π 'επιιιοπ Βρι·ιππο πιιι. ι·επι·οιι·εειιιεπι
Βιιιιει·ιιει.ιιειει·,οπιει·πεπ ποειι ιιειιει· νοπ πιει·οι π γοπ'εειιοπ
Βρι·ιππε, πιο πω· νοπ πιοπι Ηετι.8·πιπιιιιιιπιιιεπει·ποι πω· Βε
ιιεππιιιιιις πιει·Ρε" ποππ.θειιι·πιιειι π ιππειιεπ.

0ι·ιιιπιιοι·ιιι-Ειπειιιιιειιι .

νοπ
Πι·πι. πιοπι. Βειιι·ϋπρο,

ννοεοπιιει·ι;·.

Πι·. Α πειπ ιιοεοιιι·ειιιι ιπ πιει· «Μιιπειιειιοι· Μεπιιοιιιιεειιοπ
ινοοιιεπεειιιιι'π» νοιπ 19. Ε'ειιι·ιιιιι· (Βει”ει·ει ιιπ «ννι·ειεειι»
Νι·. θ) θ Πιιιιε, ιπ πιεπεπ οι· ιιιιι·ειι θι·ιιιοΓοι·ιιι ιιε.ειιΒ-14
πιιΒιι€οι·Αππεππιιιπε· πιεεεειιιεπεπιππιιιιειιε Βειειιπ,ε·, εοεπιι· ιπ
νοιπ Οτι πιει· Αιιποιιπιιιιι8· οιιιι'ει·πιει·ειι Ριιι·ιιεπ, ιιεοιιιιπιιιιειο,
πιο ερειει·ιιιπ ποπ Τοπ πιει·ιιεπτοιι"ειιειιθεπτειιε πεπ ειειι πως.
Πιεεο Μιπι.ιιοιιιιπΒ πω» πιιιιοιιεε.ιιιοΝειιεππιι·ιπππι.ς·πιεεθι·πιιο
ι'οι·ιιιενει·πιπιε.εεεπιπιειι ειποπ και π ιιεεειιι·ειιιειι, πιεπ πιι
ιιιει· νοπ· Κπι·πιπ ει·ιειιτε. 'Π
Ριιιιι·ιπποεπι Ο. Ν., επι. 18 ε. π., εοιιεπιιιιι·πειιιιειι ειπεε ιιιει
ιιειι Ζειιπιιειεειι-θοεπιιπιιι·εε πεπειι, πιεε ιιππ ιιοιιπ Κε.ποπ ιιππ
Πρι·οοιιεπ νιει Βεεειιπει·πιειι πιπειιιο. Πε κι πιειιι·ι'επ:ιι,πεπ
επ ιπιι· εειιιει εειιι ιζιιπειι ε Βιιιιιιιι·πιιιςεπ,ιιοεοπιιοι·ειπι ιιΙπππιε
ιιππ πιιπΖπιιιπιιοιεειι,πιιπ ιζι·πιιοι'οι·ιιι,ε,·ειπεειιι.ππε, ι·ιοι.ιι πιι
επειι πιιεειππι.ι,θι·πιιοι'οι·ιιι πιιι ιινειιοιπιπεειιεπ Με Με θε
εειιπιιιπ:ιιοπ π ιεεεπ. 8 'Ππε ειιιι.ι.ει·ει·επιιιιοιι ΡΜ. πιοπιοι·:
πιο πιιιωπ,ε πω· ειπε νοι·πιιε,·ιιειιοπεπεεειι, ιιιο Βειιππει·πειι
,ι;ιειειι νει·επ:ιιπππιιεπ; πιεε ι.ιοεειιπιιι· ιει: επι νοι·ιιειιι. Πε

ιΕΙεεοπ
ιπιπει Ρει. 'επι ιιιιοι· θειιπειιιοπε,πιιειιιπειι άει· Ιιιρρεπ,

ιι2εἔειιιιιι πππι οιιιπει·2ειι ιπ πιοπεοιιιεπ. Ιοιι εοπει.ει.ιι·ιε:
ει.πιι·ιιε,πιιιειιιι·ιιΕο Ξειιπειιιιπε πιει· Πιρροιι, πιεε θεπειιε
ειειειιιιιιι.εειε,·ει.πιι·ι·,πι' πιει· πιιεεει·ειι Ηιι.πι ιποιιι·οι·ε π·οιεεε.
ιιιι.ειιεΩπιππιπιειπ,8ειιΙειπιιιειιι πιινειεππιει·π. Πιιιει· ιιιιιιιεπιιοπ
Πιπεειιιιιεοπ Βιππςεπ πιιιε Βι·εειιειιιπιιιζεπ επιιιιιοιιπιιπ. -
ιΒιιιειι ιιιοππιπερεπει· επιι'ει·πιε ιειι πιοπιεειιιειι Ρει. ιιπι.ει· θο
επιιπ ππε πιειιι ιιπιπεπ Οιιι· ειπε

ροιἰ·ρϋεε
ιιιιιοιιοι·ππ πιει·

Ρειιιπεπιιιιιιιοπ·πειιιοιιιιιιιιππ πιιι πιει· ιιπ ιεπ δειιιιπεε. ιιι ιιιο
ιιιιιι.π8επειιιποπ ιιππ επ:ιιιπει·ειιει”ιεπΒιιιιιιιππιππιζεπ, πιιε πιεε
ιιιιπιιιρπιιι·ειι πιιι πιοπ ιπειι·πιιιοπποπ ιιιι Οιιι· ιιοι·νοι·εοι·πιεπ
ιιεπτειι,π ιιεπειιιιιεπ, ριιινει·ιε ιοιι ειπεε Οιιιιοι'οι·ιιι ειπ. Αιπ
Τειςο πιει·πιιιιπιπ:ιιιε Αι›ποι·ιπεε, ιιοιπο Βειιπιοι·2επ, ιπειπ θι·ι.ιιο
ιοι·ιπ ιιιειιι·. Απι 8. 'Γεω πει·πιο ιειι πιπ Ρετ. εοπποτπ. Ππε
θεειπ:ιιι Ματια εεεειιποιιοπ, άιε πι” ειει·ι·, ιιιιει·πι.ιινει·επ:ιιιο
πιεπ ε;ι·οεεο,π·ειεεε, ιιεειιε Ωιιππιπιειιι, ιιιιιιε Αιιοε ειιιι·ιπει·πιπε
εερι·ε.ει, ιιεεοππιοιεπιο ιιπιπε Οιιι·ιιιιιεοιιει επιιιιπ ε·εεειιποιιεπ.
τοοιιπε ποι·ιιιει. ιινιοπιει· ιιειίεπ ιιιιιι1ειιπιε Ππιεειι1ε,πε εειιι·
πω. - Πεπ Βοποιε πω, πιιιεε πιεε ιιοεπιιιι·ιειιεπεΒιιππιιιεπι
ειπε Νειιεπινιι·ιπππε πιεε Οι·ιιιοι”οι·ιιιπει, οι·ιιι·πειιποΡετ. εειιι·



οπο. Ιπ οἰποιι εοιιιποι·ποπὰοπΙιο)ιΙοπ Ζιι)ιιι Ιοοιο οι· ινἰοὰοι·
ΟιιΙιοΓοιιπ Μιὰ ποΕιοπιεπειι ιιιιι ὰοιι Μιιπὰ Ιιοι·ιιιιι ννιοὰοι·Μο
οΙιοιι ΙιοεοΙιι·ιοποποπΒι·εο!ιοιιιππι.ιοπ.- Βο πιο Ιιοιννὶοὰοι·)ιοΙτοι·
Απινοπὰιιπο νοιι ΟΜΙιοΐοι·ιπ οιπ ΑοιιπΙιοΙιοε οιπ ιιπὰοτοπΚι·ιιπ
Χοπ ποοΒιιοιιιοπ )ιοππτο, εΙιιι.ιΙιο Μι ιιπ ποεοΙιιιοΙιοιιοπ Ρο.ΙΙο
οιιιο εοιιοποι·ο ΙπτοΙοτεπε ὰοε Ρετ. ΟιιιιοΕοι·ιιι Βοεοπϋποι· ειι
πο)ιτποπιιι ιιιπεεοπ.

Βιιο)ιοτειιιιοιποιι Μιὰ Βοορι·οοιιιιπποπ.

Α. νοο!: Πιο ινιοΙιτιοετοιι νοοοιεπι1ιεο!ιοπ ΝεΙιι·ιιιι€ε
ππὰ ΟοππεεπιιιτοΙ ιιιιτ Ιιοεοιιὰοτοι· Βοι·ποΚειοΙιτιεππε
ὰοι· πιιοιπειιοριεοΙιοπ Ππιοι·εποΙιππο επί ιΙιτο ΕοΙιτ
Ποπ, Ηιτο νοι·ππτοιιιιΒιιποοπ ιιπὰ νοτΓοΙεοΙιιιιιΒοπ.
νοτΙιιε; νοπ ΐ.Ιτιιιι.ιιιιιιὰ 8ο)ιινει·ποπ)ιοι·Β·.Υι'Ιοιι ππὰ Βοι
Ιιπ 1888.
απ: ιπ Μοϊοτιιποοιι οιεο)ιιοποπο ΒιιοΙι Ιιοοι ιιπε _)οιετιπ εοἰ
πο: νοΙΙειιιπὰιεΙιοἰι νοι ιιπὰ :ΜΜΜ ιπ εοοΙιε ΑΙιεοιιιιιιιο:
1) ΠοΙιΙ ιιπὰ ιιπὰοι·οΜοιιΙρτοάποιο 2) θιοιιιἰιεο 8) ΟΙιει. 4) πω·
οοιἱεοΙιε θοπιιεεπιιι.τοΙ ό) (.ιοινπι·οοθ) Μο Μιπιιι;ειοιι ιιιιοτοοιω
ριεοΙι πιιο)ινι·οιεπιι.ι·οπΕ”ΜεοΙιιιπςειιιιι.ιο) εοριιΙνοιτοτ Οοιι·ιιι·πο.
Βοι· Μοτο Απεο)ιπιιι. οπιιιιιιτ Μο ο)ιει·εΙιιοι·ιετιεοΙιοπΜοτε
ιιιιιΙο ὰοι· νοτεοπιοὰοποπΠοιιΙεοι·τοπ, ὰε.ε οΙιοιιιιεοΙιο νοι·Ιιο.Ιιοιι
ὰοιεοΠιοπ, Με )ιιετοΙοοιεοΙιο ιιιιὰ ιπιοι·οεΙιοριεο)ιοΑιιεεοΙιοιι ὰοι·
οιπιοΙιιοπ 'Ι')ιοιΙο. Βοεοιιὰοι·οΒοι·ποΙιειοΙιτι,οιιη ιιιιιιοιι Μο νο:
ππι·οιιιιιι·ιιποοιι, Μο ιι.ΙιειοΙιι.)ιο!ιοι·ππὰ ππποειοΙιτΙιο!ιοι· ννοΞεο
ὰοιιι Μπι Μι οιιιοιιι.ιτειπὰ Μιὰ ννιο Μοεο οι·οο.πιεο)ιοιιΜιὰ
ιπιποιοΙιεοΙιοπ €οιιιιιι·οιπιοιπποοπ ὰιιιοιι Με Μιοι·οε!ιοπ Μιὰ Μο
οΙιοπιΞεο)ιοΒοεοτιοπ οι·ιιιιιιιιι ινοιὰοπ Ιιι6πιιοπ. Ιπ ὰοιιι εροοιοΙ
Ιοιι ΤΙιοιΙ νι·οι·ὰοπΜο Οοι·οιιΙιοπ,Μο Ι.ιοΒιιιιιιποεοπ Μο 8ιιιι·1ιο
τπο!ιΙεοι·ι.οπ ποεριοο!ιοιι. Πιο 2ινοιτο Μιὰ Μ·ιττο ΑπιιιοιΙιιιιι;
Ειι·ιπο·οιι οιιιο .<.ιοιιο.ποΒοεοΙιι·οιΙιιιπο ὰοι· θοιιιιιεο- Μιὰ Οποιοι·
τοπ πεοΙι Πιτοι· ο)ιοιιιἱεοΙιοπΖιιεπιππιοπεοιπππἔ Μιὰ ι)ιτοιι Μιο
ιοετοιιετιεοΙιοπ Ειεοπι)ιπιιι1ιο!ιΙιοιτοπ; Με ΑιιΙιειπο· Μιεπ ιἰιιὰοτ
ειοΙι οιπο ΠοΙιοι·ειοΙιι;ποιοι·Μο οεεΙιιιι·οπΡΙΙΖο. Ππιοι· ὰοιι πει·
οπτιεο!ιοπ θοιιπεεπιιιιοΙπ ννοιὰοιι Τιιοο, Κιιπ'οο. Οποεοειιιιιοπ,
ΟοοιιοΙΜτ.οι·,8·οιιοοιιιιοιο Ρι·ποΙιτει·ιοπ οκ. ιιπ;οΙιειιὰοΙι, ιΙιοιΙ
ιινοιεοεοΙιι· Βοποπ επί Απετοιπιιιιιπἔ ΒιιιοειιιιιιΙππο, Θοννιιιπιιπο;.
Ποι·ριιοΙοοιο ὰοι· ΙιοιιοΙΤοπὰοπ ΡΠεπ:οποπ οἰπιςοΙιοπὰ.Γι” ΟΜ
οιιο πο2ιοΙιτ εἱοΙι Με ὰοιι ΑΙιεο!ιπιιι: Οοινιιι2ο(Χομπυ, Ζιιιιιιιτ·
ΜιιιΙιοπ, ΚϋπιιιιοΙ. Μπεοπιπποε, ιζ)ιιΙπιιιε).
Βιιε νοι·Ιὶοοοπὰο ))ίοι·ιι Μιὰ .Ιοὰοιιι, ινο)οΙιοι· ιιι ὰοπ ΠΙ!
ΙιΜπιιιι, νοοοι.ο.πι1ιεο)ιοΝε)ιι·ιιιιι.πειιιιιτοΙιιιιιοι·ειιοΙιοιι ιιι ιιιιιε
εοπ. Μο ιπνοτΙεεειοειοπ Βιιι)ιεοΙιΙεςο ιιπὰ ΜιιιιοΙιποιετοπ Ηἱπ
νιοιεο μπαι.
Βοιιι Το” ειιιὰ 271 Γιο·ιιι·οιι ποιοοςοποπ.

Ι.ιποοιι.

Ρι·οτο1ιο11ο 6.οε νοι·οιιιε ει. Ροτοι·εοπτεοι· Δοι·ει:ο.

848. 8ιτειιιι€ ὰοιι 8. Βοοοιιι)ιοτ 1898.
νοιεἱιιοπὰοι·: Η ο τι 1.2. 8οΙιι·οιοι·: Β ο ιι ο ο ι· τ.

1) Το. ν. 8 ο Ιιιοοὰ οι· ιΙιοιΙτ ιπ Βι·οοπειιπο εοιιιοε επι 28.
ΑΜΠ π. ο. εοΙιεΙιοιιοιι νοι·τι·πο·οεει" Β ι π ιι οι) π τιοι ο ι ιι οι·
ιι ιι π ε Μια ιι ο ιι Η ο ι· ιι ιι ιι π ι (Μ. 8τ. Ροι. Μοὰ. ννοοΙιοιιεοΙιι·.
Ντ. 85) ΓοΙο·οπιιοε ΜΗ::
Ι)οι· ιπι ΑριιιΙ νοι·οοειοΙΙιο Ρετ. Μπι οιετ επι 18. 8ορτοιπποι·
ινἱοὰοι· ιπ Μο Αποοπ)ιοιΙεπετιιΙτ. ΙΜ· ποπο Με 2Μιι 8. 8οπτοπι
ποτ ιιπνοιεπὰοιτ ιοοεοΙιοπ,!ιοιιπιο Μοποο)ιοπ Μιὰ Θοοοιιειιιιιὰο
ιιπιοι·εοΙιοιάοπι ΙοιοΙιτο Αι·Ιιο!ιοπ νοτιιοΙιτοπ οπο. Πιο νοι·τι·ο
ιοπὰοπ 8ριιιοιι ὰοι· Ρι·οι:ΙιοεοΜ·ειιτοπ αν”, ιιΙιοι· εο ινοπιι;·,
ὰεεε οι· )ιοιιιοι· ΗΠΓο Ιιοὰιιι·Γιο. ΑΜ 8. 8οριοιιιποι ιτοοιιιιοτοοι·
ειοΙι πππ ὰοπι )ινεεοΙιοπ :Με θοειοΙιτ ΜΗ ὰοπι ΗειπΜιιο!ι ιιπὰ
Ηι)ιΙιο, ὰεεε οι· ειοΙι ὰεΙιοὶ Μο Ρι·οιΙιοεο οπο ὰοπι Αιιοο Νεο;
Μι!ιι·εο)ιοιπΙιο!ι ινει Μοεο Μι Μο Οοπ_ιιιιιοι.ινιιὰοε ΟΙιοιΠὰοε
ιιιιιςοΙιειιι. ΕΠ·Μοτο εοίοιτ οιιιοπ νοι·)ιοιιὰ ω, ὰιιιπιι Με
«τΙιοπιο ΟΗιεοΙιοπ» πιο)ιι ι·οι·Ιοι·οπ ι;ιποο Μιὰ ετοΙΙτο Μι επι
Ι8. Βορτοιπποι·νοιι.
Βοι ὰοι· Ππιοι·ειιοιιππ8· ίιιιιὰ ειοΙι Μο ΡιιοιΙιοεο ππνοιεοΙιτι
Μιιοτ ὰοπι οΙιοι·οπ ΠΜ; Μο ννοι κοπο ι·οιπ, κοψω Ιιοιπο 8 Μ·
οιιιοι· ΠοιιιΙιι·οπ οὰοι·νοιι Βιιεπὰιιι επι' ὰοιιι θΙοεοΙιοπ ιιπὰ οιπ
ΜοιιιΙΙ.
Πω Απο ννοπιι: 8οι·ΜΙιοι:; οιπεοΙπο ει·6εεοι·οΟοπ_ιπιιοτινοΙ
;;οίοιεεοιτιοΙιοπ ιιι ὰοι· 8τοΙΙο. πιο Μο Ρι·οιΙιοεο 8οΙοο·οπ. Βιοεο
8ιοΙΙο ποιοιο ὰπιοΙιεοΙιοἱποπὰοιοε θοννο)ιο Με Με ιιιιι·ι8·οΒου
οοιπ; οπο: οιιοΙι Ιοτειοι·οε ιει. νιοΙ Μιπποτ οοινοτὰοπ Μιὰ απο

ιι
ι

ωω ειποοΒοοΙιτ.- Τοπειοπ Ιιοτιι)ιεοεοτει. -- 8οΙινοτιιι68οπ
-=Πεπὰιιοινοἔππςοπ ιπ ὰοι· Νο.)ιο, οπτο Ρι·ο_ιοοιιοπὰοι· Μπιτ
ΒΜΙΠ1ιθ.
Ρετ. πετ ιι!εο θ Μοπειτο πως ο·οεοΙιοπ, 8 Μοπετο οπο; Μο
Ρι·οτΙιοεο ι;οιι·ιιεοπ. )νοππ Μο 8ριτεοπ ὰοι· 1οτειοιοιι ι·οοιιι.
"ΜΕ ο.πεο)ιπΗΓοπ ινοτὰοιι ννιιι·οπ, οπο οε 8 πΙκοι ιιι εοἱιιοιπ

*_ι/_.¦ο- ___-- .π

ΓιιΠ ποιΣΙιιιπ,επ Μοτο Μο οοινιεε `ποοΙι Ι.ιιιιροι·επ ἱΙιτοιιι Ποιοι:

ἔοΜιοΙιοιι.
Ι)ειιοι·ιιὰ @οι πιο)ιτ. Με ποιοι. Μο νοι·Μιππιιιιο·

οε ειιποοπ Βοποοπιε, ὰε.ε ὰειὰιιτοΙι ὰοι· ΡιοιΙιοεο οιιιο ιιιιιιιοι·
εοι·ιποοι·ο Βιιιιεο ποτ. Ι)ιοεο νοι·Μιπιιιιπο Μιὰ ειοΙι ει)ιοτ
νιοΙΙοιοιιι; Ιεποεπιιιοι· ιιπεΜΙὰοπ. ινοιιιι Μο Ρι·οιιιοεο Ιοιο)ιιοι·
ο·οει·οοιιοι:Μ. Μιὰ ὰεΙιοι· πιἱιεεοπ ὰοοΙι ποοιι οιπ παει· να·
ειιο)ιο ιιιιι ὰοι· ποποπ Μο! Ιοιοιιιοτοιι Ρι·οι.Ιιοεο 8 πΙιοι·'ε εο
ΜΜΜ ινοτὰοπ.

(Απιοιοίοι·ει:.)

Μ οι·ιτ2 ποιοι. Μι Μι· οιποπ ὰοιπιτἱΒοιι οροι·ιιτινοπΒιπετιιι'
πιοΙιι: οιπ εοΙιι· ιιιι·οεεοεΜιιτοι·ιεΙ νοτΙιειιὰοπ εοι.
ν. 8οΙιτοοὰοι: Απ οιποπι ;;ι·οεεοπ ΜετοιιιιΙ Ιιεππ πι"
Βι·ετο ποο)ι Μάιο ι.ςοιιι·Ιιοιτοι.ινοι·ὰοιι, ὰοιιπ _ιοὰοπΓιι.Π ΜΗ. οε
@πεπ Μι ποοποιοΙιι.οπΜιὰ επ Μιοι·ινοο)ιοπ. 8οΙΙιο οε ειοΙι οι·
ινοιεοπ. ὰειεεΜο Οροτειιοπ ιπ ὰοι 'Πει. νοιι οιποιπ ὰειιοιπὰοπ
Βι·ίοΙο ποιοΙοιιοι Μ, επ Β6ιιιιτο ιιΙΙοτὰιιιι;ε οιποι· εοΙιι· οι·οεεοπ
Ζιι)ιΙ νοιι Ριιτἰοπτοπ οοΙιοΠοπ ιιι·οι·ὰοπ.

2
) Ποι·ιι ὰοιιιοιιειι·ιιτ οιιιο ΑπεοΙιΙ εο)ιι· εοΙιΒιι εοΙππςοιιοι·

Βϋπιςοιιιιιιὰοι· ππὰ ΡΙο.Μοπ.
ε) ?Με νοπ ΡοΠοπιγο)ι1:ιε επτοιιοι·.
Πο Βιιιι;ιιοεο οιποι ΡοΙιοιιιγοΙιιιε ιιιιτοιιοι· ιετ ιιι ε.ΒοοΙππιο
ποπ !·"ΜΙοπ πιοιετ "πιο εοΙιννιοι·η; επ οιοΙΙοπ. Μι οιπιο·οπ Ροτ
ιιιοιι ὰοι· Ει·ΙιτιιπΙιιιιια πιο ειο ὰεοοΒοπ ιιιοΙιι ιιιιπιοι· ΙοιοΙιι;.
ΜπεΙιοΙιιτι·οιιΙιιοπ ειπὰ ποι ὰοπεοΙὶιοπ πιοιιι νοτὶιιιιιὰοιι.Μο οΙοΙι
ιτιεο!ιο Βι·ι·ο Ιιετ!ιοιτ οι·εοΙιοιπτ ποι·πιεΙ π. ε. ιν., ὰε.ε Κιιιὰ
ΜΜΜ πω: ιι οο1οΙιοιιΓο.ΙΙοιι ινοτὰοπ ΙοιοΙιι. ΐοΙεοΙιο Μειωσ
εοπ. Μο ποοἰπποπὰο Οοιιιιιε, Βοοὶὰἱν οιποι· Βιιιιιιιιο οοιιο.οπ.
ε. ιν. εοετοΙΙτ. Ζιιι· ι·ιο|ιιιι-:οπΒοιιι·ι.)ιοιΙππο εοΙοΙιοι·?Μο Ιιιιππ
ιιιιτ ο·τοοεοιιινοι·τιιοιΙ Με ΒϋιιιΒοπΒιΙὰ νοι·ιι·οπὰιιιιΒ· ιιπὰοιι.
1ιι Μοεοπ 8ι.ο.Μοιι οι εε πιοΙιτ ιιΙΙοιπ ὰοι· Ππτοι·εοΙιιοτΙιιιι
Πιοεοιιὰιιι·οΙιιιιοεεοτὰοε ΚποοΙιοπε, εοπὰοι·π ποοΙι οιπ επάοι·οε
ΒΙοιιιοπε, ὰοεεοιι. εο Με) ιιιιι· ιιοΙιιοπιιι:,ποοΙι πιοΙιτ ιιι ὰοι· Μιο
τιιιιιι· Βι·ιι·Μιιιιιιιις ι:οι)ιιιιι ινιι·ὰ. Με ινοΙοΙιοε Μι ειιιΓιιιοι·Ιιειιπι
ιιιιιοΙιοπ ιιι6οΜο. - πο.ιιιΠοΙιΜε Βιι.<.;οὰοο Κορίοε Μιὰ 8οΙιοπ
ιιοΠιΜεοε οιιιοι·εοιτε,ειιιιι 8οΙιείτο οιιὰοιοιεοἱιε. Ποτ νοιι Μο
εοπ 'ΓΙιοιΙοπ ΒοΙιΙΙὰοτο ινιιι)ιο1 Μιὰ ει.ιιπιιιι”οι·Μιὰ ιιΜιοι·τειο)ι
επ ινοιι. ὰοπι οοειι·οο)ιτοιι.ὰοεεοι Πω; εοΙιινἱπὰοι, Μο ιιιιϊ Μπι
ποπ ὰοι· ιιοιιιιιιιι;οι·οιο)ιιοπΒιιὰοι ιιι εοιιοπ Μ.
Πιο Μι ΡοΙΙοτιιγοΙιιἰε ειπιοι·ιοτοπΐτι·οιοιιὰοπ Επιειιοποπ ειπὰ
πιοΙιτ ιι.ΙΙοιπ επί οιπο Βι·εοΙιΙοι)°ιιποὰοι·ΚιιρεοΙ ειιι·ϋο)ι2πΐϋπτοπ,
Μι Μοεοπ νοι·οοποοιι Μπι. ππο)ι Με οιιοι·ο Ι).ιο)ι ὰοι· ΡΓιιιιιιο
οιποπ ινοεοπτΙιοΙιοιιΑπιΙιοΠ. Ι)ἰοεοι· 'Ι'ΙιοΗ ὰοι· ΡΓιιππο Μιὰ.
Μο ο;Ιοιο!ιΓιιΙΙεεπί”ὰοιι ΒΠάοι·π Μι εοΙιοπ ιε€., ιιιιιιιοι· πιο!ιτ
πιιοΙι ειιιεεοιιΜιὰ υποπ νοι·εο)ιοιιοιι; εοΙΜοεεΙιοΙι ΜοιΙιι πιιι· οιιιο
εοιοΙιτοθι·ιιΙιο ϋιιι·ιο·.επε νι·ο1οιιοι·ὰοι· ΚορΓ Με ειιοεεοι· Ιιοιο!ι-·
τη;Κοιι Ιιοι·ιιιιει·πιεοΙιοπΜΜΜ.

π
) ΒΠὰοι· οιιιοε ιιοι·ιιιιι1οιι ΒοοΙιοπ ε, ιιπι` νιιοΙο)ιοπὰο.ε

Πο)ιοι·)ιειιοοπ ὰοε οιιοι·οιι ΑπεοΙιιιιττοε ὰοι· Ρίιιππο εοΙιτ εοΙιϋιι
ειιεεο τιμη. ιει.

ο
) εε ΒιΙὰ οιτιοι·Ι.ιιιιιιιτιοπ εὰ ειιιιι ὰοε 4. Ε'ιιιοοι·ε ιιι

ὰοι· 2
.

ΡΙιεΙοιιιι.
ὰ) Βιιι·οΙιΙοποΜιιπἔεΙιἱΙὰοι· οιποε Κ π ι ο ο ο Ι ο ιι Η ο ε π ιι

.
ο π

Β)ιοιιιιιει.ἱειιιπε “πι” ιιιιτ ΙιοΒιπποπὰοι· νοτ
ειιδοποιππ,<; ὰοι· Ροιο!Ιε.
12οΙιιιιιὰο!τοειοΙι ιπ Μοεοιιι ΓεΠο ὰπτπιιι ι”οετειιετοΙΙοπ,Μι
Μο Ρο.Ι.οΙΙιι ποοΙι ποικιοι;ΙιοΙιεοι οὰοι· πιο)ιτ. ΑΜ' ὰοιιι ΒἰΙὰο πιο
Με οιιοπ Ιιοιςἱπποπὰο νοι·ΙιπϋοΙιοτιιιιο εοΙιι· εο)ιϋιι ειοΙιιιι:ιι·, Μο
ΚποοΙιοπΜ5.οποπΙἰοἔοιι 2ο.Ιιιιΐϋι·ιιιιο ιιπ οἰπιιιιὰοι·. Εε ι.τοΙειπο·
ο)ιπο ΒΙιιιιΒοπ ΕΣιπςι·ιΙϊ' οιπο νοΙΙειι5.πιιι€ο Βοννοο·ΙιοΙιΙιοιτὰοι·
Ρει.οΙΙο επ οι·ειοΙοιι.
ο) ΒιΙὰοι· οιιιοε Κπιο,ςοΙοιιΙαοε ππὰ Β`ιιεεοε πεο!ι
ΒΙιο π τε ει Με ιιι ιι ε ιιιιι, ιιι ΡοΙΒο Ιοιι,εὰπιιοι·ιιὰοι·Ιπποτινιτιιι,
οπτειεπὰοιιοπ νοιεπὰοιιιποοπ.
Πιο ΒἱΙὰοι· νοιιι ΚιιιοοοΙοπ)ι Μοεοε _ιΜιοοπ Μιι.ιιποε ιι·οιοοιι
ιπιοι·οοεο.πιονοτιιπὰοτππἔοπ ιιιιί'. Βιιε Κιιοο!ιοποοιινοποπι. Όο
ὰοπτοιιὰ ι·ο.ι·ιιιοιι·ι.,οε ειπὰ οιο·οιιι:ΙϊοΙι ιιιιι· ποοΙι ΙιεΙιπιιοπ ιιιιοΙι
εοϋ)ιοιιοπ. Ι)ιο Μο.ι·)ι)ιϋΙιΙο ὰοι· ΚποοΙιοιι, ε. Β. Μο)οιιιοο ὰοι·
Μπι πετ Μι επ οἱποιπ πιιιοΙιι.ιοοπ θοπἰΙὰο ι;οετιιιιοι.. Μπι
τοπὰ εἱο ιιπιοι· ιιοι·ιιιοΙοπ νοι·ΙιΜιπιεεοιι ὰοοΙι ιιιιτ οιιιο ΙιΙοιπο
ΗΒ)ιΙο άιιιι·ειοΙΙι. ΑπεΙοοιο νοι·Ιιο.Ιιπιεεο Βιοποπιιποιι Μο Βιιὰοι·
ὰοε Γιιεεοε νι·ιοὰοι. Αοπεεοι·ειοι· 8οΙιννιιπὰ ὰοι Κιιοοιιοιιειιο

ι ΜΜΜ; οε εοΙιοιπι ὰιοεοΙΙιο ιιιιι· ποο!ι εο ννοιτ νοι·Ιιππὰοιι επ
εοιπ, Με επι· Ει·Ιιο.Ιτιιιιο ὰοι· Β`οι·πι ὰοε ΚποοΙιοπε ιιπΕιοΜποι;
ποιΙιινοπὰιο·Μ.

Γ) οιπο ΟοΙΙοοιιοιι νοπ ΒἱΙὰοι·π ποι.ι·οιΤοπιιΕ'ΜΙο νοπ Μπιε
τιο οοκοο οο π ο·οιι ι το ιπ ιιποιιιοοι·οπΙιτοπιΜιὰ οιιιεοι·οπΙ‹
ιοιπ Ζιιετοπὰο. Βοεοιιὰοι·οΒοιι.οιιτππο·νοι·ὰἰοιιι ὰεε ΒιΙὰ οιιιοε
Ε'οιΙΙοε, ινο1οΙιοειιι Νιιι·)ιοεο ι;ΙοιοΙι πεοΙι ὰοι· Βοροειιιοπ ειιβο·ο
ιιοιιιιποπ ννπτὰο. ΒοΙ ὰοι· Βοροειιιοπ οι·Ιιιο1ι: ιιιιιιι Μιε οιιιιι·εΙι
ιοτιετιεο)ιοεοΙιπεΙεοπὰο Οοι·ϋ.πεοΙι; Με Με ΒιΙὰ ποιοι, Ποιοι
ὰοι· ΚοιιΕ ο.ιιοΙιεπι ΡΙ:ι.ι2ο, Μιοι· ιιιο)ιτ ιιι ὰοι· ΡΓειππο, εοπὰοι·π
ιιπιονοτιιι·ι. Βε Ιιοὰπι·Γιο ειιιι·Ιιοι· ι·οιἰιοπὰοι· ΒονιΈι-ζιιιιἔοπΜιὰ
Βἱπννοιι·τεὰι·οΙιιιιιεοιι,Με ὰοι· Κορί ι·ιοΙιτιο ιπ ὰοι· Ρίεπιιο ιιι
Πο οιι Επι.
οοΙι ΜΜΜ; πιιι· Με Μο Βιιι.ε·ποεο, ινιο ιιι ὰοιι ἔοεοΙιἰΙὰοττοιι

Ρο.ΙΙοπ, εοιιὰοι·πεποΙι Μι· Μο Ρι·οοιιοεο ειι.ιιιι ὰεε Β ο πιο ο π

ΜΙὰ νοπ ι;ι·οεεοι·Βοὰοιιτιιπο εοιπ. ΠοεεοΠιο ΒιιοΙιτ. ππε Μο
Μϋε)ιο)ιΙιοιτ ἱπ ὰοπι οιιιοπ Ή'ιιΠο οιπ Βιιιοε ΒοειιΙτιιτ επ νοτ

¦ ερι·οοΙιοιι,ιιι ὰοπι επὰοι·ιι οιιιο ΒοΙιειιιὰ1ιιπο· Με ειιεειοΙιτεΙοε
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ττοετοειιιρτοοιιιΙοοοοιι. Ρτοσεο ινττ στο ττοοι·οοοεοοσοεοΜτ
σετ Ρτ'οοοε, εσ Ιτττοοοοινττ ιιιιτ' ετοοο Βττ'σΙο τοσΙιοεο, σοοο
σετ Κερί ιοιιεε _τοσεοτε.ΙΙεετοεο ΗεΙτ ΙιεΙιοο; ετοσ σειι,·οοεο
στο σοοο ετννε.οοτεονετεοσοτοοοεο τω· Ρτ'ιι.οοο ιιιιεε·οερτσ
σοοο, εε τιιτεσοτσετ Κερί ε;ΙετσΙινντεσοτειτε σετ Ρτ'εοοο οετ
ιιιιε -- εσΙσοο ΓετΙο ετοσ ειοοιιντετεοοιιοσ επί' οΙοττεοιο Ι7Ι?εΒε
το σιιοττι·οο.
Α οσοτε: Ιο σοο σετιισοετττττεοΒτΙσει·ο νσο ΡσΙτσιιινεττττε
εοτ. τετστο Αττσροτεσετ Ιιοτει.ΙΙοοοοΒοτιο ετοο εοοτ ιιιιεεε
ειιτσσοοοε. Ι)τοεο Αττσ οτε σοε Κοσσοοοε τιιι Ζοεετοιοοοοτιοε
ιοττσετ 8τεΙΙιιοε· σοε ορτ'οεοτΙιΙττττ:τοσοστονοι·εσοτοσειιοσττ
τω· νντοΙιοΙ. [Με Β'ιιοσιτσοοοσετ ,ε·οΙσ.οιοτοοΒοττο ετοσ ινε
εοοτΙτσοιιοσοτο, εΙε στσ_τοοτε;εοσοτ ιεεεοοσοο, σο.οοτ οσσο στο
ΙντοΙιεΙΙιτΙσιιιιο· οτοο νετεσοιοσεοε. Ισο ιοϋσοτε σοοοτ οσσο στο
νοτοοσοι·τιιιο· σιτενντοΙιοΙε οτσοτ Με εΙιει·εΙιτοττεττεσοττττ
ΡσΙτσοιγοΙτττεειοτ. Ιιε.Ιτοο,σιι€ετ;οο ννσοΙ στο Εεεε σοε Κσοτ'εε.
Ι)το Ι)τεο·οσεεσετ ΡσΙτσιονοΙτττεοοτ. ετσεετ τοι ΑΙΙοοιιιειοεο
οτσοτσετ

ἱτσεεο
θσοιντοττοΙιοττοο,Με Ιιετσοο τεοστττ τετοοτ

οτσοτετετ τοοΒιιιιε.ιτσοεο. Ιετ ετοσ Εοιιτιιτσο νστΙιεοσοο, εσ
τετσετ Κσρτ οοτειοει.τοεσοτττρτ'τ,ει· εσΙιΙσττεττΜε Ιιε.οο Ιοτσοτ
ιιιττσοτ Βιι.οσ τοσι·οεετττννοτσεο. Βετ οτοτο·ετιιιεεεεοΙο.οεοτειιι
Βεετεοσε σιτε ΚτεοΙιοοττεοτοσεεεοε ιιττεςοο Αττσροτειι οσσο
σετ ννοτοοτοετΙεετοτενοτΙιεοσεο :τι εετο.
Η στο: Ότο Ρο.ΙΙο, νσο εοΜ τοο οτινττοοτε, σειεε σιτε
Β τιο το ο ο ΙιτΙσ πιτ ττσοττο·οοΠτε.ο,οσεοοετοΙΙιιοπνετννεττοοτ
ινοτσεο Ιιοοιιτε, στο οτσοτΠτ.ΙΙε ιοτι ΒσοΙσττοτο·εΙοοΙι,εε ετοσ
ΠτΙΙο, ννσ ιοττεοννοοοΙτσοεο ΜτττοΙο οσσο ΙιεΙοε Αττσροτεο
οε.σοινοτεοετετοσ, το σεοοο οτ ειιτττσο οτσοτε το ττιισοοτετ.
θετει.σετο στοεεο-Βτεστεοσετ τοοΙιοεττ Ιισιιιιοοιι ΙοτσοτΙτι·
τοττιιιετνετ; στοΡειτοοτοο ετοσ οϋ.ιιττε νσο νετεσοτοσεοεο
Αετοτειι οοτετεοσοτ ννστσοο ιιοσ ειιεεοτ ετοοοιΠτοΙτεο Ιισοοτε
οτσοτεσσοετο.ττττινοτσοο.
Αιιτ' σοιο σοοιοοετττττοοΒτΙσο τι·τι.τστο νοτο.οσει·οοο·σεε
νττοΙτετεεεοτ εσοει·τ Ιιετνστ, σοοο τετστοεεΒτεοοοτοιιο8 σοι·
πιο 'Ι'οετΙ σιιτσο στο Εεεε σοε Βοτοεε οεστοετ, ετο οοετοοτ
οσσο Ιιστ εΙοτσοοτΕεεε σει· Βιιττοιιιτιστεο.
Α οσοτε: Ποιο ΔττσρΙιτε τετ το ειισιιτεττετ ννετεε ετο
Κοσσοοιι ιιτισοντοτεοετ;Με Με στο ννετσοτοοτΙονοτοεΙτειι
Ιιεοοο, Ιττ.εετετσο Ιοτσοτειτε σοοι ΒτΙσο οτσοτετεοΙιοο.
Η σι·ο: Με ΨοτσοτοοτΙοννετεο οτσοτεττσρΙιτεσο.
Α οσοτ ε: ννεοο οσσο Ιιετοο ειιεο;οερτοσοεοεΑιι·σροτο, εσ
ννετσοοσοοο ννσοΙ Εττοιοιιοοεο οοετεοσοο οεοεο?

Ηοτο: Τσεντιπ οτοετ τοσοι· Γε;ΙΙε, οετ ννοΙσοεο _τοςΙτσΙιε
Ετεσοετοιιοοοο τ“εοΙοο;σιτεΚτοσ οτοΙιτοοιιτ.
Α ο σετε: ννετοιο οτοΙιτε σε.ε Κτοσ? Μττ Βοεοτινοττοοι;
στεεοτΙτ'ι·οετοτετ:τοσομεσω., σοοο οε ετσΙι σοι ΡσττοιονοΙτττε
οοοσοΙτ. Οοιιτττειιοσ οοσοτε ΒτΙιτεοτιοοο·οο ετοσ οοτΒοοΙοο
_τοι;ΙτσοετΒτεσοετοιιοοεο ειιει;σεσοτσεεοο: ιιοεεετσειιι ρτΙοοοιι
Ιιττοιοιιο,ε·οοιοετετνστοε.οσοο το εοτο,οτετ τοσοτοετΕοιιεττοο.
Βετο: Ισο ερτοσοοοΙσοτ νσο Ρο.ΙΙεο τοττΙιοιιεττσο.
Αοσοτε: Ηστο ιντΙΙ τετοοτ σιιε ΒσοτιτοιιοτΙσ οσσο
ττττστε Ρτσε·οσεε νοτννεττοειι, σοιο εττιοιοοτσΙι οτσοτοοτ. τετ
οτοΡτ'οιοοοοσε.σονστΙιτιοσοο,ευ Ι‹ο.οο ποιο ετοΙι ντοΙ ΙΙ1ιιετοιιοιι
ιοτισοεο- σεε τετεοετσιιιτεσοττσοττο·;;εσεισοτ:σιτετοΙιττοτττε·ο
ΓιιοσττσοοΙΙεΒοεοΙτετ τετ_τοσσσοσε.νσο ιιοτιοΙισοο·το·.Οστι·εσττστι
τεερ. Βερσετττσοιιοσ ερο.τοτεετιιοσττσοεΙΙοεΒοειιΙτετ εττιοιιιειι
Ιιε.ιιττο·οτσοτττοετοτο.Νοσο Εστεοε ιιιιιεε ποιο εοσοεο στο
οτοτοτεΒιιιιο.ττσοιιι οεεετττο·οο.ννοοιι ειτεω· οτοτοτεοετοσ
νστσετε Ιιοτιιττσο ι;οινοτσοο, εσ οεοεο ινττ σεο εσοττοιοιετοο
τττιστοι·,στιεθΙτεεειοοοτ, οοεοτττι;τ.ΒοΙ σετ νοτσοτειι Βοοεττσο
τετστοΜσεΙτσΙιΙιοττνοτοειοσειι, ντεοο σετ ΝεσΙιειι (Κερί ιιοσ
Πειτε)ετσοοσσο νοτιιε ττεοοσινο οοετοιοιοτ, ετο οοτ'ι·τεστεεοσσε
ΒεετιΙτε.ττο ετ2τοΙεο. Βοτ εσοτοσοτοτΡτ'ε.οιιε οΙοτοτσετ Κερί
ιιτσοττο σοτεεΙοοιι, ετ τττστιτ,οιισΙι μι: τορσοτττ, οιι.Ισ οσσο
νστοε ιιοσ ΙιΙοτοττο νστσετοτ Ιιιιιιτιττσοετοοοιι. Πειιιτττετιιοστ
:τοσοσιτετιιοσττσοοΙΙοΒεειιΙτετ ε·εττιοττι·τ.Αιιτ Με Βσ ο ι.
ιτοοοτΙσ οτο νντι·στοσο ετσο Ιιττι.εοοιττεεεο,ντοτ οτι νετειιτο
σοοο. ΒεΙοετ Ιιετ οτιιττι.τειιιΟρετττεο ιι·οοοο ιιιιινοτΙεο τσεο.Ιο
ΠτΙΙε εσοΙεσοτε τοοσττσοοΙΙεΒοειιττε.τε.
Πσι·ο: Ισο οοΙιε οιιτ τοεστ”οτονσο ετοοτ Βοσοιιτιιορτσοε
Β ο ο το ο ο ΙιτΙσεε εεερτοστιοο.εΙε εε 2ο @τοσο τιο θτεοσε τετ,
σο ννττττοοτοεορτετννοε,οσοι·Με ντοΙ ιντι·το οιπνεττεοΙιειοεο.
Ι)το Ορετεττστιτςο1τοσττο τεσοιο τ?ειΙΙο, τ'οΙΙε στοΑΙτοτεοτειι:ε
οτοΙιτττοετεσοττττοοτετ. Με Ε'ιιοσττσοοοετοσ οοτ ττοοτΙιττοοεο
σοιο Βιισοε οιοτετ@το - σετ Κερί οΙετοτ σοοο το σετΡτ'εοοε.
Βοτ εσοΙοσοτοτΡτεοοε τετ ιιοοεστιισ·τΙιΙιιττο·νστειιο·οοοο.
ΤτΙτο ε. Ιντε ειτε σετ Βτεσιιεεισο Ιιετνσι·,<τοΙιτ,ΙιτιοσεΙτσε
ετσοτοο εσονι·εσΙι οιιεοορτττ.ε;τεΙθ`οΙΙο νσο ΡσΙτσιονοΙτττε, το
ινεΙσοοο οοτ στο Ητττ'ιοοτοι·εοοτ ιιοσ ννοσοτΑττοσττσοεοσετ
ΠιιτετεεΙιοοοοΙ οσσο ΡετεΙνεοο νστΙιιιοσειι ετοσ. Βετ οοσοτσο
ΚτοοΙιοεττερτσσοεεεοετοσ στι· οιιο εοινοτιοτ 2ο εοοοο, σεεε
σιτεΚοσστιοονντισΙιετοιιιοοοτ Ρο.τεΙτεοο ετειτο οεσΙιοΙετοτ. Σε
ττττ.8τετσο οπο, σο :τοσοσοοο εστιοοΟσιτεινετττιισοτιιοΒοοοσσο
ννετεοτιτετοσ, ννοοο ε. Β. οιιτ σει· ΠοτοτεσοοοΙιοΙ σι·Ιτι·εοΙιττετ
Η σ το: ΠετττΙιοτΙιεοε τοο Ιιοτοε Ιστοιοτιιοο.
ΤτΙτιι ο: ονοτο οε σετ ΚΑΙ, εσ ιντττσοσε.τειιεοοεσοτσεεσο
ννετσοοΙιττοοοο,σεεε τετο ετεττεσοο,ιιτσοτττσιιοτεσΙιεΓεστστοο
στο νοτττοσετιιοΒοοετοσοο Κοσσοοο ει·τειιοοιι.

Βετο: 2 ?Με ετοσ ο;οιιειιεΙοΙιτττετο εερι·τττ”τιιοσ Ιιετοε
νετεοσει·ιιοςεο ροτ'ιιοσεο ννσι·σεο. Πε τετ ιιτσοι ΙετσΙιτ ετοσ
ΕττΙιΙτττιιοΒ·σετ νστ8ττοοε τιο Ηττττ:,<.τεΙοοΙιτο ττιισεο. Ποτ Κερί
ετ.οτΙτστο το ετοοεοσετο Εεεε ιιοσ ττστοσειοτττττΙιοιοε νετ·
Ιο.οο·ετιιο8·σοε Βοτοεε ετο; εε ιοιιεε εΙεο σοοο ετοσ Αττοροτε
σοε Κορίεε το σει· ΒοορτεττσΙιτοιιο·νστοοοσεο εοτο.

Αοσει·ε: Νεοιοεο ννττοσσο Ιιοτοε Αττσιιοτο σοτ Ψετσο
τΙιετΙεσο, εσ οοετοΙιτσοστι_τεσεοτοΙΙε ετοο Αττσροτεσεε Κοσ
σοεοε; σετ Κσοτ' ννττσιιΙεσ οΙοτοοι·. Μ” οτ ετσο το πιο
σοεεεο ετετΙοτετεΙΙτ, εσ Ιιιιοο σε.σοτσο στο ΑιιειςΙετοοτο σετ
τοποσ το Βτεοσε Ιισιιιιιιεο. νττσοετ εΙιοτ σετ Κοσσοεο ιιττσ
ιιοτττιιοσ στο ννοτσοτοετΙοοτσοτ,τεττιιττιιονοτετεοσΙτοο.
Η σ το: Νεσοινοτεοετο νετττοσετιιοσεο ννετειι οτσοτ νοτ
Ιιιιοσεο.
Α τισ οτε: θεττοι,;ο νετε.οσετιιοιτεο ιιιττεεεοεΙιοτ σε @ινο
εοο εετο, εσοσο σετειιε, σεεε σεε Κτοσ οτοΙιτ, Ιιεοο ο·οεστιτσε
εεο ινετσετι,σιιεε Γοοσττσοεετϋτοοιτοο τοοτοττεστιετΝειτοι· τιι
σοο ΜιιεΙιοΙο οοετεοσοο Ιιτιοεο.
Πστο: Βοτ ιι;οοιιιιοτετΠεεεοοε οτιτω ντεΙΙετσοτστο Ιστο
ρ;εοννεσοετοιιτοσοε εεειιοσοο Βοτοεε τ'οετο·οετοΙΙτινετσοο οσο

Ιιτοι(τ.
Οοο Ιοτσοτο ΒτοΙιοο ιινιττσεσεσοτσο οτοε ΒτοΙτττοοε;

ο στι.
Αοσοτε: Όσο ΒττοτοοοΙιτ1σ Ιιεοο
ττοετΜε νετΙιιιΙτοο σετ Ρτεοοε ι·σε .
εοτ'ΙιΙετεο, σε εοτ8τιιοε :τοστοτσοτ
Ρτ'οιοοο,ννοΙσοεσεο Κερί οτσοτ το στοεοΙοο ττοτσο Ιεεεεο.
Βετ Βιιιιιι.ττοιιοοειιτεΙεο στο ννοιειττωιε οτοο οτσοτ:τι ιιοτετ
εσοτττεοοσεΒσΙΙε.
Βετο: Με ττοτσεεοΜοεεεο τοΙΙοο ννσοΙ στο Ρτ'ειιοο ειτε,
Ιεεεεο τω» εεννϋοοΙτσΙιΜε Ποσο σετεεΙοοο, ιιο ινεΙσοεε σετ
Κερί' ετσο εττττιοοεεΙΙ, Ποτ. θετεσε στε εσοινοτεο Βτοτοο
Ιτιιοεοο εοΙιεο ετοσ :τοτε Ρτσε·οσεε. ΟΙττεΙιτ στο Βεροετττσο
Ιετσοτ. εσ ο;οΙιτσει· Κορτ' ιοετετΜε ιντεσοτΙιετιιιιε. Ιτι οτετε
τεστ?Με ττο.8εοεΙιετ οιι.σΙισετΒτοτοοΙιιιοοιεΙΙο Μοτο-τοσοι».
στο οοτσετ Βοροετττσο:ο ττοετνντοσοοννιιτοο, σε” τω, σεο
Κο τ'το τω· 8εννττοεσοτεοΒτεΙΙτιο; :τι ετοιιΙτοο.
ιΕοσετε: 2ο ει·ννοΙιοεο ιντττεοσσο, σεεε οτσοτ οιιτ οτοε
νστεοττΙσΙιτεΙοεοοιιερεττσσο,εσοσοτο οσσο ετο το _τοιχεοσΙτσοεε
ΑΙτοι· σει· Ρεττεοτοο τ'τττετο νετοΙετοεο σεε Κστιτ'οετο σετ
Ρτεοοο οεισΙισετ Βερσεττισοοτσοτ€ττοεττετετ.

ιιοε τ'οτοει· ννσοΙ
σεε Ι)εισΙιεε σετεοΙΙιεο
το ττοτσεεοΜεεεεο το σοτ

Ατυπο;; ειτε σοιι ΡτσΙσττσΙτειι
σετ ιτιοστοτοτεοοοο Οεεε1Ιεσοείτ πιτ 13οτρετ.

8ττειιοε ετο 4. Ιτ'εοτιιετ 1898.
ΡτοΙ'. ΚεεεΙοτ ερττσοτ ττοετ

ιοττιοττ.τεο
8σοετσοο

τιτο ο ε οοοετ Βοοισοεττεττσονοιι τεορετετοιι. (σετ νστττιιο
τεττο σετ 8τ. Ροτει·εοιιι·οετΜοστστοτεσοεοΙνσσοοοεσοτΙΙ'τ οτ·
εσοτοοειι:Ντ. 84. 1898 Κ ο ε ε Ι ε τ: Ποοετ ΒσΙιοτσεοΙιτεοειιοσ
Βσοοτσεοειιετττρο.ττσο).

Βτεσιιεετσιι.
Οτο ιιο οετ τ'τει.>;τσο στο Μοσοεε σοε Οοτντιι ιιοτοτειισοτ
ννοτσεο τετ.
Κο εεΙοτ: εε τετοτεΙιετ ιιοτοτΙοεεεο ννστσεο στο σειε Ρτοο·
οτιτειτιιονοτεεΙιττ σοτιισοεττττεοτουΙιττοοοιι.
ν. Οοτττοττοιι, Οοττεττεοτ ιιοσ Βτιι.σΙιεΙ Ιιοτσοεο.
στιεε σε.ε Ιτ'σττεσοτοττειισοε Οει·στιισοιενστειιττεινετεεΠοιοι
σεο Ενοιροοειοοεο ιιοσ θετττεεεοτνεοοο) νετ ετσο ι:;εοτ, σίτ
ντεΙ ινοττετστοσιιτσΙι ετοσ σοοι·ττττοοΙτσοεΠοτετειισοιιο;; τ'εετ

ἶοετοΙΙτ
ννοτσεοτοπιο. ΑΜ στοεοΜε” τισοοτεο στο στο' εεττ.

ιιιέιττοτ'εσττσο
οετοΙιοοσεο ΒοστστνοετΙΙΙτιι·τννετσοο

τειιοοετ οοΙιτ οοτνσι·, σεεε στο Αι·τ σοε θετστοσιιιε
εετοε Αιιεοτεττιιορ;,το τΙοσοεοοεττ τσττεσοτοττοοσοσοι· το στο
'Ποίο ννοσοοτοσ,ιιιττ Ιιοστοετ, εετοο Βσεει·ττε·ΙιοττεΙεο οτσοτ
οει· :ιοί σετ εοετσοιτεσοεο Βοεσοτιττ'οτιοεττσετ νεο·τοεΙινεοσ,
στο σοοι Γοττεσοτοττοοτι·σττοςεΗτοσει·οτεεο οοτι;ο εοεοτετ,

Ιιετιιτιτ.ΒοτττσΙιετσοττιι·τιοιιεε ινει·σεο, σο.εε ττττοε8τε τοο σιτε
ΟτιτσιοοιιιειτΙιοτΙιειιστοσσο οτοΙιτστειτοσεττστττιιοσ Ιιοεσοττο
οσο ννοι·σοτιετοσ, στο οτεΙιοτπιτ ΟροτεττσοεοΙιισιοιοοοεο ετοσ
ετετεερτττοεεννοεεο, οετ ινοΙσοοο εσΙισο Με ΒσΙιτειιΙιεο σιιτσο
οτοσοοο ννιι.ι·οο.Με ΤοσοοτΙι σετ Οροτεττοιι τεττω" οσσο
ινεοτΒ· ειιεο·οοτΙσοτιιοσ σεε νστιζεοοο Κ.°ε ιιιιιεε σεΙιετ εΙε
εσοτ:τοοΝοοετιιος οοτ.>;τττεετντοτσειι.Νοτ τνττσεοτοεΜετοσσο
ετσοοτσοττο ιιΙΙοο ΓττΙΙοο σιιτσοτττοτεοΙεεεεο. 8ο ιντττεετο
ινσοΙ το εετιιοιο,θιτ :το ο ο ο τ ε τιο νοττοεο σεΙιτ οτετ τοτ'ετττ
τοο ΡεΙΙ τοσο ετιννοοσοετ εννοεοο, σε στο νο.οτοεΙντεοσ
εσΙιινεισο ιιοσ οτττσοτενντιτ. τοι· νντιι·οτοσο ιιοτ'εΙιΙοετ το'ε
ΒσοετσοοΙιιιοεο εοτε.τοεο.ΒοεΙιεΙο ννττσοιεο το τιοοΙτσοεοΠιτ
Ιοο,
ττοετΙιειιοτ

ννσ στο νεοτοε εσοΙοτΤ, σοοο οιιΙρεοοΙο 'τ'ιιιοσι·
τεταυτ'στοτετΙιεεεοτιιοΒ Κ.'ε νοτοτσοτοοοιττεεοο,ιιοσ οετ σετ
ε.Ιτοο Μοτοσσο, στο νεοτοε το ερεττετι Ιιτοτοεο.Με θετοΙιι·
σετ Οσοτεσττοτοσττσιιτετ ιιτσοτ@του οσσο το νοτοοεσοτεεεο,
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πιιτοΙιιτοπιιιιοΠοειπιοοιιοπ εοΜο πιο;1ιοιιειοε νοτιποιποπ ποε
0ιιοτιιτοπτετπιι.ποπ Ηιιπποπ πιο οτιιτππιιιοπ 'Ι'ιιοιΙο επ 1ιοιιιιι
τοπ, ινιτπ ειο ειο1ιννοιιι ιιιπ,ε;ο1ιοπΙεεεοπ.
Ποι· Βοιιινοτριιπ1α ιιιω επι' ποιιι ιπο81ιοΙιετΓτιιιιιοιιιποπ Ιπτ
1ιοπποπποτ Νοποι1πππει, εο1ιε.ΙπΜε εοΙιπποπ Μι·π, ννοτποπ
@το Βοεπιι.ειο οτειο1τννοτποπεπο1ι ιπιι.ιοΙει. ποτοποο Μοι1ιοπο
ποτ $ρεΙιππιτ.
Ιπιοτοεεοπτ ννιιτοεε επ οτιο1ιτοπ.Με ινοιι. ει.. οετοιποιιιιι.
ιιιω ννπο1ιοι·ππο·επι' Οοινιιι πππ 0οι·ρπε ιιοοι·οοετιποπ1ιοι.Με
(Η. νοτ οιποπι .1ο.1ιτιι1ιοτ εοιποπ ΙππΙΙ ιιοτιοιιιοιο. ννπεειο οι·
ποσο πιο1ιτ,πιι.εε ιπ ποιπεο11ιοπΜε 0οι·ιιπε πιοι·ι ιιιπ. οτετιποπ
π·ιιτ, ιι1ιοτπιπεε ππτ ιιπ ππιοτοπ Αοεοιιπιπ.0οτνιτ-ιιππ Πιοτιιε
εοιιΙοιπι1ιππι.ειππ οτιιτππει, ποοιι Μτπ πιτο·οππεπιο Μπεοπ1ιιτπι·
οττοιο1ιτ.Ποιο ΡΙειιοπ οιιτοιποιπειδεοπ (ιιοννοοοε,ννοΙο1ιονοπ
ιιπι.οπ ποτ ειο1ι1ιοτοιπι.τοεοποποπιιιιιιοπ, ι'επποπ ειο1ιιιπ 1ιππιοπ
ποε Οοτνιτ πππ 0οτρπε. οποο _ιο,ε,·ΙιοιιοπΖιιεπιπιιιοπιιιιπΒ· ιιιπ
ποιο Επποιιιοιτιππι; πιο Ροτιιο ινοτ επ οιποτ ΒιοΙΙο ιιιπ οο.ι·οι
ποιπιιτοεοπ Αππερ;οτππποπ 1ιοποοια.ΨνιοΙιιιε ιετ οε πειε Ε.ππο
ιιιοιτιπτιιποε 0οτνιτ τιπεΓστπιιο·επ ππτοτειιο1ιοπ.
Ποτ ε1Ιοπ Πιπεοπ ιππεε πιο Πιοιτποετιιι νοι·ιιοεεοι·ι.ννοτποπ.
.Τοποτ τω, ντο πιο νεο;ιππ1εο1ιΙοιπι1ιειιι:ιτεοππ ινο1οιιονει·
ιιπποτππετοπειιι'ινοιετ,Μπιτ. ππτ ριι.ΙριιιιΙο'Ι'πιποι·οπ. πποΙι Απι
1εεοτππιτοπ, Πτοειοποπ. 0τοππ1ειιοποπ εοΗτοπ πιιοτοεοοριεοιι
ιιιιτοτεπο1ιιινοτποπ.
Κοεε1οι·: πιο ππιτειιοποτ ιο1ι1ι·οιο1ιοπΙ.νιπιιιι- πππ Πιπι
ιι:οίπεεοποε ρετονοι;ιπο1οπ 0οινο1ιοεεριοΙοπ εοΜεε οιπο ετοεεο
1:ι.ο1Ιοποιοι ΓοτωνποΙιοτπ ω ΝοποιΙπιιπΒ·, ιιπιποτ1ιιπ ,ιτΙοιπ1;ιι:
νοτιτεεοπποτ, πιιεε ννοππ πιοεο Βιι1ιποπ ιπ ποτ ποτποπ 0οτνιιτ
νι·ιιπποιπεοεο1ιιοεεοπειππ, ειο1ιποιπ Ροτιεο1ιτοιιοπ ο” Ποιοι
ποιπε πιο1ιτΨιποτειπππο οπιβοποπετοΙΙοπ, Με ινοππ πιοεοιοοπ
0οΓε.εεοιιπ 1οο1ιοι·οπθοινοιιο ποτ νοοιπο.Ιννο.ππ νει·1ιι.πιοπ. Πιο
ΓοειιΕΙιοιτ ποτ 1οιιτοτοπτοερ. ιιιτ Ριιεοι·νοτιεπι, Μτπ, Μο ιιιπ
εοιπο Ππιοτεποιιιιπιτοπ ,ε.το1οιιι·ι.ιιιι.1ιοπ,ππτοιι θο1ιιιτιοπ ινοεοπτ
Ποπ νοτιιπποτι, πιο ΜιιειτοΙΙει.τοτιιπεεο1οοιιοι·ι.Ιιι πιοεοπι Βιππ
ιιιιιιπ τποπ ινο1ι1 νοπ οιποπι το1ιιιιν ο;οτιπεοτοπ ννιποτειπππ
ερτοοιιοπ.ποπ πιο Βο1ιοιποιιινιιππποτ Νοιιιιιιπππιτ οπι.<;οι.τοπεοιοτ
ιιπ νοτἔΙοἱοιι επτ ννπιιπππε ποε 0οτνιιι πππ 0οι·ριιε.
Ο τ ο π ιι π ο τ Με πιο1ιι.1ιοετι·οιι.οπννο1Ιοπ, πεεε πιο ινιποι·
ειπππο ιο ποτ 8οιιοιπο πππ ποπι Οοι·νικ τοερ. 0οι·ριιε νοι·εοΙιιο
ποπ ειππ, ποτ ειππ ειο πιο1ιι:πιο οιποι,ιτοπιππε.εεεοιιοπποπΝεστο
τοπ: ππο1ι πιο Απ ποε Οει·οιποιπε ιιοιππιι:ιπ Βοιι·ιι.οιιι.
. Κ ο ε ε Ι ο τ: πιο ιποιι1οΟροι·πι.ιοπιει εο1οετι·οτειπππιιοΙιπιοιιι
ιιιιιιιοτππτοιιίιιιιτιιοι·,ποοιι εοιιοιπι ιιιιπ πιο Μοιιιοπο, ιιοι ννοιο1ιοτ
πεε 0ενππι ποτ οτιιτοπιιιοπ Βο!ιοιπο Μιιιι·οππ ποτ Οροι·ιιιιοπΜε επεεοπ νοΙΗεοπιιιιοπ ποεοεο!ιΙοεεοπ πω, πιο ιιοετοποπ
οτειτο1ιοπεινοτιιιοειοιιι εοιπ.

Βοοτοιιιτ: Ι.εο1τεοιιοννιιο.

Υοτιιιιεοιιιοε.

- Βοι·ειπειιιπ-8ιιροππιππι. Βιε επιιι 18.Με” ε. ο.
ειππ 8οποιοιιποι ινοτποπ 1703ΠΜ. πιιπ πινει· νοπ ποπ ΠΠτ.
Μοτιιε. Βοιιιπιιο, Κοτπιο;, Γτοπικοιιιιιιιιεετ,Βοοι·Ιιπο;, Πο Ιιι Οτοικ,
1ι'πτοιιι,Τι1ιπ , νι'ιοποιππππ. Ι.ππιπ, 8οτο1τ,Νιεεοιι. Νιιιπιπιι
τονν,Αττ1ιπτ "ποτ, Γτοιπιποι·ι, 01οιποπε, ΒΙοεειο, ιντιποοιι,
Ηοπιιιιιο·, θι·ιιπιπ, Νοπιππππ, Ποι·π, 1νοετοΙιει1οπ,ν. Βοιιι·οπΙι,
Πο1ιποοτε, 'Η. ν. ΒοΙιι·οοποτ, Βοεοιποπιι, Ειιοι·πιιιππ εεε.. ΤΜ.
Ποο1ιοττ., .1οιιπ Ηορροποτ. Ηιι·εοιι, 13'ονι·οΙιπ.Ηιει:ςιπποεπιιιπ.
Κοο1ι, .ΤοεοιπιΒ1ιιπι1ιοτε.Η.8ττοιιο1ι. Ποπιοι·οννειιν; ειιεεοι·ποιπ
νοπ Ρ. ν. Κιιςο1εοπ, (Με Ριι.ιιΙ Βοιιιιινε1ονν, θ. 8οιιοι·πιιπιιι.
0οποτεΙ ν. Κιιιι.ε. νοΙοπι.ιπ ν. Ροιιιυπτ. Ν. ΘοΙοπιεοιιτεο1ιοιιν
Κπιπεονν, τω. Με Τ., Ποπ Π. ν. 'Γ. Μεπ πιω πιο ε·οο1ιι·
τοπ Βροπποτ πιοεο ΜιαιιοιΙππο Με 0ιιιιιππε ποιι·οοπτοπ ιιι
ινοΙΙοπ.
Πιο ππιοπ νοτοοιοιιποιοπ Ηοτι·οπ, ννοΙο1ιοπιο ΒιιπιιπΙπποοπ
ίπτ πιιε Βοτ8·πι επ π-Β τ ιιι οππιπιπ π1ιοτποπιιπε·πιιιι1ιοπ- οι'.
«δε. Ροιοτειι. Ποπιοιιι. Ψοο1ιοπεοιιι·ιϊω νοιιι 30. .Πιιιιιιιι·π. ο.
Ντ. ο - οιεπο1ιοπ ιιιοτπιιι·οιιπιοιοπιο·οπ Ροτεοποπ, ινο1οιιοΜε
Βιιροππιπιπ νοιπ Βορτοπιιιοι·ποε 1επι'οπποπ .Το1ιτοειιπ επ οι·
ιιιι1τοπινππεο1ιοπ,ειο1ιποι Βιποιπ νοπ ιιιποπ επ πιοιποπ. Με
οπιιιιιιι:ιτιο Βοινοτιιοτ Βο1τοπ 8ιπποπτοπ ποτ ιπιιιιιιι·-πιοπιοιπι
εο1ιοπΑοοι.ποπιιο 1ιο1τιεο1ιοτΗοτιιππιτ. ΝιοΙιτ επει.τοεο1ιΙοεεοιι
ειππ Βοινοτοοτ, ννο1οιιοοτει.ιιππι Βοπιοιιιιιοι·πιο” .1ιιιιι·οεδω
ποπτοπο" Αοιιποπιιο ινοτποπ ινο11οπ. Πεε Βιιροππιιιιιι ιιοττε.ιτι
800 πω. _ιπ1ιι·1ιοιι.π1ιειι,ε·Ιιοιι00 ΗΜ. Οο11ο,ε·ιοπιτοΙποτ.
Βιε _ιοτ2τειππ ε:οποιο1ιποινι·οι·ποππιτ πω: Βο τ τ.

:

πι επ π - ειι
ρο π πι π πι 17'08ΠΜ. Απεεοι·ποιπ @Με Ηοττ ν. Βοτ ο ιπ ε

. π π

εο11ιει,Με 1ιο!ιο.ππτ,_ιο.1ιι·Ιιο1ι500 Μπι·ιτ Πιτ πιοεοπ Ζννοο1τ.
Πτ. Π. Μ οτιι.2, θτοεεο Μοτειιιι_ιοΝτ. 8.5.
Πτ. Α. πιο πω”, ΝιιιοΙο-οινε1τοιεΝτ. 14.
Πτ. Ψ. Κοτπιπ, Α1οιπιπ τπ-'Γ1ιοε.τοτρ1ειεΝτ. 2

.

Πτ. Π. ?π τοιιτ. Βιιειοεειιιι_ιο.Ντ. 20.
Πτ. Ε). ΒΙοε οπο, ινεεειΙι-0ειι·ων 1. Πιπιο Νι·. 28.

- Ποτ Οοπεοι1ποτ Η ο ι ν οτει ιει Κ πειιπ πει. οιπει.ιιιι
πιιε ιιοεοιιιοεεοιι,ποιο ννοιτ.ιιιιοτπιο (ιιτοπεοπεοιιιοε ννιτιιππεε
Ιιτοιεοε ιιο1τοππιοπ Επιιπεο1ιοι'ι.επτειΠτ. Ρ. Ψ. Κ π ε τι ο ο ο νν,
ννοΙοιιοι·1ιοτοιιε27 .Τειιιι·ο ιιι Νιειιπι-ΤεειΙειι (0οιιν. Ροι·πι) πιο
πτοιιιο1ιοΡτειιιε επειιοτ, πιο ιιι επ ι οι π ι ε ο πο Π ο ο το τ

ινιιτπο Ιιοποτιε επ ποπ. :τι νοτ1οιιιοπ.
(ΠτιιΙ - Μ.)- Ποτ (ποπνοι·ποιποπιε-Μοπιοιπο.Ιιπερεοτοτνοπ Τννοτ, Βοιωτο

τιιιιι Πτ. Α π·πι'οπ ο ιν, πι ιπ ποτεοΠιοπ 1ΒιοοιιεοιιιιιιποιοΙι
Βονιι1 ιι1ιοτοοιιιιιι·ιινοτποπ. Απ εοιπο 8το1Ιοπω., Μο Μι· πο·
ι·οιιε ιιιο1ποιοιι. ποτ 1ιιειιοι·ιο·οοειΙπππιεο1ιο θοπνοτιιοιιιοπιε
ΜοπιοιπεΙιπεροοιοι· Πτ. 1ιιρ ε ι

ι ι.- Ποτ ετοΙΙνοτιι·οιοιιπο θοιιιΙι'ο ποε οετΙτιππιεο1ιοπ0οπνοτ
ποπιοπτε-ΜοπιοιποΙιπεροοιοτε Πτ. Κ ο

ι
π π ι π ο ιν πι ιιι π ι ο -

εοιπ Α ιπιο 1ιοετο.τιε;τ ινοτποπ.- Ποτ :ιιιω-ε 0τπιπιιιοι· επι 1ιιοει,ι;οπΝιιωιεωιιιιιιιτιιοεριιει
Πτ. Ν ι ιι ο 1 οι 'Ι

'
ε ο ιι ι ο ε ι ο νν πει. ειο1ιτοπ.Θοποιιιπιεππιτ ποτ

0οπίοι·οπε πιο Ρτινοι;ποοοπτ το» ιιιι:οτιιο Μοπιοιπ
επ ποτ πιιΙιιπτ-πιοπιοιπιεο!ιοπ Αοοποτπιο ιι ιιιπ ι Ι ι ιιι τ.- Βιιι εο1ιοποε νοτ1ιοιπιππιεε. Απο 8

.

20.)1πιιτε

π
.
τ
. 1ιο1ιοππτοι ποπτεοιιο Αοτιτο. πιο Βο.πιιιιτει·5.ιιιο τ. πιο

εοπ τ1ιιι.Ι (Βοι·ιιπ). Πτ. Κ1οοι'οΙπ (ποτιιιω ιιππ Πτ. Βοο -
τοι (Ηιτεοιιοοτε), ννο1οιιοεπ ποπι ο·ΙοιοιιοιιΤομ νοτ 50 .1ιι.1ι
τοπ ιο Βοτ1ιπ ιππι Πτ. πιοπ. ρι·οπιονιι·ι: ννπι·ποπ, πιτ 50_ιΜι
τιιτοε .Τπ1ιιΠι ππι ποι'οιοτι. νοπ πιοεοπ πτοι .Ιππι1ιιτοπ,
ινοΙο1ιοειοιι Β·οιιιοιπεπιποπιπ Ε1ιτειποπνοτοοτοιιοι 1ιπι.τοππππ
πιιτοιι ιιιπιπ,τοΕ`ι·οιιππεοιιπιιιπιιι οιπππποτ νοτιιιιπποπ ειππ, ιιπ.
Πτ. ιν ι οεο πειιιι1 ποοιι ιιτπιαιεοιι ιιιιιιιιες, ννιιιιτοππ πιο πω·
ποπ επποι·οπ ιιιτο Ρτιππε εοιιοιι επι',ςοοοεοπ ιιιιιιοπ.- νοτει.οτ1;ιοπ: 1

) Αιπ 4
.

Μοτο ιπ Μ. Ροιοι·ε1›πι·ειποτ
Απε ειπ ιιιοειΒοπ ΤοοΙιποΙο.<.τιεοιιοπΙπετιιπτ, διππιετοι:1ι Πτ.
Επιιο.ι·π Βοι·ι:οΙε, ιιπ 58. Ι.ο1ιοπε_ιιιιιτο.Ποτ Ηιπιτοεο1ιιο
ποπο πειτε εοιπο ιποπιοιπιεο1ιοΑπε1ιιΙπιιιιε ιιπ ποτ ιποπιοο-οιιι
τπτε;ιεοιιοπΑοπποιπιο οτιιο.1ιοπ πππ ποιο πιο ιιτει:!ιο1ιοΡι·ο.ιιιε
εοιι; 1807 οπο. - 2) 1ο Ε'οοποεει_ιοποτ Βεππεοιιιιιι.ειιτει ιιπ
Τππτιεο1ιοπ 0ιοπνοι·ποιποπι ιν. ε. 0 εεεπ επ Ιιι ιπι Α1ιοτ νοπ
87' .Τειιι·οπ πιο Ε'ιοοιιιγ οπο. 'Ποτε 10ιιι1ιτιιτοτρτιιΙαιεοιιοι·
"Γ1ιπιιις1ιοιιπει Ο. εοιπο επιιιιο ,ιτο.πε ιπιτιοΙΙοε 1ιιιιτοτΙοεεοιι.- 8) Ιιι 1ιι1οιιιΙοννΠτ. Απτοπ ινοεειΙοινε1τι ιιπ 58. [ιο
1ιοιιειειΙιτο. νοπ Πεπεο ειπε ινοιιιιιο.1ιοππ,ποιο οι· ποοιι Α1ιεο1
νιτππει ποτ τποπιοο-οιιιτιιτειεοποπΑοιι.ποιπιοπετ 1ιπτιο Ζοιτ πιο
πτει.1ιο1ιοΡι·ιιιιιε ειπε πππ 1ιοιιιοιποιοποπιι νοτεοιιιοποπο ποιοι

ροετοπ ιιιιπ Βιιτοπιιιπτοτ,Μο πιο οιποε Πτιοποπετιειιιοι·ε, οιιιοε
Απο1ειπετεο1ιπΙΙε.οιποε Βιιτοιιοιιτο.ιοτενοπ 8οιιιιΙοπ π. πει. πι.- 4) 1ο Ηο.ππονοτ Βο.ιιιιιι.τετετιιΠτ. Ρο τοι· Κεει.ποτ.
ποιοι 1ιοιτοτοιιιοτ Ποιιο.πειιιΙτ απ· 1ιππιτοπιιτοπ1τοιπ Ποπ
Βοιιοπτος.- 5) 1π ΚϋΙπ ποτ Οοο. ΒοπιτπτετιιιιιΠτ. .ι πιιπ ε

8επιο1εοπ, ό? .Μοτο πι. ννοΙο1ιοτειο1ιοιποε τοεεοπ Β.πιοε
πιο Απε·οποτει οτιι·οιιιο πιιπ πιτιΒιι·οπποτΑπ: οτ επι' εοιπο
Απτοεππε ιιιε Ιιο1ιοπ οιοτπι'οποπ Απο,ιοπιιειΙεπετο1τπιτ Ατπιο
ννπτ. Πι· πιο νιοΙι'ιι.ο1ιΙιτοι·πτιεο1ιτ.1ιο.ι:ιεο·οινοεοπ.- Πτ. Α. Η οπι:ι, Ρτοι'οεεοι· ποτ ο.11εοπιοιποπΡετ1ιοΙοειο
ιιι ΡπΙοτιπο, Μ. 2ππι οτποπι.ΙιοιιοπΡι·οϊοεεοτποτ ροι.1ιο1οε·ιεοιιοπ
Απειτοιιιιοιπ Ριπνιει.οτποππι: ινοτποπ.- Πιο δι. Ροιοτειιπτε;οτ ριιιιτιπο.οοπ τιεο1ιο Πιο
εο11εοιι ο

.
ι τ
.

Με ιπ ιιιτοτ ιιιπ Θ
.

Μοτο ει.ο.ιπο,οιιιιοτοπ.Τειιτοε
νοτεεπιπιιιιιιο· πιο πω. ρΙιετιπ. τ

. Μοττ.οπ εοπ ποπ Κ.
ΨοιιτοΙιπ επ οι τοπ πιιι.ο·1ιοποτπ Βοννε.1ιΙτ.Ποτ νω
ετο.ππιΠιτοοιοτ Ο. ιν ο τ το το Με) ννιιτπο ιπ εοιποπι 1ιιε1ιοτι
ποπ Βοει.ο.πποΜοποτεοννπ1ι1τ. Πιο επι ποτ νοι·οιπειπιτειιοποι·
1ιοΙιιπι'ι:ειο1ιεπι 221, νοπ ποποπ 88 ιιιι·οπ ννοιιπειτο ιο θε. Ρο
ιοτειιπτ8·1ιτι1ιοπ.- Ποτ ιπι1ιι.πτ-ιποπιοιπιεο1ιοιιΔοεποιπιο ειππ
οετοπινο.ι·ιιιτ114Μιιιιιιι·ετοιο οποοπιιππππιττ, ιιιιπ εντο.ι·?θ 2πτ
€1οτνοΙ11τοιιιιππιιπιτιπ ω· ιποπιοιπιεο1ιοπινιεεοπεο1ιιιιι: ιιπ ΑΠ
ειοπιοιποπ,88 επιπ Βιππιππι ποτ Ροιποιιιτπι·,ε;ιοποπ 2 2πιπ Βι.π·
πιππι νοπ 0ιοιετοε-πππ Νοτνοπ1ιτεπιτ1ιοιτοπ.- Πιο Οποεεποτ Πππιπ πω: ποτ Γιιιπι1ιο ποε νοτ Κπτεοπι
νει·ειοτιιοποπΑτ2τοε Μ ε. νν τ ο ε· ο τι, ιιοει.οιιοπποπο ποτννιιτινο
ιπιτ 2 Κιπποτπ, ποτ €τοιεοπ Μπ1ι.οτ ποπ ιποΙιτοτοπ πτ1ιοιτε
ππιιι1ιιιτοπθιοεοιιΜετοτιι, ποτοπ οιππιποτ Ετπϋ.1ιτοτποτ νοτ
ετοτιιοποννετ, οιπο οιπιιιο.Ιιο;ο Ππι.οτειιι ι;εππε ιιπ
Βοτι·ιι,<;ο νοπ 500 ΒιιΙ.1ιοΜΙΙιει:.- Ποτ Ιιν1οιππιεοιιοΙπιππτ.ιιο· Με ιιοεοιι1οεεοποιπ 1ι ν1οιιι -
πιεοποε 1ττοποεν1 πιιτ 200 Βοι.τοπ, νοτπο1ιιπιιο1ιπιτ
Κτο.πιτοο.πε ποτ 1ιπιιοι·1ιοποπΒονϋ11ιοτιιπε επ οι·τιο1ιτοππιιπ
πιο Ιιιοτοπ πδι1ιι€οπ πιιιο1 οπο ε" Εοιπποεοεεεε 1ιοΜ11ιι.τι.
Πιο ιιπιπιτιο11ιιιτονοτινπιτππ,ε· ποτ επ 1ιο,ε·τιιπποπποπΑπει.ιιΙι,
ννο1ο1ιοιπ ποπ 0οοιι.ιιποπποε ο1ιοιππ1η.τοπθνιπποειπιπε ιιπ Βιτ
1ιοπτιιιιο(πει νι*οπποπ) ππτοι·οοπτεο1ιι.ινοτποπ εοΙΙ, ννπτπο ποιπ
1ιιιτεΙιοιι ιιιε 1ιοιιοπ ποιτοιοποπ νοτοιπ επι· νοτρΓιο
οπο;; Θοιετοειιι·ιι. ιιΙ‹οτ ιιι1.ινΙπππιιιιοτττοεοπ. Πε
πιο ΖειιΙ ποτ ιιπ Ι.:ιππο ιιπνοι·εοτει 1οιιοιιποπ0ιοιειοειιτοπιιοπ
πιοιιι. ΐοειιτοετοΙΙτοτεο1ιοιπε(πιο Απεειιιοπ εοιιινιιιι1τοπιιπ·ιεοιιοπ
2000 πππ 4000) Μι·π οιπο ιιι.ο1ιιππππιεο1ιοε.τει.1ιο1ιο Β π

ο π ο τ ο νοτεπειειιτοι ιι·οι·ποπ,ιτο1οιιοποιποπιΙιο1ιπιιοΙι ει.. Πιτ πιο
ιιιιιοτο Βιπτιοιιιππιτ ποτ ΑιιειοΙι ινιοιιτιεο 1πτειτοοιιτεο1ιοιποπ
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131'1131118'11.11611611666 8661612166,1116161161·2681616111)11·661.111·

2800 1161._111.111·116111161116161·
νν01Ι111111811111Β61161211681166Β6161161111168.1316111616116886
8131118111.116161·1361168668661·8666166616111111616666ι11·1·161111116
111166111821111116. Αρ1·11661 661· «Πο.11·1·6.11611661'1·6666666.11
δ16116116>›.- 1166 1161116618, 116612.1366 11166186ν01°110111'8·
Β111611 1

1

11111.666666 6166 11111388116668661611616666 1·61611
11111611·11·16Β1·666111116 11661·116616111811181161166661661161
11811166666.111161·66666166116666661666166666618611116116111611
116686666616Β61·61166112161166.

1166 1111166618 11111·661· 111111666181661116118. 11. 1:18
861166811,161119 Α6611666866 1166 2 1161161166.1611611:
Ηο111661·861·Κι11·116.166661·.Α11866161666.86616116111161·Β1°1111·
666 666 Β111:161·.111·111611611661·1166161118111111661661·16116661166.
1316.161166116ν61·66111·11166.Η61·611686866661166661111161161116
13111666.(81·6116.)

+ 111161161681111111181166 νθΙ'01Π8 81. Ρ01581'8·
11116861·Δ81°212θ: 1316661118 1161180. 11111621899.

+ 111661161681126118 11681366166666 6621116666
11666166: 11166168 1166 5

.

Δ111·111899

Α111'888θ111166 Κ166116611116861·16666:

0666118111126666.,86111·1611611611,11.Μ· 17,

1166111.19.

1111111Π81°10 κ111.381'Ι1,Οι. 811111661611.
111111611.8166166666111161168-8, 1.

1

18.

81616Π6.6611111166,ΠΕΣ. 1161666666.11.111,
ΕΕ, 111.

81111181112611,1111.11.,17.1111118,118118Η 111,

1 011.11).

11166161110111,Β Ο. 1
. ε, Μ, 116.3.

Μ81°18Ψ1111:161·,γτ. 86211661166611.1
1

11116
1·6.1611111111611611μ. 11. 4

,

1111.11.

1 Δ1.0Χ1Π111Ι'11.Χ88161°11.10Ψ,1·111116.116ο116116.6

1 11.11..11.111,1111.82.
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μ” τ

Ι(11ιιιοΜεοΙιοτ Ψει.ΙιΙ-0ιιτοι·τ, Κιιιιηιι- πιω Ψε.εεοι·ΙιοιΙΜιετε.Ιτ

,,Ρ00ϋΒόΒΧΧΑ”
ΒεεΝ.2ιιιιιιιι άοε θιΜ'ειι ΡΙ:ιιοι·-δι·Βοι·ι;, 7 ινει·ει: νοιι Ι)Μιιιιιι, Με άοιιι ιιοΙιοιι Βίοι·
ω” Βιιιιιι. ιιι ιιιειΙει·ιωι εοΙιϋιιοι. εεειιιιἀοι· θεεοιι‹Ι. ιιιιιιιιωιι ειιιοει Μισο, Μεμ
ὰοΙιιιιοιι Ε'ιοιιιοιιιιοεωιιάεε εοΙειισιι. ΜΗ. άοι· ΜΑΜ. Βινιιιε!ι Βιιιιιρίοι·νοι·Βιιιιιιιιις.

(Γειιιι:ειτ 20 Μιιιιιιοιι, Ρι·οιε 15 Κορ).

8ειιεοιι νοιιι 10. Μει Με @ιιι 10.Βορτοιιιιιοι·.
Βειιτει· Κιιιιιγε Με ΒιιιτοιιιιιιΙοιι. Ψεεεω·ΙιοιΙο.ιιεωΙτ Με ιιΙΙοιι ετι'οιάετΙισΙιοιι

νοιι·ιαΜιιιι€ειι, εο 2. Β.: ννιιιιιιοιι6Μει· Με: Απ, ΠοιιοΙιοιι νοι·ειοΙιιοιιοιιοι·8γετοιιιε,
τ6ιιιιεο!ιοΜάσι· ιι. ε. ιν. ΜοοτΙ:Μοι·, ΜειειιιιΕοιιιι‹ιθγιιιιιαετιιι.- 8 ι.ιι·οιιεοΡοιιειοιιιιτο
ΗειΙιιιιετΜιοιι ιιιιτ ιιιϋΝιι·ιειι Ζιιιιιιιοι·ιι.Ροιιειοιιερι·οιε1ΒΙιΙ.50 Κ. Με 3 ΗΜ. ρι·οΡοι·εοιι ιι.
υιο 'Γκε. Νεο ιιιιίιιιοΜιιτειι"σωσει 2-ετϋαΙιιεεεννιιιτειςοϋ5.ιιόεΜε 80Ζιιιιιιιοι·ιιεπι ιιοΙιειι
Πω· άει· Μπα τω· ι;οειιιιιιο Αιιτοιεειιάο. ΑροιΙιο!ιο, Βοετιιιιι·ειιιτ.ΜιιειΙι ιιιι‹Ι ΤΙιοιιτει·.

Πτ. ΠοιεοΙιεινε!η,ε μςι·οεεε,που ειιιεειιοΜετε Αιι€ειιΙιΙιιιιΚ Μ!. Ιιοετιιιιτιι€οιι
Βεττειι. 82 ιιιι ΨιιΙάει πω" εεΙεε;οιιε. νοΙΙειϋ.ιιιιι€ ιιιόϋΙιιτο Πιιιιπ:Ιιειι ω» θεεοΙιιι·ι·.
Ιιοι.;οιι νει·ιπι·ειιι. ιιιι‹Ι ειΒιιοιι εισΙι νοι·2ιιι;επειεε Μ· Γυ.ιιιιΙιειι. θειιιι.ιιο ΑιιεΚιιιιΐτ.
ετι:ΙιειΙοιι: πρωι. νοιι. 1[ειιιιοιι·ι.,ιπι οι. .πικαπ πι. Διιιιιιιιιιοιριιιιὶιο «Ποι·γ.ιιιιιικιι»Μαι·
Με ειιιιι 10. Πει ιιι 8ι. Ροτει·ειιιιι·8·Μ. ιιιοιι. Αι·ι·0ιιΜ (Βιιιι.ιιειιοκαπμι. 38. ΠιοιιετειΒ:
Ποιιιιοιιιιει;; ιιιιιι Βοιιιιιιιιοιιιι ιιιιι 1 ΠΙιι·). (42) 8-2.

θειιιι-ι ωο1ιι›ωιιιιωιωι ΩιιεΙΙειι ειιιιι εοιτ ΜΙιι·Ιιιιιι6ει·τοιι Αοπτειι ιιιι‹Ι @Μπι
ΜΙιιιιιιιι. Με Με ιιοειτ.ειι

ιιει.τι1τΙιοιιοτι ΗθιΙιιιιττοΙ.
Πιο ΒιιΜηιιοΙΙο ι·οιιιει·ε.ΙΙιε.Ιιοοιι-ιιιιιι·ιιιι.ιεοΙιει·ΟΙιιιιΙιοι·εειΙΖε5ιιοιΙιιιε@μου Μωα

Ιιειτοιι :Με Μιι€ειιάει.ιιιιωιιικΙε, άοε Πι·οεειιιιιιΙεγετειιιε, άει· Ι.ιιΓιινο,<;ε,άει· ει·οεεειι
ΠιιτετΙοιιιεότιιεοιι,ΠιοΒει·, ΗΜ, Ρειιιιιι·ειιε), “Ηθη ΒιιιΙιετεε, θιοΙιτ πω! οιιι·οιιιεο!ιοιι
ΒΙιειιιιιιιιιειιιιιε.
Εικιιιεο Με Ι·'ι·ιιιιιοιιεςιιοΙΙο, _ιαΙοοΙι »νομο ιΙιτοε €ΙειοΙιΖειιιιςοιι εεΙιι· Ιιειι·ιιοΙιι

ΙιοΙιειι ΒιεοιιαειιιιΙΙοε ΒεεοιιτΙετειιιάισιτι Μι ΟΙιΙοι·οεε ιιιιιΙ Αιιιιειιιιο. Μι δι80ΠΠιι1Μ
ιιιιοΙι Ιιιίοοιιοιιειιι·ειιΚΙιοιτειι ιιιιιι ΒιιΓιονει·Ιιιεωιι, Μ! Βτεο!ιόριιιιιι;ειιοιιι·οεειι, Νου
πειιιοιιιο, Ηι·ροοΙιοιιάτιο ετα. -
Με ΝοιηιιοΙΙο, ιι.=ιοΙιάοι· Ιοιπτειι νοιι Ηοΐι·ιιτιι Ραπ. Ι)ι·. 1.ωιωι8 ιιι κι» ευε

ἔοίἱιΙιιιειι Αιιιιιγεο Με ετιιιΙιετο ΑΙΜ· ΒεΜιιιιιωιι ιι.ΙΙαιΙιειοΙιτιιιιι·ιιιτιεοΙιοιιΒιεειιφιεΙΙειι,
ειιιιι5.Ιτ ιιι 1000θι·. 0127 Οι: ΙωΙιΙειιεει.ιιι·οεΕιεειιοιιγάιιΙ.

Ρι·ειιι:οιιεΙιειιιοι· Ηοι!ηιιο!!ιιιι.
Π” ΜΖιΙἱοΙιειεοἱω Ιιεετ ειιιρΐοιιΙειιε Ρι·ο6ιιοτ ιιιεεει· ΩιιοΙΙοιι Ιιιι εοινοΙιι αιωω

ιιιιι·οιιάιο Βι·ιιιιιιειιι·ει·εειιάιιιη.:ιιι Ει·ειιιΖοιιεικιά,Με ιιιιαιιάιιιο!ιωιωιικιω ΑροτΙ:ιοΙιειι
πω! Μιιιει·ειΙννιιεεει·Ιιειιό!ιιιι€;ειιιιι Ιιο2ιοΙιειι.

Με ιιει.ιϋι·Ιιοιιοιι Ρι·ειιι:οιιε!ιειιιοι· Μιιιοι·ειΜέιεεει·
ειιιιι πι· Τι·ιιι!ιοιιι·οιι ιπι Ηειιιεο

ι-ωειιιιΕ ιιι ειΙΙειι Πιιιοτιι!υνει.εεοιΙιαιιάΙιιιιΒ·οιιιιιιά ΑροτΙιεΙιειι, ιιιιοΙι άιι·οοτ 2ιι Βο
ιιοΙιειι άιιι·οΙι άιε

Βιιιιιι @στα Βιιιιιιιοπνοιεοπτιιιιιμ ιι
ι

Ρι·ιιιι:επειιιιιι Α. Μ. ΡΙΟΚ.

η; Μινι -ιωεπι τοαπ.
νετΚιιιιίερτσιε 1 ΗΜ. ἐι Π. 250 Οι.

Ηοι·,<;οειεΙΙινοιι άοι·

--Γ_.

ΒΘΡ"ιι θ
.,

ΒτειΒοιιετεττ. 63

οι·Ιι8Ιτιιι ιιι άοιι ιιιοιετοιι ΑροτΙιοΙαιιι, ινο ιιιοΙιτ,

ιιιι θθιιθτειΙ-Πορὸτ
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Ιιιι Βοιιτεο!ιοιιΑΙειωιιάοτ-ΗοεριτεΙ Μιά
ΝιιοΙιινοιε οι·ιΙιοιΙτ ΠΙιοι·πι· 2810 άιοιιετ
Ποιο ΡΙ1οιιοτ ιιιι‹Ι Ρι1οεοι·ιιιιιοιι ΠΠ· ιΠο
ωωιω Κι·ειιιΚοιιρΠο8ο (επεσα ΖειΜιιιιε
νοιι 50 Οορ.).
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11'. ΒΑΡΗΑΕ1.·11ΒΙΝ .

οωρίο11Ιου Με του1ποποε, Κτᾶίτἱεουἀο8:ι111ἀ ά1ο
νοτάσ.ιιυπε Βοί6τάοτπάοε Μ1ττο1.
Με Βτοεο11υτο Φωτ (Μπι

ΜΙΠΤ·ΒΑΡΗΠ·1ΠΙΝ
Με Νυπτυπεε-. ΚτυίτὶΒυπΒε- υπά 11€11τπΜπ1

Με 1)ουτοτε.άο-Β8.1°1°0,
ννπ-υ ειυί νετΙειτιἔεπ νετεειπότ.

νοτι118·Ι1οΙινοπ θυποππιπ.υ1κ.

ΑυΐπωνυΙιι·υπἄ
πε.ιοπΡ π.ε το π ι·'ε
οιΙιοπο. ή

Συ ω... π. π11οπΒοιπιοτοπΨώπ1ιππτ118.,
ΔποτΒοΕοτ-Πηπιὶποππππ Δροτπο1κευ.

1 °.
°

Οοιππιι€ιι1οπιι νἱπ υπ8πἱπ1-Βπππυο1,

π
.

ΥιιΙυπου @τυπική Ε'ι·ιιπςο.

π
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π
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ΕΜΠ & 11ο. Μ... πιω., Ι.υάνν18υ1ιπΐοπ π.1Β.1ι.
πω πειοπ άοιπ νει·Γεπι·οπ νοπο

πω. θο τ 11188, ΗεἱἀεΙποτ,ς,
π... εετοΙ!το '1'πππ1π-ΕΜΜπε-νοι·
Μπ ππε.

νοτεΙοἱοπε: Α

,,11οπετυ1οΉίπΚυπη υοεΤπππε!πἰππεἱ Βετπιππαπππο11οπποπΚἱπυοι·°
νοπ 111.18.ΘΠΝΒ0ΒΙΝ Ρι·1ν:ιτάοοοπτεπι άει· Κ. Ειπε. Μιιευυ.Αωππω

.υ........ πωπω... 1897,Ν.. π.
πω... απου ιΠο νοι·ϋθ'οπτΙ1οΙιυπεοπΜπι· 'Ι'ιιππυΙΜπ νοπ:

πω. Ο. Ήοι·οτΜ., ΒυΙόεΙυει·8·, Ρι·Ιππ8ι·πτ2τν. Επςο1, Βι·ί1ππ, Κ. Π0ΜπρϊοΙ,
θττειππΒιιι·8,ΚΕπι1οπιτΜ.Κα”, ΑποΙιεπ, Πειιτειοπε ΜεάΜπ. κνωιωπω1.υπ

1896, Ντ. 11, 26. 50; 189?. Ντ. 8
.

Ιο1ι1:1ιπο1-Β1πο1πο-νοι·Μ1ιάυπε.

(ΚΠο") θεεο1ιπ1ειοΚ- π. ἔετιιοπΙοεε:ε
1οπτ1ιγοΙ-Ρτ21ρειτετ.

ΗΜ” «Ψι·π.τεο1ι>1897, Ντ. 89, με. 1184.

Βοπάω·υπάι·ποπο επί' 1Νππεοπ επ ΒΙοιιειοπ άυ:·οπ 61οΗεπτεπ:
(Π) 28-4 Βοο1:οτ δ

ι θτυπο, 81:. ι>.πωι....€, Η. Οττο π., Μου!ωπ.π
19 1

:-
ΜΗ Ρτο.ποπ1ευάεπιιππ ΟΙιΙοτοευ, 11οἰθοποι·τποο,υπ ΚτππΜιοἱιοπ π... Ηπ.ιιτ. άει· νει·
άπυυιης·ε- υπ‹1 Ο1τουΙΜ.1οπε-ΟιΕυπο, ω ΒιιπποπτυποτπυΙοεε, ω ΗειΙε-, Νπεοπ- υπά
Αιι€επΙο1άεπ, εοννἱο ΙΜ οπτεϋπάΙ1οπυπ υπά τΙιοππιπι1ποποπ Απ'ευτ1οπεπ π1Ιει· Αμ,
τ1ιεἱΙε ἱπ Ρο1Βο εεἰποτ (πω. ωερετιιποπτεΙΙυ υπά Κ1ιπιπο!ιοΒεοϋποΙιτιιπἔεπ ετννιο
πωπω τουπο1τυπάεπ,ποάπ.τ1νοππππ

ειππΨιτυπ1τϋ.ι·επ
ΒἰΒοπευΙιειϊτου, ππάω·πιπώΙε @του

εοἰπο Με: Βυποτρτ.1οιιποί'ϋτάπτυποπ υπ πεπ ωπ.....ωι πιου.>;ετπάοπΚνΞι·Βιιπεοπ.
Πἱε Ιουτπγο1-Ρτάρε.τειτο ννοτόεπ νοπ ΚΙὶπἱΚετπ υπό ν1ε:Ιεπ

Αοτ2τοπ :.ιυΓε νν:1τιπετε ειπρ1οπΙεπ υπά ε'τε1ιτ ἱ
π Ππἱνοτεἱτἑτε

εοννἱο ετέ.1ε1τ1εοποπ ΚτειπΚεππέυεετπ ίπ ετέπό18ειπ Οε1πευο11.
ννἱεεεπεοπειίτ!ὶο1ιε ΛΜιειπόΙυπ8επ υΒοτ 1ΠΗΤΗΥΟ1.. ΜΒΜ
ΒοοερτίοτπιεΙπ νε·τεεπόετ @Με υπό ίτειποο ὁἱε

Ιο111ο!-Βυυ!εο!υΓ1, ο
ι· υ 1111111111 & ο
.,

~
ή Ηπιππυι·π.

11ο”. ποππ. Οιι6Τ211ΜειρΦ2.1899 Ε
.

Β198θΙ' Αυ Πεε1. ...ίΕ.-0.Ρ... «Ηππυπποπ που· ρι·ειο11εοπεπ0πἰπυτυἱο» ΙΜ.
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”8ε1Ιοευπ·οί“ιππ‹1άυτοΙιπεπ·οποπι. Οου1ιπ·
8)·πτειπο ἰπ νοι·π1ιιάυπε πππ Βο11ωι1οπε
ρι·1ειιιοππειοπ ,_Ρ0ΒΒθ" ει·ι·ώπω.
,,8ε1Ιοεεννοτ“ Με ππω.ιω-ιω, πω.
ε1.οο!ιοι·,Κι·1πιεπωΙιω·, Ηπτ1που·Ιεεπω. 1181.
Με ννο1τοετονετπι·εΞιππ8· Βοίυπάου.
· Βἱπ ΟΙππ πιπ124ποποτ Υοι·8ι·δευοι·υπεκι ἰπΓοΙςο Μπα εουυ·ετ.υι·1εοπνοι·π·ι·ϋε
ι:ετυπε νοτευε;υνυ1εοπιι πεπιι€ιοπ Πι ΜΙ'
ποπ Ε'ετΙΙεπ, υπο ἱπ οι·εωτ Ι.ὶπἰο Με Πτ
Ι;εππεπ Ιπ εεπτ ςι·οεεο ΕπκΓοτπυπεοπ Ιπ
Γι·π;;ο 1ιοπππι.- Ρι·ο!π 100 ΕΜ.
ΕΜ (Ππε ω. 9-Ιποποι· Υοι·ει·δεεοτυπε
Μ. Μεοπάοι·ε πιπρί'ε1ι1οπωνευ·Επεπ. Βοἱεο,
11ΙΙΙΒΜ, Μπτἱππ, Πουποπ, Βο;παοπ ω. -
Ρι·ο1ει88 ΚΜ. -
Β1ποοΙο Με παω." νοι·μ·δεεοτυπε,
εϊμ;πει εἰυΙι ποννο11Ιπ.. ΤΙιωιτοτ υ. Βο1εο,
Με απου :υ ΜἱΙΜὶτ- υ. Μπι·ΙποιννοοΕοπ,
ΗΜ· «Ι88'11,Βοπποπ, Βο8παππ πω! @Φου
πικ1οποπΜουτ!. - Ρι·οΙπ 78 Β.Μ. -
Β1πουΙο πππ 8-Ι'πσποι· Υπη;·ι·δυποτππΕ,
οἱἔποτ πω., εοἱποι· πευυεπποπ Ηεπι1Μιπο
ινο8·οπ,“υπ ΜεοπτΙοι·ε Με ΙΜπιοπ8ΜεΠ” πω... υ. Β.ε1εουπο.- πω.. ε;;;ΒΜ_
1π Μ. Ροϊοι·υπυι·ς επ Μ»... πω...
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ΝΒ. ,,8εὶΙοεπνοτ“ οππο Βρ1ορ.πεΙρι·1ε
τποππετάω Με ΜΜΜ· υπ 8

,

10 π. 12Β.1:Ι.
νεπ1επυίτ. _ἱ

ο

πποπ π... Ηι·ϋπεοα!.οπωιω,
Ιπ ετπτ!κοπ Ι.ικΙω·-Ε$υ1ε ΜΒΜ Β.1οπιοπ
:ιιππ ΠιπΙιππΒοπ.
ΑΙυιπἱπΙιιιπ ΒΙπουΙοε νοπ 16 Με 86 1181.ζ ΒρυοΙο.Ιρτο1ε11ετευπά Βεεοπτοἰ
Βιιπ8· 1π τΙουτποποτπ. Γτυπαϋε1εοπει·:5ρτα
απο 110898Π1-Γ91.8 (48)1-1.

Μτοεεοιι που Κτυ.π1ιοπρΠοεοτ1πποπ:

Βοπυνεπτει· ΒΙἱπε 'Ι'επ1ππου, Ποποπ1Π
προοπ. 11-186, κια. 18.

Ε·'ι·υυΔωιι11οΒο1ιπ1πε, Φοπ·ωπκπ Η 187,
πιο.119.

Παπ Οπιπειι·1πε Μ1οπε1εοπ, Γυ.ι·π.μπε
πικαπγ.1ιπππ.π. 80, πω. Π.

0188. Βου:1ο, Πιο. ποππ., 14 Με., π. 88,
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.

ΒΘΙ:οτε.Φεπ.οροπεπ Πο.ιιοπε, Φγριπτυπ
υπο..πΗ. π. 46, Με.
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Νοπο Β"οιπο κι". Μοτο.ιιο ο ιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιοι.ιιιιιιιιοιιιιιιποιοτ ποτ Βοποοιιοπ νοο

Μπι'. Μ. Κοτι Ποιιιο. Μ. 1οιιποοοπ Κτοοοιιοιπ.
`
ποτιοπ (Ποτροιι.

Μ. ποιοι ιΝοιιοοιι.
Μοτο.

πι. Ροτοτοποι·ε.

Πιο «δε. ΡοιοτοπιιτποτΠοπιοιοιποιιοινοοιιοιιοοιιτιι`Μοτποποιοτιοποο;.' ΑποπποΜοπιιο·ΑπίπτδΒο εοπι.ο 8110 Σπποτο.ιιο
“

οπο ποπο οπ.- ΠοτΑΒοοοοποοοι.ομηιοΜ; ιο Εποο1οοπ8 πιο. Πιτοποιοιιιοι ποποοποοοιιιιοποιιοιιπο πιο Βιιοιιιιοοπιιιοπ νοιι Κ. Ε. Βιοικοτιιι
πιο. 4 πιο. Πιτ ποπιιοιποπιο ιποι. Ροοι.οποιοιΙπιιο;ιο ποπ ροποποοβι.Ροιοτποπτο,Νοππιιγ-Ρτοπροοι:ΜΗ, πο τιοιιιοπ.-ποποιοτιπι:ο
Σθ.1:ιπ.οτπ20 ΜΜΕ ιπιιτΙιοιι, ΙΟ Μοτοιιοιιιιιιιιτιιοιι.ΠοτΣοποιή.ιοποπτοιοοοπιο οιιο οιιι`πιοΒ.οποοι.ιοπποοιιεΙιοιιοπΜιιιιιιοιΙππΒοοποιοι ποιο οτι
ι'πτπιο3πιει 8οορπΙι.οοοΖοιΙο ιο Ροιιι:οι 16Χοπ. σποτ35 Ρι'οπο.-Ι)οπ ποπ ο οοοιιοι". τοοτοοπο ο ΚοποοιιοπτΠτ.Βπᾶο1ῖΨοπΩ0ιιἱπ ΗΒ.ΡΘ·
Αοτοτοοποτποπ 25ΒοροτοιοιιπιιποιιιτοτΟτιπιποιοτιιΚοιοπεοοοππι.- τοτοοπτε,Ροι:οτοποτποτ8οιι.ο,Ροιοτ-ΡοπιιιοοριτοΙπο τιοιιτοο Βρτοοιι
Ποιοτοι:ο ποτποπ ποσο ποιοιποπο νοο 16 πιο. ρτο Βοποπ ιιοποτιτο. οι.οοποπ ΜοπιιοΒ.ιπιτ.ιποοιιπππ ?τοπιο νοπ 2-3 Ποτ.2

Μι Μ. Ροιοι·οιιπι·ι.ι, 27. Μοτο (8. Αρτιι) οπο -
1ποπιι.ι Πτ. ιποπ. Α. νοο ποτ πιιιιιιιοο: οι ιίοΙιποοαΙιοοπτιπτιιποπτοπο. - Βοίοτοιο: Ε.]ιΙοοποι: ιιιοι0ιω.οιοοιιιιι

οπ ποιο ποπ ΙτΙιοιποιιο Βιιπ ποτ ρι·οι;τοππινοπΡοι·οιγπο ποτ Ιττοο ιο το." Ιοτ2τοο Ποοοποιοο οι·ιο.Ιιτοιι?
- Οπτι θι:οτπ: Ποιιοι·

τΙ'πιιτπποιοπ πιο ποτ ινοΙοοποτ'ποιιοο Μοοιιοπο ποτ Αππ·οοπππο; νοο ο·ι·πποι·ΒοΗιο ποι 8τριιιιιπ. -- Ε`τοπο: Ποποτ πιο Μπετο
οτι<οποΑοποοποο,ο; ποπ .Τοπιοιοπ πει Απιιιπιο ιιι·οοοιιιιιιο ποπ Βιοπιιγποιο. ΒιιοΙιοτοοποιο·οο ποπ Βοορτοοιιποο·οο:
. ΝΠ ιιο-οπο πω] Α_ 888Π,_μ": Με Νοιη·0]0Βιε ποπ πιο οπ. - Ηποποποιι ποτ Τιιοτποιο ιοοοτοτΚτοπΙτιιοιτοπιο πιοποοΒιιοποιι.
Ποτο.ππ οι;οποπ νοο Ρτοι'. Ι)τ. Ε". ΡοοποΙπι ποπ Ραπ'. τ. Β. Βιιιοτπιπο. - ΚΙοιοοι·ο Μιτιιιοιιιιοποο ποπ τιιοτοροπτι
ποπο ι οι;ιποπ.
- Ρτοι;οιτοΠο ποπ νοτοιοπ Μ. Ροιοτποπτ8·οτ Αοτπιο. -- Βοτιοιιτ ιιιιοτ πιο τοπιιοιιοιι ποπ νοτ

οιππ θ”. Ροιοτποπτιιιοτ Αοτπτο Πιτ ποπ .ΗΜ 1898.- Απποποι ποπ ποπ Ρι·οτοιιοΙΙοο ποπ ποπτποιιοπ οτει.ιιοιιοπ
νοτοιιιπ επ 8ι.. Ροι.οτοοιιτο. - Αποποπ ποπ ποπ Ρι·οιοιτοΙιοπ ποτ τοοπιοιπιποποπ (ὶοποΙΙποιιοΓι. επ 1)οτρο.τ. -
νοτιπιποιικοπ. -- ποιωιιιοιπ-Βο1ιωιπ Μ. Ροτοτποπτι;π. - Αποοιι.ι·οπ.

Ειο Η!! νοο ι.οογτιιιιιιοοοτοπο.
νοπ

Μ. ιποπ. Α. νοο ποτ Μιιιιιοπ.
(Απο ποτ Κιπποι·-Αιπποιοιιι ποπ Βοι.ιιοο Κτοιι2οπ 2ο Βιμ.)

Ειπ ιιπ ΑΙΙποιοοιποπ ποιιοο ποοποοπτοιοτ Αππποοε ποτ
οιιιιοοπ ιιΙιτιοΙοιιτοοιπιιοπποπ ιπι ποτιοιιιπο, ιιι ποιοιιοιπ
ιο Ροιπο ποτ Μιιοοιιιοιιιοοοπ ποτ ποπ Ι.οιητιπι.ιι ιπποε
ιιοοποπ Βροοπιοπο ποπ Ι.οιητιοιιι οποτ ποπο οπτ 'Ι'Ιιοιιο
ποπποΙοοο οιπ Βοοποπιοτ ποποοπτοπποπ ποτποο. Νοοιι
Βοποιπ, ποιο πιτ πιο πτοππτο Μοοοπτοποιο πιιοτ πιοπο
πο ποοποτπιοοοιιπο Οοοιριιοπιιοπ νοτποοικοο, ποπ ποιοιιο
ιιο .Μοτο 1886 ιο ποτ «Ζοιι;ποιιτιιι Πιτ ΟπτοοιιοιΙιτποποι
οτποιιιοο, ποτοο οιπ ποιιιο 46 Επιιο ιο ποτ Ι.ιιοτοιοτ

ιπιτποιιιοιιι ποτποο. 8ποιοτ πιοπ ποπο οιπο. 20 Β'ιιιιο

ροπιιοιττ ποτποο. Αιπ ιιιιοιιοπιοιι τοππ ΒοποΙπ πιο ιιο
ιητιπιποοοτοπο πει Κιοποτο πιο ποιο 10. .Ιοιιτο. Οτο
ποπιπο, ποτ ιο 5οιιππτιπο°π «Ηοοποποιι ποτ ΟΙιτοπ
Ιιοιιιτπππο» ιιο Αιιποπιοιοοο πιο Απποποο νοο Βοποιπ
πιοποτειοπι, ποτιοΙιτοι νοο 61 Ε'ιιΙΙοο. Ποιοτ πιοποπ οτ

ιοι·έτο πιο Νοοτοπο ποπ Ι.ο.ιητιπιιιοπ 2 Με! πο πιτ ποιοι
Μποοο οιπ ποιοι ινοιπο, 43 Κτο.οιτο πο.τοο Κιπποτ πιο
ποιο 10. πω, 18 ποτοο πιο”.
Βιο Ετιπιιτοπο πιτ ποπ ιιοπιιιιοτο νοτιτοιππιοο ποτ Βο

ιητιπιπποπτοπο ιιο Κιπποποιτοτ ιιοποι Βοποιπ ιο ποιο
νοτποπιοποοο.τι.ιποο νοτιιοΙιοο ποπ ιτιοπιιοποο Ροιποοιιοι
ποπ ποιο ποπ οτποποποποο Μοοποιιοιι ποποοπποτ. Πο. ιο
ποπποο πιο τιοιιιιποπ νοτπιποποιππ πο· πιο ποιοοιοπιποποο
νοτοποπο οπτ Βοποιιιιοο ποτποο ποπο, ποπο πιο οποιο
πιιππιιοο νοτοπιιοιππο οιοο Βοπιιποοπο Βοτποιτπιοιιιιοοπο
οτιοιιιτοο, πο πιιΙ πιο πιο ΒοππΙιοιο ποτ ποποπτοπ Ποιοτ
ποοιιοοποπ πιο πιο ποπο ποπ Βιπιπιτοιποπ ιπι Ροιποο
ποιο, ποπιο οιοποιοο οοποτο οποιο, πιο πιο ιο Ρτοπο
ιτοιπιποπ, οιποτ Ιτπτοοο Βοορτοοιιοπο ποιοτπιοΙιοο ')

.

$οιιοο πιο οιποτγοποιο Εοιπιοιτοιποπ ποπ ΟΙιτοπ ποιπτ
ποτοοι πιο, ποπο ποι ποτ ΒΙοινοι·ποιοοοπ νοτποιιιοποοο

ι

ο ΒιοΙι Ι ο τ: ΑποτοιοιποποΠοιοτποοιιποποο ιιιιοι· πιο νιιοπο
ποπ Βιοτπιτοοιοπ ιιο ΟιιτΙοιη·τιοτιι. Ιιοιρπιι; πιο ΗιτποΙ. 1892.
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Ποιοπππιπιοιπο ιο Ρτοπο Ιτοιπιποπ ιοιιπποο, ποπ πο ιπι οπ
ποπο ποπο ιο ποτ τω. Βοπ ιοποτο Οιιτ, ποΙοιιοπ ποιοο
Βοιπιοιιοιιο οιοοτ οιτοοιπποτιρτοο Βιοποοιτπιιο ποπ ιιπππο
τοπ Κοιιποιοτιοπ ιο ποτ θιοποοπ Ζπιποιιοπ Ηιοιοτ- ποπ
Νοοιιιιιτο, οποτιιοΙο ποτ οτπιοπ 8οιιιποππρο!ιο ποπ ποπ
Αοποιοοπ ποπ οτπι.οιι ΒοιιιοοποοΒοοπ, νοτποοιτι, οιοοιι
ποιο Βιπι οπο ποοιιοοιοοιι Βγπιοιο, ποιοιιοπ ποτ νοτποτ
ποπο ιοποτ (ιιοιποιο πιοπι;, πιπο ποπ ποτ Α. νοτιοιιτοιιπ.
Ποπ Μιι.ιοιοιιτ, πιο Ιοιοτοιοπ Πινοτιιιτοι ποπ Κοριποτιποπ.
πιο νοο ποτ Α. ποτοιιπ πππ πιο Βιοι νοτποτοι.. Βοοιι
ποιτοποιοο πιτ πιο 8οοιιο ποποποτ.
Ι)ιο 8οιιιοιιπιιο.πι ποπ ΜιιιοΙοιιτοπ πιτπ νοο Βιπιπο
ιππποο ποτοιιποποο, ποιοιιο ιιοπρι.πιιοπιιοπ πππ Ζποιοοο
ποτ Α. οο.τοιιπ οιτι. ιιιτοιι Πτπρτποπ ποιιιποο (Α. ιππιιιι
Ιο.τιπ Μι., Α.πιτιοπιππιοιποο, Α. ριιο.τγιιποο οποοοποοπ πππ

ιποιιιοποπ ιποπ.). Πιο Α. ποτοι;ιπ πο. ποιοοιιιοι πιοιι ποτ
πο οιοοιπ οιοπιποο ιιιοιποο Αοπι:οοοο, ποπι Βοιποπ οπτο
ιιοο-ιτιπροοιοππ, ποτ ποΙιτοοπ ποπ νοτΙοπϊοπ ποτ Οπτοιιπ
ιιο Κοοοιιοοιιοποιο νοο πιοποτ πιοιι οππινοιοι, ποπ ππτοιι
πιο Ε'ιπππτο πιπποτι ιο πιο ΡοπιτοοποοΙο ποιοποι.
Ππτοιι ποπποιοο Θοιοππποπτοιο πιο ποτ $ροποιοπο ποπ
Ε'οιποοποιοοπ ποπ ΒΙπι οποοιιιιιτι, ποπ οπο.τ πιοπ οπ
ποοριπποπιιοπ 2-Β Αοπτοιιοο ποτ Α. ιποοιποοο ιοοπ.,
ποιοιιο πιο Ρ'ιπππτο. ροιτοποποποιποπο πιο Ροπποπο ιιο
οπι.ποοπ, πιο ιιιοιιι; ποτ ιο ποτ $οιιιοιπιποπι ω Οοιιπιοο
ιοποιοιποοο νοτοποιοοο, ποοποτο ποπο τιοίοτ ιο ποπ
Κιιοπιιοο οιοπτιοΒοο. Αποποτποιο ιποποο ποΙιι ποπο ποπο
νοο ποπ οοποτοπ Ζποιποο ποτ Α. οπτοιιπ οτι. ιποιοο
Αοπιοιιοπ ποτ Κοοοιιοποτοπιιτοπο πιοοοιι, πιοπο ιοποοιι
οιιιποιο οπιιιιιτοο επ ποΙιοπ, πει.το ππιι0ι.ιιιο.
Ποπ ιοοοτο 01ο; Βοιιοοοιιο ποινοιιι πιο νοτιιοι` ποπ

Βιιποοοποπο ιιοπιιοι οιπ ιο πιοιι νοΙΙΙιοιοιποο οποοποπ1οπ
ποοοπ θιοπιπππιπιοπι, οπο ποτ Α. οοπιιινο ιοιοτοο., οιποιο

Ζποιοο ποτ Α. ιιοπιιοτιπ πιοπιιποοπ. Αποπτοιποποο οπι
ποιιοο ποπ Οοιοιπποπ ποπ Μιιιο1οιιτοπ ποπ ποποο ποπ ιο
ιιοτοο, πιο πιο νοο ΡοΙιι2οτ π. Α. οοποποιπιποο ποτ
ποο, ιιοπιοιιοο ποπο ΒιοΙιΙοτ πιοιιι. Βιιοοποποοιο Ιο.πποο
πιοιι ποιοιιο πο.οοποιποπ ππιποιιοο ποπ Ατιεοτιοπ ποπ οπι

|ποποοποπ Κοοοιιοοπ ποπ ποοοπ ποπ ιοοοτοο Οιιτοπ. Νπτ

πο ° `. :Ε
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επι πιει 8τεΙΙεπ. επ εεΜεπι ΒεΒΜπε - τιπ Μπετεπ Πιε
Ιιετειι.πεε
- ππά επ εετιιεκπ Επάε - επ άετ ΑιιειπτΜ

άπτιε άετ Αεπεάιιετε - νετεΜάετ ετετι άετ ΒΜτεττεπι
πιττ άεπ ΘεΓϋ.εεεπ άετ Πιπεεεππε.

Βεεεπάετε ε.πιιτοπιιεετιε νετΙιτιττπιεεε εεετετιεπ ιιιιεεετ

άεπι πεετι Πιτ Με 8ετιιιεεΙτε ΜΜΜ, Μ Ε'ετΒε νι·ειεΙιετ Μεε
τεεΗττε Νεετεεε άετεεΙεεπ νιετΙετε!ιτ πεεΙι πιετιτ εε

8ιΜετιετ Μτά. ΒιεεεΙεε Μτά πετιιτιετι, πεετι άεπ Ππτετ

ειιετιιιπεεπ νοπ Ετ εΙιΙετ, νοπ εΜετ ππτ.ςεπιειπ τεειετειι
τειι Μειπετε.π ειπεεΙιΜΙτ, Με Με, Με Μεε επ ΜΜΜ
εΙιεριεετιεπ 8ετιπιττεπ ετΙτειιπεπ Μεε, ειπε άτει Βτε.ττετπ,
εΜειπ τιιιεεετεπ, ιπιτττετεπ ιιπά Μπετεπ, επεειπιπεπεειετ.
Π”. ττιιεεετε ΒΙε.ττ ιιιππϋΙΙτ Με $ετιπεεΙιε Μ τοτε ιιπά ει!
άετ Με θιτιιπάτεεε Μι· άεπ πιτιεεεεπάεπ Κπεετιεπ, ΜΜ
τεπά άεε Μπετε - Με ΟτππάΙιεπτ - Με θιτιιπάτε.8ε
άεε ΜοΜεΙπε, άετ Απεεεπ-ΖΜεεπεπΜιπά άετ 8εε.Ιεπ εε

Βιετιτ. ΖΜεετιεπ Μεεεπ εειάεπ ίεετεπ Ρτε.ττεπ τιετΜάετ
εὶετι άεε ερεπειεεε ΜιττεΙετε.ττ,Μ άεεεεπ εειττειπΜε.εεΙιεπ
Με Με Βιιιτεετεεεε νετΙεπτεπ. Με Μπετε Βιεττ, Με
θτιιπάτιιιπτ, εεΙπ; ειιπε Ππτετετεετιππε Μ Με Μειπετεπ
άεε τιιπάεπ Ρεπετετε πω, Με Με πε.ετι Βπττ'ετπιιπε
άεε τιιιεεετειι Βιεττεε εεπετιιτττεπ Μ.εετ.

ΜιτΙιΜ Μεετ Με Με ΜεεΙτετιΚειτ πἰεΙιτ Μ Αετεάε
ετεΙΙεπ, άεεε άεπ ΜΜτεετεεπτεπιεπ, ννεππ Μεεε άετ Ζπ
Βιιιπε Μ άεε ερεπειϋεε ΜιττεΙΒΜττ ετϋΙΪπετ τετ, άεττ Με
άεπιτεε.τ ετ1πετιΒετεπ νετΙιτιιτπιεεε τετ Μτε Ψεττετνετ

ετειτιιπε τιπάεπ, ιιπά άεεε Μ ΡοΙΒε άεεεεπ, ετιπε άεεε
εε επ εΜετ ΠιιτετιετεεΙιππε άετ τιιιεεετεπ Κερεε! ιιπά

Ζετετετιιπε άεε ειπεεεεπάεπ Κπεεπεπε επ Κειπιπειι
ετειιιεΙιτ, Με ΘετιπεεΚε τεειιττ ειιεεεετεεεεπ ντετάεπ Κεπιι.
Απάετετεειτε Μεεε Με εττειιεε 8ετιειάιιπε άετ θετε.εε

εγετειπε άεε Μπετεπ ιιπά ιπιττΙετεπ ΟΙιτεε νοπ ετπειπάετ
Με Πεεετέτειι“επ εετετετεπάετ Ρτεεεεεε επί Με Μπετε
ΟΙιτ επτεετιιεάεπ ετει:τιινετεπ. 1)ιεεετ Ιετετετε Πιπετεπά
Μτά νοιι! άετ Ηειιρτετεπι1 εεΜ, ινεεινεεεπ ειπε Νε
ετεεε άεε Μπετεπ ΟΙιτεε ττετε άετ ΗεπτΜΙιειτ άετ ΟΙιτεπ

ετΚτεπΙιππεεπ πεεττιεπρτ εε εεττεπ εεεεεεπτετ Μτά, ππά
άεεε Μεάετιιπι ππτετ Μεεεπ εεΙτειιειι Ε'ειΙΙεπ άεε τιτιεΙο

ΒιεεΙιε Μεπιεπτ Μετ ειιιεεεΙιΙιεεεΙιετι άετ ΒετιετΙεετι ετΙάετ,
ειπε ΚτεπΙΜειτ, άετεπ Νειεππε επ τιετει·ειτ'ειιάειπ πτω
Μεεε, πεετετιεετιεπ Ζεττ”ειΙΙ επ ΜΙιτεπ, ΙιεΙιεπτιτ ιιπά ειε
ΜτεΙιτετ τετ.

Βειτπ ΚΜάε εεετεΙτεπ Με Με νετΙιεΙτπιεεε Πιτ άεπ Μ
Μεεε Κεπιτπεπάεπ Ρι·εεεεε επιιετιεετ, ιιπά "τετ Μ ΒιιεΙ:
ειεΙιτ :τετ Με άεε Μπετε οι” εΙΙεειτιε πτπεεεεπάε Κπε
επεπεπειιΒιεεε· Ι)ετ επιεττεπειε ΚπετρεΙ, ινεΙεΙιετ Με
ειιτ εΙΙιπετιΙιεΙιεπ ΕιιτΜεΙτεΙππε εεΙε.πεεπάεπ Ηεπιτειιιπε
άεε Μπετεπ ΟΙιτεε πιπε;ιεετ, Ιτιεετ ειπε ρετιεετεΙε νετ

Βπϋετιετιιπε επ 8τεπάε Κειπιπεπ. ειπε ινετε!ιετ Με πεμ
πιεΜ τ“εετειι,εΙτεπεετιιτιεττεπ ΙιπϋεΙιετπεπ ΤτιειΙε άεε ιπ
πετεπ ΟΙιτεε - Βεεεπεεεεε ππά ΒετιπεεΙτε- επτετεΙιεπ,
ΜΜτεπά Με ιιετΜπετειι Ρεττιεπ εΜετ επετιεπάτεΙεπ
ΟεεΜειιτιεπ ππτετΙιεεειι, ιιπά Μ ερεπειεεε Κπεετιεπεπε
ετεπε ιιιπεεινεπάεΙτ ινετάεπ. Βιεεετ Ιετ2τετε Ρτεεεεε
τιπάετ ετετ Μ άεπ ετετεπ Ι..εεεπετε.Ιιτεπ εεΜεπ ΑεεεΙιΙιιεε,

άετ Κποετιεπ τετ άετιει· εειιτ τεε!τετ ππά ετιιττειετι, ππά
Εεεε εεεετ Ιετετιτ ιπιτ άεπι Μεεεετ εεεετιπιττεπ πετάω,
Μιε επειτα· πἱεΙιτ ιπετιι· πιιιετιεΙι τετ. Με ΕττετιιπΘεπ θε
Μπεεπ. εε επ εε.εεπ ιπἰτ Πιπεεπιιπε άεε Μπετεπ ΟΙιτεε,
νοιπ ΜιττεΙετιτ Μτεστ εάετ εποε νοιιι Απττιιπι :Με Μ
Με 8ρεπειεεε, νετετειιεπ Με πιει· ΜΜΜ πιι.ετι Μτεπ
8ειτεπ τιΜ, ιιπιετειτειι ιιπιπετ ετϋεεετε Ρεττιεπ άεε Μπε
τεπ Οτιτεε, Με Ιετ2τει·εε Με τοάτετ $εεπεετετ Μ άετ
ΕττετπϋτιΙε Με ιιπά επττ”ετπτινετάεπ Κεππ εάετ ει.ιιεεε
ετεεεεπ Μτά.

Ι)τε]επτεε ΕτΚτε.π!ιιιιιε, ινεΙετιε ειε Ιιτιπ'άεετετιπιτ Με

εγτιπττιπεετεεε ΓΜιττ, τετ, Με εετιεπ ετιντιτιπτ, άετ ΜΜΜ·
Ιε.ετι. Με θτιτιάεπ επάετεπ Πτερτιιπεςεε εεεεπ Μ εεΙτε
πεπ ΡΜΙεπ Με ΠτεεεΙιε εε. ΙΞε εΜά εποε Βεεεειετι
τππεεπ επεΙιετττ ιτετάεπ, Μ ινετεπεπ Με Ι.ετητιπττιπεετεεε
ει.πεετιετπεπά ππεετιειιειε νοπ εΜετ νοττιετεεεεπεεπεπ

ΜιττεΙετιτεπτιππάιιπε ειιτττειτ, ιτε πιιιπ 8τειιετε εΜε ιπτ
ιπε.τε Οετεειπγετττιε άεε Ε'εΙεεπεειπεε ιιππεΙιτπεπ επ Μπε
εεπ. ΙεΙι εετιιιεεεε τπιεΙι ιιιεετ άιιτοΙιε.πε άετ εετιετι ε.πάε
τετεειτε νετττετεπεπ Απεεπε.ιιππε επ, άειεεΜε Μετ ειπε
ΜιττεΙεΙιτεπτετ1πάιιπε νεττιετ8Με, ιιπά άεεε άπε Πεεετ

Βτειίεπ άεε Ρτεοεεεεε επί Με τιετ”ετ 8εΙεεεπεπ 'Πειτε
άιιτετι Με εεΙπ εΜττετεπάε ΤτεπιιπετίεΙ1ρεττετεττεπ πιιτ

εεεάιιεττετ Μιτάε.

νοπ Ιπτετεεεε τετ άεε νετπεΙτεπ άεε Ν. Μετε.ττεπετ
ε.ΙΙεπ επ εΜετ εεάειιτεπάετεπ Ζετετετιιιιε Π1τιτεπάεπ Ρω
εεεεεπ άεε Μπετεπ ΟΙιτεε; άεετι τςιεετ εεε Μετ Με Τε
ρεετερτιτε ειπε νεΙΙΙ:ειπιπεπ Βεπϋ8ειιάε ΕτΜετιιπε.

Βετιεπ νετ εεΜειπ Ετπττιττε Μ άεπ Ρετιιε τεειιιΙιε Με
:ιι εεΜειπ Κπἱε τιετΜάετ εἱεΙι άετ Νετν εεεττιιιΙε άετ'
ετιετετεπ 8εΙιπεεΚεπΜπάεπε, άιιππ ντεπάετ ει· ετετι τ'ιιετ

τεεπτΜπιιεΙτε πεετι ΙιΜτεπ, επττετπτ ετε!ι ιτπιπετ ιτειτετ
ιιπά ττεττετνοπ άετ 8ετιπεεττε, πιπ 2Μεετιεπ Ρ'επεεττε
ενιιΙιε ιιπά ΙιετΜεπτε.Ιετπ Βεεειι€επεε τιιπειετιεπά, εΜ
ιπετιΙιετι εεεεπτεττπιε πεεΙι ππτεπ ιιιτιεπεεπιιτεπιτεπ. Βε τετ
άε.τιετνετετεπάττετι, άειεε πετ ιεειιττει· Νεετεεε άετ ΒετιπεεΚε
εάετ επετι πιιτ νοπ ΤτιειΙεπ άετεεΙεεπ εΜε ΡεειιιιΙιεΙΜιιπιιπε
πτετιτ νετειιΙιειπιπεπ ετεπετιτ, εάετ ντεππ Με Μ. τετ, εΜεπ

ρε.εεεεετεπ ΟΙιε.τειιτετ τττιετ, Μάειπ ειε πιιτ Αειιεεετιιπε
εΜετ Νειιτιττε τετ. Απάετε νετΙιτιττ εε εἱετι _τεάεεΙι Ιιετ

8εεεεεττττππ8 νοπ ΒεεεπΒεπεεπ. Βε, Με εεεεικτ, άετ
Ρεετε.Ιτε Μεε ΒΙειεΙι ιιπτετΙιεΙε άεε Ιιοτι:οπτειιεπ Βεεεπ
Βεπεεε εετιπάετ, εε Μεεε ετ πεττιιιτεπάιε Μ εεΜετ Οσπ
τιιιιιιτετ εεττεππτ ντετάεπ, ινεππ Με 8ειμιεετετ εποε
ειιιεεεπ πιπ άιιτεΙιττετειι. ΒΜε ΒεεΙειτετεεπειπππε άετ
Νεετεεε νοπ Βοεεπετιπε:επ Μτά άε.Ιιετ τιπιπετ ειπε Ρετε.

Μεε άεε Ν. ΜειιιΙιε εοΜ.

Ριιετ εεπετεπτ πεεεειεΙιτεπ Μι· πετ πεετεττεετιεπ Ρτε
εεεεεπ άεε Μπετεπ ΟΙιτεε θεεεπιπεεΚεετετιιπεεπ, ιιτεΙεΙιε
ειετι επί άετ εεττεεεεπΜτειιάεπ 5ειτε εΜετεΠεπ. ΒεΙτιετ
τεάεπά εΜά ειε Μιτιιετ Μι, άει τ

ο
.

Με θεεεπιπε.εΚεπετνεπ,
Με Οτιετάε. ττπιρεπι ππά άετ Ν. εεττεεπε ρτεΜπάιιε ιπι
πετ 2ετετεττ ιιιιετάεπ εΜά. ΒεεΙι ιτειπιπεπ Μεεε Ετεετιετ
τιππεεπ επετεετιν πιεΙιτ Μιτπετ πππι Βειιιιιεετεειπ ιιπά ειιτ

Αειιεεετππε, πειπεπτΙιετι νιτεππ Με ΚτεπΙιτιειτ Μ τ`τΜιετεπ

Εεεεπετεπτεπ εεεετειιτεπ τετ. Με ΒεττεΙΤεπάεπ εεΜ3τι
πειι Με επ Με Απετει!εετεεπειπππΒεπ, εε άε.εε νοπ! ετετ
άπτετι ειπε εεΙπ 8επεπε ππά άετετΙΙιττε Ππτετεπετιιιπε
άετ Βετεετ πεετιεεΜεεεπ ινετάεπ Κάππα». Ιπ ερεττετεπ
Ι.εεεπειετιι·επ Μτά άετ ειπρτεπάεπεπ ΘεεετιιπεεΚεετετιιπε
εετιτ ρτειειεε ΑιιεάτιιοΚ τετΙιετιεπ.

Πεεετ $εΙιΜπάεΙ ιιπά θΙειετιεεΜεπτεετει·ππεεπ Ιειιτεπ
Με Απεε.τιεπ εεΙπ νετεεΙιτεάεπ. ΟεΜΗιπΙιετι εεΙιεΜεπ ειε
ειπε ππτετεεετάπετε ΒεΙΙε επ εριεΙεπ ιιπά ιπιτ άετ Ζειτ
νεΙΙΚειπιπεπ επ νετεετιΜπάεπ.

ννειε άεε Θετιετ ε.πεετειιετ, εε τετ ιπιτ Βιετιεττιειτειπε
πετιιπεπ, άε.εε άειεεεΙεε νεΙΙΙιειπιπεπ ε.ιιτεετιεεεπ τετ. Βε
τιετιτε, ινεΙετιε άεε θεεεπτΙιετΙ εεΙιε.πρτεπ, εΜά νοπ! επί
Τετιιεετιιιπεεπ ειιτάοΚειιΓϋτιι·επ, ινετετιε εει άετ (Μπότε

ρτιιτιιπε άειτιιπτετ εεΙε.ιιτεπ εΜά, Μάειπ ειπε Ι.ιιιιτΜι.Ιιτ

πετιτπιιπε νοπ άεπι επάετεπ ε;εειιπάεπ εάετ Μιεττιεπρτ πεετι

εετειριτεπάεπ Οιιτε εττετετε.ΕΜ 8ιππεειιετν, άεπι Με Επά
ετεειπ Μπιτ, Ιαιππ επί ειπειι ερεειτιεεΙιεπ ΒειΖ πιοΙιτ ιπετιτ
τεει8ιτεπ, εεειιεεινεπτε Με άετ πτετιτεετιειιΜεε, άεπι άεε

Απεε Μάτ. ΠΜ Απιιετιιπε, άεεε Με ΘετιειΙΙινειΙεπ νεπι
Ι(πεετιεπ Μτεετ επί άεπ Νετν ιιεετττει.8επ ινετάεπ, ππά
άειάπτετι ειπε Ι.επτινεπτπεπιπππε εεάὶπεεπ, !τε.ππ Με:
επάετε ετΙιτε.ττ ινετάεπ, ειτε άεεε επτινεάετ ειε Γεττράεπ
εεε άπτετι Με ΞετιτιάεΙΚπεετιεπ επί Με ε.πάετε, πεετι
Ιιειεπάε ΟΙιτ Με ετίεΙετε, εάετ άε.εεΜιετΙιεπρτ άετ ΒεΙιεΙΙ
πιετιτ εΙε $ετιιιΙΙ, εεπάετπ Με ΙΒτεοπτ1ττετιιπεειπρτιιπάεπ
ιιπά πιιτ ΜΙεεΙιΙιετι Με ειπε θετιετεινε.Ιιτπεππιππε εεάειιτετ
ινιιτάε. Μ άεπι ετπετεεπ ΓεΠε εΜετ άερρεΙεειτιεεπ
$εΙιπεεΙτεππεετεεε ιτε.τ Με Τεπετιειτ εΜε τεΙΙΙτειππιεπε.

ΑπεΙι Με επειεετινεπ θετειιιεεΙιε εΜά ΒετΜ8 ππά εε

Ιτιειτεεπ Με ΚτειιΚεπ ΜΜΜ εάετ Με ειιτπιεπτ.

".- . .--.4Φ
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Πτσ Ρτοααοαα ατασατ Ρττττσ τστ ααοαα νττατα-ααατα, τα
στινα 'τι αττστ Ηττα ιτατ αατ '1'οα στα, ααα αατα· ασ
ιταααττστιτα Ρατεσ νοα Μσαταετττα. τατσ ΠαττααΒααααστ
τσι, ττταστοα στττατταατααατ,στασασατ τσαΒα·τσττασ.
α. Ρ. ατα .ταααατατταστιαα,2 αααταα ατοατιταστι, ααταστα8.
Αιιι.ταατ.1898 τα ατα Οτατααττοαασταααααατ Κταααταιαατιτιιαα.
τατσσατιτσατιτ.,ςσαατιττααατταιτσατιαΚταα τιστ'αααστοατα στασατ
τιιισσσι·ατ.νατιτνααττσστααΖασιααασ. ναι· ττα .Τααταα αατ σα
8σααττασα αατοτιααιααοατ,εστι. ααι· Ζστι ασστσαι: Οατατιττασσ
ααταστασττα.ναι· 8-4 Μαααταα στστττσστοαστααΕττααιατιααατ
ταατιιααθσαταατσαατιτσατα. 1)τα Πατστ·σασααατ.τ·ααα ι·σατιτσα
Οατσα"μα, αασσ αατ α.ιισαστσθσααι·α·αιια·ααι: Ροτγραα τωρα
τττττταατ. Ισα ι·οροαττταστασΟρσταττσα, αατα ινσττι.σ σταα
ατσατατιστατσ α.ατισαοσα ττααττσιτσα,μας το". ααα αατααι·ιιι:
αααα ατασαιατοααταιτσαστ. Ατα θ. 8στιταιιιαστιται·ασ. ααι:αασαι
ατα Παταταιιααααα·ασασσταααΒατ`ααασι·α·σασατιαττα,ατσΒεατ
σατοραταττ0ανοτασαστατασα. Ισα ττσαατσαααστ σσασταττταα.
αασσαατ Ρτοασσαασαιαστοτασασττασαστττσανοτ1ττοαιιασααοταιατ
αατ. αατα Ααττατα, ατττιστοτιι·ααα Αατταστταα.αττιιιαταττ(ττα
ααται.τοασα τασααασσιαττττττττ·ατσα. 1)τα θστιατστταττααατσααα
οαατ Βσστα ασι·αστασαττσασσαστοα τα ασα θταατιταττοασαατσατ
τταασιι. ΑτταΒατιτασααα 1ιτττιστοατσατνατασα ααστατσατ αστ
αταετ ααα αττσαΚταατταατ'ισααττ'ατατιΝσατοττσααα ατττσα
τσσσααστοααατ'ασαιΡτσιασατοτττιταατσαι.ατισατιστσσα,σαα·ταταα
τσα ματια ααταιιτὶιαατστσ. [ττα Βααταατστιαταττοασαατοσσταττε
ααι· ττατττααα1ισ.ρρσαατταααα·ααα Γτταττοιι αστασττιστιααι·σα
Νττατα. Βατ ιτίααανστταατατα αατααΒαττοττττοαιιααατζαι:νοιι
πατατα, ασ ττατ 'ααοοα στασ οαιρττσαττοασσττσασασα ι·σσατισα
Ααα·σα στα. Ι)α ασ Αααα ΜατιαΒασστιταασαατνστασα τιτοαατσ.
Κατα σε τα Ροτεσ ααι· αασσσι·στ

ααστιτασστΐαα
νστραα,ςιιαα αασ

Κτααασ σστταασ αατ Ααα·ατιττττετ,σαατι οι·ααααττ.τασατιτνττταα
ατα ασασσααττνσαι1αγροργοα. 'Ποια αοτα·τατττα·σταταρσαταττσττ
σσααι· Βααιιαατααα τα; ατια Αααα ττα 1τττιστααα·αα θτααασ
ααα αιιιαστ.ατα ααι· οτασαατται·ατττ·αι·ασα.
Αττταττατττ·ααι:ατσααταΝαοααααααατααι;αατΠιιτιστ αα τααασ
αα αααστα. σταττααισααταατσιαστταα.σατε,ασ νατα;ταΒαααατνατ
ταα2-3 ντ'οσασα,ααα σταστοααααι νστααααννασααστατασιστττα.
Υσα στασι· τιι.ττοααττααι·σαα;αττττιττσαΝαααααααααταααττοαατα
αατιατατααι. ατα Βσαα αστα. Αττι τ. .τααιιατ1899 ινττα ατια
Κταα τιιτσασττα στααιτιττασσστστνστντιιατ·τοστααΖαστ.ααασ σ·
ατιιαατ. Ηταται· ασια Οατσ, τα αατ Πταα·σαααιτατιται·αοατιαα
στατισααστιτττατασαΓτσι.στ,ναι· τα Βαιιτ. τα αταστΑασασααααι;
«τα στι". 2

Εξααατατι:αατταιστατα
εααεττταϋσ. τα ασστ:αααστασ

αασσαι·στατα σ Βασι·σττσα,αατ ασταΡτοταοατ.οττιιιατναι·σασται·τι
·ιιασαατααα θταααταττοτισαατααταατ,ααστι ααι·σα ττιαττιτστσστ
Εαιται·αιια,α,·στοα τιτατσσσΚαοστιααττασασαρτασσαιττισα,ατια
τσαατα ααι· Πιαασαααι; ααι· Καοσασα στοα ταιια ααττταττα,ααα
"τσι στατι·αι·τιτααστοα ατσ Βαατιτα·τιαττσαατσταττσατνατταααα
ιι.ττσαΒταατααι;στι ατα. 1αστι·ατασαταττττσαασα στοα ατα δα
τιααστ.στατσατσαττ'ατασα,τστινταττατααιιτιστ ασατιατατασ'1'αεα.
ααι αι·αταασατσΒααττταααασαΠααιραι·τταα ααιστ Να τιτααττα
αατ Βαταταιιαα ατι αι·τα,α;σα,ααα ατνσττσαα,ατα σταα αατττσασ
Πσαιαττταττοααατ Βατιασστατστοα ιιαστιτταστιαα τασσαα. τατσ
Κταα ντατασ αατ αταΒτατ.τοιιαιιτα·σαοτααισα,να” τττταστντσα·σα
Βα.ιιιααιααι.ισταατατιτ ιααα,·ττσα,ασανασααα·αι·. Ατα θ. .ταααστ
τσα·ιστσα αααα Ααττταααα·αατΟτιταιασσασττιααατατται·αααιταατ
θτααατιιττοασαατα σασραστααΡατττσα τα Οατοτστοττααατττοσσ
νοττττοιατασατ'ιστ. ττα αατασστιαττ'ααΙτατ'τατττασσστοα_τατατατα
ιιιαααττ€σαΚαοαασατταα·τασιιτααττ'ατιιαα,τατι;σταστα ατνσττσα
θττττ'ττττι·αστα τ.τ·αιιαστΒοτ;σαρ,·ααεατι Ταμταεατ'ατασττ:.[ττασο
τ'ιατι;στατα Ηατιτα στνντασστοα αττσστττανοττττοιαιασαεταττ,
ιαατιστ αοατισανντιταααττιταιιασαιαατ ρ,·αττταττ.αταααΒαταστα
ιτατσΗαατα νται·αα ιαττ .τσαοτοι·ια,<;ααστατατισατι·τ.Ζατα·1στοα
σατται·αταΠαπ· Οοτταα·σν. Κττταααατ ατιατιστστι:ασταττττισ
σααττιταρτισΔημ.
1)ατ Ψααανστταατ Βαατ ατιανσα Βταττσα. τ)τααατ'ααα·ασατιι·
ασταΠαατα τσττττστασττ.στατι,νοα ααα Βαααστα αττστρ,·ταρτ
ααττατατι·ααα·,ντιστσαατα τατααια`οι·ταατιτσττσααατσα 'Ι'τααστιταα
τατ.τοααιιαασα Βσνατατιι ιιαισταττττατνντι·α,αταα·ατσαχσαττταα
αστια νατααιιατνσαααατνοι·τ.τααοτατιιααντσι·ασα. Πστιαταααρτ
τιστιατστιται· 5.τιαττοααΒ'ττττα,ντο τα νναααιιαασα αταστ·,ατασ
σαι·σαΒατιταααι· Παασττιατιταα; ιισατασατ.ινστασα αοττσα, τα
Βανστατα'ασαστι Τι·αααρτααττοαααααατσααστιιιιτσατατι.Βτα
1στατααμια 1)τααατσααα Ιτααασα, τιταασααι· ατιασαατιταται,
στιασασαοαασι·ανοι·ααταττιιαα·ααα οτιασαειασαταΡι·σσααιιτασια
Ραττατιτααασαοααστααστιττισταααττ.ντα.ι·σ.τιστττινσταααατνσατισστ
τα ασ.οτιτντιασσατντσααι·αοττΝατασα. Ισα τα” τσασα Ματ 1,
αϋστιαασασ2 τττστασΒρτασι·αιτσαττταττσααα,αταταττατασταεστιαστ
τσα Βαασσταασστιτιι.τταααα αατ Ηατιτ:ααα Ατιασα στιταστατιιαα
τνστασα,_τσαασθττταττατισαααι· τναατα·σττττττττασται·αταττ ιιαα
τιιαα·,νοα τιιατατσττρτταοασι·Ε'οται, αατ ατσ ιαατνττασστιτσθτσττσ
ατισοταατ'ατσ θι·αααταττοα ααα τααιτιοατι·σαααα νστστστιττα·.
ααι ααα 8τττατιστισατιτατιτατι ναταστιτσααα.1)αασστααατταατ
ααταττσττα αταθταιιαταττοαστα, ατα ασ ααα τσατστιΒοασα στ
ι·στοτιττιατ, ατια νοα σατασαΒα.αασι·α ασατ αταΒατασι·αιτσττιιατ.τ
ασασαατττσσατασσα νταττατ.- Βασ τίταα αατ στοα ατιασταο1τ,
τστατι:τιστασικοτασα. αταννααΕσα ααααα στοαεαι·ϋττισΕ,ιιαα σα
ατιιτστατ.στοα ατσ τσσαττατ.ατττασατααα τααααττ.Αατ ασια ττα
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ααα Οτιτ ιαασστσααι 18. .ταααατ ετστατιτατταατσ Βαατσατορατα
ττοανστα·ααοιιιταααΝατασα. 1ατασασσοαααι·στασττττταασ8ατιττ·στ
ατττταττατααασταατ._τσαοσααατ ασιασατασαατατιτ.
1)ασ Ρι·αραταταατατ,ααασταστατια α·ιιααστααστ·αΟατ ασατο
ττσαααααασσ10ασσαΜ. Αττα ννταααασιστι στα Βααασσττσσταα
ααατ.ττααατιστττααααα,σααασο αατ ααταα στοσσααασνοι·τιστ”.
τατσΡι·σαιοατοττατιιαοινταατατατατατααατατσΚτιοαασαασααστιααι;
τ'αατσα,σταστααατιτααατατττται·αααασταταττ.τιτοατιτατι,"τα αατ
αταααιαατατιααα Ε'ατασααστα,τ.τατα,ττισα8ττα·σαστιατι.τ.8σαααστταα
ννταααα8·ααααα ταασταντταααασσ νοταοτ'ασ ατα. σστασαΜαα
αααα·σααατ τιαταατττιστται·αιτσα θαατττστ'ι·σταα '1'α8·σττσααα.
τ)σατ.ττσατσι:αατ Μαατασατι τται·τασται..ατισττταιιασα,τα σσταατ
Παια·σαααα·τσι ααι· Κασσασα ταατι ααα αστττασσαα,ιτατιτσαα
αταταασι·σνοταοτσντα.ααααα 8σααασττααιττααααττσανοττττοτα
τασαΒ·τατττω. 1)ατ σαττ'αι·αταΒοα·σαΒαατ.τ·αι·ιτατστστοα ατα
τα» αοττασατατα.:τα ττισταασαιαστα Βσστα ασε ναττταα.τσαααα
ττ·οατ.ατσατιατταα.

τταται·ατα.

α. ττασααστ: ττνστσασ Αααασταιιαατι τιατ ααα τττταταατισ
Βττα αατ ρτοετσααττσα Ραταττασ ααι· Ιτταα τα ααα
τστατσατ)αασατιτσαστταατσα? Νοι_ιτ·οτοςταοτιοαΟαατ,τατ
τιτατιτ,1898, Ντ. 22.
Ψαατσαα ααι· 80 .τατιτα,τα α·σΙστιαιιτω. στοα ιαττασαι
Βιιιατατααατ ρτοα·ι·σσατνααΡατατ σα ασσσατττττα·ι:,στααττιτα"τα
πασα ααα. Βαοααααται·ατ'ατεσαααατιτ:ατιστιατιαατα·αταττσα:1)Βαα
Ζαττταττττσταααατ τγρταατισα?στα ααι·

Ραι·ατἔασ
- τασταα

ααοττσατιασοααι· τιγροατιοααττσααασ,τιιαατασαττασσα, αααισατσα
θταατατα- ιταεσατττιατααι· ασαιαατσαΕστω. 2) Παεινσττιττττατσσ·
ιαασατα·ατταττασΑατττστσασταααττοτιστΒ.στατσστοασα,τνατσασααα
Βταατιιαττνοα Ρταττατιασααατ Κτα.αττααττιαασασαααα 1,2 ααατσ
ααα ττταασταααστα.- τστ ααττιασαατσ Ρατατγσσ ιαττααττα
ττιταιανσττιι.τιτσ,σο τα ααατστσσττ.στατσ Ααστιτσττααεατασ
8·ι·ασσατσα·σννοι·ασα.Βατταννατατττ:τιααθσσατιτααατ.στεττατσΖα
ααααισ

Ιβααα
αντασατ,αατ'8.54 Μαααστ ττοτατατααατα1 ρατατιι

ττσαασ ισα. νταατααανστ 4θ αιτ.αι·σααστιααριστιτνστασαττοαατα,
αασσαταΡατατγσσσταααατ ασαι ιααααττοαααΘσσοατσααταατα·σα
τ.ατταιττσασΚι·αατταστταατ. Αατ' ααα νοτττοτατασαααα ατσαα
ααατασαααΗαιιττττ·τιστιααι· τατττταατιααενσα Παει αιτσ;ι τταΡατσ
τγσα τισαντ.ττα Ρατα.τγασααα 'Γατισα τα να. αααι·αι:ατα σ
νιτσσαα.Μα Ζατιτ αατ· ττ'ττττστ·σα ρτοα·τσαστνστΡατατγσσ στ
Κτααστα ααα _τα,ςσααττοαααΙαατνταιιαααατ στοατα ααααττσαασι·
ττΨατσαεααττ.αττ,ννοαστατα1ζι·αατιασττααα ινσταττσασΘισσσατσσατ
σααααοστι.καταααα τατι.ααττατισαατττ.τττ.αατα·σοτα·αι·ταασσ αστοι
αα8·τ.τ)ταααταατταταΒγρτιττταατσαττοτοαταστιασ1ττοταααι;ατσσατ
Ρατατγαστετ.ατσατατι ασσττατταα.1)τα Πτσασασ ττττατσ Ααα
αταττααα·αατ Ρατατγσσ αατ Βτνναι:τιααιισααταατ ναι. τα αατ
ααΙσαααατατι Ζαατι.τιιιισαατ Β ρατττσααα τω· ααγατιτσαασα
θσαααττσατισττσα.τατσατα αατ· τἔαταρτατιισΒασστα. ,ασταασατιτα
Ηοττ'αααα·σα.αα€ααττιςσττστταατταστααατ Ματια ααταρταστισααατ·
Βα,εταααααττα-αια Ζτσταασαασταααταττστοα ατται;ατι..τα τασαι·
ααα ντσταττατισθασαατσααττα ασα αοστατααΚαταρτ στοα αταστα
ασατατιτισα τ

ι.

ατααταα·ααοασαατια, ιιτασοταατιι·ννττασααατΡατατιτσα
αααιΟρτ'σττ'αττσα,ααα ααταατΙ)ατατιτττατιια,α·αατσο . «ττ.τιααασιαα
ττοα»ασι·ταταασαααταασταατατττι·ααττααααττΐστααι: ατατα·αα.ταιασ
Ετ·τττατααα;ται· ατα νστααασταα; αατ ατια τααστατατιαατ Ζαττ.
ποσα αταατ.@ααα

θα.ττ 8ι:ατα: Πστιατ ταττατιτατιαστιαατ. αστ ντ'αταα
αστ'ασαστι Ματτιοαα αατ Αανταααααα νοα ετααατ
Βατασ αατ $τρατττα. (αττταοαατισι·τααατατα.τνοσασααστιτ.
18%),Ντ (τ.)

ττα.Τατιτα189? νσι·ϋττσατττστιταιν στα.α α σι··ατοατταοτιασταα
τττταταοασαατ Ααννσααααιτ νοα Παει. αταστ.αατ8γρτιτττα,ντσταασ
αιιττ·ατατστττταταστιτισττααα 8αατισι·τταττντστανοι·αττα·σναι· αατ
αΙταα Βιαι·σταααα·σαιιταα τιατιστισαατσα. στα ασατσαττταντίσ
ασατττσασαταασταθσατααατιστασααατΠαατ. ατασι·.τισστι·ταασασα.
ααστιΑι·τ ατασαΒατιατατ'αττσαεατι·ιιαααστιΚτσσσαα. Ότο ?Μασα
τσιι αι·ταριαα10-14 θτααααα τα ααι· Βσττνναι·αισατι,τι·αιτσαααα
Κτασσα αατα· τι.ασαταα·αττααι·.1)τα Αιιτνσαααα,τ;αυτ· Μσττιοασ
αασττταυτ' ααα Αασστιααααατσα,ατσ ασταττατω· .τα.αι·σανοιι
θα ι· τι α τατ ααα αστιατ·αταα·ανντσααι·νοα Ν στα ασ τ

·

ναττ'οστι
ταα πατατα ιιιια ατιττιτα,α;αασα,αασσ ατατατατστατιαα·ασατΜασατ
ττατιατατιταατιαστασαατ ατα ατασΒταατατιιααασσαι·.Υσττασαστ
αατ ααα ααι Ι)ττασσταοι·τατ8τ.ααττττααττσαααασσατσαταττιοασατι
102 Ραττσατσαα·σαι·τττ'τ,αοινοτιταατ ττταστιατΙατασττοαατααυτια
αατσι·στσαιιαα ννταασταοττσαΒσατατνσιι. Βστ τστττττι·σαΒοιωτια
αατ.στ ατατιστατσατ νσταατασαιιαα ααααατ, στα ατιααντσαααα.
τα· ττσασαταΡαττατιτστιαααττ.αασττα ααα αι·ατσα 8 αΐοσααα αατ
Οια· ττταττατι5,0 Παω. αγατατε. ατασι·.αατ στασαΡταασττ-οαατ
θαααταρ σα νοα το Χ 50 (Και. τααεττατιστσοι·ιττατιταααασττστ
σααα. αατα νντι·αασια Ρατ.ταατσασιαρτοτιτσα,στοατσατιταατισ
ττασι·ααα τιατηιααατι ασα,α·σαααα ααα Αασστι·στοαατιτττισττιτα
ααστσιια10 ττττατιτστιτοτταιισατααα.Πω· τταρρσατα οασα ιιιια

τττττ:ασταοα.
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ιιιιιειι 2 Βειιάει·, ιιιιττε1ει:άει·επ ει· ειι Ηε.1εππά Βι·ιιετ ι·εειι.
Ηιιε1ιειι εει'εετιειεΜι·ά. Πει· Ρειτιεπι. ΙεΒε ειε1ιπιιι άεπι Μηιρεπ
ιιιε Βετι ιιιιά ΜΜΜ 10-12 ΒΙ:ιιιιάεπ Πεε·επ. Πεεει· Τε;; Μιά
άει· Εε.ρρεπ ε1ιεπϊεΙΙε άιι·εετ.πιιι άετ Ηε.ιιι: άετ Βι·ιιετ εάει· άεε
Βι1ε1εειιεε·ειι·εεειι. Ιιι άεπ ΐο18επι1επ8 ννοε1ιειι άετ δει· Πεεε
νει·ΐεεεει·, ινειιπ Με Βι·εε1ιειιιιιπε·επειιιιιε1ιε·ιιι8·ειι,ε1Ιε 2Τειε·ε
άεε ΑπετιειεΙιειι ει·ιιειιει·π. Ιιι 8 Ε"ΜΙειι νιιιιι·άεπεειι 8τε;ιεει·
.ΑπννεπάιιπΒ· άεε Ετιππειιε ειπε εεειππεπάε 8κοιιιεΙ:Με εεεεεε1ι
κει, εοιιει. Μιι·άεπ 1ιειιιε Νε1ιεπΜι·Κιιπεειι ε;εεεΙιεπ. Πεε·εεεπ
Μιι·ειι Με 1Βι·1'εΠεεεεειι€1ιε1ι άεε Βιιε1ιειιιιεεε άετ εγριιιΙιτι
εε1ιειι Βι·εε1ιειιιιιιιε·επάιιι·ε1ινσει.ε1ιείιιεάιεεπάε. Αιιο1ι ιπ Βεειιι.ς
ειιί Με θε1ιιιε11ιεΙιειτάεε Βιι“ε1εεε άιΠειιι·ιε Με Μετ.1ιοάεπω»
Με άειι ΜΜε1ιεπ. ΖπεΙειεΙι Με ειε άεπ νοι·ειιι.ι άει· Ειπϊει:1ι
ΜΗ. ιιιιά Βειπ1ιε1ι1εειεεεεειιϋεει· άει· ΙΜπι·ειειιπ,ε·εειιι·- άεε
άετ8ε1ιιιιειΜτειπειιιιπά ΒεειιειιιιιοπΚειτε·εε·επϋεει άειι 1π_ιεειιε
πεπ. Πιιι ειπ Πι·τ1ιειΙ .Με άει·ϋεει· ειι 1ιι1άειι, σε Βεειάινε
ι·ε.εεΙιει·ιιπά 1ιεΐι:1κει·πιιι'Ι.ιειειι πεε1ι Μεεει· Αι·1.άετ Αιιννειι
Μπι;; νοιι Ωιιεε1ιειΙεει· εάει· 11801ιάεε ε1τειι ΜειΙιεάεπ, πει·
Με Ζειι ιιοε1ιιιι 1ιιιι·ι. ινε γει·ι.
Γιεεε: Πεεει· Με τιιετερειιτιεεΙιε Αιιινεπάιιιιες άεε ΜΜ
ριιιε 1ιει ΑειΙιιιιε ει·ειιε1ιιεΙε ιιιιά ΕπιρΙιγεειιι. (πειι
εΙιειιει· ιιιεΜειιι. ννεε1ιειιεε1ιι·.1899. Νι·. Τ.)

. Πε.ε .Τεά ι πι π Μι·ά νοιι Ηει·ε ε ιιι Πει·πιετ.εάτ11ει8·εετε111.
ιιπά ιετ ειπε Αάάιτιεπενειειπάιιιιε νοιι .1οά ιιιιά 8εεειιιϋ1 ι·εερ.
Μειιάε161. νοιι επάει·ειι, .Τοά ιιιιά Με ειιτ1ιεΙιεπάεπ Ρι·ερε
ι·ε.τ.επ(.1εάι·ιιεε,<.ιειι..1εάνεεε1) ιιιιιει·εεΙιε1άει. εε ειεΙι άεάιιι·ε1ι.
άειεεεε ειπε ΜιεΙιεΙιε ε1ιεπιιεε1ιε νει·ειιιάιιιι,ε· 2Μεε1ιειι .Νά
Μιά Εεεε άει·ειεΙΙΙ. Βε ιετ ε.ιιεεει·ει.εεειεπΜε ιιιιά εεΙΙιει. 1ιεΙ
ιπεπεεεΙεπεει· Αιιίεεινε1ιι·ιιπει ίιπάει: Ιιειπε ΔεερεΗ.ιιπε νοιι
.Ιεά πειιι. Απ άετ ΡεΙιΜιπι1ι ιπ ΗειΠε ινιιι·άε άεε .1εΜπιιιω
Με: ιζειιεεπ Αιιεε.1ιΙ νεπ Ρε.ιιεπιειι, Με πω.» επ Εεεε. Ηιει1ε
:ιιι Βι·1ιι·επειιιη;επ άετ Αι1ιιιιιιιιεεει·εειιε 11ιιεπ, ιιι Αιιινειιάιιπε;
,ε;ειεςεπ. Ππτει· Ιετετει·ειι 1ιε.ιιάεΙιε εε εἱε1ι ειπ Αει1ιιπε Εποπ
ε1ιιει1ειιιιά 1πιιι ειιεπιρ1ιγεειιι,1ιεεΙε1ιετ.νοιι εΙιτειιιεε1ιει·Βιοπ
«πω. Εε πιει· ε ειιι 10 πω. .1εά επι1ιεΙιειιιΙεε Με ειπ εε
πιιιετ ιιπά άε.νοιι τεε·Ιιε1ι2-8 'Ι'1ιεε161ΐεΙε·εεε1ιειι. ιιι Τ1ιεε
Η311“ε1νο11,:ιι 8,5 :ιπε;ειιοιπιιιεπ,Μιι·άε ε1εο θ,85.Τεά ειιι1ιεΙτειι,
ειι:ερι·εε1ιεπά0,457 .1‹›άΙ‹π1ἱιιπι.Πιε Ι.εε1ιε1ιάπτεει·ειεΙιιε Ι11επε,·ε
.Ϊοά 1ιιεΙτειεΙι ιι1εε ιιιιτει·ιιε11ιάει· εοπετ ἰιεΙἱειιειι .1οάΒ·εεειιι
Γει·ιιι άεε ΑΙΙιεΙιεε.ΙΖεε. Πιι 08112011πειιιιιειι 18Ρετιεπτειι πιιε
εετ1ιπιειιεεπεπ ΒεεεΙινει·άειι άεε .Ιοάιριπ ιιιιά ΜΜΜ· ιιιειετ
εΙιιιε ΨιάειΜ11επ, πιιι· ειπε Ρετιειιιιιι ετ1ι1ειτειιε.οπ8τεει€ειιι
θε1ιι·ειιι·1ι,άεε ΜΜΜ ιι·ερ;ειι εειπεε εΙιεειι θεεεπιπει·Ιιε ιιιειιτ.
ινειι.ει· ειππε1ιιπεπ :ιι 1ιεπιιεπ. Ιιι ε1Ιεπ ΡεΙΙειι και· ειπε Με·
Μι·1ιιιιπ8 άεε .1οάιριπε ιιιιϊ άεπ Κι·ειιΜιειιει·ει1ειιι' Γεετειιει.ε11επ,
ιπ ΐεει. εΠεπ ειπε εε1ιι·εἱιιιετιι;ε. ιπ ιπε.ιιε1ιεπΓε!1ειι ειπε δεσει·
ι·ιιεο1ιειιάειπε. Πειπειιεπ πει άεε .1οΜριιι ιιιιειι Μειιιιιιι8 άεε
νει·ϊεεεει·ε ειιε1ι 1ιεεεπάειε νοι·ειιιςε νει· άειπ .ΙοάΙιεΙ1. ΒιιιπιπΙ
εε1ιεάι8τεε άεπ Μειςειι ιπ 1ιειιιει· 1νειεε, Μ11ιιειιά εε άειι
Βιιιιπ ειι ειιιει· ιπεπε1ιιιιε1 ε;ε.ιιε .ει·Μιιιεε1ιτειι Ρει·ιειεΙιιΙι επ
ι·εει. 1ιιτοιιιειιιιειιεει·εεΙιειιιιιιιεεπενει·άειιεε! άετεπεεεεεειιεπ
1)οειε πιειπε1ε εεοειι‹·Ιιτετ. Βιιι π·ειιει·ει· νει··ειιε άεε .1οάιριιιε
εε1ιειιιτ εειιιε 1επε·ει· ειιΙιεΙτειιάε εςἱὶιιειἱεε Νεεπινιι·Ιιιιπε· ειι
εειιι. Με ειε ιιιε1ιιϊε.ε1ι εεεεεε1ιτει ιιιιιι·άε. Ιπ Ρώμα Μεεει·
ΙΜΒ·επεειιιια Ιιεπιι πιεπ Με ΜΜΜ 2ειιιιιειεε επεεει.2επ, ιιιιι εε
άιιππ πε.ε1ιιπε1ιι·ειεπ Τερειι Μεάει· επ νει·οιάπειι. 8εΙιΙἰεεε
πω. εω·ειιπε νει·Γεεεει· πεεΙι, άεεε ι1ιπι ιιι ειιιιε,·επΡεΠειι Με
Με πιειπειιιιιιιε ννιι·1ιππε άεε .ΤοΜπιπε ειπε Ι‹ι·ει”ιἱεει·εΜε Με
άετ .1οάεΙΙ.ιεΙ1ειιεπ εειιι εο1ιιεπ.

. Η' ε γ ε ι· τ.

Β9ο!ιει·επιεπιεπ επι! Βεερι·εεπιιππεπ.

Η. ννιΙειειιά ιιπά Α. Βιιειι€ει·: 1)ιε Νειιι·οιεειε άεε
Αιιεεε. Επι ΠειιάΙ›ιιεΙι Πιι· Νεινειι- πιιε Α1188ιι
Ιιτειε. 1 Βεπά Ι ΛΜ1ιει!ιιιιε ΜΗ 63 'Ι'ειιτεΒειΙάιιιι€ειι.
Ψιεεεεάειι. νει·1εε νοιι .Ι

. Γ. Βετεπιιιιιπ, 1899. 896 πεε.
Αιιι.ιεπ- ιιπά Νει·νεπει·π ΙιεΙιειι εἱε1ι :ιι Μεεει· νει·άιειιετ.
νοΠεπ Αι·1ιειιειιεε.ιπιπεπεεειιιιιι.Ειπε ΠειειεΙΙιιιιε· άετ ριιγειεΙε
ςιεεΙιεπ ιιιιά ρεΗιεΙεε·ιεεΙιειι νει·1ιεΙιιιιεεε άει· ειπκεΙιιειι θειιιΙάε
άεε Αιιεεε, εει.νειεΜε ειειι πιιι'Με π·εε1ιεεΙεειιι€ειιΒεειεΙιιιπ,ε·ειι
2Μεε1ιειι Απε·ε ιιιιά Νει·ι·επεγετειιι ει·ετι·εε1‹ειι,ειπ' εε ιιι·ειτει·
θι·ππάΙει;ε ιιπά ιιι εε ννειιειιι Β.ιιιιιπεπ ιετ ειε1ιει· πειτε πιεΙιι.
νει1ιεπάειι εεε·εεεπ. Με ειι·εεεεειιιιε άει· 'Ι'1ιειεεειιεπ ειπεάει·
εεεειπιπιεπ τω· Με νει·Γ. ει·ι·ειεΙι1ιειεπ Πιειετιιι· ιετ εε εε·
οιάιιεε νι·οι·άεπ,«άε.εεάετ Ιιεεει· ειεΙι ΙειεΙιτ ιπι ι;ειιιιεπ ΠιιιΓεπι;ε
Με Με ρ1ιγειεΙεειεε1ιε,ρει1ιε1ε.ε·ιεε1ιειιιιά άιπεποετιεε1ιε Βε
άειιιιιιη.ι·ειπεε ι1ιπ €ει·ιιάε ιιιτει·εεειι·επάεπΚι·ειιΜιειιεεγπιππεπιε
επ οι·ιειιιιι·ειι νει·ιπεεε. - Βιιε νοι·Ιιεεειιάε Βπειι επτΙιεΙτ.
ΐο1ι.ιεπάεθεριιε1: 1

.

Εεεε ιιιιά Ρει·ιπ άετ Αιιςειι1ιάει·. ΙΙ.1+'ει·ιπ
ιιιιά ινωιε άετ 1πάεριιΙιε ιιπτει· ρ1ιγειοΙε8ιεεΙιεπ ιιιιά ρει1ιοΙε
Μεε1ιεπ Βεάιπειιιιε·επ. 111.Με 1.ιάι·ει1ειιεΜιά άεε πιιεεοιπιεεΙιε
νει·ΙιεΙιεπ άεε πι. ει·ειειι1ει1ε ρεΙρεει·ει·ιιιιι. 117. Πιε Μιτ
εεινεςιιιηιεπ εΜε‹:1ιεπ άεπ Μάει·ιι ιιιιά άειπ ΒιιΠιιιε. ν. Πει
Κι·ειιιιιΓ άεε πι. 1ενειει· ρεΙρε1ιι·εε. νι. Πιε Πει-πε. Βιεεεε¦

Οεριιε1 ιιιιιι'αεεεε11ειιιἰἱεει πινει Βι·πιεΙ άει· ει·ετεπΑιιτ1ιειΙιιιιε;..- Με ειι Οειει·π Μεεεε .1ε1ιτεεει·εε1ιειπειιάε 2. Αεεπε11ιιπ,ε
άεε Ι Βειιάεε Μιά ειιι.1ιε11:επΜε Γει·τεετειιπε· άεε Οε.πιιεΙε
πεσειΜε Ριεειε, ι'ειπει· θειιιι.ε1 1711.Πιε Ριοειε εγιπρετΙιιεε
νιιι. 1)ει· Κι·ειιιρΐ άεε πι. οι·ΜειιΙει·ιε. ΙΧ. Πιε Ε.ε.1ιπιππε;άεε
ιπ. ει·ειειι1ε.ι·ιε,εεννιε Με Νειιι·ο1οιιιεάετ Βιιιάε- ιιπά Ηει·ιιΙιειικ.
ιιπά Με Τιιι·ιιιιεπεεει·ειιοπ. Ιιπ 1.ιειιτ'εάετ ιιεε1ιεπειι 3 .1εΙιι·ε
εεΠειι Με ννειι.ειειι Β Βε.ιιάε ει·εεΙιειιιειι, ιιιιά πει-ιι·Μιά πειι
άε1ιι άετ 2

.

Μιει· Με Ριιριι1ειι. άει· ει. Με» Βετιι18. 5011Πε1°ν.
Ηεπι1ε.ιιερειε, ΓιιιιετιειιεΙΙ πει·νϋεε 8ιει·ιιιιςειι, άει· 4

.

Μιει· Με
Αιιε·επιιιιιεεεΙειϋι·ιιπιιειι.
Βει άετ Βιεεεεπ Βεάειιιιιιις άει· Αιιεεπε1ΐεετιεπειι ει: Με
1)ιε;.ιιιεετι1ινοιι Βι·1ει·ιιιι1ιιιιιςειιάεε θειιιι·ε1ιιει·νειιεγειεπιε Μι·ά
άεε Ύνει·|ι πιε1ιτ.πιιι· ιι11,ςεπιειιιεΑπει·1ιεπιιιιιιε εοπάει·π ειπεπ
ειιεειεειεε Βειιιιιειιιιε νεπ 8ειιεπ άετ Ρε.ε1ιεο11εεειιειι'ε1ιτειι.

Η ι ε Π
ι
ε Ι ε ο π.

ΗεπάΒιιεΙι άετ ΤΙιετεριε ιππειει· Κι·ειιΜιεπειι ιπ εὶεΒειι
Βεπάειι. Ηειειιεεεεεεεπ νεπ Ριεί. Πι. 11'. Ρεπ
εο!άτ ιιιιά Ριοϊ. Πι·. 11. 8τιιιτειιι€. 2

. ΗΜΙ
ινειεε ιιπιεεετεειιει.ε ΑιιΠιιεε. .Ιειιε, ΜΜΜ ω.. θα...
τεν ?ιεεΙιει·. 1898.ειιιιι°ω ιιιιά 8εε1ιειει· Βειιά.
νοιι άεπ πιιε νει·Ιιεςεπάειι 2 Ιετ2ιεπ Βειιάειι άεε εει·ϋΙιιιιτειι
8ειπιιιεΙννει·1‹εειετ άετ Πιε Με άει· Βε!ιε.ιιιΙΙιιιιε άει· Βι·1‹ι·επ·
1ιιιιιεειι άεε Νεινειιεγει.ειιιε (ειιεεε1ι1.Θε1ιιι·πει·επΜιειιεπ)ε;ε
Μάιιιετ. Απ άει· Βεει·1ιειι.ιιιιε ειιε1ι Μεεεε Βιιιιάεε Με ειι:1ι
Μεάετιιιιι ειπε ΒειΙιε 1ιει·νοι·ιεεεπάει· Αιιτ.οι·ειιεειΙιει!ιε·τ,Με
Με ειιιιεΙιιεπ ΑεεεππΜε άεεεεΙ1ιειιπιιι ι;ι·0εεει·ΑιιεΠ11ιι·1ιειιΚειτ.
ιιιιά ΚΙει·Ιιειε άει·ιεεειεΙΙε 1ιε1ιειι.Πιε ε118ειιιειιιε Ρι·ορ1ιγΙιιχε
ιιπά Βιιαειιιι άετ Κι·ειιΙι1ιε1ι.επάεε Νει·νειιεγετειπε Με Βε1ιιεο
0.1ιει·εριε.Κ1ιιιιιιτοτΙιει·εριε, Βεατι·ετΙιει·εριε. Μεε1ιειιοτΙιετεριε
ιιιιά Αι·ειιειεεπεπά1ιιιιε άει· Βι·1ιι·επ1ιιιιιε·ειιάεε Νει·νεπεγετειπε,
Με ΒεΙιειιά1ιιιιε· άεε Βιιε1ιειιπιιιι·1ιειιπά εειιιει· Πειιι.ε, εεΜε
άει· θεεει·ειι1ι1ιειτετειιιιπειι νεπ άει· Γεάει·άεε Με. 8 ιι ιι τ. -
ειπε. Πιε Βι·ιιΜιι·ιιιι€ε1ιιιι·ειι εε Νει·τεπει·επε!ιειιειι, Με
ΒιιΒε·εειιοπιιιιάΗγριιοιιειπιιε Με Πει1ιιιιτ.τε1,Με Ρεγειιοι1ιετεριε ,

Με Ηγάι·οτ.1ιει·ειριειιιιά Βε1ιεπάΙιιιιι.ςιπιτ1ιειεεεπ1νεεεει·1ιε;άειιι
1ιεεεπ Με Πει·ι·επ Βιιιενι·επι;ει·, 1.ι1ε1ιει·ιιιειει.ει· ,

116 ε εΙιιι ιιιιά Βεε1 ε εεε.ι·εειτει. Ι.ειιτειει· εεεεΙιι·ιε1ι ..Με
Με Ι5εΙιε.ιιάΙιιιιε άει· Βει·ι1ιει·ι.Πιε Βε1ιειιά1ιιιιεάετ !ιιιιΜιεπε1
Ιειι Ει·1ει·επειιπι.>;ειιάεε Νει·νεπεγειειπε ειιιά νοιι άεπ Ηει·ι·ειι

8 τ ι· ιι πι ρ ε Η πιιά Μ δ ε ι ιι ε άει·ειεετεΙΙτ ννοι·άειι.ννειιειΙιιιι
ι'ο1ιςειιΜε ειιιι·ιιι·ειεεΙιε Βε1ιε.ιιάΙιιπεάετ Βεεεάειν'εε1ιειιΚιεπιι
1ιειι νεπ Βιεά ε 1, Με ΒεΙιειιά1ιιιιρ;άει· πιιει·ρειεΙειι ΙΒΜεπιρειε
νοιι Ε

"
ι· ο πι ιιι ε 1
,

άει· 8ρι·εε1ιειϋι·ιιιιεειι νεπ Ο
ι
ιι τ
. ε ιιι ε ιι π, Με

Βε!ιειιάΙιιιη; άει· Κτε.ιι1ι1ιειτειιιιπ Βειεἱε1ιε άετ ρειιπ1ιειειι
Νει·νειι ιιιιά Με Ο1ιιι·ιιι·ειε άει·εε11ιεπ νοιι Ε1άιιι ;;ει· πιιε!
Βεπεάε
1)ει· εεε1ιετε Βειιά ειιτΙιε1τ Με 'ΓΙιει·εριε άει· θεΙιιιιι
ιιιιά θειετεεει·ειι1ιΙιειτειιιιιιά άει·Βι·1ιι·ειι1ιιιπαειιάεε Βενιε,ι.ιιιιιςε
ειρρειετεε. Με ει·ειειεπ ννιιι·άειινοιι άειι επι' Μεεειπ θεειειε
ινειιΙΙιεΙαιιιιιιειι Ρι›ι·εε1ιει·ιι: Ε πι πι ι π ι; Π

ι
ε ιι ε, Η ε ιι ε σε ε ιι,

ΖιεΙιε ιι πιιε Πιι.ΙιΙει·ε π εεπι·1›ειιει. Με 1ετ2τει·ειι νοιι
ΗειιιεΙιε, Βιιιιιάο1ιι·, Ι.ειιΙιε.ιι2. Πεεεπεεε1ι

Β ιι ι εε 1ι ε ι· ά τ ιιπά 111ι π ε Η ε Ι. Ιιπ Αιι1ιειιι.ιεΜιά Με Με
ΒεΙιεπά1ιιιις άετ ΙΜ Ει·1ιι·ιιιι1ιιιπεειιάεε Νεινεπεγετειιιε ιιιιά
θειειΕεε1ει·ειιιΜιει:επνει·ΙιοιπιπειιάειιΟΙιιι-ιιιιά Αιι;;ειιει·ειι!ι1ιειτεπ
νοιι Βιιι·1ιιιει· ιιιιά Βνει·ε1ιιιεεΙι εεερι·εε1ιεπ. Με εεε
Μεεει· 1ιιιι·2ειι1Ιεεει·ειο1ιτιιι ει·εεΙιεπ ιει, 1ιε1ιεπΜε Βεπι·εειτ.ει·
ιιιιε1ι Μεεει· Με Βε.ιιάε εἱεΙι Με ε.ιι·ϋεει.ε8ει·είεΙτ. εε,ε·ε1σειι
άειπ 1.εεει· άεε Βεειε ιιιιά Νειιεειε πιιι' άεπ Ιιετι·είΐειιάειιθε
Βιει.επ ειι Βιετεπ. Σε Με ε1εο@Με εποε Με 2. Αιιι1εικε άεε
Ηειιάειιο1ιεε εει·ειιε νεΙΙει.ειιάιε νει. 1)ιε 2ε1ιΙιειο1ιειι νοι·ι·ιϋι.κε
ι1εεεεΙΙιεπ. ειπ' Με Μι· εε1ιειι ιιιε1ιι·ιιιε.ΙεΙιιιι2ιιννειεεπθε1εΒ·ειι
Με 1ιειιτεπ, Ιιιιεειι άειπ ε·εάιεε·επειι $ειππιεΙπιειΙιε επι' άειπ
ιπεάιειιιιεε1ιειι ΒιιεΙιει·πεε1ιε εει·ειιε ειπεπ ε1ιτειινοΙΙεπ Πει:
ει·ννοιεειι. Με Ιιει1'ειιάεε1ιιι1ε,άεεε ειιεΙι Με 2. Αιιι1ε.ε·εεεειιε‹›
ι·ιιεε1ινει·;;τιά'επΜι·ι1, Με Με ει·ειε. θεε1ιει·.

Κ!εἱπει·ε Μιι1πειιιιπεεπ Με 1πει·ερειιιιεεπε Νοιι:επ.
-- θεἱΐει·ε πιασει. ειιΓ Με ιιιτει·εεεειιτεπ Πιιι.ει·ειιε1ιιιιι€επ
νεπ Μ εΙν σε ειιΓπιει·1ιεειιι,ιιεε1ι ινε1ε1ιειιεεε·ιεεεΑεεεϋι·ρει·,
Με ε. Β. Βε.ι1'ι·επιπιιπά νεειινιπ ιιι εειιι· ειιιι·Ιιει· Υει·άϋπιιιιιιες,
εεεπεε Με Τγρ1ιιιεεει·ιιιιι πιιι· ιιιιΓ Ί'χρ1ιιιεεεειΙ1ειι ες€1ιιτ.ιπι
ιεπά Μι1ιειι. Μι. ειιι:1ι ιιπ Οι·Β·επἰεπιιιε, Με Με εε1ιε.πιιτε
ει.» 1ιε1ι'εε1ιε Πιεπειεεειιεπ ει·π·ειει, Ιιειιιι Τγριιιιε Δεο
14ϋτρειι.εεειΙάει ινετάειι, εε Μιά ιιιιι.π νιεΙΙειεΙιι. επι” Μεεε
1νειεε ΝεΙιει·εε ιιεει· Με Νειιιι· άετ Αε·ε·1ιιτιιιιιιεει·1°ε1ιι·επ
1ιόπιιειι. (Βει·Ι. ΚΙιπ. Νεε1ιεπεεΙιι·. 1899, Νι·. Ι.)

Ρι·οτο1εο11ε άεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·ειιιιι·Βει· Δει·ετε.
650. 8ιτειιιιε άειι 22. Ι)εεειιι1ιει· 1898.
1'οι·ειτ2επάει : Μ ε ι· ι τ κ. θεει·ει.ει·: Ι) ο Β Β ε ι· τ

..

1
) Ρετει·εειι άειποπετι·ιι·ι ειπε Ρειιειιιιιι πιιι Ριει·ειιιε

πιο! ιιεειι ιιι. Βε1ιοιινει· ειιιἱεεπ .Τε.1ιι·ειιι·ει`ει·ιι·ιειεΙι 11ιιιειι
ιι1ιει·ειπεπ ΡΜ! ι·οιι1Μει·επιε ιπειιιεειιιπ, π·εΙεΙιεπ Μι 1ιειειιιει·



ιιι

θεειιοπ επιάεειιιτε ιιπά άεεεεπ Ρποτοιι·ι·ερπιε ιεπ ιιει·ιιιιιι·ειεπε.
Ηεπτε ιππεπιε ιιιιι ειπεπ πιω» ιιιιιιιει·πιπ εειι;επεπ Πιιιιε επ
ειπει· ιεπεπάεπ Ρε.ιιεπιιπ· άειποπει:ι·ιι·επ. Απι άεπι Βιιειιεπ άιε
ειπ· Ριιιιεπιιπ εεπεπ Με εεποπ ιιιειπε Κπϋτειιεπ ιπ ι·ειεπιιειιει·
ΑιιιιιιιΙ; επ άεπ ιιπι.ει·επ Πιιτι·επιιτει.τεπιει; άει· Κιεπιιπειιερι·ο
εεεε ιιιάεεεεπ ποεπ ιιι πεάειιτειιάει·ειιι Μεεεε ιιιιεεεερι·οεπεπ.
Πιιε θεειειιι ιει ι·ει·πειιιπιεειιιϋ.εειε·,τω. Βειπει·ιιεπεπ·ει·τιιπω,
άπεε νοιι οπεπ ιιε.επ ππι.ειι εεπειιά άιε νει·πι·ειι;ιιπε·ππε θι·ϋεεε
άει· θεεεπινιιιειε 2ππιιππιτ, ειπε Πι·εειιειπππε. ιιπει· ινειεπε ειε
και: εε νιει πιιι· πειιειππι, ιιοεπ ιιειπε Απειεπεπ ιπ άει· Πιπε
ι·ιιιιιι· νοι·πιι.πάειιειπά.
Π. ν. Βει·ιε; πι επ ιι (θειει): Ιπ άει· ιει:ιεπ Ζειι5 ιιεττειι
ππεπ ινιι· ειπεπ ειιιιιοπεπ πεπ επ πεοπεοπτειι θειει;επιιειτ. Πιε
Ππιει·ειιειιιιιιεεει·ε·εππιεεε ννει·άεπ ιιειιιπιι.επει: ιιι ειπει· Αι·πειτ
νετϋπεπιιιεπι ννει·άεπ. ειπά ιεάοοπ εειιοπ ιπ ειπει· 8ιτειιιιιι·άει·
ιιειεπ ιίετειπιιι·ι;πε άει· θιιιι·πι·εςεπιιι Βετιιπ νοπ Ε” τε Κϋ
πιε· επι· Ηρι·ιιεπε ε·επτεεπι: πιοι·άεπ. Αιιειι πει άει· άεπιοιι
ειι·ιι·ιεπ Ρπειειιιιπ εεπεπ Με επι' άειπ -Βιιειιεπ ιιεπεπ άεπ Πι
πτειιιιιποτειι ΡιΒιιιεπιιιεειιε, άιεεε εει·εάε ειπά νοπ πεειιπάει·επι
Ιπιει·εεεε. Πιε πιειειιειι Βιπάε,ε·εινεπεεεει·πινιιιετε,άεε Πιπιιοπιε
πιοιιιεοιιιπ, Με Πιερπιι.ιιιιε.ειε πειιιιοιιιιιιοειι ειειιειι εειι: άεπ
Ππτει·ειιειιιιπι:ςεπΒ ε ο π ι ι π ε

ι; ε ιι ει π ε ε ιι 'ε ειπ Θεπιει: νοπ πε
εεπάει·επι ρε.τποιοαιεεπεπ Ιπτει·εεεε άει·, Μι ειε πιιτ Πι·ιιι·ε.π
ιιππΒεπ άει· Νει·νεπεειε ιιπά Βιι·ε.ιιε;ε νει·πιιπάεπ ειπά. Πιε
Πιεριιειιιιπειε ιιεπιοιπειοειι, πιε ειε πει άεε Ρετιεπτιπ ειπ άεπ
πιιιειεπ Πιιτι·ειπιιιι.ιειι επεε·εερι·οεπεπ πι, ε·ειι6ι·τ ιιιιεπ Μ”,
ι”ει·πει·ποεπ σε π'οι·ιπεπ νοπ Πιεριιππιιε.ειε τεΙεπι;ιειιτοάεε.
Πεει ειιεπεπιιιειοε πεπάειι: εε πεπ Μιπει ιιιιεπ Ππτειειιειιππςεπ
νοιι Βιιπ πε ιιπι Βιιππεππειιι·ιιιιιε. Βιιιι·πει·ε Νει·νεπεετε ειε
ιειι ιπ Με (ιεεειιινιιιει ειπ, εοπιιιππειιι ππά νει·πι·ειιεπ ειειι ιπ
άει·εειπεπ πιιπιιεπ πιιε άιε θειεεεε ιπ άεπ Αιιι;ιοιπεπ. Πε ειεπι
πειπεπιιιειι επι Βιιιεε θεεεππ·ιιιετε. άιε ππε ινειιει ιιιειιιε ειε
ειπε Νεινεπ πεειειιειι. Με εε άιιιοπ Βειιεπάιιιπ,ε· άει·Ρι·ιι.ρει·πιε
πιιι: Οειπιπιπειιιιι·ε άεπιιιειι επ Τε” πω. Πιπ ρι8·πιεπιιι·ιεε
Νεπι·οιιπι·οιιι ει·ειεπι. πππ ιιπιει· άειπ ιιιιιιιι·οειιοράεε. ινειε ιπ
άεπ ειιϋεεει·επ θεεεπινιιιει.ειι ιπιιιιι·οειιοριεεπ ειεπιπει· νοι·πε.π
άεπ ιει. Ιπ ιεάειιι ειιι2ειπεπ ιιιιάει: ιιιιιιι ιιιειπε ιιιπι·οπιε ειπ
άεπ Βιετνειι, ιιιιιιιιιιιιιι·ε- Νεπι·οπιε, Με ε·εετειι:ει:ειπά ιινιεΜε
τοεεεπ Νεπι·οπιε. Πει· Ζπεειππιειιπεπιε άιεεει· θεεεπννιιιειε ιπ
οι·ιιι νοπ ιΠιερπππιιεειε ιιειιι·οπιπτοεει'Πιπι·οιπε.ιποιιιεειιιιι ιιπά
Βεπιιειιπεπτοιιι ιει: εοιπιι ει·π·ιεεειι - εε ειιιά ιιιερι·ιιπΒιιεπ
πει·νιιεε Πτιιιι·επιιιιπεειι επ άεπ Νει·νεπε.ειειι.

Η πειτε: Ιει: πιειιτ ειπε πεεοιιάει·ε ι.ει·ι·ιιοτιιιιε νει·πι·ει
Μπι; άιεεει· θεεειιννπιειει·τεπ πειιεππι.? Πε ινιιι·ε ιι

ι πιιιειιειι,
άεεε άιεεειπεπ ιιιιιιιιεπ πιιε άιε Πιεριιππιιεειε ιπ ειιάιιειιειειι
ιιιιπάειι·ιεπειι ιιιιπιιι.>;ει·επι· Βεοπεεπιπιικ Β·ειιιιιει.
ιι Βει·ε·ιιιεππ: Πιε Πιερπειιι.ιπειε ιπ νει·πιιιάιιπει πιιι:
Ρι,ςιιιεπι.ιετ ππι· νοιι ειπει Νει·ν·επει·ιαι·επιιιιιι,ε_επιπιπειε.
Ποπ ιιι ι τ:: Πιπά ντιπ Πειτειι άιεεει· Νει·νειι πιεπε ειιεπ
πιιεπ επάει·ε ιιιιιιιεεπε Πι·εειιειιιιιπε·επ πεειιινειεπει·.
ν. Βει·επιιιππ: Νειπ.

Ρ ε π ε ι· ε ε π: Απειι Με νοι·ε·εειειιι:ε Ρειιεπιιπ ιιιιεεειτ ππι·
Βεεεπινει·άεπ άιε Κοειιιετιιι πειιειι”επά; ·εοπει ινιι·ά ειε άιιι·ειι
πιτ Ι.ειάεπ πιειιι πειεετι,ι,τι.
Πι 'Ι'ιιιπρ,· ι·ειει·ιι·ι ιιπει· ειπεπ Μπι νοιι Ρει·ιοι·ε
ιιοπερει·ιιοπιιιε πεειι Πιειιε νεπιι·ιεπιι, πει
επει· ντιπ ιιιπι πιιι. Πιιοιε ορει·ιι·ι π·ιιιάε.
Ρειιεπιιπ_ 18 .Τειιι·επιτ, ιει ω» _ι

ε

πει· πιιιιιιιιπι 8εινεεεπ,
πει. ιάιι.ιει·ιε ιπ ιιιι·ειπ Απιεπεπειτεοττε Β.νπιπειι άιιι·ειι,ι;ειπε.επτ.
Ξειιοπ ιπ ιι·ιιπει·επ .ιειιι·επ εοιιεπ ιιειιιιἔ Μιι;;εππεεεπννει·άεπ
πεετεπάεπ ιιιιπεπ, ιιϋειιετπιιιπι·εεπειιιιιοπ, πιε ειιιιιει· πεει·ιιπάει
πετάω εοιι. Πιεειειιοπερι·οεεεεε. Πιο Ριι.τιειιτιπ εειιι ιεπ ιιιιπ
ει·ει.επ ιιιειιε επι ιιιιοπιιιε·άειι 1'7.Νοι·ειιιπει·, ιιεειιιιειπ ειε εειιοπ

2 Νοειιεπ νοπ Πι·επ Πτ. Βιπ ιιιπει·ε: ινε;3>·επθειιιιιι·ι·πεπ ιπ
άει· πιπειεπε·ιιιπε πεπεπάειε ιιιιά άει· νει·άπειιι. ιιιιι ειιι·οπιειιιιεπ
Πεε:επι:ετε.ι·ι·πιιιιι.ιιιεπε επεεεεριοεπεπ ινειι. Πιε Πειιιπει·2ειι,
πιειειιε ιιπεπ πιε ιπε ιιπιιε Πνροεποπάιιιιιιι ειιεειι·ιιιιιιεπ, ιππ
πεπ εισιι πει πιει ιιπά πιεάιεπιιιεπιιιεει· Βεπιιπάιπιι εεπεεεει·ι:
ιιπά Ριιτιεπιιπ πιιιιω ειειι πιιεάει· ιιει·εεειειιι. ε. εε ιπι·
πεεεει· ειπε,·, πειτε ειε ιιιι·ειι Βρειεεεεττει εειιπάει·ι ππά ιππι
ννοεπ άειι 12. Νονεπιπει· θεπεεπι·ετεπ ιπιτ Κοπι πε.εεεεειι ιιπά
πειιιπΠεπεε εεποιπιπεπ ποεπ 3 Βιι·πεπ νει·πειιιτ. Απι Γοιε;επ
άεπ Τε” ινιιι·άε ειε ππε άεπ Κιιτεεπ, ννειεπε ειε πεεπειιτε,
πει:π Ηειιεε εεπι·ιι.επι, ννειι ιπι· ριεικιιειι εειιιεεπι: ι.τεινοι·άειι
ππι·. Με πωπω ιιπει· ιιειιι ε Πειιιπει·πεπ ιιι άει· θε,ε:επά άεε
ιιιιιιεπ Βιιιρεπποπεπε. ΑΜ” ππε ππά Απινεπάπιιε ντιπ κιι.ιιε
π·ιιιάε άει· Ζπει.επά ειπ πω” πεεεει·. Αιιι 8οππε.πεπά Με
ιιιιεΙιεπει Ποιιε.ιιεειιι. Πει·Ρπιε πιει· πιειιι 130' Αιιιιπιιιιι; '70.
ειπ Πι·πι·εεπεπ, ιιειιι Ε'ιεπει·, πειπε Απιιι·ειππιιε άεε Πειπεε;
ππε ι;ειςεπ Απεπά ειειιι:ε ειοπ 'Ι'νπιρεπιε ειπ. Πε πεετεπά ειπε
εε επειι·εε ι·οοιιειιε Αιιιιιιιιε, άιιεε άει· νει·ιπιειιι ειπει· ΜΜ
ι·ιιριπι· πε ε Μ, οπ,ειειεπ επ άει· Πιπεποεε ειπει· Πιεπερει·ιο
πιιιωι £επιβεπε.ιιεπ πιιι·άε. Απι Μοπτε; ειπ 8 Πιιι· Νεεπιιιιι

ιιιε·επιει-ω ω» Με Με ει·οιοιπιε ειπε. Πει· 8ειιπιτι: πιιιι·άε ιπ
άεε ιιιιι.τειιιιιιε ιιι άει· ιεπιππε νοιπ Νεπει ειπε πιιεπ οπεπ επ

Β-ειθ ι
, πωπω _ιεάοεπ ιπ άιεεει· Βιεπιιιπε πιειιτ πεπ πιπιιπι

ιζω·ϋ Γι; πετάω, π·ειι άει· Μιιε·επ πιιι. εειπειπ Ρνιοι·ιιειιιειι επ
πεπ Βιιποιιάεειιειι ιεει εάπει·ιι·ιε, ινοι·ιιπε ε;εεειιιοεεεπ πιει·άεπ
“Π”, Μ" ειπ άιεεει· 8τειιε εειιοπ ιι·ιιπει· ιιιεει·ιιεε Ρι·εεεεεε

Πειτε ε·επιιπι:πεπεπ. Πε.ε ιιιιιιΒε Ρει·ιτειιεπιπ εειιιεπ ιιπνει·
ιιπάει·ι, ππι· ιπ άει· θειι·επά άεε Με: πιι.ει:ι·ο-εοιιε.πιιιι·επ ειπι,ς·ε
ετεειιππάειποριει·οεεε ιι;ειπιιειιε Πιιει·ρι·εριεπεπ ειειιτπιι.ι·.Βειιιι
ινειι:ει·ειι νοι·άι·ιπειειι ιπ άει· ιιιιεπιππε· πε.ειι ιιιιιιε ει·πιιεε ειεπ
πιιιτειιεπ ιπ 8·ι·οεεει·ιιιιεπιι·ε ειπε ε·ι·ιιπιιειιε ετιπιιεπάε Πιιιεειε·
πεπ. Πε άει· Βεππιτι πιεπι. επει·ειεπεπά ππι·, πιπ άεε 'Ι'ει·ι·ε.ιπ
επ ιιπει·εεπεπ, εε άιιι·επιι·ειιιιιε ιιιιι άεπ ιιπιιεπ ιιεει:πε ιιι επει·ει·
Βιειιι:ιιπε·, άιι.πει ειιι·ιιάειιεπ νοπ ιιιπιεπ πει· ιιπιιιει· πειιε Πιπε
ειεπειι.επιεπε,·εππει·νοι·. Νιιεπάεπι άιεεειπεπ πεειι Μϋε·ιιεπιιειτ
ειιιι'ει·πι ιιπά επεεννιεεπι: ννοι·άειι ινιι.ι·επ. ιιιιιι·ω εε ειιιπ επι',
άε.εεΜεεε Μεπις·επ ειεπ ιπι εππιιπι·επιεειιεπ Πειιιιι επεεεε.πι
ιπειτ ιιε.ττεπ. Νεεπ ειπιΒ·ειιι Βιιιιιιειι ι.ι·ειε.πε· εε ιπι Ριιπάιιε
ειπε ειινε.ε πιεπι· πιε ειπ ει:ει·πεε Ζιιιιάπειεεπεπ ε·ι·οεεεΡειιιο
ι·ειιοπεϋιι'πιιπε· ιπ άει· ιιιιεε·επννεπάεπ ιιπάεπ, ιινειεπε ειιειιι·ριι·ι
ννιιιάε. (Πειποπειι·ε.ιιοιι άεε Ριερει·πι:εε.) (ιιι·οεεεδεππ·ιει·ις
ιιειι.επ πιπειιτε άεπει Με εςι·οεεεΜειιε·ε νοιι ειιιεεπιιιειι. ιινειεπε
άεε @Με Ορει·ει:ιοπειειά ιιπει·ιιιιιπειε. Βεπινιει·ιε·ιιειιεπ πε
ι·ειιειε επειι άιε 'Γειιιροπεάε άει· ννεπιΒετεπε ιιπει· 2Πε.ιιει:
ι·οεεεπ Ηϋπιε. ινειεπε ειειι επ·ιεειιεπ Μπε·επ ιιπά Νιειε ι·εερ.
Ζινει·επιειι πειιι.πά. .ιοάοιοι·ιιι π·ε.,ε·ιε ιπι ινε;ι;επ άει· Απειιιιιε
ιιπά άειπ εεππιε.επεπ Ζιιειπιπάε άει· Ρειιεπιιπ ιιιεπι: επειιινειι
άεπ. νοπ Πριιιιιπιι·,εππιιιι·άε Αιιί'επεε επειι Απει:επά εεποιιι
ιπεπ ιιπά ει·ετ πεεπ ειιιιιιετ Ζειε πιιι θπιιιππεειι πιιι ειιιει·
Αιιιιιιεπ ιιοειιε. Πϋεπιι8· περιοππεπ. Πει Ορειε.ιιοπ ι`οιειιεειπε
ιεπε;ε Πιεπει·ρει·ιοάε πει εειιι· ι·ειειιιιειιει· Βεει·ειιοπ ιιπά πει
(ιιεετεπιι. Ριιτιεπιιιι εεε νοπι ετετεπ 'Ι'ει:ε επ ιιπά άεε ππι·
επι, άεππ ππι· άπάπι·ειι ε;ειε.πε· εε Με Πιείτε επ ει·ιιειιειι.
.Τετιι: ιει Ρειιεπιιπ εειε 8 Τπι.ςεπ ιιεπει·ι'ι·ει ιιιιά_ει·ιιοΙι ειεπ
πιιεεπειιάε.
Απε ειιιεεει·επ Βιετιετιιιειι, πιο ειπε εοιειιε π. Π. ντιπ Ιιεπ -

πεπ ά ει· 2ιιεεπιιιιεπιτςεειειιτπι. ιι·επτ πεινοι·, άπεε νιει άε.νοπ
ιιπιιιιιιε·ι,Με ιι-ιιιι πεειι άεε Ρει·ιοτειιοπ οπει·ιι·ι ιινιι·ά. Πιε ιπ
άεε ει·ετεπ 12 Βιππάεπ πεειι άει· Ρει·ιοι·ειιοπ ιιιιεεειιιιιι·τειι
Ορει·ει.τιοπεπιι;επεπ ειπε Μοι·ιειιι€ιτ νοπ 89 πω., Με ιπ άειι
εννειιεπ 12 Βιιιιιάεπ εειιοπ θ? μοι. ιιπά άιε ποειι επιι.ιει·ειπε·
8ειιιιιι·ιεπ επεει· Θ? πω. ιιιωιειιιιιι. Ιπ ι·ειει·ιι·ι:ειπΠιιιιε ιιιεει
ειι:π άει· Ζειιρππει άει· Ρει·ιοι·ειιιοπ πιειιι: εειιειι πεειιπιιπεπ.
πιεπι·εεπειιιιιεπ πιω ει· επι άεπ Βοππππεπά. Πε πειτε εοπιιι.

Η ιιιει 24 Βιιιπάεπ ιιεεπ άει· Ρει·ιοι·ειτιοπΜε Ορει·ιιιιοπ ειιεε;ε
πω: ινοι·άεπ. Πιπ Ππιει.ιιπά πεάει·ι' ποειι άει· Πι·ιππιει·ιιπΒα
πιιιιιιιεπ ννοιιει·,πεειιάειιι Με ειπε Ρει·ιοι·ετιοπεϋπιιιιπε· ε;ειιιιιάεπ
ννοι·άεπ.νοιι πιιιτειι πει· επει· ποεπ ιπιπιει· Πιιιεειεπειτ ιιετνοι·
εριιιάειιε, ιιιεπτ ποεπ πειεπ ειπει· εννειιεπ Ρει·ιοι·ιιτιοπεϋππιιπε·
Βειιιιιπάετ π·πι·άε. Πε πει· νοπ ι·ιεπεε ππε ιιππ·ιιπι·εεπειπιιεπ,
άε.εε ειπε επ·ειτε Ρει·ι'οι·ειιοπειιιιιιιιπε ειιιειιι·ε. νει· ιι.ιιεπΠιιιιςεπ
ειιιει·πω· Με Ρπιιειιιιπ εεπι· εεπινεεπ ππά πειτε ιειι ειπ Ηειππι
επειιεπ πεεπ ιι·εε;ιιι:ιιεπ Πιιι·εππι·ιιειιεϋπιπιιπεεπ ππι· Με ποειι
ιιι·ιι.Γιιε;ειπΟι·ι;επιειιιιιε ειι- ετετι.πειι.. Με Νεειιιιιεεεειι πιει·
πεάι·οιιιιοπ,Με Πιιιει.επε ειπει· επειτειι Οειιιιιιιιε· επει· ινιε ιιε
ειι€·ι πιεπτ π·ειιι·εεπειπιιεπ.
Μοι·ιτ2: Πει άεπ Ρει·ιοι·ετιοιιερει·ιτοιιιιιάειιιιπει·ιιειιιιτ,οιι
ειε νοιιι Μιιςεπ, Αρρεπάιιι ειε. ε.πε,ε;ειιεπ,ιει Με Ζειιι'ι·ιι€ε άεε
Πιιιεεπειάειιάε. :ιπι Μεεειιι Βι:επάριιπετε ειεπεπ πιοπι ππι· Με
ιπιει·πιειεπ. Πει· Βιιιιιάριιιιετ ιεπτει·ει· ιει. ιπ Βειιιιε·Με ορε
ι·ιιιινε Πιπει·ιιιε ιπ ιεεει.ει·Ζει: πεπεππιιιειι ειιι ιιπει·ειειει· πε
π·οιάεπ.
νν ειιε.ιιιι: Πει Ρει·ιοι·ε.ιιοπεπει·ιτοιιιι.ιάειιιει εε εειιινει·
Με Πιιεπεειι άει· Πρει·ει.ιοπ ιπ Ζιιι'ει·π επεειιάι·ιιειεεπ: Βιετιειι
πεπ π·ιε άιε Ε ε π π ιιπά ει·'εεπε ειπά ιιιιιιιει·ιιιπ ινει·τπνοιιει·
ειε Με ππι· ειπε ειιειιιει:ιεεπεπι ιιιιιιι:ει·ιει ειιεεπιπιεπεεειειιτειι.
ειπ Ρει·ιοι·πιιοπεπ πει Τνιιιιπε πεπε ιειι ειιειιιιιιιιεπ ιιιιτ άειιι
Ποιιεε·ειι θεεεειεπ·ιιεεπ ειπε επιιιειιι‹ νοπ 70-71 Πε.ιιεπ
επεειπιπεπεεειειιτ ιιιιτ 12 θεπεειιπειεπ. Πιεεει· Ρι·οεεπεεετε πι
νιει επ Βιιπει.ιε·, άεππ άιε Ρει·ιοι·ει:ιοπεπ ιιε.ειιπρι" @πεπ
ειπε εειιι· εειιιεειιτε Ρι·ο,ι.ιποεε. Βεπι· νιει ιιοιιιιιιε εε επι άειι
Οτι: επ, ινε άιε Ρει·ιοι·ειιοπ εκπιιιιπάει.. ιπ άιεεει· Βεπιεπιιιιιι·
ιιεε·επ ινοιιι επι Βιιπετι8·ετεπάιε Ρει·ιοι·ειιοπεπ πιιειι Με.εεπ
ππά Πποάειιιιιεεεειιινιιιεπ, άιιιιπ ι'οιπειι Με Ρει·ιοι·ειιοπεπ
πιιοπ Αρρεπάιειτιε ππά :ιιι ιετπι.ει·θι.ειιε ει·ει: άιειεπι€·επ ιιε.ειι
'Ένριιιιε. Πιε Β·ι·ιιεεε Αιι2ειιι 8·ιιπειιε;ει· Ορει·ιιιιοιιειεεπιτειε
πει ιιιεεεπιιιειιε ννιι·άεπιιι ·'Ι'ιιειι ιιπεπ ιιοεπ άιιι·επ άιε νει·
πειιπιεεπιιιεειει ιειειιτε Πιιιεποεεπειειιππε πεάιιιι.ι·ι. Βει άιεεεπ
Ρει·ιοι·ειιοιιεπ ιπειεπειι ειειι άοεπ ιπειει, πιε Με ιπ άειπ Τι
Με ε 'εεπεπ Πειιιε, εεποιι νοτπει· 8νιιιπτοιπεπειπει·ιεπει·,νιιειεπε
επι' ειπ ιιεει:εΙιεπάεεΠιεπε νεπτ.ι·ιειιιιιιιπινειεειι. Αιιάει·ε ιει: εε
εε άεπ Ρει·ιοι·πιιοπεπ ιπι Ένρπιιε ιιπάΑπρεπάιειιιε, ινειεπε οι:
οππε νοι·πει·ειτεπάεΠνιπιιιοιπε ειπππι.ι·ει.επιιιιεε·επ.Ππεπεο νει·
πι» ειειι ά:ι.εΠποάεπειπιειιε, ινε Με Ρει·ιει·ε.ιιεπ ερει·ιτοπιιιε
άεε εεειε 8νπιριοιιι άει·ειειιεπ ιιε.ιιπ άειιιει· άεπιι ιιιιεπ
ππι· εειιι· ννειιιιι·εειστε άεε ειιπιιι.ιε,·ειι θι·τεε άει· Ρει·ίοι·ειιοιι
άπι·επ Με Ορει·ιιτιοπ8·επειιι ννει·άεπ. Επι· ιιειι Αιιει.ιεπιι; άει·
Ορει·ειιοπ ιει; ε.ιεο ε.ιιεεει·άει· Ζειτ Με ιιάϋειιειιιιειι ειπει· πιει
ειεεπ ΠιιιΒιιοεεπει:ειιιιπε· ππά άει· θι·ι: άει· Ρειίοι·ειιοπ νοιι
Απεεειιιε.ε ι;επεπάει· Βεάειιι:πιιε·.
Νικ άειι ι·ειει·ιι·ιεπ πιει ειιιιεπιιιι, εε ιπϋεπτε ιειι ποεπ ιιε
Β·επ, επ νει·ιιιεπππιι·επ νοι·πε.πάειι ινιιι·ειι.
ι·ιιι π ε: Ιεπ Βιειιπε πιεπι:; άεε Ρει·ιιοπειιιπ εεπιεπ ποοιι
εριεχειιιά, ππι· επ ειιιει· δτειιε ννιιι·επ ππε εεεεει πιεπιπε 'Γιο

ριεπ Πιιει· ειειιι:πει·.



ΠΩ

ν!(ειιεε!ι: Πε !ει. ι!!εεει· Πιιιετεπι‹! !ιι εε τ'ει·ιι νοιι !ιι
τει·εεεε. ε!ε εειιετ πιιεπετεε!ιειι εε!ιι· (πιιι !ιιι !ι!ειιιεπι Βεε!ιεπι
ειεε Αιιεειιιιιι!ιιιιενειι Ρ!ϋεεπε!ιε!τ ετεττι!ιιτ!ετ.
'Ι'ι!!ιι ε: Νει:!ι επιι Πιιιειεπιι!, ννε!ε!ιει·ιιι θιιπιειεπι άει· μι
τεπι Ρι·οςιιεεε Με! Ρεττ'ει·ετιοιπεπιε!ιιεε Πεεεπιιι!ειπε ειιεεϊ!!Βι·τ
επι ννειι!επινει·ι!!επιτ,!ετ εεπ· θειιι·εεε!ιε!ι. εεε Πεεειιιιι!ιε!τεε.
Ρε! Πεε·ειιιι!ειιε !ετ ιιιειετ ειιι π·εε!ιτΒετπ·εε!ιτ!ιο!ιει·Μεταφ
Βε!τ πιεε!ιννε!εΒεπ·,Με εε ειιε!ι ιιι ι!ειιι ι·ε!'επ·!ιτεπιΡε!!ε μινι:
εειι, ι!ειιιι άιε ιιι ει:: Βειιε!ι!ιε!ι!ε ει·εεεεειιε Ρ!!:!εε!ε!ιε!τ νει·
Βιε!τετε ε!πιεπιετει!ι εειιι·ειι θει·εεΒ. Ι)ιεεειιι Πιιιετειι‹!ε !ετ εε
ννε!ι! ειιε!ι εε νειι!ειι!ιειι, ι!πιεεπιεε!ιΡει·ίοι·ετ!επιε!ιιεε Πεμπ
εεεο!ιννϋιεε ινειιιπςει·ννϋτ!ιεπιι!εΒιιτεϋπιι!ιιιι€επι επιτετε!ιειι,ε!ε
ε. Β. ιιεο!ι Ρει·τ'ειετ!επιΜε! Αρρεπιι!!ε!τ!ε.
Ψειιεε!ι: Βιιι!Βε Διιτοπεπι, ιιιιτει· ι!ιιιειι ειιε!ι 8!ιε!!ι!,
ειιιρίεΒ!ειι Βε! Σε επετοιιι!επι ννεε;ειι Ρειτ'ει·ετ!ειιερει!τεπιιτ!άεπι
ιιιιε ιιιιΒε!τειιιιτειι ι·εεε!ιεπιΜε Βεεετιοπι εεε Ε!τεπε εε ρι·ετ'ειι.
επιι ι!ει·ειιε Αιι!ιε!τεριιιιοτε ειιιιι Βιιε!ιειι άει· Ρει·('ει·ετ!επιεετε!!ε
ειι ει!ιε!τεπι. Βειιει· ιεεειι·σ.ιιιο!εΡ!!ιεε!);!ιε!τ ννεπετεπι” δίεςεπι
ι·εερ. !ιοε!ι εε!εεειιε Πεει!ειιε!ρει·(ειετ!ειι Μπι.

Βει·ιε!ιτ “Με (Πε Μεεεεεε!ιεττ!!ε!ιε Τ!ιε!!ε!ιε!! εεε
Υει·ε!πιε 8!. Ρε!ει·εΒιιι·εει· !!ει·ιτε !!!ι· εεε Με· !898.

Ζιιεειιιιιιειιςεετε!!τ νεπιι θεεπ·ετ!τι· 'Ι
' Β. Η ε Β Β ε π
·
τ
.

Ψε.!ιτειιε εεε .ΤεΒπεε1898!ι!ε!τ άει· νετε!πι 18 νν!εεειιεο!ιετ'τ
1ιεΙιε 8ιτειιπι,ε;ειιΜ, ιιι ννε!ε!ιειινοιι 28Μ!τε!ιει!ει·ιι επιι! 1θεετ
87 νν!εεεεεοΒεττ!!εΒεΜ!ττ!ιει!ιιιιΖειι ;ειιιεε!ιτ, 8 Ρετ!ειιτειι νει·
εετε!!τ ιιππ!εε!ι!ι·επε!ιε ιπιε!ιπ·εε!ιερ!εε!ιεπιιι! ιιι!!ιπ·εε!ιοριεεΒε
περει·ετε, νει·εο!ι!ει!ειιε

Α8ρειετε,
ΑΒΒ!!ι!ιιιι8·επι ιι. ε. νν. εε

πιιειιετπ·ιπ·ι.ννιιιι!ειι. Πιο ει·τι·εεε ιιιιι! Π!ττ!ιε!!ιιιι);επι νει·
τ!ιε!!ειπε!ε!ι τε!εειιι!ει·ιιιεεεεπιεετ' ιιιο ειιιεε!ιιειι Β!εε!ε!!ιιειι:

Ιπιπιει·ε Μει!!ε!πι.

Κ ε ! ! ιιιεν ε π: Ρε!! νοιι ειιεεε!ιε!!τειιι Βο!!τ.!!ι-ΤιιΒει·Ιιε!εεε
Ιζ!ε!πι!ι!ι·πιε.(686. 8!τειιιιε·.)

!!επ·ιτι: !)ειιιοεετιετ!οιι ειιιεε Β6ιιτΒειιΒ!!τ!εε επιι! Μ!ττ!ιε!
Με; άει· εεεε!ιει·ιεεε

ΚιειιΚειιἔεεεΒ!ο!ιτε.
(635)

!)ει·εε! Βε: Ρε!! νοιι πιιε!!Βιιει·!Επιεεει·ι!!τ!ε. (689.)

Π ε π
·
ε ε ! Β ε: ΠεΒεπ·Βιιι!εεει·ι!!τ!ειι!εει·εεε. (ΜΒ.)

νν ε ε τ π
: !ι ε ! ε ιι : Ζει· Ι.εΒει· - Οε!επιει!!ι!ι

επεπιεπι.(834)

Ι) επ·ε ε!Βε: θεετι·!εο!ιε Κπ·ιεεπι Βε! 'Ι'εΒεε ιπιτ! ρει!ει!!εε!ιεε
ιιειιπ·οτ!εε!ιεε!Βι·Βι·εε!ιειι. (ΜΒ.)

Ρετ εε!Βε: Ρε!! νοιι Οε!ειιιε!!ιιτοιι!εετ!οπιιπιτ Ιιεεε!!εε·
τιοπιάει· Βε!ι!επιιιΒειιτιιε!ιτοεενοι·ει1,εεννε!εε!ιιι .!ε)ιιιιιιιιι

θεειιιετ!!ι ω

επιι! !!ειιιιι. (844.)
Νει·νειι!ιει!!ιιιιιτ!ε.

Β ε ι· ν : Γε!! νοιι Ρεο!ε!!ε-Ιιε.Βιιιιιιιχ πειπ. Βεετ!οιιεΒετιιπιι!.
(θ46. $!τειιπις.)

ΗεΙε!ιιι:ει·: ΠεΒει· ειιιειι ιιιει!ενν!!ι·ι!!εειιρετΒε!οε!ε‹·!ιειι
8ε!ι!ετ'ειιετεπιιι.(Με.)

Κ π· ο ιι ε : ΠεΒεπ·8νι·ιιιε·επιινε!!ε. (648)

Η ε ε

!ι((25ε)ιιι

ε ι·: ΠεΒει· Με ΠεΒιιιι€ετ!ιει·εριε Βει 'Ι'εΒεε.

Ο Β ι π
·
ιι ι· ε· ι ε.

Α ει! ε τε: $τετιεο!ιε ιιιι‹!
εετ!ιευθειεε!ιε

νει!ιιι!τιιιεεε εετ πε
ι!ιεεεπι·τειιερειιι! !!τ!εο!ιεπι ιιΒε!ειιιι!ε. (θ36.)

Ε
"
ι ο ε: 2 ?Με νοιι

τιειι€·ιι!ετ!ειιε!!ειιε.
(642)

Η οι· πι: ΠεΒει· ει.» Βε!ιειιι! εει.; (Με !(!ιπιπιρτιιεεεε. (647.)

Β ε π ε ε ! Β ε: Πεπιειιετι·ετ!οιινοιι ΒϋιιτεεπιΒ!!ι!εππι. (649.)
Κι·ε ρ ε: ΠεΒει· Κετ!ιετει!επιιιε εεπ· Πι·ετεπειι. (844)
Τ! ! ! πι χ.

:
: ΠεΒει· ΟΒτιιπετἰειιε!!ειιε. (δω.)

Βει·εε!Βε: Γε!! νοιι Ρει·(οιετ!ειιερει·ιτ.ειι!τ!ε πιεε!ι Π!ειιε
νειιτπ·ιεε!!. (650.)

νν επι εε Β: Γε!! νοιι Ηει·ιι!ε ι!!ειι!ιπ·εειιπετιοε.(ΜΒ.)
ΟεΒιιι·τε!ι!!Γε πιιι! θγπιε.!ιο!ε;!ε.

Ο ! ε πιι ε π
ι ε: Βεετ!ο εεεεειεε εεπιεει·νει!νε πιιτ ειιεπ·ειιι?ειπ

ι!ε!εε!ιπιιττιιεε!ι Ε
'

π! τ
.
ε ε Β. (635)

Ι) ε Β Β ε π· τ : ΠεΒει· Οετεοπιιε!ε!ι!ε. (688.)

Π ε ι· ε ε ! Β ε : Ρε!! νοιι ι'ιι!εε!ιει· θεΒιιι·τ Μ! Εκτιειιτει·!ιι
·

εε!ιννειι€επεεΒεττ. (ΜΙ.)
ιν ε Β ε ι·: ΠεΒει· 'Ι'ιιιιιει·επιεεε Με. τετιιιιι!ιιιιιιιτεπ·!. ((548)

Κιιιἀεπ·!ιει!!ιιιιιὰε.
Ηε!!ετ: Πειιιοιιετι·ετιειιεεε Κε!ι!!ιορίεε ε!πιεεΒιιιειιετ!!ε!ιεπι
Κιιιι!εε ιιιιτ τεΒει·ειι!εεειι θεεε!ιννϋι·επι ειι άειι !ι!πιτεπ·ειι
Βιιιιι!ει·ιι άει· Βε!ιι!ι!!ιιιοιπιε!ρ!εττειι. (64!.)

Η ε ι·ει:!ιε!ιιιειιιι: ΠεΒεπ άιε Πτ!ιι·ειι!ιιιιιε ιιιε!πιει·'ΓοεΒτει·
επι !)ιρ!ιι!ιοι·ιτ!εεπιι! ειεε Μεεεεπιεπετειι!ιιιιις επι Διι,ι.ιιιιε
ιιιεΒτ ἀἱρ!ιτ!ιει·!τ!εε!ιει·Νετιιι· ιιι ιιιε!πιει·Γεπιι!!ἱε. (697.)

Πει·εε!Βε: Ηι!ε!ιΒ!πε!ι !!Βει· άιε Ε!πιτννιε!ιε!ιιιι8·επιι! άειι
ειι€ειιΒ!ιο!ι!!ι:!ιειιΒτειιι! εεπ· Ιιε!ιπε νοιι άειι !)ιρ!ι!.!ιεπ·ιε
Βε.ε!!!ειι. (688.)

Κι·οιιξώ)Γε.!!
νοιι Ηειιιιετι·ορ!ιιε ι”ιιε!ε!πεΒει ε!πιειιιΚιιιι!ε.

( .

Π

ε!ιιϊ88ζιιιιι
εεεειιννει·τιε·επι Βτειιι!ε άει· Β!ρ!ιτ!ιει·!ε!'ι·ε8ε

Αιι8·ειι!ιε!!!ιιιιιι!ε.
Ρε!! νοιι ι·ετιεΒιι!Βει·ειιι8εΒιιεπ·νειιτιιιιιοπ·.(647)

8 ε !ι π
·
ιι ο ε ι· : ΠεΒεπ· νει·ειιε!ιε άει· 99!ει!ει!ιει·ετε!!ιιιις εεε

8ε!ινεπ·ιπιει.πεπιεΒει Ιιειιεειιιε τοτε!ε εει·ιιεε.ε. (ΜΙ.)
Βε πεε ! Β ε: Ε!ι·ρειιιιιιιε·ειι ιιι εΒ!ε·ειιι νεντι·εε·ε. (849)

Η ε π
·
ε ε ! Β ε επιι! ν ε ε ε: Ρε!! νεπι Ιιε8·ορ!ιτ!ιε!ιιιιιεεει·ε!ντι

«σε ιιιι‹! !.ερι·ε ειιεεετ!ιετ!εε. (Μό.)
Ηειιτ!ιι·ειι!ι!ιεπτειι πιει! δν !ι!!!ε.

ν. Ν ι ε ε ε επι: Ππιτει·ειιοΒιιιιεεεη;εΒιι!εεε ει· Βνρ!ι!!!εεετ!ε

θει·πιιειιιι:

!εε!ε. (ΜΒ.)
Ρετει·εειιι ΠεΒεπ· Με νεπ·Βιειτιιπη; εεε Γενιιε !πι Εεεε
!ειιι!. (687.)

Πει· ε ε !Βε: Ρε!! νειι Γ!Βιειιιε πιιο!ιιεειιιιι. (654).)
Ι)! ν ει· ε ε.

Η

ε!!ε88)ΠεΒεπ·
Με Βτε!!ιππιεεεε ΚεΒ!!ιορτ'εε Βε!ιιπ Β!πι;ειι.

( .
Πε!ιετ Πειιιοπιει.π·ετπειιεεε Κειιο!ι!ιιιετειιΒεε!!Ιιιε. (684)
Πιιτει· άειι !)εΒεττειι. .ννε!ε!ιε ειεε (Με ιιιε!ετειιτ!!εεει· νω
απο ειιεε!ι!εεεειι, πετΒεεοπιάειειιι ει·ινε!ιιιειι: ε!ο !)!εειιεειεπι
!!Βεπ·εεε νει·Βε!τειι άει· Ε!! Η!! επ· 'εε!ιειι Βεει!!ειι πιεε!ι εΒιιε
!ειιτ'ειιεπ·Ι)!ρ!ιτ!ιει·ιε επιι! !!Βεπ·άιε !)ειιει· άει· !πι!'εετ!οειτετάει·
!)!ρ!ιτ!ιει·ιε. (888.8ιτειιιις.)

Αιιειιι(ι ειπε εεε Ρι·ετε!ιε!!ειι

άσε 6.ειιτεε!ιειι ετα!. Υει·ε!ιιε ευ. 8ι. Ρετει·εΒιιι·8.

1979.Β!τειιπι ειιι 14. ΒεεεπιιΒει· Ι898.

1
. Β ο ιιι Β π· ε νν ε ε! π·εειιι·τ !!Βει·ε!ιιειι νειι !!ιιιιερει·ιι·τειιΡε!!

νοιι $ει·!ιειιι άει· 'Γειιε!!!ε επιι! (Με ινε!ε!ιεπι θειι
ιπι ο ιι ε (πιιτ Βεπιιοιιετι·ετιεπιάει· Ρετ!ειιτ!ιι).
Με Κπ·ειι!ιΒε!τεεεεεΒ!ε!ιτειιιπι('εεετε!πιειιΖε!τι·ειιιιινοιι Ε

!

.Τε!ι
π·επιπιιι! 8 Μειιετειι:
Π!. Α. Γ. ετε!!τεε!ε!ι ιιιει·ετ επιι θ. ΠεεειιιΒεπ·1894Βε! Πι·.
νν επι ε ε Β νει· πιι!τάειι Βιεε!ιειιιιιιιςειι ε!πιει·ρ !

ι ! ε ι; ιιι ο τ
ι
τ
! ε ε ιι

Α ιι “ιι ε. ννε!ι·!ιεεπε!ι !ιιι ΔιιεεΒ!ιιεε επι ειεε νει· Β Ψεε!ιεπι
ετεττεε!ιεΒτεΒι·Ιιε!τιιιις επιτννιε!ιε!τ!ιεΒειι εο!!τε. Ψ. εειιετε
τ.!ι·τεεε!ιι· ει!ιεΒ!ιο!ιε Βε!ιννε!!ιιιικεεπ· ιεε!ιτειι Τοπιε!!!ε πιει!εεε
ν.·ε!ε!ιειιθειιιιιειιε; ειεε επιι 4

.

Πω. νει· ειιοπιιππιειιεΙιιε!ε!ειι Γει
τ!ει·τε!ιε!πι ε ιι Βιτει· εε 'Νεο. Ππε 8ο ννε!!ιιπιπιΒ!!εΒ ι!ειιιιεο!ι
Βεετε!ιεε, επιι! Με )!!ΐιιπιι!ε !ιε!!τε ιι!ε!ιτ Βἱε ειιιιι Αρι!!
!895. Πε επι Εεεε εεεεε!ιτ ννει·ι!επι!ιοιιιιτε,Βε!πειιιΡετ. .!οι!!ιε!!.
Βι·ετ !ιιι δε!! ι!εεεε!Βεπι.Τε.!ιι·εεννει·(Με!ιιεπε!ειιεινιιιιι!ενε!!ετεπι
ει): Βεεε!ι!οεεειι. Βιιιιιι ι.ι·ετνν!ει!επ·ιιιιιετεπ·εει·ε8ε!ιννε!!ιιιιιςπιιτ
Βε!ι!ιπε!ιΒεεοΒννει·ι!επιαυτ; Ρπ·ετ. Ε

!
ε ι ιιι ε ιι ο ιν ε !ι !, επι άειι Ρετ.

ε!ε!ι _)ετετιινεει!τε.ε!εςιιεετ!ε!ι·τεειπε ειτπ·ιεε Ιιι!!!τ.ι·ιιτ!επιεπιι!
ειιε!ιτε ειιπο!ι !ιε!εεε θιιι·Βε!ιιπιΒ·ειπ(Πε ΑΒεεε(!!π·ιιιις :ιι Βετει·
ι!ει·πι;ι!ειιιι ριιιιετ!ι·τεει· «Πεθεεε!ιννιι!ετ ιιι!τ ι!ειιι θε!νειιεεειι
τει· ιιππ! επιτ!εειτε ν ι ε! Βι τετ. ΒειιεεΒ !ι!ε!τ(Πε Βιτει·ιιιις Με
ειιιιιΑρι!! 1898επι,ε!ιιιε ι!εεεάιε Βε!ιννε!!ιιιι€ειιπ·ι”πε!ις!πιε.Νεε!ι
τ!ειιιΡετ. πιι άει Ρο!Βε πιοε!ινοιι ιιιε!ιι·ει·ειι Οο!!εεειι ιιεεε!ιειι
επιι! Βε!ιειιι!ε!τ ννει·ι!ειι ννει·, ννεπιε!τεεπε ε!ε!ι !ιιι .!ειιιιει· 1897
επι νοι·τι·επεπιεεπι.άει·ειιιεπι εε. !ι!!!ιιιεπ·ε!ε·ι·εεεεπι, (Με
ι·εε!ιτε Τειιε!!!ε επιι! Με επιειειιεεπιι!ειι 'Ρ!ιε!!ε
εεε ννεπε!ιεπι θιειιπιιεπιε ε!πιπιε!ιιιιειιάεπι '!'ιπιιιει·
νει· τ' επι ε; (Με Θι·ειιεειι εεε 'Ι'ιιιιιοι·ε !!εεεειι ε!ε!ι άεΒε! :!επιι
!πε!ι ι!ειιτ.!πε!ιε.Βτεειεπι.!)ειιεΒειι Βεετεπιι! !!'εετει·εε στο. επιι!
(επιι!ειιειο!ι εε!ι!ι·επε!ιεεει·ιεεε Ζε!ιιιε. νοιι ιπεπιειι,ε!ιε πιιπ·Ορει·ε
τ!ειι ε·εεε!ιι·ιττεπιννεπ·ι!ειι!ιοπιιιτε, ν!ει·ιε!ιιι επιτι·ε!ι!ι·τννιιι·άειι.
Ορειιιτ!επι επιι Π. ΓεΒι·. 1897 (πιιι Βνεεεε!ιεε!ιειι Ηεερ!τε!):
Βε!ιιιιττΜε Βε! άει· Ζιιπι€ειιεκετ!ι·ρετιειιιιεο!ι Ι.

ι
ε. π
ι

εε ιι τ
ι
ε κ
:
!ι

(νοιιι !!!ιιιιι!νν!ιι!ιε!!ιειειΒ ειιιιι νοι·ι!ει·ειι Βειι‹!ε εεε Πεεεετει·:
άει· Πιιτει!ι!ετ'ει·ννιι·ι!ιιιιι·ε!ιεεετ ιπιτ! ειιεε!ιιεπιι!ει·εε!ι!ερρτ).Βε
Βε!ιιιιις άειι ειιιιΖειι 'Ι'ιιιιιει· :τι επιτίεπ·ιιεπηάει· Κιιεε!ιεπι ννιιι·ι!ε
πιιτ 8!!Βει·ι!πε!ιτνεπ·ε!ιι!ετ, Με )νιιιιιιε τειιιρειιιι·τ. Νεο!ι εεπ·
Ορειετ!επι πεπ· Ρετ. ετεπ!ι εο!!εΒ!π·ι.Ππε Πε!!ιιιι8· Με ειιτ'επι€ε
πιεπιιιε! νοιι ετετιειι, τ!ειιπιτι·ετειιι 28. Β'εΒι. επιι ι·νε!ρε! ειι!”;
Ρετ. ινιιι·ι!ε ειι Ηειιεε ινε!τει·Βε!ιειιεε!τ.:ιιεε!ι 2 νΨεε!ιεπιννει·ειι
(Με Τειιιρειετιιιειι νν!ει!ει· πιει·ιιιε!;Με )!!7ιιιιι!ε!ιε!!τε Επι.. !ιιι
Με! !ιειιιιτε νοι·τι·. άιε Ρετ. ειπε εε!ιιει· Βε!ιεπιε!!ιιιι8·ειιτ!εεεειι.
ειιιε!ι (Πε Ι(ιιεε!ιειιεπιι!επιννει·ειι πιιτ.νει·Ιιε!!τ. Β!ε!ιεπ·(ιιεε!ι τ'ει.ετ

2 .ΤεΒι·ι=ιι)!πειιι Βει:ιε!ν. Πιε ιιι!!ιι·οε!περιεε!ιεΠιιτεπ·ειιε!ιιιιιΒ·εεε
'Ριιιιιοι·εει·ε·εΒε!ιι!ι!ειιι:ε!!!!;εεΒριπιάε!- επιι! Βοιω

ε ε Ι Ι ε ιι ε ε ι !ι ο πι. νοιι Βεεειιι!ει·ειιι Ιιιτει·εεεε !ετ ιιι ι!ιεεειιι
Ρ'ε!!ε ε!ο Ι·`ι·εΒιε,ιιι ννε!ε!ιεπ·Ρ!ιεεε εεε εε !ειι);ι!ειπειιιι!ειι πιιι!
ιιιιΒενι·ε!ιιι!!ε!:επιΚτεπιΒΒε!τενει·!ειιτεεάιε Βιιτνν!ε!ιε!ιιιις εεε
Βιι.ι!ιοιιιεΒει;οιιιιειι !ιεΒειι πιεις? - Πε ίο!ι-:τ(ΠεΠειιιοιιετιετἱοπι
άει· Ρετιεπιτιιι.

Πιεειιεειοπι:
Ψεπιεε!ι Βεετετιετ, ι!εεε Με !Επ·Ιτι·ειιι!ιιιιιε!ιιι θεο. 1894,
Με ει· Ρετ. ειιιιι ει·ετειιΜε!ε εεΒ,ι!ιιι·ε!ιειιεεεε Β!!‹!ε!ιιει·ρ!ι!ε;
ιιιοιι!5εειιΑιιις!ιιε άεπΒοτ;ειεε εε!ε!ιε ρ!!εε·τ)εεεε!ιιιεο!ιΙιιε!ε!ειι
ιιππ! Βιιτ!εει·ιιπιε·εεε ΙΒ!τει·εεε!ιιιε!! πιι !ιει!ειι: !ι!ει· !ιειιι εΒει·

ἔε!ἱι !ξιτει·
ειιιιι νοιεε!ιε!ιι επιι! Με Ιπισπε!οιι:εννιιπιάεννο!!τειι!ε!ιτ

ει επι.
ιιωιω ιιιεππιτε!ιιεπι τιε(ε·ε!ε ειιεπι, νπε!!ε!ε!ιτνοιι άειι εε
ιπεεεπι Ζε!ιιιειι ειιεε·εΒειιι!ειι ε!τειι ΑΒεεεεε ειιιιε!ιιιιειι πιι
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πιιι·ιοο;οοεπποοι πιοεοι· εοπ1ιοεε1ιοπει·πιι'πετννοι·ποππιει, ιοειι;
ειοπ π·π.1ιι·οοππει· Βοι1ποις ιιο ιππο·οο Νο.ι·ποποοινοποποε δει·
1ιοιοειιτινιοιιο1τπεποπ.
Α ο π ο ι· ε πιποπτο ιο πιοεεπι οπο. πιο επτοποπιιοπο Αιι'οετιοο
πππ πιο Βοτννιο1ιε1οοο·πει Νοοπιιποοι; Με πινει νει·εοπιοπεοε
Ρι·οοεεεοππι·οποπε οοεοιπο.οποιπο.1ι.οο.πιο ποπ οι·ετοι·επ οπ
ιοοετ, επ οποιο οιπ νεοι ι1πτετιιιοιει· οπεο;ο1ιοοπει·1ιιι1τοι·Απ·
εοοεεεοπννοι1ιοπιο πει· Βιοπτιιπο ποοιι οπεο ποπ πιοτοπ νει·
Βιοπιιιοεοπ; ιο πιοεο θιοοεοπ οποο·εο οποι· νοο πει· ννιι·ποιειιο1ε

οοεδοπεοπο
Απει:εεεο ειοπ :ο εοοιιοο.

Υ 1οπιπιιι·ονι: πιο: 8οιιιοοι ποτ ειοπ ι·ιιοπι1ιοπ οοο.ο ποι·τ
ε-οτνιιιο1ιο1τ,ινε ο.πιοποιε πει οπτιιιιοπιιοποΡι·οοεεεεπ· οπεριο1το.
πε "πιο ποοιιπο.ι·,πεεε εοποο ιο _ιοοοι· οι·ετοοΡποεο πει· Βι
1ιιοο1ιοπο πιο Επτννιοιιο1οπο·ποε 8οι·1ιοιοειιιι·ειι Αοιοπ εο
ποπιοιοο ποττε. Με ποειι πιοεο ποπο ιοι νι·ειτοι·οονει· ποιο
ποιοπ πιο νοι·οοπιεπεπεο Βιο,ο·ι·ιπ'ο(Ιοοιειοποο, θε1νοοοοοοετι1ι
οτε.) πεειπποεετ ποπ πιοπιποιι·τννοι·πεο"πιο
Ψ ο οτο π ο 1ο ο ποιοι: οπι' πιο 1ιππο·Ιιειι1ιοιτοιοοε ρι·ιιο8.ι·τπ
πει·1ιο1πεοπΡιοοεεεοε ιιο πει· Τοοει1ιο πιο @ποιοιπει· Βιτοι·οοε·
πιο. Τπποι·1ιπ1οεοΗει·πε ιιι ποπ '1'οοει1ιοο πιο πει Βοοτιοποπ
οιπ ι·οοπτ πιοιιοοι· Βοι'ποπ, οπι' πεπ ποιο οοπειπιποε ο.οι'οιοι·ιι
παπι ι:οινοι·ποπ ιετ; ποιο ιιοπετ εο1οοοπτ1ιοπιιιι.ειο·οΚποτεο
νοπ Κιι·εοποιοεεο.
Βοοιπι·οινειιι πιι1τπεο Απει'π1ιι·πποεο Ψιο.πιιοιι·οννε
οπτι.ιε8οο, ποοε πιο π·ιοποι·Ιιο1ιοοΒιποι·ιιιε πιο Βοτινιο1ιοΙιιοε·
ποε 8οι·ιιοιοε οπο: πιιττοοειιιοι;οο, πιο ποιοπιοπ οιπεεεο. Θεο,·επ
πιο νοο οι οε τμ ιι ε.Ι ο ιι πει·ιι.οΒοοοι;οοεΜοο1ιοπιιειτοιποε οτι
ιοΒ.ι· τπποι·1ιο1ϋεοπΡι·οοοεεοε ειιι·ιοπι πει· οποτε Βοειοπ πει·
Αοο·ιοιι!

·

'Ι'ιιιιιο·: πει· πιι·οοτε Απεοπ1πεε οιοοε 8ο.ι·1ιοιπεπο ειπεπ
οπτειιοπ1ιοπεο Ρι·οοοεε οι ιο πει· 'Ποτ εεπι· οιιιιο11οοπ.Ποι·
?επι οιιοποι·τ επ _ιοοο8οι·1ωπιε.πιο ειοπ ιιο Απεοιι1ιιεε πο ειπ
'Γιοοιοο οοτννιειιο1ο;εο1οποΒει·1ιοιποποιοπποο ειοπ ππι·οπ πο
εοππειε πποειτιεοο νοι1οοι' οπο. Τ. ποτιοεπι·ειο πει·ιιι·ι:ιεο?Με
έοεοπεο,

@οποιοι ειπεπ οπι νοο Αποιοεει·ποιο ποε Ποι·ιοποιοε,
οι· νεοι οι·ετοπΒοοιιιιο ιιο οοοοπ πεοποοπτετννοι·πεοπι.
Η ο τι το: πιο τι·οοιοιιτιοοιιεπτειοποοπεο 8οι·1ιοπιο πε.ποιι
ποοειπιο ο ιο Ποπτεοπ1οοπειπε ει·ποπτεΒοποπτποπ πο· πιο Πο
ιο11νοιειο οι·ποο· ει·Ιοοο·τ; οπο πει· Ποιο11ετοιιετι1-ι(οιοπτ οπο
πιο·
1ι1ιοιοοποο!)

οι·ειοπτ ειοπ. ποεε πιοεοιποο οιιι·πιοπτ ιιο εει·
ιοπ ειο .

Σ. Υπο.ποοπ πει·ιοπτοτπποι· νιοι· επι” ι·Βιιεοπ πο
ιιοοπε1το Ε'1ι1Ιο νοπ ιοι'οοτιπεοο Νιοι·οοποο1ιεο
ποπ Πιο ι·οιιει·1ιι·οο1ιο πο·οο. ποπ οοπΙιοεετπειιιο οιοιοο
Βοιοοιιιπποεπ ίιποι· πιο Ροιποο·οοοεο ποπ 'Ι"ποι·ο. ιε
ποπο: Κι·οοιιιιοιτειι. (Βιε Κι·οοιιοπεοεοπιο1ιτοο ειππ οπι· ει·
Μοοιποποοο· ποειιιοιοτ). Ζοιο ΒοιιΙοεε ποιποοετι·ιι·τΧ'οι·τι·.πιο
ιπι ποιο ιν ειιετιιριι·το Νιει·ο: εε ιιιιοποιτ ειο1ιπιο ρι·ιοιιιι·ο
οι ο ι·ο π το π ο ι· ιι ο 1ο ε ο; πιο νοι·οι·πεεοι·τεΝιοι·ο οι ποι·οπ
εοιοτ νοπ Οο.νοι·οοο.πιο οπι: Ποιοι· ποπ 1ιιι.ειρ,·οιι1ιΙε.εεοο εποε·
πιο νιιοι·οο;πιο ιπι1ιι·οε1ιοριεο1ιεΠοτοι·ειιοπποπ ννιοε '1'πποιιιει,
οποι· 1ιειιιο Βοοι11οππεοπ. - νοι·τι·. ετο11τπιο 1·"ι·οοεπιο· Βιε
οοοειοο, »πιο πιο 'Ι'πετοριο. εποε οιιιι·πι·;;ιοοιιοοοποιο· πιο
επι·οοιοοποι Ργε1ιτιε πο 1οιοτειι ιπι 8τιιοπο εει ? νεοι Ητιιοπ
ιιππετ ποε Ο1ιιι·οιοοπ ποτοοτ οι. ππεε πιο 1οπιοιιι.ιοποποπι· Ορο
ι·οι.ιοο ιιι·ιοΒοοπο ποιο πιιιεεεο, ποπ πεεε νοΙ1ειιι.οπιο;οι·εετιτοτιο

οι ιοτοοι·οπι ποοπ οιοοι·Νεοπιοτοπιιε πιο οιιι·ιοοι· Ργειιτιε εειτοπ
Ντ.

Ο ι οο π ε ε ι ο ο :
Κει·πι : πιο πιο νοιι Ργο1ιτιε ειοπ ιοποποο· επι' νει·
πιπι' ποπ Ιἔιοοποεε ποοπ ιιο νοιεοπιοπεοοι·τιο, οπι οπι' πιο οιο
ειο11τεπιο” ειπε ο11εοιπειοΒει'ιιεετεΑπτο·οι·τ επ οοετιιττειι.
πιοοε1ιε?οποιο ιιο π. Β. πιο ι;οοοι·ι·ιιοι:εοποπππ πιο Ργοιιτιε
8οπνιιοποοιοι·1ιοιοιιιοοιο ιοε.οοπεπ Γιι.ιιοπ ο·ονιιεεεπι· Ηειιιιπο.
Ποιοοεοπ πεπει·ο οιιιοπιεοπο Ργο1ιτιποο πιτ ππε ι;ο.ιι:ε 1.οποπ
ιοοι;. Κ. ιιιιο-ι οποι Βο1οοοπεεεοο ιο Κιιιοε οιοιΒο Βοοποοιι
τοοι;οπ ποε εοιποι· Ρι·οιιιε πο. Αποπ οπτοι· πιο ε1ιι·οοιεοπνει·
1ιιοιοιιποο,πιιεππ1ιοπ 1οιιιι.ιοειοπ πιοιτιοπεπποιι Γιι.11οιιοιεπτ εε
οποι ποιοι·τιο·ο;πιο Κι·οπ1ιοπ ιιποοεπ τι·οτε Ργιιι·ιο ποπ ιππι
ποιοπι 'Ι'πιποι· 1οιιοο ιοποπ. Πιο 'Ι'ποι·ο ιο πιπεε πει πει· ππι·οοι
εοποπ Ργειιτιε _ιεποοιο11εεπειι πιο; οοει·οπ Με 1ιοι·τιιοεπι
ποιο; ποπο ποπο ειο τιιοτειιοπ1ιοπετννοιε1ειειειι; επ ει·οιο1το .

8οιοοιοεο.ιο
ποτ Α εειππ τι. ιο οιοοιο Ρο11ο νοο Ργοιιτιο οπι

"πιο πππ :οιτυνοιεοπ Βοτοοτιοοεοι·εοποιοιιοΒοο ειπε εοπι·
οι·ποπιιοπο Βοεεοι·ππο ππι·ο1ι_ιοπιοιο.οο ιοιτεεεοτοτοπ θεπι·οιιο1ι
νοιι Κιεοεοτ. Πιο νοπ ννοιιοοπ ιιοετοιΙτοΡι·ιιο·οοι εοποπ
ιοεοιοι·ο εοπο·οι· :ο ποοπτννοι·τειι.πιο πιο θιοππο οινιεοιιοο
ποο.ιιοπτειι ποπ ποπ ι:πι·οοιεοποο Ε'ιι11οιιοιοπτ ιοιοιοι· ειοποι·
:ο ιιιοποπ πι. Βιο Οροιο.τιοοιετ οπι· ιο εοπινοτειι Β"ιι11οοιπ
πιο", πεεοοποι·ε πει Β'ιεποι; πιο Ργο1ιτιε 8οπινοποει·οι· οι·ι“οι·
ποι·τπιο Γι·π επιιι·τ.
Ποτι το οι ι·τ ειπεπ οπι νοιι οιιι·οπ. Ργο1ιτιε πο, ιο πιει
οιιοπιπιο Κι·οο1ιε. τι·οτονιιεπει·πο1τοι·Βοτοοτιοοεοιεοποιοοοο·οπ
οπι Γιοποι·, πει οιιροετοτινοι·Τποι·οριε οιπ εοπι· ποποε ΑΙτοι οι·
πιο.. Ρετ. πειτε πιο Ργο1ιτιε ιιι ιπι·οπι16.Ι.οπεπε_ιοπι·επεποι
»οι ποπ οτει·π οι Α1τοι· νοο 90 .Τοπιοπ :ιιι Βορτπι· ποε ργο
περπι·οιιεοποπ Βοοιιοε.

- Ζοι· Οποιοιιοο εο11τοοπι· πει ποεοο
ποτε ετιιτιοιεοποπ Βι·εο1ιοιοπιιοειι οοεοπιιτιοπ νιιοι·πεο. Βεεε

ειπε οιιι·οοιεοπε Ργο1ιτιε νοΙιετιτοπιο; οπεποι1οπ ποπο, ιπποπτε
π. οιεπτ πεπο.πρτεο.
Ψιοποιπο.ιιπ: ε.ποπ πιο Ργε1ιτιε πει· θειιινοιιι;ει·οπ ποπο
ι·οοπτποεοι·τιο ποιο;_ιοποοιιι.11εοι·ιοι·ποι·τπιοπιο πποετ1ιοπεοπο.
εοπιιι·τ· πιι.οοεπ ποπο ειο οποι· επειι νο11ειιιιιπιο·ειιιιο·ιοποπ. ιιι
οιποιο οπο. πιοεετο Ψ. πιο ι?ι·ιιιι,οοππιτ οππ πει πει· ιιιιο1ιετοο
Βειοπιιοοοι·εοποι'τ ποπ ιιιιοετιιοπεο .οποιο οιιιΙοιτοο; Ρετ. οι
οπο: ο·οεοοπ ο;οννοιποπποπ ποτ οποιοι· οοι·οιοι ειοποιοο.
1ινοποεπ: ο·εννιεεεο11οοοπι· πιο ποιο πιιτ ι:πι·οο. Ργπιπο
ποπ εοπινοιοο Βετοοτιοοεοι·εοποιοοοο·οο οποιοι. πιοι·ποπ. οι
οποιο εποι· οποπτιο, ειεπ ποιιιποι· πιει· πο οιοι·πεπ ποιο ιο επι
επεπ 12'ιιιιοππιο 'Ι'πει·οριο 1ειετοοποπο, πιο πιο Ορειοιιοπ πο
νοι·ιοοιπεπ; ποπο πιοεε ι.ιιοπττιιοτειι.οπ1ιοππιοπτ ιιο ποτε Βεεο1
τοτε, πιο νιε1ιοοπ ποιιοπτετ πιτπ!

Βιι·οετοι·:οι Κει·οιο;.
Βεει·οτοι·:Β. Βιοεεις.

οποιοι; οπο ποπ Ρι·οιοιιοιιοπ

πει· ιοεπιοιοιεοπεο Θεοο11εοποιτ πο. 13οι·ροτ.

8 ι το ο ο ο ο οι 18. Σ'ο π ι· π ο ι· 1898@οι 8το.πτ-Ποεπιτε1).
Χοπ πει πιο εοιοοο ο.οο·ο1ιιιοπιοτοονοι·τι·οο;: «ποπο ι·
ειοοο Γιι.11νοο οοπτοι· Βοο1ιοοιιιιο». @οι νοι·τι·ιιο·
ιετ ποιο Πι·ποιι πεετιιοιοτ ποπ ει·εο1ιοιοτποιοοποπετ ιο πει· 8τ.
Ροιοι·εππι·ο·οι·ιοοπιοιοιεοποο ννοοποοεοπι·ιιτ).
Ε. ο ο ο ο ο ιι ο ιο ο τι τ1ιειιτ πιιτ πο." ει· ιοιιιιοειιοοιεοπο
8οποιττο πει· Ιιεποι· ποπ ποε Βιιο1ιοοιοοι·1ιοεποε πετι·οιι”επποπ
Ροτιοοτεο ο·οεοποπ πετ. Βιοεοιποπ νιιιιι·εππιοπτ πιιι·οπεοτοτνοο
Εοο1ιοο τοπ, εο π. Β. ιο πεπ Βοπει·εοποιττοο1ετοτοι·οιιοπιι·οιοπει·
πιο πιο οπει·οο11οππει·οο.
Β οο ο ο ο ιι ο ιο ο Η' ποπιοπετι·ιι·τποο Αποτεεεοποπ πιο πιο
πε1εοποΒοποτιοπ, οποπποιο οι· οιινοι· ειπεπ 1ιπι·οοο ποεοπιο1ιτ
1ιοπεο Ποπει·πιιο1ιι1ποι·πιο νοο (πιο πο ι· - Ψιπο.1 οοιοοοπτο
Βιιτποο1ιποο·ο;οο·οποπ.
Ιοτει·εεεοοτ Μ: ειπε Βοοποοπτοπο·, ννο1οποοι· ιιο οιοοιο ιιο
Ποεριτο.1ει·1ιι·π.ο1ιτοο'Ι'γρποειε.11ιοιιοποο 1ιοποτο.Πιο Β.οοοτιοο
πει ιο πεπ ει·ετοπ 'Ι'εποο (πιο 8. Γιοπει·τεο·ι οεοοτιν οπο, οιιοπ
ποιο ποε ιι`ιεποι·Βθ° οι·ι·ειοπι.πειτε - πιο ε. Τομ πει· Ιπι·ιιι·οπ
ποπο· - ο·επ ειο οιπ οοειτινοε Βοεπιτοτ.

8εοι·οιοι: Ιιοο1ιεο1ιοννιτο.
8ιτιιποο; επι 18. Μοτο 1898.

'1'ιιοπιεοιι (πιο θεοι) ειιι·ιοπτ ιιποι· πιοτπγΙοοπ1 επ
ιο οοιοει· 1νιι·1ιποο· »οι ιιοι·νϋεοιιι Κοριεοποιοι·ο ποπ Ποιοι·
οι·οοιο.
ΙιοΑπει:π1οεειιο 1ππι·1ιοπ. Ι.εροοιοπο.1πιιοοι·ινοπτ,
ποιο γ πππ ο.οποιε ποτ νοι·τιοο·. 8 πιο νοο ποινπεοπι Κορι
εοπιοοι·οποπ 2 Ε'ιι11ονοιι Μιο·ι·ιιοε πιιτ Μοτπγ1εοπιππ (Μοι·1ι)
ποποιοπε1τ.πνιιπι·εοπ πει Μιοι·ιτοο εοιιοο οιιοπ ειοπιο1ιο·ει·Ποειε
νοο Μοτπγ1εοπ1ο.π0,1 οιπ οο1ο.ιοπτοι·οποιο πο νοι·ποιοιιοοιι
πιει, εοπιειι οιπ εο1οπει· πει οοι·νπεοιπ Κοριεοπιποι·ο οιεπτ εο
οιι“επιιιιππιο; ιι

ι ιο οιοοπι Ριι11ο1ιεεε εοοε.ι· πιο οι.πιιιοι;ε οπο·
εποε νιιιι·ιιοπο πο.οπ οπι πποποοποιιιοοπ Νεποπεγπιοτοπιοο,
πιο Βι·πι·οοποπ ποπ Ηπι·ππι·οπο Ποιο επ οιοοποο. 1ιοιοοι·1ιιπ
εοποιοτ ΜετιιγΙοοπ1οπ ποιο1ιοιιε οοειοποτ ιο ιοποοι οπι νοο
οοι·νοεοπι Κοριεοπιοοι·ο ποπ Μιο·ι·ιιοο οοοεννοοπτ επ οιοι·ποο,

ιιοιοοπτ1ιοπ
πιο ο.οπει·ο Αοτιοεοι·ιιιοποπ ποπ Νοι·νιοο νοι·εο.ιι·τ

ιοιποο.
(Αοιοι·οιοι·οτ).

@οι
νοι·τι·οο· ιετ ει·εοπιοοοιι ιιι πιοεοι· ννοοιιοπεοπιιι'τΝι·.22.

18 1
.

Β ι ε ο ο ε ε ι ο ο.
Πειτε ο οι·ιοοει·τοιπ πιο οποιοο·ο ννιι·ιιποο· ιοεπτοι·ει·ποπο
πει· Αοιιιορι·τι.ροι·οτο.Με Αοτιι'επι·ιο, .Αοτιοοι·νιο, Αοτιογι·ιο.
Ποτ Μετπγ1εοπ1οπ ιο οιποιπ Γε.Ι1 νοο Μιοι·οπο νει·ειιο1ιτ._ιοποοπ
ννοι·ποπιο: Μιττο1εοι'οι·τοι·πι·οοποοποπ π1ιεπ ντιιιιιιπο·ε1οε.
'Ι'1ιοπι ε σο: ειπε πιιοοτο Βιοιοιιιιοοο· επι ο” Μοι.ςοοοι
εοποιοποι· νοι·πο.οπεο. Νοποοιιιιι·ιιοποοο ιιπι"ε Ποιο νιιιι.ι·οπιο
εοιποο πιι11οπιιιεπτ οοοετο.τιι·ποι·.

Η ο ι· ο ο π ο Ι ιο ο ο ο : οι·ιοοοι·τοπι πει· 8οοτιοοοιιιοε Ροτιοο
τοπ. πει· ποιο νει· εοιοοπι 'Ι'οπο ιπιτ Μετπγ1οοπΙοο ποποοπε1τ
ινοι·ποπ ννοι·. Απιιο11οοπ πιο: πιο Βιοπιιι.ι·πποε πει· ιιοεεοι·οο
Βοοιποο1ιοο.

8ιτειιοο· πιο 15. Αιιι·ι1 1898.
1.8ειιιοιποππεοι·ιοπτ<‹ΖπτΒιιιο;οοετιιτ πει·Βοι·ιο
οπετι·οοτιοο ππι·οπ Μοεοοτει·ιπιο ιιο ο- οοοοι
σε ιο ιο οπο». (πει νοι·τι·οο πιτ οι·εοπιειιοπ ιο πει· οι. Ροτει·ε
ποιοοι· ιοοπιοιοιεε1ιοο1Νοεπεπεοπιιι'τ Νι. 2

.

1899).

Υοι·πιιοοπτοε.

- 1)οι· Οοοεο1τοοτ ποε Κιοινοι· Μιιιτοι·-Ηοεριτοιε, Βπι·οο
Ι..οιποπιι·οι·ι; ποε Α11οι·ΙιδοπετοπΗοι'εε, 8τοοτει·οτ1ιΠι. 8οο·
Ιοοι1ιο. ιετ Ιπι·οι· Κοιεοι·1ιοποο Ποπειτ πει· θι·οοει”πι·ετιο
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Δ ι ε τ ο τιτιτει. Ρ ε ιτ ο τντιε. ε.ι.τεοιιιτι ντοτιιοιι, ιιιιι.ετΒετ
ιιειιιιιιιτ νοιι ιιειιι Ροειετι οιιιοε Οοιιειιιιιιιιτειι επι εοιιε.ιιιιιειι
Ηοεριτει.- νετ Κιιι·2οιιι ιιετι·ιιιεΜε ιιιιἔιιετι ‹ιοε ιιιετιιιιτε Πιτ Βιτ
Βετιιτιοτιτειιιιετιιειιι,

εκει. 8ιπιειει·ετιι Πι·. Ν ι ιι οιι·ιι Η ε ιι
ι
ο ιν,

εει άετ με.ιιοιοι:τιεειι-ειιε.τοιιιιεοιιειιΑι›ιιιοιιιιιιε· ιιοε εοιιειιιιιτειι
1ιιειιιιιιε. Με 25_ιιι.ιιτιεο .ι ιιιιιιιιιιιιι εοιιιοτ ινιεεειι
εειιιιιτιιειιοτι 'Γιιετιιτιιειι., ιιοι ννειειιοτ θειο;.τοιιιιειι.
ιιιττιειιιιιι·οιοιιοθιιιειτννιιιιεειιε ιιτιιι Βεντειεο άετ Αιιοι·ιτειιιιιιιιε·
εοιιιετ '1'ιιιιιι€ιτειιιιι 'Ι'ιιοιι ενιιτιιοιι. Ποτ .ιιιιιι1ετ ιιειιιειιιοι.
εειτ νιοιειι .ιειιιτοιιΜε Ρτοεεεωτιιιιιτ επι ιιιεει€ειι ιι1ετιιιειιοε
ρω ιιιιιι ντιπ Με Ρτινε.ιιιοοοιιτεπι ιιοι· ιιιιιιτει·-ιιιοιιιοιιιιεο1ιετι
Αεεειειιιιο.- ιιι ιιοτ ιιιιι 12. ΠΜ: ετεπτεοιιειιτοιι Βιι.ιιιιιε; άετ·Οιιοε
εεοι·Αιιιιιοιιτιιιε άετ Θεεειιεειιιι.τ'ι. πιιτ ννιιιι
ι·ιιιιε· άετ νοιιιεεεειιτιιιιιοιι. ιιιιιιι ιιιο Βτειιιιιιιιιε άετ
Βοειιοιι τετ ΒιοΙοε;ιε ιιιιτι Ηγιειοιιοει.ειι. Ζιιιιι
Ρτεεεε ιιοτ Μαιου ι.νιιττιεΠτ. Θτιιιιιοι ο _ι ει. ιιιιιι νιοερτεεεε
Πτ. Ρ ιιι·ιτι ιιπά ιιιιιι θεοτει.ιιτΠτ. ΒΕ τιιινε.ιι ςεινε.ιιιτ.- Ποτ Βιεεεειιε Βιειιω.τει, Οοιιοι.;·ιειιτιιιιι Πτ. Βτι οιι
ννιωι οι· τ

, κι επι εειιι θεειιοιι ιιτειιιιιιοιιειιε.ιιιοτ ε.ιιε ιιοιιι

ει οιι
οι οιι ι.ιιιεεετι ινοτι1οιι. Ν. ιει: εοιτ. 1860 Με Απε

ι ει”.- Πει· Ατει Ρ. Βει·οιι Τιοεοιιιιιιιιεειι ιει,‹ιετ «ΒετΙ·
θοιιν.-Ζη.τ.» πιιτ'οιεο, Με Αι·ει επι Πορτοεοτιιιιιι ιιι
Κιιιιε.ιιοει.ιΜιετ ινοτιιετι.- Πετ ιιοιιιιιιιιτοΡτοτ'οεεει·ιιοι· ΖοοιοΒιε επι ‹ιοτ Πτιινετιιιιι:
1.οιρει]8,

Πτ. .1. Ο ιιι·ιιε. ιιειτιιιε νετ Κιιτιοιιι εοιιι 50_ιε. ι
ι τι

ε;οε ιιιιιιιι.ιιιιι ειε Ποετοτ ιιιειιιοιιιιιο. Ποτ .ιιι5ιιετ.
ννοιοιιοτ_ιοτει.ιπι 'Η. Ποιιοιιειιιιιτοετοιιι. ιετ Βιειειι2ειτικ Βιιτειι
ιιοετοτάετ .Τειιτιοτριιιιοεοριιιεειιοιι ε·τιωιιιιτ ιιιιιι Ποετοι· _ιιιτιε
ιιοιιοτιε οιιιιειι ‹ιοτ ειιΒιιεειιειι Πιιινετειιιι.ι.ειι νοιι οποτε ιιιιτι
Βιιιιιιιιιτε·. νοιι Ηειιεο εεε Αι·ει:, ενιιιιτιοτε οτ εισιι ερειετ
ειπε άετ Ζοοιοιτιο ιιιιιι ιετ. ιιιιιτιοιιιιιειι ιιιιτοιι εοιιιο 11οιιοι·
εοτειιιι;;ειι Πε.τννιιι'εειιοτΒοιιτιιιοιι ιιειιειιιιι. ι.τοντοτ‹ιειι.- Ποτ Ρτοιεεεοτ ιιετ Οιιιι·ιιτειο ιιι 11ετιιιιτΕ, Πτ. Β τ τι ε τ.
Κιιετοτ, ιετ Με νοτττειετ εει· Πιιινοτειιε.ι Μετ

ιι ετ;; ιιιε ρτειιεειεειιε Ηοτι·ειιιιειιε επι' 1.ειιοιιειοιτ

ε ο τ ιι ιο ιι ινοτι1ειι. (ΑιΙε. ιιιετι.Ο.-Ζτε.)- ν οτειοτιιοιι: 1) 1ιτιΚιιιιε.ιι-θο5ιετ. άετ ειτ.οι·ο ΑΜΙ.
εεε 2

.

Κοε.ι.ιιοτι-'1'ιτιιιιιειιτιιιιτειιιοιιε,Οο1ιοε·ιετιτιιι.ιι Α ι ειτε τ
ι -

ιι ε τ
· θ ιι ε τ ιι ν ε ο τι, ιιιι 48. Ποιιειιειο.ιιι·ο. Πει· Ηιιιι.τεεειιιειιειιε

ετειιιιιιτοεεε ι1ινιειιιι ιιπά ιιεττ.ο εοιιιε ιιιοιιιοιιιιεειιο Αιιιιιιιι
τιιιιιε ιιι Ποτρειι.ετιιιιιτειι, ινε ετ νοιι 187'4-84 ειιιιιιι·τε. Νεειι

Βτιε.ιιΒιιιιε· ιιεε Ατπςι·ιιιιεε ντιπ οι· Με ετο Ζει!. Ατιτ Με 7
.

οετειιπτιεοιιετιθειιϋι2ετιιιετειιιοιιε κιι ιιτοιειι ιπι 8ϋτι-Πεειιτι
θειιιοι. - 21 Αιιι 15. ιιιιιι·π ιιι ιιιιοειιε.ιιοιιιοι· άετ ειιιοετοιιάστ
ι.ιςειι Αετ2τε. ννιτιιι. Βιιτε.ιετει.ιι Πι·. .ι ο ιι. Η ο ιι ι ε· ιι ε τ..τι ,

Ατιι ειιιι ννε.ιεοιιιιιετιιιιτ Κειιεει· Νιιιοιειι 1. Ποτ νει·ειοτιιοιιε
Μι: ιιιιοτ 45 .ιιιιιτε ειε ιιτ2τιιειιο Ρι·ιιτιε ειιειτοιιιιι. - 3

) ιιι
.Τιιιι.ο.άετ Βιιιιιιεοιιε.ιτεετ2τ ιιοε ιιοτιιι;οιι Κτειεεε Α Ιειτιε

Κ οι2οιν ιπι 50. Πειιειιειειιτε οτι θειιιτιιοροριοιιιο. - 4) ιιι
ννιοοιε.ινειτάετ ‹ιοτιιι;ε Απε 1.οοροιιι Μιεεειιοινειιι
ιιιι 55. 1ιειιειιειε.ιιτε. Νεοιιιιοιιι οι· ιιι Βετιιιι εειιιο ιιιειιιειτιι
εοιιοιι8τιιιιιειι ειιεοινιι·τ. οτιειιιΒιε οι· 1859 ‹ιιο νειιιε μπαι
σε.ιιιιε ιιι Βιιεειειιιι. ιπι θοιιιιιιοτ ρι·τιοτιοιι·ιε ει· ιιιι Βει1εοτιο
Οιεειιοειιιειτ.- 5) ιιι Ηετιιιιιιτε· επι 27. Με" άετ ιι .ιιιοτε
Οιιοτιιτει ειε Αιιε;ειιιοιιιειι Κτειιιιοιιιιε.ιιεο Πτ. Πο ιιι· ε‹ι
Κιιοττο. Ποτ νοτειοτιιοιιο. νι·οιοιιοτΜε ιιοιιο Αιτει· νοιι 90
.ιειιι·ειι εττοιοιιτ.Με, ννιιτεοιτιετΖοιτ ειε νιοι ε·εειιοιιτοτιιιιιι
ιιοιιοιιι.οτΑπε. - θ) Ιτι Βοτιιοειικ τω· Ρι·οτ'εεεοτάετ Αιιειτοιιιιε
Πτ. Βοιιοιιιι.ττι.- Πετ ()οτρεε.τ2τΜε 18. Ατιιιεοεοτρε, ινιτιτι.8ιεετει·ετιι Πτ.
τι ο ιιι ο τ ε ιι ι ιει τω· ει€ειιοε Βτειιοιιοιι νοτιιιιεειιιετιειννοτιιοιι.- Ζιιιιι νοτειτποιιιιοιι ει" Οοιιιιιοε, ννειειιοε‹ιιο
Κιτιιιετ-Ιιει1εοιοιιιειιιιοτ Βιιεειεειιοιι θεεειιεειιε.τι πι· ινειιτιιιιε;
τιετνοιιιεεεειιιιιιιιοιτ νοτννειιοι..Μ; ιιοτ Πιιείει·ει: τιετθτειιι
ινειειιοΠτ. Β. Μ. 8ειι εριτοιν ι;εινειιιτ ννει·‹ιοιι.- Πει άετ Βιιεειεειιειι θεεο1ιεειιείτ πι· ινιιιιτιιιιε· ω·
νοιιτεεοειιιιιιιιειτ κι ιιιιιετ ιιοιιι νοτειι:: εεε Πτ. 1

.
ι ιιι

ιι ο τ τ
;

οιιιο Ο ο ιιι ιιι ι ε ε ι ο τι ιιιειιοτεεεειιπ ντοττιειι. ι.νοιειιο
πιιτ άετ Οι·εε.ιιιειιτιοιι οιιιοτ τεε;οιτεειιιοιι Ζε.ιιιι
ιιι·ωιιειιωι ειπε ιιι ι1οιι θειιιιιειι Βοι.ι·ειιιτιετ.. Πιο
Οοιιιιιιιεειοιιιιοειιειειιι.ιετ.Με Πιιτει·ειισιιιιιιχετι ιιιειιι: Με Με
8οιιιιιοιι Θε. ΡειετειιιιτΒε ειι ιιεεειιτε.ιιιιετι.εοιιτιετιι ιιιεεειιιειι
τω· Με "Με Βοιειι ειιεειιιιειιιιοιι. Ζτι ιιιοεοιιι Ζννοειτ εοιιοιι
ιιι ιιιιειιετετΖει: ιιετιιιιιιττ ειιεεεετιιοιτετε Βτειτοιιοεειι :ιιι ιιιε
80ιιιιιιιτ2τεκαι 8ειιιιινοτειιιιιιιε άετ ιιιετιετειι ιιιιιι ιιιιττιετειι
11οιιτειιεωιτειινετεει.ιιιιιννετιιοιι. Νεοιι Αιιειειιτ ω· Οοιιιιιιιε
ειοιι ιιιιιεειο ειιιι_ιε 150 Βειιιιιοτ ειε ιο.ιιιιιιτ2τιιοιιοεθειιιιιοτ
νοτιιειι‹ιειι εειιι.- Πει· ιιιιι·οιι εειιι ειιετ ιεειιεε Βιιιττοι.οιι τω· ιιιο ιπι Γεεειιο
ιιειιιιιιιιτεΟιιει·ιιιιριε.τει.ιιι ειιιιιιιτε, Πι·. Ε
.
ο ο τ
ι
ιι ιι τ τ
ι ο ι ε τ
,

ιιεεεειι 8ο.ττιιιιιιιιη.τεοιτειιοι· 1ιιιρτ'ιιιετι·ι.ιιιιοιιτεειιειι επι' άετ
.Μειιοτ-θετιεειιιιιιεείοιοι· ιιι 81. Ροτει·ειιιιτε ειιεεεετειιτ νετ.
1ιειτοιιτεπι 1
.

(13.) Αιιτιι τ
ι.

.ι
.

εοιιι 26μιιιτι .εεε .Τιιι›ι
1ιι.ιιιιι ειε 11ειτοι· άετ Ηειιιιιιιτειεειιοιι θτειειε
ιιιιιιι”ειιιεπειτ.

- Πειειιιει' οτε. Ποτ οι·ιιοιιτιιειιο Ρτοτ'οεεοι· άετ Ρεγ
ειο1οιτιο:ιιι ιιει· ιιιιιιιεειιοιι Πιιινοτειι.ει (ιο ιι τιιτι Η ιι.ιιετ.οιι
Με εειιιοιι Αιιεοιιιε‹ι ε·οιιοτιιιιιοτι.- ιιι Βιιι Ματιά ινει·‹ιειι ιιειιιιιιισιιει: εκει Βοιωτο
τιοτι Πιτ Ι.ιιιιε·οιιεειιινιιιιιειιειιιιςε νοιιεντοιΑετιοιι
εεεει1εοιιειιτειι.Με ειειι ειι τιοιιιΖινεειι οοιιετιι.ιιιτιιιειι›οιι, εο
Με. Πιο Βειιε.ιοι·ιετιετιιιιιτειι 8τε.ιιτιιιιιτετειιιιιιιιι€.- Πιε «Βι·ειιιιιι'.Πιτ.» τιιειιιετ,Μεε Πτ. Β ιιιιιι Ρ:.ιεειιε.,
άετ ετειο Οιιιι·ιιτε; ιιοε τιιι·ιιιεειιειι Βιιιτ.ειιιε.αυτ'Ατι:οιΒε εειιιετ
Μεε. ινοιιτιοιιει· ειιιειι Αιιεειιιεε· @και ιιο.ε 11οιιοιι εεε 8ιιι
τειιιειιεειιειειιτιιςτε,νοτιιο.ιιετννοτιιοτιεειιι. Με ετιιιιιιιτ,Μεε
εε ειειι ιιιιτ Μπι Μιιειιιιιιιτιοιι άετ· Βτε.ιι ιιτιιιιιο1τ.ννειειιο Με
8οιιοιιιιιιι8·οτεττειιι. Β ιιι ι ιι Ρ ο ε ο ιι τ

ι

εει! ιιι ΙειιοτιειειιΒιιοιιειιι
ΒιιιΙ νετιιτιιιοιιτ."τω" εοιιι.- Πιε ‹ιοιιι.εοιιο

ΒιιΒετιιιιοιι
επι· Βττ'οι·ει:ιιιιιι8·

πιει· τ
ι

ιιι ειι·ιε. τετ ιπι-ιιο ο άετ ιιειιτει:ιιεΒοιοιιευιιτ Με οτει.ε
Βετο 680€!) Μπιτ ιιωτιιιιμ Μι, ειτε ιιιιτοτ Ε`ιιιιι·ιιιιε· νοιι
Ρτοι'. Β οιι. Κοοιι ιιιι Αρτιι ιιιτε Βειεο ειιττετοιι.- Πιιε θει'ε.ιιςιιιεεεοιιιιιε ιιι 11οειιιι.ιιΜε ιιεεειιΙοεεετι, επι”
ι1ετιΝειιιειι ιιοε ιιιιι Με Μοειιειιετ ΟοΓε.ιιςιιιεεινεεειι ιιοτ νιοι·
2ιε·οι·ιιιι‹ι ιιιιιιιιετοτ .ιιιιιτο ιιοειινοττιιειιτειι Πι·. Πει" ειπε
ετιτω ιιι; ιιιε Πειιετι ειι ι·ιιι'ειι. Πειε Ποιιοιι ιιιιιι ινιτιιεε
ιιιεεεε ειιετ.τε:ειοιιιιετοιιΜοειιιιιιοτ Αττιιοιι- ιιπά θοιιιιιετιιεε·
ετιιοε Πτ. Ηιιιι.ε Μι ιιοτ Βοιιε.ιοτ Κοιιι (ιιι 8ι. Ροιει·ειιιιτς)
ιιι ριοιιιι:νο11οι·1'νοιεε ιιι οιιιοτιι Βιιοιιε ρ;οεοιιιιτιοττ,Με ειιιι:ιι
ιιι
έιιιιοτιειι·ιετ

τιοιιτεειιετ Πειιοτεετειιιη; ιιιι Βιιοιιιιειιιιοι ευ
ιπι οιι ιοι.- νοιι ιιοιιι ειιεεεεειειιιιετοιι ινοτιτο Ρτοτ'εεεοτ Η τι οτιρε'ε
«Βιιιίιιιιτιιιιι; ιιι ιιιο Βεειοι·ιοιοΒιε» ιει. εοοιιοτι
οιιιε ειιιτιιεειιο Πειιοτεετιιιιι€ νοιι Ρτοι'.Πτ..Ιοτ·

τ
ι
ει τ
ι

ετεειιιειιειι.- ιπι νει·ιειτο νοιι Βοτιι. Βιιικε ιιι Βιιιιτε·ο.ι·ι.ιιοΒιιιιιτ εο
ειιοτιειιι «Ηειιτιιιιιοιι άετ ρτεοι:ιεειιοιι θιιιτιιτςιεο
ειι οτεειιειιιοιι, ενειειιοε ιιιιι;ετ ιιιωτεειτ πο.ιιιτειειιοι· Γεειι€ε
ιιοεεειι νοιι ‹ιοιι Ρτοιεεεοτειι Πτ. Β. ν. Β οτιςιιιο.ιι τ

ι

(Βετιιιι),
Πτ. Ρ. ν. Βι· ιι τ

ι
ε (Τιιιιιιιςοιι) ιιιιτι Πι·. .Τ
.

11ιιιιι ι Η:: (Βτοε
Με) ιιοτιιιιεεοςοιιειι ινιτιι. Πιι.ε Μπιτ. ινοιοιιεε ειιιο ιιιιιτ'ιιε
εετιιιεΠετει.οιιιιιητιιοε ιιοιιιιΕοιι θι.ο.ιιιιοε εει· ε τ

ι ο ε: ι ε 11 ο ιι

οιιιτιιτιςιεο1ιοτι Ρετιιοιοειο ιιιιτι '1'ιιετεριε ιιιοτιοιι
εεΙΙ, Μ: επι' τιιιε;ει'ε.ιιτ240 Πι·ιιειιιιοΒοιι (4 Βιιιιω ιιοτοειιιιετ.- Π:ιε Οι·Βειιιεε.ιιοιιεεοιιιιιειιεε νιι. Ο ο ιι ε τ ο ε ε ο ε τ· ιι τι -
ειεειιοτ Αει·ετε, ω» νοιιι 28. Αρι·ιι Με 5

.

ιι1ειιι..1.
ιιι Κεε ειι ιιι.8·ετιΜτά. Με ιιοτειιε Με νοτποιειιιιιεε άετ

92:ι;τειιιιιιιιιιι.εειΒ·ειιΓτεεοτι. ντοιοιιεεει' ιιειιι Οοιιει·οεεε πι·
τει.ιιιιιιιτιιοιιιιιιοιι εο1ιειι, νοτιιο.ιιιιι. Ποτ Οοιιςτοε ντιπ! ιιι 18
8εειιοιιειι Ζοι·ιειΙειι; ιιι άετ Χι1. Βει:ιιοιι τετ $γριιιιιε ιιιι‹ι
Πιιιιιιιτειιιιιιοιι.ετιιετ.‹ιιεειιιτι.ιιιιιοιι ιιιε ι.ιερτε. ιιι 1ι.ιι ε ε

ιιιιιτι επί ειε Τε8οεοι·ιιιιιιιιιτ Β·εεεωτ. Ρτε.ειτιοιιτεεε (Νιμπι
ετιιιοιιεοοιιιιιεε ιετ ιιοιαιιιιιιιιοιι τω. Πι·. θα , νιεερτιιειιιοΜ
ιιιιιι Ηειιε.ειοιιι·εει· Ατιιειτ.ειι ιιεε θοιιετεεεοε τοι'. Πτ. Πι ιι

ε ι ιιι ο νν, Οιι.εειι·εττω. Β ο ιιο ιιι ο τι ο ιν ιιιιιι Βοει·ετιιτΡτοι.
Κ ο. ρ ιι ε τ
;
ι τι.- Νεειι ‹ιειιι Βοοιιοιιεειιιιιτειιοτιειιτ.άετ Ο ε ε ο ι ι ε ο ιι ιι τ τ

ιιοε Βιι ετ.ιεοιιετι Βοιιιειι Κτοιι2εε ρτο 1897 ιιετ.τιιε·
ιιιε Ζ ε ιι ι τ
ι
ο τ τι ι τ τ
;
ι ι ο ε ο τ
·

ιιετεειιιοιι17,887.Ζιιτιι 1
.

.ιιιιιιιει·
1898 ιιεειιιιιιιειι εει ιιοιι 78 θειιιοιιιεοιιιιι ι:οιι ιιετιιιιιετ
:ιε;ετ Βοιιινοετ.οτιι ‹ιοε Β.οτιιειι Κτειιπεε 90 Η ειιειι -

ε τω» ο τι, ιιι ννειειιετι ιπι Πεειιοιιεοιιειτειειιτ 5252 Ρε ·τιιιετι
ετε.τιοιιιιτιιτιτι1,1%.515 Ροτεοτιοιιειιιιιιιιιι.ι.οτιεοιινετριιο". -·τ
ιιειι. Πιο Ζειιι άετ ιιετιιιιιοι·2ιττοιι Βοιιινεει.ε .αν
πω· 2290. νοιι άετ θεεε1ιεειιε.Π."τα ιι. Α. οιιιο Β .ειε
τιιιιιιειιιιιι.<.τνοιι 20 Βειιννεεισοτιιιιιι‹ι 2 Αετ2τοιιε.ιιτιιειιτι· ιιιεοιι
κι·ιεοιιιεειιειι Κι·ιε8·εεειιειιριιιι.2 ιιιιιι ειιιε Ποειτειι οιιιο εοιειιε
νοιι 10 8ειιννοετοτιιιιιιιι 5 Ατειοιι οιιοιιιειΙε εει-τει" ειιι.ειιιιιιι..
Πιο θεεειιιιιιτειιιιιιιιεάετ Βιιιιιιιιιιιιειι ιιεττιιε·2,453.579,τιοτΛεε
ττειιειι 2,1'78,572Βιιι. Πιιε Πε.ιιιτει άετ θεεειιεειιείτ
ι›ειι·ιι; 10,411.1101151.,ιιιε 1ιιιιιιοιιιιιοιι ι·ορτεεοιιτιτοιι οιιιετι
Ψετιιι νοιι ιιιοιιτ ειε Β Μιιιιοτιοιι11111.- Πιο Ροει:ειι ιπι Ροιοτιιοι'οι· Κτοιεο. Μεεε ιιειι
οιιιειειιοιι Αιιεινοιεειι τιεε1ιιεροετοτε ιιοε Ηοιιιιοτιιειιιειννεεειιε,
1.ειιιοιιιτιιτεειι Ρωτ. Πτ. ννει_ιειιιιιιοιν. ινι1τιιοιι επι 21.
.ιειιιιοι· ι. α. ω.. οτετειι Βτιιτειιιιιιιιςειι οιι ιιοιι ιιετιιτιιειιοιι
Ροσιτειι τω" τ:οιιετιιι.ιτι.Βε ννιιτιιειι τιο.ιιοτεοίοττ νοι·ειειιιε
ιιιεεετε.<τειιιετετιιι“οιιιιιι‹ι Με 2ιιιιι 3

. Με” ιπι Ροι:ετιιοι'οι·ιιο!
ιιοεριιιιι 505 Ρετεοιιοτι ιιιιιι :τι Ηιιιιεο 487 Ρει·εοτιειι Βοιωτια.
νοιιι 21. .ιιιιιιιιιτ Με 2ιιιιι 28. ΙΡε5τιυι.τ ετιιτο.ιιιιτοιι ιιι ‹ιετ
Βιιιιιτ Ροιει·ιιοι 15 Ρει·εοιιειι οιι Με Ροειτειι; νοιιι 28.
Γειιτιιιιτ Με ειιιιι 4

. Μια ιτειιιειι ιτειιιο ιιοιιε Βτιττετιιιιιιιε·ετι
:κι ιιοιι Ροειιειι νοτ.1ιιιΡοι.ετιιοΐοι· Κι·ειεο εεε εε ιπι
θειιι2οιι ειπε 80 Ροειτοιιιιτειιιιτε.

ν

- Πιο Ρεει. ιιι 1ιιιιιειι ιιιιιι ιιι Ηειιεειιεε. Πιο
Νεειιι·ιοιιι.ετι:Με Βοιιιιιειν ιιιιετ ιιιο Ροει ειιιιι τιοι:ιι ιιιιιιιοτ
ννετιιςοι·ι'ι·ειιιιειι,ιιιιιιιετιιιιοιιιιιεειιτ Με 8ειιειιε ιιι άετ 8ι.ε.τιτ
Βοιιι ω” ινειιοτε Βοττεοιιι·ιττε.Βιιειιεο ιιιιιιιιιι ιιι ιιοι· εω.ετ
Πει οιι τω ιιιε Β ιτιειιιιο απ. ιιι Πιιτιοιε (Ηοτιεειιε.ε)Επι·
ιτιοιιιεειιειι Τοιιοε Με επ άετ Ροετ νετ.

Πτ.
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Δ1Βιι.11εο1ιοΕ1εοιηιιο11οιι,οἱιιο θ1ιιιι1ιοι·ιια1ηιιο11ο(άιο Βιι12ηιιο11ο)ιιιι‹ὶ ειιιε
Ι11:1ι1οιι-πω! οἱεοιι1ιιι1ιιρςο(1ιιιι11ει(Με Κ6ιιιε;εηιιε11ω.Κο1ι1οιιιπιιιι·οι·οιο1ιο8τιι.1ι1
Μι1οι·, Ποοι·Μαϊοι·νοιι Β1εοιιιιιιιιοι·ιι1ιιιοοι·οΙοΕτι·ιειο1ιοιιιιι1Ρ1ο1ιιιοιιιιιι.6ο1-1Ειτι·ιι.οτ
ΗΜ:: κο1ι1οιιοιιιιι·οΒ11.άοι·,Βγετειιι Γι. ἐε11θι°,Μιιιε1:11ο1ιε88.18-ιιιιι1 Βοο11ιΜοι·,
Βιιιιιρ1-8ιπ1ιΜοι·, ΠοΙΒοιι, ΕΜΠ, Ροι·ι-ιοιιπ.1Μ: Βιιιιειι.εο. Ψιιιιειει·Ιοιιιιιιρ; νοιι
Ωιιε11ινιιεεει·. Βιιιο1ι1ιοννιιΙι1ετεΠιιι,ςο1οιιιιιι·.[Με Ριιτ1ιιιιι1ιιΒοιι,=;εΙιειιιιιιιιιιιι.ο1
Μι· ιιι άοιι 1νιιι.Ιάϋ1ιει·.
Βιι.1ιιιιιισιτιοιι,Ροετ- ιιιιι1Το1οει·ειρ1ιοι.πιιιτ.Ρι·οτοετειιιι1εο1ιοι·πω! 1ιιιι1ιο11

ιιο1ιιιι·θοττευτ11οιιετ.
Ε'ι·οιμιοιιε1898: 8478 Ρει·εοιιοιι.

Οιιι·2ε1τ: 1. Μαι Με 80. Βορτειι:ι1ιοτ.
νοιιι 1. Με 15. ΠΜ ιιιιι1 1. Με 15. Βορι.ιιιιι1ιει·οι·ιιι8.ιιιι1εωΒΜοι·ρι·οιεε.

Πιι· ι11ονοιιι 1. θερωιιι1ιοι·ειπ ΒιιιιιιοΠοιιάειι 1ιιι11ιοΟιιι·ιωιο.
Τ11811οΙιθοιισειιιο Μη· Κϋιιἱε1ἱο1ιοιιΒιι.ι1οΕιηιο11ο,ειπα '1'1ιοιι.1.οτ.Ε11ιιστΙοι·

0ιιιιι:οι·1:ο.Βιι.:11'ιι1ιι·-8ροι·τρ1Με;8ριοΙρ1Μ2ο Πιι· Κιιιι1ετ ιιιι‹1Βι·ννειο1ιεοι1οω. Α.
Ι..ιιννιι-Τοιιιιιε).
11οιιοι·Βιιιιτοε1ίιιι·1ιειιιεπω. Κιι1°88.9.1,Βρειεο-, θριο1-, Εεεε-, Β11Ιειι·ά-ιιιιι1θει

εο11εο1ιιιΕτε2ιιιιιιιει·.ΕΙεΙαι·ιεσ1ιο Βε1οιιοιιιιιιιΒ.

ΓΠνει·ιιιιιιότ
νοιι 1ιΙοοι·οι·ι1οιιιιι1 1.1ιιιοι·ιι1υνειειιοι·ιιι νοι2ϋι.:1ιο1ιοι·1ιιι1τ1ιιιτοι·

ιι ιιιιΒ. ·

Αιιε101ιτ1ιο1ιεΡτοεροοιο ροειΓιοι ‹1ιιτο1ιαιε

κϋιι1911ι:1ιοΒιιτ16-Πιι·ε1ι11οιι.
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.ΙοάοΓοι·ιιι-Βιινοιεε-νει·1›ιιιι1ιιιιΒ·,ετειιι1ιέ'οιιι,ιιιο1ι11›ιι11οιιι1,ιιιιιοι· ι1οιιινοιϋπιι‹1ε “111ι(1ἔ981 ω1°80911Έ19ΐ11ι
1391110.

ιιιει 9ει·ικ:1ι!σε! ή ι·έΕξδή;πθΙι_
τι
Γ287~99τ:===

Β111ιεει·ιιιιι1 8 ιιιιι1Ιειο1ιιοι·Με .1οι1οίοι·ιιι.
' · ” 1

Νειο1ιΡι·1νιιωοοοιιτ Βι·. Κι·οιιιιιχει·, ΗιιΠε ιι. Θ.: πι· Ζοἱ1 Ι..Θ111°Ό11Ο11
1ιοε'ιοεΝιιιιιιειτουριι1νει·. ω...

ο ειπε ιιειο1ι :Μπι νοι·ϊιι1ιι·ειι νοιι 8Ρ€:ει€116:Π (:1111Ί.11.810
Β
ΡΜ. 9ο τι! ΜΒ. Ηθιάο11>οιε. Γ11ι·.ΜΜΜ πιιι! ωιιιιιιΜιιω

(Κ
άυ.ι·ι.τοετο11το "Π,

110 ) 'Ι'ιιιιιι1ιι-Ειννο18ε-Υοι·1ιιιιάιιιι8. θο1ι.
Μοά.-1ξιιιΒ Ρ€οΙ'λΠέ·.

Γιαπ: 1(ϋιιιιι·.
νοηζ,ιθιοΒα ι ο επι σ

ε

ιι ει”. .

. . . . . . Π. Β σ
. . 8
. 1

2 .
,1Ιο1ιοι· ω.. Νιι·Κιιιιω1οεΤειιιιιιι11ιιιι1ιοιΒιιι·ιιι1ιτειιικ1ιοι1οπτ1ειΚιιιιιοι·“

°

κι ι1%.ι-€1ιι. (ἑἈτ1ιἔεΞ)ἔΐΒιἶἱ8οἔἔο11ἔἔ?ι.
νοιι Ν. Ρ.

ΗΠ19110Β11ΒΡι·Ι!νιιτι1&οο(ιιτ
επι

ᾶ
εἔ

Κιἰὲε. Βιιιιε.
Μ11Μιι·-ΑΜιάειιιιο άεηιιΜςι|ιΜ._

1ο” Με ε121ιιιι 18 7
,

τ. . _-. . . . ..- -. ψ- Μ.
Βιο1ιοειιιι:1ιι1ιο νοι·611'ειιι1ιο1ιιιιιμιι111ιοι·'Γιιιιιιει11ιιιινοιι: ΡΒ: 100 Πιιιι01 ἐ

Ρι·οί. Ο. Ήοι·οι·Μ, Ηοιι1ε11ιοι·Β,Ρτιιιι€1ι·ιιι·2τν. Ειι8οΙ, Βι·ιιιιιι, Κ. Πο12:ιρίο1, 89 Βϋ.ιιιΙο: 1)οιι1εο1ιεΖιιιο1ιτ. έ'
.

Ο1ιιι·.Βι1.
Βιι·ιιεε1ιιιι~ε,

1ί.ιιιἀοι·ιιἴἔἔ6ΒἩ·,
Αιι01ιειι,

ΠοΜεο1ιζ
Μο61οιιι. 1'νοο1ιοιιεο1ιι·1Γι : 5
,

10-87, Οοιιιι·ιι11ι1.1_οιηι-_Μαι-ια»

', τ. 11, 25, 50; 1897, Πι·. 8
.

: Χιιργιιι·. Β·Ιιοτιιιικ·ι.188Τ-92, Οοιιι.ι·ιι11ι1.
" ως====Μ~ ' . , Γ

. 1ι1ιιι. Μα!. 1889 ιι. 1890, Βοι·Ι. 1ι1ιιι.
8ο·ιιι1οι·Μικ1ι·ιιο1ιοειιιέ'1νιιιιιιο1ιειι Πιοιιιιτοιι ι1ιιι·ο1ιι1ιοΠοι·ι·οιι: . , 1νοο1ιιιιιιιοΙι.1875,'76,78,83-91,Ι..ιιιιμιι1ι.
(16) 6-4. Βει:1-ιει· δ

ι

θιι·ιι 1
ι
ο
ι,

Μ. Ροτειιε1ιιιη; ιιιι‹1Οτιο μ., 11Ιοε1-ι.ιιιι. ι Αι·ο1ι. ΙΜ. 1, 3, 26, 88, Τ1ιοι·ιιιι.Ποιιιιτειι.
ν_ , 1889 ιι. 90, θει·1ιιιτάι'εΗιιικ11ι. ό

.

Κιιιι1οι·8·---.* . . . ..- - .. . · ' 1ιι·ιιιι1ς1ι.Βιι. 1-5.

Δ

° Με Βειιιι1ειι1ιιι1ιιιιο1ιοιιιιω1ιι ὲι Η ΚΜ.

ΡΒ · 2ιι 1ιιιιι1'ειιιιι. 2ιι οι·ΐι·εςοιι 1.11.Βιιο1ι1ιιιιιτ11.1 ο νοιι Κ. Ι.. 111ο1ιοι·,Νειι·ε1η, 14.

“π
Ω χ]θ1`Ι(Ηυἴ5Ρ1-0ἰ5 Ι Κω· 9 Π· 250 ΟΓ· Ιιιι Πιιιιτει:1ιοιιΑΙιικιιιιι1οτ-ΒοιφιαιΙ ννιτ‹1

1 .` ·'

ή ι - ι· ρτινιιτοΚι·8.ιιΚο11ρΠοΗΘ(ιςοΒιιιι Ζιι1ι1ιιιηςα, ΜΒΜ ρ1ιιιι·ιιιιιοοιιιιεο1ιοι· Ρι·ειιιιιι·ειτο 5ο σο,...

Βω·"" α
,

Βι·2Βοιιετ8ττ, 6ἐ Δδι·οιιεοιι νοιι 11τιιιι1ιοιιρΠοΕοι·ιιιιιοιι:

Βο1ικινειιτο:·Β1ιεε Τειιιιιιιοιι, ΗοιιοκιΠ
οι·1ιιι.ΙιΙιο1ι ιιι ι1οιι ιιιθ1ετοιι Αροτ1ιο1ιοιι, ινο ιιιο1ιτ, προοιι.π-1%,κΒ-18.

ΠΠ Ηθ1ιθΓ81-ΒΘΡ6τ
-

ΡιιιιικέιΒΒ1ιε8ο1ιυ1πε,
φοιι·ι·ιιιιιιιιΗ 137,

Εο ει Φ τιΝΑ -Α Ρο π·Η Βκ Β ι.ιιι:.ιιιτι

(811)13-7.

Β Ε Β Ι, Ι Ν

9

Ο1ΒέΒ133ι·1ο,
Βιιο. οιι·ι·ρ.,14 πιιπ., ι. 88,

πω... απο. (Πιό. 9
7

Μειιιδ1899 11.71 ΈΙοιΒιιιηέδοι·1)ι·.13ιιιιο1ί ννιιιιιι ω. Βιιο1ιᾶιῖιιοΒειιοὶν. Α. 11ν1οιιοι:1ιοΧειτ1ιιιτιιιοιι1ι.Ρι·. 16.



πιτ?

ΧΧ!Χ. .ιιιιιιιειιιιε. δ
Ί'
.

ΡΙΜΒΒΒΗΜΒΒ Νειιε ΠεΙΒε κι". .ΙιιΙιι·Β.

ΜΒΒΙϋΙΝΜΗ ΜΠΕΒΜΒΒΒΙΡ'Γ
ειιιει· άοτ Βεάειετιειι νοιι

Με Πτ. Και! Πειιιε.
.Ἑιιτἱενν (Πει·ιιιι.0.

Οι. 1ειιιιιιιιεε Κτειιιιιιιιι!ε.
κι”.

Πτ. ΒιιάεΗ' ιΝειιειειι.
ει. Ρεωτειιιιτε.

ΪΪε «Μ. Ρετστεειιι·ςει·ΜεάιειιιιιιεΙιεΨεεΙιειιιιειιτιίτι ει·εειιειιιηεάειι(.°ΑΒεμιιεωειιω,ι-Αάτω5,8ε μην” Η” Ξιιεετε·ι.ε °ά

δ ο ιι ιι ο ε ε τι ε!
.- Πει·ΑιιειιιιειιιειιωΡτειεΠιτιιι Βιι,..1ε.ιιά.Β ΚΜ. τω·άειι

“Μη 4 ΗΜ. τω·άεε ιιιιιΙΙιεάοιιι·Με!. Ρεετιιιει.εΙΙιιιιε; ιιι άειι “Μη”
1ιδ11δ.ΟΗι20ΜΜΕ ]Βιιι·Ιιετι,10ΜΜΕ !ιεΙειΒιιιΙιεΙι. Πει· [Μεττάσηη"1.
Πιι·άιε 3 πω! Εεερα!τειιεΖειΙε ιιιπι” Μ; 18Κερ. εάει·35 ΡΓειιιι.-Πειι άειι

ΜΜΜ απο ειιεεε!ι!ὶεεεΙἱεΙιιιιι άἱε ΒιιειιιιωιάΙιιιιε νοιι 3.1). Μ.01ΕΟτιιι
88.Ρειετειιιιι·π'Νεννειιγ-ΡτοερεεΕ1614.'ιιι ι·ιεΜειι. -Ε ε, ιι τι. στη: το
ιιεινιειιΙΙε ειιΓάιε Β.εάεειιειιεειιι8ΙιεΙιειι ΜΜιιειΙιιιιΒειι Μαι” ιιιειι Μι
εεεειιΜ'ι.εΠι Ιιτειιάειι Κεάιιοτειιι·Πι·.Βιιά.ει.ΐΨειιΔε11ω ΕΜΗ·

Αιι€ετειιννοι·άειιΗ: Βερει·ΔΜΜάεειΙιτει·ΟτιειιιεΙει·ΒιιιεΙιιιεεεειιάι.- €ει·εΙιιιι·ς,Ρεπετειιιιταει·8ειι.ε,Ρει.ετ-ΡειιΙΒεεριιιιΙ 211ι·ιεΜ.ειι 8ρτεειι
Βειει·Διε ννετάειι ιιμειι άειιι Μαιο νοιι18 ΚΜ. ειε Βοριά Ιιειιετιι·ι..

ΜΙΑ ει. Ρετετειιιιι·Β,

ει.ιιιιάειι "0ιιΜ12' ΡάιΜ:ννοειιιιπά Ρι·ειιες νοιι 2-3 ει".

ε. με.) ΑρτὶΙ 1899

1ιιιιιι1ι.: Πτ. Ε. ΉιεεεΙιε: Βειιιει·Ιιιιιι€ειι :ιι Πάοιιετειιοιιειι. - Βείειετε: Ρτει'. Η ειπε.: ΒειιειιάΙιιιιε άεε Ιιιιριιιι εττε!ιεε
ιιιετεειιε. - Η. 8ειιιιιιιιιε: ΠεΙιετ άειι εεεειιιν25.ι·τιςειιΒιιι.ιιάάει· ΙιεΙιι·ε νοιι άει· ΟοιιιιιιετιοεριιιιιΙιε. - ΒϋεΙιετιιιι2εη;ειι ιιιιά
Βεερτεειιιιιι€ειι: Ι)ι·. Β. Βτιιιιε: Με θεεειιινιιΙει.ε άεε Νετνειιεγετειιιε. -- ΚΙειιιετε ΜιττΙιειΙιιιιε'ειι ιιιιά Ηιετερειιτι
εειιε Νειι:ειι. - Αιιε2ιι;; ει” άειι Ρι·ετε!ιοΙΙειι άεε άειιι.εεΙιειι άι·ωΙιεΙιειι νει·ειιιε 2ιι 8ι.Ρειει·ειιιιτ8. -
ΥετιιιιεεΙιτ.εε. -- ΜεττεΙιτϋ.τε-ΒιιΙΙεΠιι δε. Ρεεετεειιτε;ε. ··- Αιιιειαειι.

ΒειιιετΚιιιιεειι :ιι άειι Ι.ιάερετεΠειιειι.
νοιι

Βτ. Ε). .Τε.εεε!ι ε.

Ιιιι «ννεετιιιΙτ ΟριιτΙιε.ΙιιιεΙοειι», ΒεριειιιΙιετ-Οετεεετ
Ηείι, Με Ρι·οί. Ε). ΑάιιιιιϋΙιτή «ΒιιιιΒε ννωιε πιτ εφε
ιιειιιιτειι Ορετειιοιι .Πιεεε!ιε-ΑτΙτ.» νετεΠειιιΙιεΙιτ ιιπά
άεε νετΓιιΙιτειι άεε Ετετετειι ιιεειιιιιιιΙε ΙιεεεΙιτιεεειι. Πει.
Ιιει ΙιεΙιι: ετ Ιιετνοτ, εε εεΠε άιεεεε νετΓειιτειι Με ειε
Βεεειιάετεε, νοιι άοιιι ΑτΙτ'ει:Ιιειι νετεοΜεάειιεε, ιιι ειιιετ
ιιι Βιιεε!ιιιιά ετεεΙιειιιειιάειι ΖειιεεΙιτιίτ Σ

;) 2ιιετετ ιιιιτΒε
τΙιεΗτεε, ιι

ι

εειιιετ Ει€ειιΙιειτ ετΙιεΙτειι ινετάειι. Οεινιεε
ειπε εετεειιιψτε Ρετάετιιιιις ιιεά επι εε ιιιεΙιτ ιιεεεΙιτειιε
ινετΠι, :Με εειάε εειιιιιιιιτειι Ορετε.ι.ιειιειι ιιιιτ άοτ Με
Πιιιινειιά!ιιιιΒειι ετΓεΙιτειι ΙιεΙιειι, άιιτεΙι ειε Πιτε νετ
ει:ΜεάειιΙιειι ιιοειι νετετεεεετι ντιτά.

Με άιε ΑτΙΙ:°εεΙιε, νοιι Πιιιι εεΠιεΙ. ιιι Βά. ΙΙΙ άεε
«ΗειιιάειιεΙιεε άετ εεεειιιιιιτειι Αιι€ειιΙιειΙΚιιιιάε» νοιι Α.
Θιτείε ιιιιά 'Πι. ΒιιειιιιεεΙι, Ι.ειρειΒ 1874, εεεεΙιτιο
Ιιειιε Μετιιεάε εεττιίΠ:, εε Ιιιι: ιιιιιιι εΙΙΒειιιειιι άειι ΉεεεΙ
ειε.ιιά ΙιεπιετΙιτ, άεεε ειε ΖινιεεΙιετι άετ ιιιιειι θρεΙτιιιιες άεε
Ι.ιάεε Ιιετε.ιιΙΖιιεεΙιιεεειιάειι Ρετιιε άεε Ι.ιάεε ιιεά άειιι
Ι.ιάι·ειιάε ειιιε ιιιιΙιεάεεΜε Ε'ΙειεΙιε άεε ΚιιετρεΙε εετει.
Βιεεε ιιιιιεε ειεΙι ιιιιτ ΟιτειιιιΙιιιιοιιειι εεάεεΚειι. ετΙ'οτάετι
τετ ΗειΙιιιιε ΙειιΒετε ω: ιιεά ΙιιιιτετΙεεει ειπε ιιιιιιεειιειιιε
Νετεε. 13εεΙιεΙΙι Ιιε.Ιιε Μι Ιιετειιε ιιι άειι "ΙΟ-ετ .ΤειΙιτειι
άεε Βεν ετάἱιι'εεΙιε νετΓε.Ιιτειι άει· ΤτειιερΙιιιιιετιειι
ιιιι€εειιεΙτετ ΗειιιιΙερρειι 2ιιτ νετκ·εΙΙειειιάιειιιιε άοτ
ΑτΙτ'εεΙιειι Ορετειιειι Ιιετιιιιεεεεεειι. Πιιά ιιιιεΙιάεπι

ειιιἱΒε Ε'εΙΙε άετιιτι νοιι ειιτειιι ΕτίεΙε !ιεθΙειτει ινετειι,
ετ!ειιετε Με ιιιιτ Πει. Α τΙτ ΙιτἰεΒιεΙι άιιι·ϋΕ›ετ ΜΜιιει
1ιιιι8εε ιιιιιεΙιειι. Ιιι ειιιειιι Βτιειε νειιι 24. .ΜΗ (ιι. Μ)
1880 ειιι.ινεττει ετ ιιιιτ, Μάι άιε ΖινεοΙττιιιιεειΒΙιειτ εειιιεε
ΥετίεΙιτειιε ειιίτεεΙιτ, Βεεε!ιτειιιι άει.εεεΠιε τιεεΙιιιιιιΙε ιιπά
ετ!ει1ιεττ εε άιιτεΙι ΙιεϊεεΙεε;ιε ειθειιΙιειιιάιεε 8Μπειι.
Πετάει εεΙιτειιιτ ει. «Μι Ιιει.εε νοιι άειιι Κ!ειΤειι άὶεεετ

Η Βειτι·ιι1,ιτεπι· Εεεε. Πει!. Μιει·ειιιιι· 1898.

Ο Μεάιε. Ζειιεειιι·. .ΒιιεεΙειιιάε1844,Ντ. Θ
.

Βιεεετ .Μ Πεμ «Με 8 άει· Βενιιε άει· ΒιιεεΠεειιειι ΜεάΞειιιΠεεεειιΖει1εειιτιΠειι» εει. “Β
Ψιιιιάε Με ΝεεΙιτΙιειΙε 8·εεεΙιειι», ιιεά ιιιεἱιιτ άἱε Κεν ετ
άιιι'εεΙιε Μει.!ιοάε πετάει ειεΙι ιιιοΙιτ ετιιιιΙτειι, άιι ειε
ττειιερΙιιιιτιττειι Ι.ειρρειι 2ιιεειιιιπιειιεειιτιιιιιρΓειι ιιεά πω”
ΖινεεΙτ ιιι νετΓεΙιΙειι ιιάε8ειι.

Ζιιτ ΒεάεεΙτιιιι€ άετ Ιιει άετ ΑτΙ τ°εειιετι Ορετετιειιε
νειεε ειιτει:εΙιειιάειι Ψιιιιάε νετεεΙιεΕιε Μι ιιιὶτ ειε άειι
ιιεε ΟΙιετιιιιιιιΙερρεΙιειι, άεε άει· ιιιιιετειι Ξειιε άεε ΟΙιετ
ετιιιεε ιιιιιτε!ετ ειιιεε Βιιειτιιιεεεετε ειιιιιειιιιιιειι πετάει,
ιιιιά εετιειιτειε άετάΙιετ ιιι ειιιειιι Πείτε άετ Μοιιε.τειιΙετ
τετ νοιι Με!. ΖεΙιειιάετ. Νεο ιετ εεἱτ ειιιι€ετ Ζειι
2ιειιιΙιεΙι εΙΙΒειιιειιι άεε νετΓεΙιτειι ειιιΓεεΚειιιιιιειι, άειι Ετ

ειιωΙειρρειι άετ ΒειιΙειιιιιιιι.ιιι άει· Νερο ιιι ειιτιιεΙιιιιειι,
επι εε άεπι ΉιεάετΙιετνετερτεεεειι ετϋτειιάετ Η5.τεΙιειι
ειεΙιετ νοττεεειιε;ειι. 8επιιτ Με Με ιιτερτϋιιεΙιεΙιε ΑτΙτ
εειιε ΟρετιιιἰειιειιιετΙιεάε ειπε εεάειιτειιάε Αεειιιάετιιιι8
ιιιιά νετνεΙΙειειιιάιΒιιιιΒ ετιιε.Ιτειι ιιεά ιιιιτετεειιειάει ω»
άειιιιιι ιιεειι ιιι ΙιεΙιετειιι Μεεεεε νοιι άειιι ειιΓειιε!ιειι νοιι
.ΗιεεεΙιε εεε. νετεεεεΜεεςειιειι. Μπιτ ειιεΙι άιεεεε Μ
ιιιεΙιτ μι” εε εειι!ιεΙιειι_ Με εε ευετει ειιει;ειάΙιτι πετάει.
ΑιιΓε.ιιι.ςΙιεΙι ΓάΙιττε ιιιειιι Βτιιάετ ειε Ορετειιειι ίεΙΒειιάετ
ιιιεεεειι εεε: ΠιιιειϋΙριιιι€ άεε οΙιετειι Ι.ιάεε, Βειιιιιιτ ιιιιι
άειιι Μεεεετ νοιι άετ Οειι]ιιιιειἱνει.Ιεεἰ1ε εεε, 2,5-3 Μιιι.
νιιιιι Ι.ιάτειιάε ιιπά άιεεετιι ριιτιιΙΙεΙ, νεΙΙειιάιιιιι.>; άεε
8ειιιιιιτεε ειπ άετ ΙΙειιτεειιε άεε 2ετάε!ιΒεετϋΙρτειι Μάθε,
εε άεεε ειπε ιιιιτ ειε ιιειάειι ννιιιΙτε!ιι ιιιὶτ άειι ειι€τειι
2ειιάειι ΤΙιει!ειι 2ιιειιιιιιιιειιΙιε.ιι€ειιάε Βτϋε!τε ειιτειεΙιτ;
άετιιιιΓ ΙΞετΓετιιιιιιΒ ειιιεε ΙιεΙειιιειιάΓετιιιιιτειι ΗιιιιτΙε.ρρειιε,
άεεεειι Βιιειε άιιτειι άειι ΗειιτεειιιιΜ ΒεΙιΙΙάει Μ, ιιπά
νετρΠειιειιιιε άετ ΟἱΙἱετὶιτάεΙτε αεί Με άιιάιιτειι ειιι
ε16εετε ΚιιετρεΙΜεΙιε. Με ΒτΙιεΙιε Ιτοιιιιιιτ Με ιιιτειιι·
ννιιιιάτειιάε Με Ιειει.ετε ΡΙΞιεΙιε ευ Ιιε;τειι ιιεά άεεΙ‹τ ειε
Βετιι.άε, ινειιιι ειε άιιτειι Νειιτε. άτει Με νιετ, ειπ άεπι
Ηε.ιιττει.ιιάενει·Ι›ιιιιάειι «Με, άετ άοιοιι ΒιιτΓετιιιιιιΒ άεε

ΗειιιΙε.ιιρειιε ειιτετε.ιιάειι Μ. Βιιτειι εεΙεΙιε νετράπιιιιιιι€
ετΙιεΙτ Με ΟἱΙἱετετϋεΙτε ειιιε Βτειιιιιι.ε επι 00°, εε άεεε
ειε νετΙιετ άεε Αιι8ε εετιιιιτειιάειι ΙΙειτοΙιειι ιιιιεΙι νοτιιε,.
ιιιεΙιτ εετεάειιιιε ΒετιεΙιτει ινετάειι.

Βρετετ ειπε ιιιειιι Βτιιάετ ιιιιτειιιετ εεΙιτϋιιιιιιτειι Ι.ιιιι2ε,

οάετ ειιιειτι εεεειιάετε Ζε άοιιι ΖινεοΙτ Ιιει·εεετεΙΙιειι. Βε



ιι8

ιππωωιοπ Μοεεοτ ιιπτοτ ποε πω, πτειπε νοπ ιπποπ ποτ
πιιτοιι πιιεεοιιιο πππ εοτπτο πο.πιιτ ιιπ ποτ Ηιιιιτεοιτο οιπο
4 Με 5 Μιπ. ιιτοιτο, νσιπ Οιιιο.ττοππο 2,5 Με 8 πιιπ. οπτ
ι”οτπτοιιππ ιιιπι ροτειιοΙο ιΠιιππο, Ιπ πιοεο ππτπο πιο
οιπο Βτοποιιο οιποτ εσιιινοστι ποικτιιτππιτοιι, ετπιπρΙ-εριτπι

.ποπ Βοι·ιοοτοοιπποτιιιιι·τ πππ ποτ 8οιιπιττ πιιτοιι πιο 8ο.ιιπο
Ι)ιοιτο ποε Ι.ιποε, ροτειιιοΙ ποιπ Ι.ιπτοιππο, ππτσιι τισιιτιπο

Ριιιιτππ8 ποτ Βοιιοοτο νοιιοπποτ. Πιο Οροτιιτισπ ιπ πιο
εοτ Ψοιεο ποππ πει.οιι ννιιιιεοΙι ειπεοπιιιιιτοπ, πιιτ πιοιιτ
οι›οπ Μπι. Ι)ιο οτετο πωπω ιππεετο @που ριιτπιιοΙ
πειπ Ι.ιπτο.ππο οπετιιιιοπ. Ροτποτ ιπιτ οε οτιστποτιιοΙι,

πιο 8σιιπιττο ιπιτ ποτ Βοιιοοτο ποτειττιο οτι τιιΙιτοπ, πιο

οιπο ιπ ιιιτοτ Βο.πποπ Ι.ιιππο ΒΙοιοιι ιιτοιτ.ο ΒτιιοΙτο ποε

ΟιιιοττιιοιΙοε ποε Ι.ιποε πιι οτιιοιτοπ. ιιππ ππε »νετ πισιιτ

ΙοιοΙιτ πιιεπιιιιιΙιτοπ, ινοΒοπ ιοιοιιτοτ νοτεοιιιοιιιιοιιιτοιτ ποτ

Οιιοτιιιιιιτ ποε Ι.ιποε πππ ναοποπ ποτ ποιοι οιπττοτοπποπ

Βιιιτππε. Πιπ πιο Οροτπτισπ ιπιτ ετσεεοτοτ Ρτο.οιειοπ

επεΙιιιιτοπ 2ο ιιϋπποπ, Μισο ισιι οιπ Ιπεττιιιποπτ νοτπο
εοιιιοΒοπ, ποε ιπι «Ατσιιιν Πιτ ΟριιτποιιπσΙσπιο» νοπ

Κπορρ πππ 8οιιινοιεοτ,Βπ.ΧΧΙ Ηοι”τι, ιιοεσιιτιοιιοπ
πππ πιιτοιι οιπο Ζοιοιιπιιπε νοτειπεοιιιιιιιιοιιτ ιετ. Βε σο

ετοιιτ ππε "οι 'Ι'ιιοιΙοπ: οιποτ τιιππιιοιιοπ, ιποτιι.Ιιοποπ,
ποτ Ε'ιετσιιοποππ εοιιινποιι ΒοιισΒοποπ Ριπττο νοπ εσιοιιοτ

Οιτσεεο, ποεε ειο εισιι ιιπτοτ ποε οποιο Διι€οπιιοπ εοιιιο
ιιοπ πω, ιιππ ππε οιποτπ τιπ,ο;ι“πτιπιποιι5τιιοιτ, ποε πο(
πιο οιιοτο 5οιτο ποε Ι.ιποε επ ιιοποπ ιτοπιιπτ. Ιπ ποτ
Μιττο ποτ ππτοτοπ ΡΙο.ττο ιιοτιπποτ εισιι οιπ ιιοτιοσπτο.ιοτ,
1,5 Μιπ. ιιτοιτοτ Βοιιιιτ2, ποτ Με πο.ιιο ιιπ πιο εοιτιισιιοπ
Βιιπποτ ποτ Ριο.ττο ιιοτειπτοιοιιτ. Ι)οτ οιπο ιιιιΒοι ποε Πιτ
πιο Ηο.ιιτεοιτο ποε Ι.ιποε Ιιοετιιππιτοπ Βιπποε Μπιτ ροτο.ΙΙοι
ποιπ σιιοτοπ Βο.ππο ποτ ιιπτοπ ιιοΒοπποπ ΡΙοτι.ο. Βιπ
πιοποτ ΒιιΒοι ΒοΙιτ ιπ ποτ Μιττο ποε Βιπποε νοπ οιποτ
Βοιτο πιιτ ππποτοπ, ιιππ πιιτ ειοΙι ποππ Βοιιιιιεεο ποε Ιπ
εττιιιποπτοε εσ ειππιιιοεοπ, ποεε εοιπ σσοτοτ Βοππ 8οποιι
ποπι ππτοτοιι Βοππο ποε $οιιΙιτοοε ιπ ποτ Ριπ.ττο οπτ

ερτιοιιτ. Ποτ εοιπιπ ιιππ ω· ιιππ οπτερτοοιιοππο 0,5
Ιιτοιτο Βιιποι ειππ ποππ εσιιινοοιι ποιττιιιπιπτ πιο Οοπνοι:ι
τοι ποππ οτιοπ εοτιοιιτοτ. Βοτ Βιιοοι ιετ επι ετ·ιποτ ιιπ
τοτοπ 8οιτο ΒοτοιτοΙτ, πιιι οιπο νοτεσιιιοιιππε ποεεοΙιιοπ

Με ποτ Μουτ ποε Ι.ιποε πιι νοτιποιποπ. Βοιπο Βοπο.ππτοπ
Τιιοιιο ποε Ιπεττπιποπτοε ιοιιΙοπ ποοιι ππτοπ πιι ιπ οιπο

ριποοττοπιπτιπιπο Ε"πεειιππ ειπε, επ πεεε ειο πιιτοιι Ροποτ
Μπιτ νοπ οιπο.πποτ ο.ιιετοιιοπ, ποοι· πιιτοιι οιπο Βοιιτπιιιιοπ

νοττιοιιτιιπε πιιι οιποπποτ Βοιιτοεετ ννοτποπ ιπιπποπ πππ

ποππ ποε πιο οινιεστιοπ εισιι ποιπποπ 3
). Βιιε ποππ· Ιπ

εττιιιιιοπτ ιετ νοτπισιτοΙτ.

Πιο ΤοοιιπιΚ ποτ Οιιοτο.τιοπ οι πιιπ ι`οΙποππο. Νποπ

Βοιιιιπππος ποε Απποε πππ Αιιεριιιιιπο ποε Ιπεττπιποιιιοε
ιπ οιποτ ποειπποιτοπποπ Ι.ϋειιπ,ο πιτπ:

1
) ποε Ιπειτππιοπτ πιιτ εοιποτ Ριοττο εσινοιτ ιιπτοτ ππε

σιιοτο Ι.ιπ ιιιπππΙΒοεοιισιιοπ, ππεε ποτ ΒοιιΙιτο ιπ ποτεοΙ
ποπ 2.5 Με 8 Μπι. σιιοτιπιιιι ποε Ι.ιππιπποε επ ιιοποπ
ιτσιππιτ. Ι)ιιππ πιτπ ποε Ιπεττιιπιοπτ Βοεσιιισεεοιι, ποσοι
ποτ σιιοτο Βιιππ ποε εσιιιποιοπ ιιοτιοσπτοιοιι Βιιποιε ειοιι
ποτ Ηιιιιτ ΙοετοιιπτιιοΚτ ιιππ ππι.οτιιοιιι ποεοοιιιοπ ποτ Ιππ
τιιππ πππ 2 Με 2,5 Μιπ. ννοιτ ΙιοτνστετοΙιτ. Βιιτοιι Ιοετοε

Ζιιπτοιιοπ ποτ 8στιτοπιιο πιτπ πιο τισιιτιΒο $τοιιιιππ ποε

Ιπεττιιιποπτοε εοεισιιοττ;

2
) πιτπ ποε πιο ιπιττοιετ ποε Ιπεττιιπιοπτοε οιπ ινοπιος

νοιπ ΑιιΒο οιιποιοποπ ιιππ ιιστιοσιιτπΙ οτιιπιτοπ. Βειππ
πιιτοιιετιοιιτ πι” ποε πιι νοπ οιιεεοπ ποσιι ιπποπ ιπιτ
οιποιπ οντοιεοιιποιπιποπ ιιιειωτι, πισιιτ οιπ οσοτοπ Βιιππο,
ιιι ποτ Μιττο ποε Ιι‹›τι2οπτοΙοπ Βτιποιε, πππ οτινοιτοττ ποπ

ΒοΙιπιττ ποππ ιιοιποπ 8οιτοπ Ιιιπ ιπιτ οιποιπ εοιτποριτοπ
Βιετσιιτι°) ιπποιπ ιπιιπ πιοεοε Μοεεοτ πισιιτ :ιιπ Βιιππο
ποε Βιιποιε ιιιπιπιιτι. Πιο ΙιππΒο ποε οττοιοιιτοπ Βοτιπιτ

τ
) πω” Ιπεττιιιιιοπτ ιετ ποι νσιιππτ ιπ απ;" (Ι)σι·ροτ)

νσιι·ιιιιιιι;.

τ
) Ππε νοπ Ι)οοιιιο.ττοε πιιτ Βπισιιοοιιποιπππἔ ποτ Βοι·π
ιιπιιτιιτιιοιτοσοι Βτο.πτσροτειτισποπι·οι·εοεσιι1πεοπο, οιπποτ πο»
πιιπ: πιιτ ποππ.

τοε ιιοετιιππιτ εισιι ποοιι ποτ Ι.ιιπεο ποε 8οιιιιτοοε ιπ ποτ

ππτοτοπ ΡΙο.ττο;

8
) 'πιο ποε νσπι σιιοτοπ ποικτιιτπιπτοπ Βιι8οι ποε Βιπ

ποε πππ εοιποιπ ιιστιοοπτπΙοπ οιποτ οιπποεσιιιοεεοπο 8ττιοιτ
ποτ Ι.ιπιιιιπτ οπτιοτπτ. Βιιε εοεσιιιοιιτ, παθω πιιπ πιο
Ηοπτ πιιτ οιποιπ Ιτιππε ποε Βιιποιε ιιιπεοΓιιιιττοπ Μοεεοτ
ιιιπεοΙιποιποτ πππ πιιτ Ριποοττο πππ Μοεεοτ ιιιιττοππτ.
Βοι τοισιιιιοΙιοτ, νιοιΙοιοιιτ το.Ιτιποτ πιοποτ πιτπ εο οιπ
οιποτ ποτεοιιιοπ οπτιοι·πτ, ποε πωιιωσιπιτπωι8 εοετοΙτοτ
οιπο Βοιιπο νοπ 2ι--22 Μιπ. ποτ πππ ποτ Μιττο πιοεοτ
Βοποπιισοτ Με 9 Μπι. ιισσιι ππετοιετ. Ιετ πιο Ι.ιπιιιιιιτ
εοιιτ τοπιιοιττ, νιοΙΙοισιιτ ιιοτοιτε ειττσριιιεοιι, εσ οπιι”οτπτ
ιπ:ιπ ειπε πιτ οιπο Ροττιο, πιο ππτ Με 6 σποτ 7 Μπι.
ειοιι οτιιοιιτ;

4
) πιο ιιπ πινοιτοπ Αιττο 8οΜιποτο 2,5-3 Μιπ. Ιιτοιτο

Οιιιο.ττοππιιτιιοιτο οπο ποππ ΕπττοτπιιπΒ ποε Ιπεττππιοπτοε
πππ Βτιιιππ8 ποτ Βιιιτιιππ ιιιποπτ8οιισιιοπ πππ ιπιτ πιο
$πτιιτοπ ιιπ ποπ Βιιππ ποτ Πιιπτ σιιοτιιο.ΙΙι ποε Ι)οΙοστοε

ιιοιοετιετ. Βιο Ε'οποπ ινοτποπ πιιτ οιπιππι ποιτπιιιιιτ ιιππ
αυτ”πιο 8τιτπ ιιιπιισοτποιοετ, ιιιοτ πιιτ Ηοιτρτιοετοτειτοιτοπ
ιιοποοιττ πππ εο ετειτιτ οποοποποπ, πιιεε πιο Οιιιοτιιτποιτο
εισιι ιπιτ ιιιτοτ πιππποπ $οιτο ποιπ Βοίοοτ πι” ποτ Οποτ
ιιιιοιιο ποε ΚποτροΙε Βοποπ οππορειεετ. Γιπποτ ποε πιοιιτ
ιπ Βοπιιεοπποτπ θτοπο ετοττ, εσ πιοεοπ ειοιι πιο Ριιποπ
οπποπ, πιο επί οιπ Ριιοετοτετιιοικ οιιτιισιτοοεοιιιοποπ νοτ
ποπ, επειτοτ, εοΙιιει οιπ οποιτοπ σποτ πτιττοπ Τοεο ποππ
ποτ Οροτο.τισπ, πιοποτπιπ Ισεοπ πππ ετιττιτοτ πποιοιιοπ
σποτ οσοι· οτεοιιιο.ιιοπ.

Ι)ιο ροεεοππο ΒτοΙΙππο ποτ οιιιωοτιιοιπι πιτπ εοιιιιοεε
ποπ πιιτσιι Απιο.Βο ποε νοτικι.πποε ππτοτετιιτοτ. Μο.π πο
ποσιττ ποε ΑπΒο ιπιτ οιποπι ποειπιιοιττοπ 8τοπισιιιιοττοιιοπ,
πο.τππΙ πιιτ νοτιπιππινοττο πππ επι εοιιιιοεεοπποπ Βιιιποπ
τοπτοιι, ιπιτ πιιοιι ιιοεοπποτε ποτοιιι' επ ο.οιιτοπ, ποεε πιο
Οιιιοπ ιιπτοτ ποιπ νοτιιο.ππο τισιιτιο 2ο Ιιοι.ιοπ Ιτοιπιποπ.

Ιλισιιοπ πιιτ Ι(τιτιιτ ιιιιοπ ιπ ΒοοιιΒ πιιτ πιο ιπο.ππιτ:ΙειΙ
τιεοπ πιιτ Βοεοιτιπιιπο νοπ ΤτισΙιιοιειε πιιπ Βιετιοιιιπειε νοτ

ΒοεοιιΙπποποπ Οροτπτιοπεννοιεοπ, εσ ειππ "τοι Ππιετιιππο
ιιοεσπποτε ιιοτνστπιιιιοτιοπ. Βοτ οιπο τιοττιπτπιο Πεμ,
στι ειοιι πιο οπππινοπποππο Μοτιιοπο πιτ πιπσιιΙπτστιεσιι επ
ιιοιπιπποΙππο Κι·ο.πιτο οιπποτ σποτ ιιιτο Βιιτοιιιιιιιτππ8 πιο

ΠοσοτννοοιιιιπΒ ιπ οιποτ ΙΙοιΙοιπετοΙτ οτιιοιεσιιτ. Πιτ νιοιο
ποτ νστΒοεσιιιοποποπ Μοτιιοποπ ιετ ιοτ2τοτοε πιιτοιιπιιε
οτΙστποτΙιοιι ιιππ ο.ιιοιι πιοιιτιοοιι σοεοπποτε ιιοτνστοοιισιιοπ
ινστποπ. Νππ ιτοπιιπτ ποε Ι.οιποπ, πιοεοπ ινοΙοιιοε πιο
ιιιοτ σοερτοοιιοποπ Οροτπτισπεποιεοπ Βοτιοιιτοτ ειππ, οιιοτ

@απο επ εοιιτ ιιοπτιΒ σοι Ροτεσποπ νστ, οιιιποι ιπ ποτ
Ι.πππσονπιιτοτπιπ.;, πιο ποπ πιοιιτ οιποτ Οπτ ιπ οιποτ Ηοιι
σ.πετοιτ ιιπτοτινοτιοπ ιπιπποπ. Βοειιοιιι ιετ πιοιιτ ειιεεοτ
Αοιιτ πιι Ιο.εεοπ, ποεε ιοποε νοτιοιιτοπ ιπιτ Ττοιιεριειπτο
ιιππ οιποε ιιπποετιοΙτοπ Ιιπρροιιε πιιτ ποπ Μσε8οιο8τοιι
Κποτροι Ιτιιιιο πιιπ εσηιεειπιο ΑιιΓεισιιτ ιπ οιποπι Ηοερι
το.ιο ινοπιοετοπε νττιπεσιιοπεινοττιι ιπποΙιτ. Ι)οποποπ κι
πιο, οποτετ νοπ πιοιποπι Βτιιποτ νστποεοιιΙπποπο, ιπιτ
Ηιιιο ποε νοπ ιπιτ νστποεοιιιοΒοποπ Ιπεττιπποπτοε ι›οσπο
πιοτ πιιεοπτιιιιτοππο Οροτπτιοιι ποππ ιιοεσπποτε πιιτ Απ

νιοππιιπε το πιπιιιιιοτστιεσΙι πιι ιιοιπιπποιπποπ Ροτ.ιοπτοπ
8οοιιεςποτ. ττοιιιωι πι οε ειποιι ποι πιοεοπ τοιτιιεπιπ, ποπ
νοτιιτιππ, ινοπιοετοπε ιπ ποπ οτειοπ 'Γοποπ ποππ ποτ Ορο
τιιτισπ, τοπιιοιι επ οτποιιοτπ. Βοππ οτ πιτπ νοπ Μιιτι
;;οπι 8οτιιπι, ΤΙιτπποπ πππ Βοιιιοιπι πιιτοιιιοπσιιτοτ. Ζιι

ΒΙοιοιι νοτειιιιπιο πιοπ πιοιιτ πιο τιοΙιτιΒο @απο ποτ ιιιιοτ

ριιο.πΖτοπ Οιιιοττιτποιεο πιι οσιιττοιιιτοπ ιιππ, ποππ εστω,
πιιτσιι Βοοπιιτιιππ ποτ ΒιιτιιτΙπποπ επ νοτιιοεεοτπ.
Βοτ πιτοιτο πι" ιιοεσπποτε πιι ιιοιισιιτοππο Πιπετοιππ
οιιτιιιιιτ πιο ιιτοπο ποππ ποιπ εοιιιιοεεΙιοιιοπ ΕτΙοιπο ποτ

Οροτοτισπ. Βοιτο.ππτιιοιι τιοιιτοτ ειοιι πιοεοπ ιποιιτοτο ποτ

νοτοοεσιιιοΒοποπ Μοτιισποπ ποτ νστινιιτΙ, πο.εε ειο οιποιπ

οποιοι· οιπττοτοπποπ Βοοιπιν πισιιτ εισιιοτ νστιιοιιεοπ.
ΙΙ'οτποτ ποππ ποτ ΠοιιοΙεττιππ π.ιιιττοτοπ, ππεε οιπο ιπ

?οιπο ποτ Οροτπτιοπ ειοιι ΜΙποππο ποτιιιπο Κιιπτο οιπ

ιι.πιο πιι οιποτ ι›οετιτππιποπ Βοιοπτειισιιο Πιτ ποε Απεο
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Μιά. Ψευε εει· άετεεΠιιε άεε ΕτισΙε άοι· εεερι·εεεο
υευ Ορετε.ειεεεε εεε.εεεεε, εε ιεε ίεΙ8ευάεε εε εειυοι·Κου:
Με Α11:1)11(111118νου '1'τιεειεειε εεά ΜεειοΜεειε ετίεΙΒε
ΜΜΜ ιιεεετ ΜιιιιιιτΚεεε άετ νετειΙάεε8 άεε Ι.ιάΚεστ
ρεΙε. Με εετερειεεΙιε ΚεεΚειΙάευε άεε 'Ι'τεεεισειε εε
ινιτΚε ειυε ιιιεΙάοείετιιιιεε νετΚτειιιιεεεε άεε ΚυστρεΙε
άετετε, άεεε εειεο ιεεετε Κευεο εΙΙιυεεΙιειι εσιιινιεάεε
ιιεά Με εεεεετε ΜάΚεεεε ειεΙι άεει Αεεε 2εισεεάεε. Βει
ΑΙΝΡΘΙιάΙΙΙΙΒ άετ ΑτΙε°εεεευ Οροτεεισυεινειεε ειτε εεε
ετοιΙιεΙι άοτ Με θἰΙὶευ, εεΙιεε ευά ΓεΙεειιο, ετεεεεάο Μά
τιιυά εεεΙι εΙιευ Με νετεεεσεευ, Με ε'οτΚτειεειεεε άεε
Κεετρειε _ιεάσε1ιεκει εεεειειΒε. Πυά ιε άετ 'Γεεε ετε
εεεειτου Με Κτε.υΚο, εει άεεευ νετ ειειΒοτ Ζειε Μεεε
Ορετεεισε εεεεείεΙιτε ινστάου ιιεά Με οιυο με ευεε
ννεσ1ιεοεο, άετ Μερο εεεεειυιιιευε 8εεΙειιυιιεεε-ΜάΚειιεο
ειιίνιοιεεε. άε1ιοι εειετ άεεει Μιτου άεε Βειεευ άετ Μυε
τεε 8ειεε Μεεει· Κεεεο εειεειιει ενετάευ. Με .Τε.εεεΙιο
εσεε Ορετεεισε νετειειάοε Μοεου ΠεεεΙεεεεά, ἱεάειε Με

εεεεε ΜάΚεεεε ιυ ειυε 2,6 Με 8 Μει. Ιιτοιεε ΒτεεΚε
νετνιιιυάεΙε υεά εε.ε1ι ε1ιευ Μιιε.εί εεεεΙιεεευ νιιτά. Μι
εεεευ εεε υιε1ιε Ζε Ιεεεεεε, άε.εε ειεΙι υοειι ειιιι€οι· Ζοιε
ειιεάετ ειε:ιεΙυε ΗειτεΙιεε ειυεεοΙΙευ Κεευου, Με εε ευε
!ει·εεε ειεά. Με άετειι εσΙειιε τεσιάινιτουάε ΙΙεετεΙιεε
νετιιτεεεεεο ΡΙοεο ιεε ιοάσε1ι εενετε;ΙειεεΙιευ Βοτιεεετ Με
άεε ευΓεεεΙιεΙιε εε εεε ιειε Ρεευεε εσιερΙισιτεε Μιάου,

άεε Με σροτεεινεε ΕιυΒι·οιίευ ετίετάετε.

Μο ΜιεεεεεειΙιεευε άεε ΜάΚυστρεΙε εειιε Εεεεεεεευ
του '1'τιεειιο.ειεευά Μεειευιο.ειε Με εεεεεάετε Ορειεειουε
ιπειεευ Ιιετνετεετείου, Με Βεεειειεεεε άει· νετΚτειιι

ιυευις άοεεεΙΙιευ εευινοεΚου. Αεε άει· Με άετεεΠιευ
ιυεεεεε ευ εει· ει·ινειεεεε, άεεε 5εο!Ιεε νστεεΜε8,
ειυευ ΚειΠει·ιυιεεε 8ετειΓεε εεε άετ Ιυεεεε άεε ΚεετρεΙε
εε ευείετεεε. Νεεε Βετεεεεευειάευε εεά ΖετεεΚεεειε
εεε άει· Ηεεε ιιυά ΜεεΚεΙΜιυάεΙ ινιτά ιυιε ειεειε Μοεεετ
άυτεει 8ε1ιειεεε, Με εε άετ Οευιεεεεινε. εεεε.ιυιεευετεεεε,
οιε 8ευεΚ ευείετεε. άεεεεε τετάετο Βεειε 2 Με 8 Μιυ.
ει·οιε ιεε. Πετσ1ι νετειειΒιιυε άετ ΚΙειΠεεάεε ΚιιστρεΙ
ιι·ιιυάε ιυιεεε1εε Βιιεετευ πετά άετ Μάι·ειιά εείΒοτιοΙιεοε.
Ποτ ΕτίεΙΒ Μεεετ Οροτε.ειεε ει ιιυ θεεεευ Με εεεεειεετ,
άσε1ι ιεε εεε εισεε εε εΠεε ΙΘ'εΙ1ευ εεεε ιιιυ ΡΙε.εεο εεε
τεεΙιε ειυεεεεάΙιευ εεεεεΠΠιτειι. Ζετ νετΙιεεεεε άετ

ΒΙεεεεε νι·ειΙιτεεά άετ Οροτεειειι Μεεε Με εεεεεάοτει·
ΜάΙιεΙεετ. Πει άευ ΒΙειειιευ ΙΞεεεε εε οττειεΙιειι. Με
ιυε.ε :που θεεεετιεεεισε άεε Κιιστρε!ε. εεε εάοι· εΙιυε
Βεε1ιειΙιεεεε άει· θεειε. εεεεινουάει. Βετεεί Με εεεει
οιυε ευ Βεσοιεεετ-Ηείε άει· «ΚΙιειεσΙιευ Μεεεεεε1εεεετ
ευ Αιιεευ1ιοιΙΚεεάε» νου Μ. Μ. ΖοΙιεεάετ του Ρτεί.
ΡεεεεεΙ ιε Ε'τεεΚίει·ε Με Μειε νετεεεεεΙεεεεεε εεά
εετειεε εΓεετ εεεεεεε1ιτεοε νετΓευτεε εε. ΜιεεεΙεο
2ειεΙιεεε ειεΙι Μιτου ιεεειεεεειι εεε ευά Ιεεεε Με μια
ειιιεεΚιιιε.εειΒ ειπε εει ειιιεεΙεεετιεεΙιετ Βο1ιευάΙευε νετ
νιετεΙιευ. Πειυεεεε ιεε εειυε Νεεεειιιυιιυε εε2ετεεεευ
· εεά ιειε Βοινιεε Με ΡΙε.ιε υεεευ άειι εειάου νετιιοτ ετ
ινε.εεεευ Ορετε.ειευειυεεεεάευ εεευναειεευ. Ρτείεεεσι·
ΡεεεειεΙ πιει:: ,,ΟΙιυε εεε άιεεο Ορει·:ιειευε
ιεεεεισάο Με άεε ειυειε Ζε εεευάε ειυρίεΙι
Ιου εε εισΙΙευ, Κεεε ω» άσεΙι υιεΙιε ιιιυΙιιυ,
ι1ιτε νστεΙιειΙε άε.Ιιιυ Ζε ετεειειι·ειι, άο.εε
Με εεΙιτ ειυίεε1ι ειιά ΙειεΙιε εεείεΙιτειιι·.
άο.εε Με Ηει1ιιυεεάο.υετ εε1ιι· Κιιτε ιεε, άεεε
ειε άειιοτυάε ΚεεεΙεεεο Ιιει”ετε, Κεειυο
ειιιεΙι εε1ιτ εοΓτιεάιεε. ιιιάειυ ειε άευ Κιά
τε.υάιυεεεε 1εεεεε. ινεΙεΙιετ, εει εε άιιτειι
ΡΙεεειΚ,εει εε άετεΙι εσΙσεεειετει€ε Βιε
2ιοΙιευεευ, άετεΙι Νεεεε είε εεεεεεΙΙε »των
Με Ορετοιεισε εσΙΙ ιε ι"ο!Βειιάετ Ψοιεε εεεεεεευτε ενοτ
άευ. ΖευεσΙιεε Οσσειυοιυερτιε2ειι8, άευιι 8ρεΙεευε άεε
Μάεε υεεΙι άετ ΑτΙε'εεεευ Μεεεεάε. Ζει· νετιιιειάειιε
άετ ΒΙεεεει.; »Με άετ ΞεεΙΙευ°εεΙιε ΜάιιεΙεετ εεεε
Ιεεε. Νει:1ι ΖετεεΚεεειιεεευε άετ Ηειιε εεά Γιιιιτευ άετ

εεΠιοε ιιιιεεεΙεε άεε ΜΜιε!ιοτε ευάεε Ιιεεετε θεεεετιεε

εεε άεε ευεΜεεεεευ ΚυστρεΙε εεειι, εε ετειε Με εε άετ
νετΙιεεεεάε ΜΙ! ετΙιεεεεΙιε ευά ειοΙιε εε Με”, άο.εε άει·
ΚεστροΙ Βευε άιιτεΙιετευεε ειτε. Μιε ΕιεεεεΙιειυΙιε1ιο
Μοεεε νει·Γειιτευε εεεεεΙιε εεε άετιε. άεεε Με εεεεε
τιειτεε ΚεστρεΙΠεειιο ιιιιε άετ εει·εισΚεε
εειισεεεευ ι.ιεεεει νι·ιεάετειυ `εεάοεΚε ινιτά.
θεεευ Βτννιιτεου ετιινοιεε εε ειειι υε.ιυΙιεΙι, άεεε εε άει
άετεΙι ειιτ νετ1ιοΗευε εεά Νετεευει!άευΒ άεε 1.ιάΚεστ

ιιεΙε ειιυε Ε.ιεει·εεε Κσιειυε. Μεάεε Ιεεεεετε Βοσεεεεεεεε
ειο1ιοι·ε Βεεεεειεεεε; 11ι1(1εεεεεε Με Οεεεετιεεειου άεε

ΚυστρεΙε 2ετ ετϊστάετΙιεεεε ΜεΙιειιιιεεεεάετεεε άεε

ΚτεεΚΙιεΕεεε Μάτε.υάεε, εε ιεε Μεεε Ορετε.ειευ ευιτιιειι
εεΙιτ εε ειιιρίεΙιΙεε.
Ρετ Με ΜεεΙ οιυετ εεεειειιυεεε Ορετεειευειυεεεεάε
2ετ Βεεειειεεεε του Ττιουιεειε-Μεειευιεειε ιεε ιεάεεε
ειεΙιε υιιτ εεεεεεειάευά, σε νοτρεεεευε άεε Ρεειευεεε ιυ

ειυει· ΗοιΙευεεεΙε ιυ081ιεΙι ιεε σάετ άοι·εεΙεε ειυειι1εεε
τιεσΙι ΙιεΙιε.εάε1ε πετάω ιυεεε. 8οΙιι· ινιεΙιειε ιεε άε1ιοι
άεε νετΙιε.Ιεεε άεε ετΚτευΚεεε Μάοε εεΙΙιεε. Ιεε Μεεοε

εεσΙι πως νετΜΙάεε. εε Κευυ ιυευ ειιιε ΟιΙιετετεεΚο
νου ετΓετάετΙιεΙιετ Βτειεε ΙιετεεεΙΙεε, σ1ιυε ευ Μτε1ιεευ.
εεεε νοτρεεεεεεε άετεεΙΙιευ εεε άευ ευεΜεεεεευ Κεετ

ρε!. άου εεεΙιενευάιΒοε ΜάεειιΙεεε εε εεειυετε.εεειμου.
Μεεετ εεειτ ευευεευοιιιυε Πεεο!εεεεά Κεεεεε εεετ που!
ειυει·εεεε, ινευιι άεε Μά εετε1εε εεε.ι·Κ νετΚτιιυιιιιε. εει·ε

ρΜτι, Με Ηειιε άεει· άειυεεΙΙιευ εεεεΙιτειυρίε ει. Ιυ
εεΙεΙιοει ΙΞ'εΙΙε ειτε ιεευ `σεεεετ ε1ιιιυ, Με Αι·Ιε'εεΙιε

Οροτει.ισε ιιιιε Ττευεριεεεο.ειευ ειυοε ΒεΙιΙειιυεεεεεετει
Γευε εε ινειεΙευ, εάετ νιεΙΙειεΙιε εσε1ι εοεεετ άεε Ρε
εσυεΙ'εεεε νετίεΙιτευ εεεεννοεάου.
1ειιιιετΜε ιει εε ειεειιι ευεεεεεάευ Ορετιιεεετ. άετ ιιι

άευ Με! Κειυιυε είεετ ΤτιεΙιιεειε-ΜεεισΜεειε-ΚτεεΚε ευ

εεΙιεεάοΙε, Ζε τεεεευ, εισΙι ευ ειυε εεεεετευΚεο Ζειι1
νου Οροτεεισιιεινειεευ εε 1ιεΙεευ. Κε ννιτά ιιιιυ Μουτ

Βεεε !ειεΙιε, εεΙε!ιε άεε νετεειιιεάευευ, Μεοτ 2ιειυΙιεει
εεετΚ νου ειυειυάει· εεννειεΙιευάου ΙΜΒεεε1ιάιυΙιε1ιΚειεεε
τισΙιειρι ευεερεεεευ. Πυά εεεε ιυευ άετε.εί εεε, ιυε8
Πεειεε ειΙο εφερε άεε 80Π8.ΠιιΕ8ΠεεοΙ Με 11'εΙά εοΓε1ιτεεε
Μεεεισάευ άετσΙιεερτεΜτεε, άεεε νετιιετε ιιιεε Με Ποεετ

ειεΙιε άεει· Με ε·ιτΚΙιεΙι εττειεΙιεευ 12τίεΙΒε.
·

.1ετιειν (Βετρει) 1899.

Πεεετεεε.

Ρτεί. Πεει·ε: Βε1ιειυά!εεε άεε Ι.ερεε ετγειιοιυεεεεεε.
(Μϋυε1ιευει· 11εά. ΝεοΙιουεειιτΠε 1899, Ντ. 1).
1ιυ εεε·εΙεεεεεου .1ε.ει·ε Με νετεεεεετ εε εειιεει.ειεΠτε'εΙι
ι·εεε·ευ εεεεεΙιευ άετ Βεεε.εάΙιιυε άεε Ειηιιιε ει·γεεειυει.εεεε
8ειυε.ε1ιε.άεεε ει· ειεΙι νει·ευ1ο.εεεειεΙιε, ΜοεεΙΙιοε Ζε ριιΜιει
του, εεε;Ιειειι ετεε 6 Κι·ε.εΚε άετεεΠιεε ιιετοι·ιεε·οε ννιιτάεε.
Κε εεεειιιιιυε Με νει· 811ειιΜεεεε ειπε Με Ει·ιινε.Βιιεε, Μι.εε
άεε ει·ινε.ΙιυεεΙ.ειάεε εεεε εΙΙευ ΜεΙιετ ιε νετνιιεεάεει.; 8·εεε·
.εεεεε εεετειιοεειεεεευ Μεεεεε.Ιιιυοιι ευει·ειεεΙ.ιοε ε'ΡΊάει·εεειιά
εεεεεε·εεεεεεεεε εεε ευά άιιεε εε, ενευε ι1εοτΙιεερε, ετεε εεεΙι
ΙευΒ·ει·, Με _ιεΙιτο1εει.ςετεεΙιειει·21ιείεει· ΒευευάΙεεε· ινιεΙι, ντο

Β
ει εεετ Με Κεειάινο εΙιει· Ζει· ΒεεεΙ Με πει· ΑεεεεΙιιυε εε

όπου.
1)ειενει·ε`υΙιι·εεεεεεεΙιε ιιι άει· ειιεεετου Αεννουάιιεε· νου Μ·
εσΙεεοιυ ΑΙεο!ιεΙ Με Με οι·Κι·εεΚεε 1ίεεε. Κι· »Με ιιιιεεεΙεε
Βι·ιιυε'εσ1ιει·Μεεεε ιιιεεΙιεΙιεε Ιιεεεε· (νιεΠειεΙιε 10 ΜεΙ εεε
Με) ειιίε·ειι·ει.>;ευ,εΙιεε εεεε εε άι·ἱιεΚευ, ε1ιυε Ζε ι·ει1ιευ.εσυ
άοι·ιι1εάεει ιιιε.εΜε δεο11εεει· ιιιιε άεει εεεεεεεεεεεε ενετε
εειυ σε εεεεεεε. ΝεεΙι

ιυεΙιτιιιε1ἔει·
Βει·Μιι·ιιες ειιεε'ειεε ιυεε

Με νιιιεε, Με Μου άει· εει' άει· εεε 2ιιι·ιισΚεεεΙιεεουε Α!εσ·
ΙιεΙ νει·ΜιοΙιειαε Με εεε εεειειιε Με Ρτεεεάει· νοιι Νοεειιι.
.Το οιε'ι·ιεει·ιυευ εεε άει·οΙιεεετε. 3

ο Ιεεει;ετ εεά _ι
ε

Ιιεεεεει·
ιιιεε άεε Βευεεεευ νσι·υιιιιιιιε, άεεεε ι·ο.εσ1ιει·ει·ιεε άει· 1Μΐεεε
Με. 1εεΙιευάεΙε Με εΙΤεεεε.ι· Μει· ιιιυ Κε1εεε·ιι·Κεεε; ειιά
ενο.εεει·εεε2ιευιιυε·; Με ετιιΙιετ εει·σε2ευάου Β1ιιεεεεεεεο εσυ
ετε.1ιιι·ειιΜε, Με ΚτευΚε ΒεοΠε ινιι·ά Με.εεει·, άεε ι;ει·ιυε.ε
θεάουι εσ1ιικιεάεε. Με Μεεε ευειρΜσειεειεεΙιε ννιι·Κεεε ευ
ετΙιεΙιου, εεε νοι·ίεεεετ ιε Ιει2εοτ Ζειε εεεε άευ ι·εεεΙιει· νετ
άιιυειειιάευ Αεε1ιει· εε1Γει·ιεεε ιιιυ2ε;;εεεεεε εεά νει·εεει·ειΜ
πω; Α1εεΙισΙ, ΒσιιινοίεΙειεεΙιετ ειιά Βριτιειιε υιεεεΙιεε ειρετιεεε
πε εΙεισ1ιοε '1'Ιιει1εε. Με μπει Με Με εεεΙι ιυ Κειυειιι άετ
11'εΙΙεΜε Β.οειΜν εο2οιεε. Μ' ε γ ε τ ε

.



ΠΟ

Η. ΒεΙιπιεπε: Πεεοτ εεε εεεειιινεττιεεε 5τεε‹ι πετ
Ι.εετε νοε πετ Οοιπιποειο εριπειιε. (Μεεειι. ιεεΜειε.
ννοεεεπεειιι·ιεε 1892.Ντ. 8.)

νει·ιε.εεει·ιερε εειεεε άπτοε ειεεεε ΒεοΙιεεεεεεεεπ πεπ «Με
δειιΜπει πει· ειιιεεεΙεπειρεε Ειεετεειιτ ε·εννοεεεεεε 8τε.ειιριιεεε
ιπ Μεεετ Μεεε ιε ι'οιε·εεπεε Βεειιιεεεε.εεεπ εινα:
Με Βτεοιιιιεεει·ππ..2εεε Βιιεεεπιιιει·εεε (Οοιππιοειο εριειιιιε)
πε νοιι _ιεεει· πετ ενιτεεΙεεπΙε νοτάετεεεά επ ει·επεεε. Μεεε
εε εϋπεειι Ιιει πετ Βτεοειιεεει·ιιεε· πετ Ιει.εεετεε εποε Βτεεεει
εεε εε ιπι Με.τε επειτεεεε. Με Μεεε επι' ειπε Οοιπειοειο,
εεε ειε επι” Ωιιεεεεειιπε·επ.Βιπεπεπεε, Πειιπππε πω). Ζεττππε
εεε Βιιεεεπιπει·Ιιεε ιιπά εειπετ ννπι·Ζειε Ιιει·ιιεειι. Πιε βεετε
νοε πει· ει;επτΙιεεεε Οοιπιιιοειο εριεειΙιε ιπι εετεπεεπ Βιιιεε
Με ιε ε" Ιειειεπ Ζειε ιιιεοι'ει·ε εε Βοπεπ νει·Ιοι·επ, Με Με
νοιιι Μειιεεεειι εεεεπιιεειι εειιε ω" ειι·εε.εεε Κτιειε εκει
δεεε‹ι ΙιεΙιεε; εε 8ιεεε ειεεετ εειεεε .<;ε.εετειπεπ ιιεεειερΙι
ειι·ιεε_Ε'εΙΙ νοε Οοιιπποειο εριεε.Ιιε Με εεεεοπιιεεΙιειιι Βεεπεκι
(Με Με εεεοπάετε Κοεεει· Ιιεεοεε Με). Πιο Κι·ιειε ιεε
εεετ εκει ιπι $τε.ειιε. Με ΙιιεεετιΒε Απεεεεπεε· ειπεεΙπετ Ε'ειΙ1ε
Με εεεεε Οοπιιποειοεπ ννιπει·ιεεεε οάετ πεννπει·εεεειεΙιεε επ
ιπειεεεε. ιεεεεεοεπετε ειιιεΙι πιεεε Με Μιτννιτειιπ8· πει· (ἔπει
ιεει.ιο εεεεε ειιεΙετεε, ιιιι·εοε Ιεπιτεπάεε Βιεινιι·ιιιιεςεπ ειπει·
Υει·Ιετεπειτ επεειιεεΙιΙιεεεεε. ιιι νιεΙειι ?Μεε ιεε Με Απ
πε.ειιιε Ιεεεεει·ετ ενροεεετιεο!ι, Με 'Ι'Ιιεεεεεεε πω. Με." ειπε
Βι·εεειιειει·πεε: Ιιεεεειεπεε Με, ε·εινιεει Ι)εε νοι·εοιπιπεε ειπει·
Μτεεεεπ ετπιιπιεειεειιεε Νεετοεε νοιι Νετνεπειειεεεεεπ πιιι·εε
ειπε Οοειιποτιο ειε ει:ρετιιπεεεειΙ πεειεΙιετε πεπ εεεειπε εκει;;
εεε, Με Ι.ιιεΙιε επεεπεπΙΙεε, ννειεΙιε ειπε Βι·ειε.τπεε· πετ Μπιο
εεε πιιι·εε Μτεεεε νει·Ιεεειιπε νιεΙΙ'ε.εε εεεεεεεε Μεεε. ΝεΙιειι
ιεεεεει·ειι πε εΙε Ε'οι.·.:ε πει· Βι·εειιιιεεετιιπε· εοοε θεννεΙιεεει·
ι·ειεειιπἔεπ @Με Πτε·ιιεεε νοε ειπιπ:οι· εετεει·οεριπε.Ιιε ειπε
ετιιεεει·ε Βεπειιεπειτ εειεπιπεεεεε.

Ινενει·ε.

Βεεεετεπ:ειπεπ πππ Βεερι·εεεππρεπ.

Βι·. Ε.. Βι·π εε; Βιε θεεοενπιιεεε εεε Νετνεεενεεεπιε.
(ΒετΙιπ 1897,θ. Κετε;ετ).

Α

Ι. Τεειι: Βιε Ηιτπεεεεεινιιιεεε.
_ . ΡεεΙιοΙοε·ιεεΙιε Απεεοιπιε.
) · Απι Ιιιιιιιιι;ειεπ ειπε Βιιι·εοπιε πεπ (Πισω ε, ιιιιιεεειεε.Ι
εεεινετ επ ιιιιεετεεεειάεε.Μιεειιιοι·ιιιεπ ((Ηιοεπτεοπιε)ειιιιιεεΙτεπ.
Πεκ θιιοπι ιεε ιπειιτ ειστε, Μεεε ε.ειςε;;ι·εεεε, Με Βιιτεοιπ Με
πε,ς_εεερεεΙε.ιιεεει· ΙειοΙιιετ ορετεεεΙ, Οοπειετειιιι πετ Βιιι·εοιπε
ιπειεε "ιπι, Ζωπιεεειειι. Με θ)ιοιπε Ηιτεεπεεεεεεε.ΙιεΙιεε. Ιπι
θιιοιιιε ιιπειεπ εεε εε ρει·ειεειτεεπεΝει·νεεεεεετε, ιτε 8:ιι·οοπι
Με. Βιιιιιιπ,·.ξεε_ππά εποε εοΙεεεε ενειιεεεε Βεςεπει:ιειοιι εΜά
εει (ιΙιοιπειι ειπαμε. Απάετε 'Ι'πιεοι·επ: Ο ε ο Ι ε ε ι ε ε ι ο πι ε.
Ρεππιπιοιιιε, Αεςιοπιο, Απεποπιε ('Ι'ιιιποτεε πετ Ην
ρορενειε). Β ε τ ιε ο ι ιι ε, Μεεε Βιιτιτεεεε. Η ε Ι ε τιο ε ει· ο ο ιε
πεπ Οπ.τειποιιι ειπε εεΙεεε. ννεππ εεειιεπετ πιειεε ιππιειρει.
Πε Αιιεετεειιιεπ ειπε Ηιι·ιιειιπιοι·ειι πιειεε εοΙιτετ. Τιιεει·ιεεΙ
(ΒοΙιεετεπεει·Ι‹εΙ) ειπε εει Κιεπειε τεΙε.ειν ειιιιιι.ε (εποε ΑΠεπ
8επι·ι· νοπ 800 Γε.ΙΙεε - 152), ιει·ε ΡτειιιΙεπιιοπεεεεΙΙειι επι
Κιειιιιιιτε πεπ Βιιιειω. διο επεινιοεειιι εἰειι ιπιπιει· νοιι θειεεε
εεεειάεε ειπε; εεει·οτιειι·εεΜε ειπε εεεεπε εεε·εει·εεεε; ιιιειεε
πιοεε ρι·ιιπει· ιπι θεειτπ. Οπιππιεεε.; εεεοεπετε ιπ πει· Ηιτπ
ι·ιιιιιε (ιποιοι·ιεεεε Βει;ιοε) πεπ ιπι Ρ0πε. Μειεε νοε πεπ Μεειπ
εε επεεεεεεά πεπ ιειιιειρε1. Βει·ιιεεπτειιεετεεΙειΙιεΙιοΙι. Βει‹ιε
εε·εεει·ιι·επ Ιιεειι.:. ΒιεεεεεεΙΙεε πιει Βιιει1ιεπ εεεεειιειπεπ επ
'Ι'ιιΙιει·επιοεε. Α ο ε ι ιι ο ιιι ν ι ο ε ε Μ. εεει· εειιειι. Ρει·ιιειεειι -
Ονεειεει·επ ε (εεεοεπετε ιε πει· Πιι·πι·ιππε) ιιπά Β ο ε ι πο
εοεοπ ε πεπ ιιιεΙιε ει” εεΙεεε. ιπειεε ιεπΙειρε1. Ηε.επιε
εοπι άετ Π ιιι·ει - Βιιάπεε εεεεΙιιεΙιτεεει, νοπ Βιιιτιιπε·επ
ππι·ειιεεεεεει·Μεπιει·εεειι, ειε Βνειριοιε πετ ρι·οε;ι·εεειι·επΡιιι·ε.
ινεε ιιπά εειοΙι 'Ι'ι·επειεπ. Α πε πτν επιεπ ειπε επι· σε πετ
Βειειε εει·εει·ι νοπ Βετιεπεπει;; επι Ιιειιιιρ_·εεεεειε πει·Αι·ι.ΐοεεε.ε
$νΙνιι, Μιππ ΒειειΙετιε. ΒεννιτΙιεε Οοιιιρτεεειοε. εεΙιεε Ετ
ινειεΙιππε,·.

Ψοτεοιπειεε πεπ ΑεειοΙοριε.
Νεειι Β ι· π εε ειειεε Ηιι·ιιειιιποτεε εεινε 2 ρθε. εΙΙει·Νετνεε
Ιειάεπ. Βει Μειιπετε ειπε ειε ιιιιιιιι€ει· εΙε εει Ε'τε.πεπ. Αει
εειειιε·εεοπεικνιεεεεππεπι 20 ιιπά 80. Εεεεπειειιτε. ΑεειοΙο.ειε
Με Απεπε.ειεε άετ 'ΓιιΙιετεεΙ. θππιειεπ πεπ Ριιι·ε.ειεεε) μπε
ειιιεεεΙ. Πετεειιϋ.ε ιεε εεπεπειιεςεΙοε. Μεεεεεεεειι ειπε εεΙεεε.
Τπιποι·εε ειιεεεεΙιεε ειεΙιετ εποε 'Ι'τε πιπ επ, Με ννετπεπ ειε
:ιεει· άπι·ειι εοΙοεε ιιιιεΙι ιεειειΓεεε. Ιτι άετ ΠπίεΙΙρτιικιε ννιι·τι
ειεπ Με πιιε Βεεεε Μεε Τι·ειιιιιε. εειιοΙοριεοΙι νετεεεννοτεΙιεΙι
ιειι.εΙιειιΜιι·Γεε! Απεπτνειεεε πω! Ηειεπιειεοιπεειιεεεειιειι ειτ:εει·
Με ειε πει· νοι·Ιεεεεεπ 8εεΙΙε.
νν ι ι· ε π ιι ε άετ 'Ι

'

πιπ ο τ ε π (πιιιθεειι·π, Νετνεπ π. Πειιιπαεε).
Ζιιπεεεεε επι· Ο ο ιπ ρ τ ε ε ε ι ο π, Με εποε Με Με εεεεειιΙιει·
Ιιερ·εππε Βειιε ννιι·εεε εε.πε. ι)ειειι νετε εειε ε ιι ε ε. Βτιιεε
πππ νει·εειιιεειιιιε ειπιι επι εεετεεεεπ εει Τιιπιοι·επ πει· Μεεε
τεπ Νειιιι.πει,ε.;τιιεε.Πιτεεεε Ζετεεϋι·ιιπ,ε;εεε εεΙεεπ, νιεΙ Ιιεπιι.<.>;ει·

Αει·ορειε Με εοιπρι·ιπιιι·εεπ 'Ι'εειΙε. Ηιι·εεει·νεε ννει·‹ιεε Με
«πιο ΙιιεεΙι; ε.πειι Ι)πτεεεπεεεεειιες Ιιοιεειε νοε. ΒΙπετειοεεεπιε
πει· επιετεπ πιω Με επ ιι6εειετε Πι·ιιεΙΙ πεπ ιετεροτει·επ
Βειιιιεςεε. Ι)ι·ιιεεενιιιρεοιπε ιιοιιιτπεε άπτεΙι Βτε.π
εεε· εεε ειπιιοι· εει·εει·οεριεεΙιε επ Βεε.ειιε (νοε
επεεεε οιΙει· Με Ηνάι·οοερεεΙπε ιεεει·επε). Ι)ι·ποΙι εεε ει π.
εετεΙιτοεριπιιιιε Ιιεινιτιιε εποε Με ε ε π π ε ε ε ε ρ π ρ ι Ι Ι ε

, ιο

ννιτ Μεεε τει: ΙιεΙιετ πεπ Απ πειειεννιεε ειε Νεπι·ιτιε
ορειεε ιιιιεεεεεπ Μιτεεε ιΟρρεεεει πι). Απεε ειπε άεπ θειι
ιτεΙειιιιεΙ ετεει·εεεε ειπε πετ Πτπεε πω! Με ?οιε·ε ιεε Βεε;ειιε
τω” πει· ιιιπτετεε ννπι·ειεΙε (νει·Ιιιεε Με ΡπιεΙιει·ι·ειιεεεε).
Ηεπεε ππά Κεοεεεε ννετπεπ οεε πειτε 'Ι'πιεστεε ιιεπτιι·ε. νει·
πειτε. Βιιτε. ιεε Μεεε επιτε ε·εερεεει..

'

8γιερεοιπεεοιοε·ιε.2
Ι)ιε ιλιιτειιπι;επ ειπε 1

.

ι·ειεεεπ, 2
.

εοειρι·ιειιι·ειιπ ππά 3.εει··
ετϋτεπ‹ι; 1

.

πεπ 2
.

εΜά εεεινει· επ πιιτει·εεεειτιεπ, 2
.

πω! 3
.

Πιετεε επ ΑιιειεΙΙεενειρτοπιεπ. ε

Αιιεεπιειιιετεοιιειπιιεςεεπ·ετάεεάπτεε Ι.ιιε‹ι2.εε·
Μεεε, Η ε ι· ο ε γ ιιι ρ ε ο πι ε ειιιτεε πω» πεπ Ι.ε.ιιιιιιιεεεννιτ
ειιεςειι, Ιεεεεετε ετιπόρ,·ιιεεεε Με ΕπειιΙάιε.8εοεε. θειιειπεειτε
Ι·Ιει·πεγιερεοπιε εϋππεπ εποε εΙε Ρετιιννιι·εππεεε νοτιιοιιιιεεπ
ππά ειπε Μιπιι πει· Ι)ιε8·εοεε εεει· ειππει·Ιιεε.

·

Α ΙΙ,ε,·ε πιειε ε ν πε ρ τ
.
ο Με: ΒεΙεεε εΙειΙιε ειε 'Ι'ιιιεει· Εεεε

ενιερωιεΙοε. .

Κ ο ρ Με ε πι ε ι· ε. ειε εε.ιιιι).ιεεειιπεπ ννιεεειεςεεεε.εεεεεεΙιε
πετεε ΠτιιεΙιτειεπεε πει· Μεπιεεεε)πει·νεπ (?); εει Κιπάει·ε ιετ.
ει· πιειεε αετιπεει·; Ιοοε.Ιει·8εεπιετε εε.επ ειε ιι)Ιειε επι· Βοοει
ιιιεΒιιοεε νετινιιιιπτ.ννετάεε. Βοε εν ι πάει ιεε νιεΙ εεΙεεπει,
εεεοεπετεπετ εειιεε Πι·εεεειιννιεπεΙ ΙΙιοιππιε εει Μιειοπεπ εεε
Ν. νεεΙιειιΙειτιε. Μεε ΚΙειπΙιιτεε, Ροεε. ΜειιπΙΙιι. πεπ πετ 8εεεε·
ΙιεΙ νετ) ετιιιπετε ειε Μεπιει·ε'ε $νπιρτοπιεεεοπιρΙειι. Εν·
ει·εειι εε ιεε "Με Μεεε, Ιιεεοεπει·ε εει 'Ι'πιποι·επ πει· επι
εετεπ θεεε.πεΙε·ι·πεε; εν ιεειιεε εει·εΙιτιιιεε ΕτΙιτεεεεπ ρεεε Πτ
εειεεε. οεεε Νε.πεεε. ιιετεε θα Ρ π Ι ε ν ε τι ε. ε μ.

:
ε ε. ει π π ε;

εεε ιιπεπι ΒεεεΙιιεπειειιπε άπτεΙι νεΒιιει·ειεπεις ι·εερ. Εεε
ιεπιιι;. Ο ε ε ν ε ε - Β ε ο ε ε'ε Ρ ε ιι ε ο ιιι ε ε ιεε ειρεπιιιιιρεεειιιιι
οιειιιιε; εειεεε. Ο ειε ιι ε ε π ε ε θ ι τις ιι Ι ε π ε ειε‹ι εεΙιι· εεΙεεε,
νετεεειεεΙιεετε Με Ρτοςιιοεε. Ρ ε χ· ο ει ε ε ε ε Α ε ο πε π

. Ι ι ε ε
ειπε εεει· εειιεε·; Βεποπιιιιειιεειε πεπ θεεειι“επεεε ειε Γοιε·ε
Με Ηνάι·οεερΙιεΙιιε ιεεει·ειιε. ΑΙιετ εποε Ρενεεεεεπ ιιοιεπεεε
νετ. ννιεεειεποΙιε. Α ΙΙΒ·επιειιιε θοενπιειεπειι
νοιε 'Γνριιε πετ ΙΏριΙερειε ειπε Μεεε. .Πιο εεε π'ε ΒριΙερειε
κι Βοοιιιενιπρεπιπ. Απειι τειτι επιιιεειιε Κτεπιρίε εοπιπιεπ νετ,
πιιτ οπετ·οεπε ΒεννπεεεεειπενετΙιιεε. Ρ ε. ι· ε. ε ε ε ε ε ει ε ιι ει·εεεπ
Με ιειε πεπ ιποιοι·ιεεΙιειι Βει2ετεεΙιειιιπε,ε;επ ειιεεπιιεεε Με.

Β ε ε π π π ει
·
ε ρ ε
ι
ρ ι Ι Ι ε ιεε :Με ειειιει·ει.ε οειεεεινε δνπιρεοπι;

εοπιιιιτ.ιε 2 Βεπειεπ νετ: π
.) Νειιτιειε ορι.ιεε.(οεπε νοι·ι›νϋΙΙιπες).

ε) θειιιιπει;ερειιιΙιε (εεεεπ εει·ιοτιοι·ε - πιιτ νωπειεεω.
ννειεειιειω νετιε.ι·ειιεε·, ιιιιειι εςι·επτϋεειιοε. ΒΙπειιπι.εεπ πεπ
νει·Γεεεππε πει· Βετιπει. ΒιιεεειΙτιππε· ιιοιππιε νοι·. Αει·ορΙιιπ
οπετ ιεε Με εϋ.πιι.ε·,ειεΓοιεεετεεΙιειεπεε·. σε εεεεεεε 8πιππεεε
ρε.ριΙΙε οΙιεε Βεεειϋτπεςεπ. Απι Ιιειιιιςεεεε Ιιοειπιε ειε νετ:

1
) εει 'Γππιοτεπ εεε θει·εΙιεΙΙιιπι ππά 2
) εει 'Ι'ππιοι·επ πετ Βειειε

οει·εει·ι. Απεεετ ιπ Μεεεε 2 Ρειιεε ιεε Βτειιπει.>;ερερι1ιειιειε
Ε'ι·Ιιεενιερεοιπ. Κειιιε ειεεειειρ· νοι·εοπιιεεε. Εεεε εεΙεεε ρεεε
(ιιπι· εει Με Ορει·ιι·εειι πιιτ) εει Τπιποι·ειι Με Ηιτεεεειππιε -
νιει·ειιε·εΙ, Ροιιε ππά ΜεάιιιΙπ οειοπεπιε.). 'Ι
'
ε ει ρ ο ι· ε ι· ε Α τεεπ
τοεειι (2 Μιππ1επ Ιιιε18ειιεπε) ειιειιΓΙιιπιιιετεεοεοιεε
ιιοπιειεπ νετ. ΜεΙΙιεπτιε, ΡοΙνιιι·ιε, ΡοΙνιιιρειε
ειπὰ Μεεε; εει 'Ι'ππιει·εε πει· Μειιιιιει οΙιιοιπ.μι.τε..

1
.
ο ο ιιι ε γ πι ρ εε τεε. Ρ ε ι· ο π εειοε εεε θοΙιεπεΙπποε'ε πιει

1
) θειιιι.Ιινετεεπει·ιιπε·ειι πιω Μι ροε εΙε) πιιτ! 2) Βεειπετ2

ιιεει.ιέιειι, Με εει‹ιε ΕοεεΙενπιρτοπιε εειπ ειιεεεπ. Απ επ π Ι

ιε.ειοπ Μεεε ιπιειιπτει· εττει·ιεΙιε θει·ειιεεεε (Μεεε επι· εει
Απεπτνετπεπ).

1
. θεεει·πιε εειπιονειε ππά θτοεεειτπἔεπἔ

Με ε: Βει Αιι'εεειοεεπ εεε ειεεετειι ιεε Με επι· Με επεεειιω
εεει.ιιιιπιεετ (ε·εετεπειε ΗειπιρΙερ,·ιε,Κι·επιριε). Οοι·ρπε ειιιιιιιι
επιπ πεπ Νιιοι. ιεεειειιιει·ιε εΜά με: ιιπΙιεΙιε.ειιε, ει·εεεπ επι·
ιιιιι·πε Οι·πεε εεε Με θερειιΙε ιιιιει·εει εει·νοτ. Βει· 'Ι'ειιειιππε
ορειειιε ω» ειεΙιετε ΒεειεΙιπεεεε επ πεπ πιιιειεεεεε ιιπά ειποειο
πειΙεε Αιιεει·ποεεεεινεεπεεειι (Μιεετ Ζνο·ε.ει;ειιιεεειι), Μεε
Ηεπιιε.εεεειιοεε. εεπειεΙε ππά ιποεοι·ιεεεε Ηεπιιριεειε. Απειι
Αιιεεεεεϋι·ιιιι€επ.

2
. 8ειι·ε ειτε. Αει ινιοεει,εεεεε ιεε Με πω· εει·εΙιεΙιει·επ

εεΙιι· εεπιιοιιε Ατε.ιιιε. επειι Με ννεεειεεεω. Ποειι πεπ ειει·
Με ΑΠ;;επιειπει·εεεειειιιι,εεπ .ε·ει·ιιι.ε;ετππά Με 0επει ειεεε εε
εεει·ε ππά Ι'ι·ιιιικειιις εετιιειΙιΒε Με εειει ΟετεεεΙΙππι.

Β
.
Ο ε ιι ε τ ει Ι ιν ι π ό
.
π π ι; ε π οι'. Τοροετερειε πετεεΙΙιεπ. Βε

;.;ιειι πει· Βι·ετεεειιπρ :Με Κτειπρε'επ, εειιειΙι!εε Ειτεειιειεπεπειι,
Μιππ Κτειπιιιεεε ππά ιιπειιΐοιεεπάεπ Μοποριε.ε.·ιεε. Βειεεπ Πρι
Ιερειπ οοπειιιιιε.,Αεειιιε πεπ εοεννετε εεπειεΙε ΠεεεεΙ.ε. .Μεεε
ιεειπενπιριοιιιε ειπε ρ;ετιε.ε·ι“ιιςιε.Ρει·επεοι·ιετ·εεεεεννειεΙιε.ι·.

4
. Ρ ε.τιε τ ε. Ι ιι ι τ τι -- ι·επετε πω: ενιιιρεοιπΙοε. Πει-ιιιΑιο

Με πππι επιιετε Βρι·πεεεεϋι·ππε·επ. ειιιεεειειεεετϋτιιπ8επ.

ό
. ΒεεΙΜ'επ1ε.ρρεεΙιεεε - εεεεοι·ιεειιε Δρεπ

ειε, εοπεε ενειρεοπιΙοε. νιεΙΙειεεε θειι6τεΙιεΙΙιιοιεεειοεεε πεπ
θει·ιιοεεειδι·ιιιη;επ.

-.-
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θ. Ο σειρ ι τ π11α.π πα α - αοιποαγιπα Ηαιπιειαορειε (αα.πα
παπα επτει.εαπ ααι 1.ααιοπαπΒια παιπ Οιιιααιπαιιαννα.παι. αιω
ιααι·αποποιαε.Βει '11απιοι·επαπ Μαι·α όαα Ιιπααπ Οοαιρ.-Ιαιρρεαα- ΑΙειιιε από ορτιαειιαΑραααιε. Αααα θεαιεπαιιπό1ιειαπι η·
ιιιαααεαΒοοιιιαγαιριοιπ.
7. Βα.Ι1ιεπ - αοαινιει·ια! νοπ Απι'ααα απ αιαπιΙιεα αγια
ιπατι·ιαααεΜαπιααΒαει·αεαειαααπεα ...α αεΙιαιαι·αιι1αταΙΙια·απα
ατόι·αιια·απ.

·

8. Ε!π τ ειο α ι·ε ε ι ο α απ: 3. θαι·παιιαόαπα· Ιιπαα - ιποαοι·ι
αεαεΑπαειαιε.

'

1: Βαα1αι'απαιιαόππαιιααα - ααπαοι·ιαειιαΑραπειε. -

ΙααεΙΒα,αεπό ιιιω - ιιπαεαι;ιπιιαι.. θειπιαααια Βται·ιιππαπ
Θιγι·αααπα·αιαι·ιαιιααα

- αεααατιιι·απα·επ.οριιαααεΑιιαααια από
ι·εοιιιαααιτια;αΠεπιιααοπαιε.
Θ.Κ1αιπαιι·α: Α. 1ιοεαΙαγιαρτοπια.
Ι. ΟαταααιΙαι·εΑι.αιιια - 8 Ροι·πιαπ:
1. όειιιαι·εααόα Ι'ινι·αααε.
2. ιααιαοαε Απικιε,
8. θεαιιααα ααα 1 από 2.

Π. θα1ινι·ιπόαΙ(εοιιιαι· Όι·ειιααανιιιπόε1ι.
111. Ι.ποιααι'α Ατοπιε από Ααταεπιε όει· Μιιααεια.
ιν. Τι·εαιοτ όαι· Βατι·ειπιτΜαπ.
Ι. από Π. αιπό, παπα παει·ατπαιτι·ειεπό, όιααποατιαοααατ·
αεααιόααό. ·

'

Β. Νπααααι·αεαπίτααγιπρτοιαα.
Ι. Βαι Ι.ααιοπεπ όαι· πιιι.ι;ιει·απΚιειιιαιι·ααα1ιεπαε1.- Βο11αα
νν απεαα.
1 . Νγαταα·ιααεαπό πιιεΙεαι·αΑπα·εαιααααεΙαι.αιαιιαααπ.
ΙΙΙ. Αιτεταιι·απόε Ηαπιιριεαιε.
1ν. Αααοοιιτι.α ΒιιαΜαιιιαιιπε (ΑαόαοαπαΙα.ιιπιαπα ααταρια
ααεπό όει· Βειτα όαα 'Ι'πιποι·'α).
ν. Βαι2- από ααααιππαααγιιιρτοιπεόαα 3.-12. Ηιι·απει·ναπ.
πι. Ι·`ι·ιιαπαιτιεααπό αει'ιιαα ΑΙΙΒειπειπει·αοααιααπαεα.
10. ν ι ε ι· α ιι α·ει 1. Ορατα1ιαοα1εα·ιε-- πια αι·αιααΒγιαρτοπι,
Ααόαοαπα πιτ πω. Π. Αιαπιε ~ πιτ Μιττειόια νοπ Αι.αιιια,
'1'ι·ειποι·από οαοτειι.ιιαπιιεπΒαννεςιιππαπ. ΙΙΙ. ααι·ααπιε ειπ
αειιι€ε Ί'ιιαααειτ. ιν. Παιπιππορεια -- απεΙι ειπεπ· Μαι· όαι· απ·
όει·α δειτε.
Βια 0οιπαιπαι.ιοπ νοπ 1 από ΙΙ ααι· παπα Ναι:Ιιπαα·ει
εαιιι·ιιατ.αι·ιαιιαοααπ· νιαι·1ιιια·ειαι·αι·απαιικαι.
11. Η ι· ο αε α ι ι· π ε ο α ο π α αι - ΑΙιει·πιι·απόα Ηααιια1αα·ιε
(Ν. ΟοαΙοαιοι.οιιαααιπαι·αειτα,Ραεια1ια,Ηγρο.=.ςΙοααπααπό Επιτε
ιαιια.ιεπ παόει·ει·αειια).
12. Βι·ιιααα ιιιω ειπεειι.ιιζεα Τιιπιοτεα) 1. Αιτει·αιτεαόε
ιίαπιι 1ει;ιε.

π
ἔζ ααΙει·'αεαε ?στα

- Ν. ν1Ι ααι' όει· δειτε όεα'1'αιποι'α,
Ν. Η από Βιιι.ι·απιιιαιαπ α·αατειιαι..

α
) Ν. νι αιπει·ααιτααπό αεαι·εαπα ΙΙαιαιρ1ει;ια παόαι·αι·αειτα.

ε) Ν. ν αιαει·παιιααπό α·εαπααπιαΗαιαιριεαια α.αόει·αι·αειτα.
Π. ΗΒιαιόι·απεεπ.
18.ΠαόαιΙα Οα1οιιαατα.

Ι.

ΠοπρεΙαειτΈ·ε
Πιι·ααετναπ- από Εκτιαιαιτατεπ15.1ιπιιιαα.αι·

Ιιιιατεθεαπειιι·α απο ααι.Οοααι·αεται·,Με δαπαιαιιααι.ααιόι·απα;αα.
Π. νααοιποιοι·ιαοαε διϋι·απα;αα.
ΠΙ. ΠιιιαετααιιιεΙιιι.αα.
ιιπ Βα.απεπ αειιινιαι·ια;α Πια.,αποαα!
αιειαι!
14.Βαιειαει·παιι. -

1
.

νοι·όει·ε Βεααιιειςι·ιιαα- Ταπιοτεα α·αιιανοπ όει· θι·αιι.α.
αααοόαι· νναοαει·π ια πιααιαεια, αναπιεαπαεαρι·ααταθγιιιρτοιπα,
ααι· Ν. ΟΙι'αειοι·ιαα. νναοααεπ πια ιιαεα οαεα, πο επεατειιαπ ιππ
ιοι·ιααααδπι·παΙιατόι·ααπειι .

2
.

Μιιιιοι·ε θεααόειρ;ι·ααα- μαι; όαι· 'Ι'αιπαι· ιιι όαι· Μαια
Ιιαια νοπ όει· θαιΙα ται·ειοαειπα,αο ι·εαιιιιιι·ταιτεαιαοτα.ιεΠειπι
ππορειε, εαπ ει· ααιανναι·τα,πο απιαιεατ αοιαοπγαιε Πααιιααοπαιε
όει· αεαι·αιιαιαα 8ειια. ΑαΒεπιπαααε1εται·παπεπ(Ραοαια),επόιιοα

8γιαριοιπα νοια Ν. '1'ι·ιαειαιαιια(Απαεαι.αεαιε, Κααπιααααιιαα·
απο;) Βταιιααε,απαριιιαπαπι θα. Βαι '1'απιοι·εππα Ηγροπαγαια
αοπιιαι.εε θα πα Ααι·οιαεαπΙιε.

3
.

Ηιιιτει·α Βοαα.όεΙαι·ιιαα- αεαι.ναι· νοπ όεπ Ταπιοι·απ όεα
ΚΙεια1ιιι·π'α,όαι· Βιιιααα από όαι· 1όεόιι1Ιαοαιοααπαι.πα ααι.ει·
αοιιειόεα. Πααι·παται·ιαιιαοιιπα ιιπ Αιιααπιαιπαιι: Βεαιαιπαππια
Ηιαπιπαι.ε όαα να. από ναι. Πιι·απει·ναπ από όαι· ειππεΙαεπ
Πιι·απαι·νεα ν

,

Χ, ΧΙ από Χα.
1όαΙτιπιε'Ι'ααιοι·αιι. -

Βιπό ιιααιαπ.απι: απαινει· πα ει·αεππεα ιιιιό ιιιιι·, ιι·εαπ πιο
(ααα νοπ αιπαπόει· επι.ι'ει·ιιιι όεααΙιαιιααοεα.ιαχιαρτοπιαιααο1ιαπ

όιααποαιιειι·ααι·.
ναι·ια.αι' από Ριοι;αοαε.

Ια όαι· Πααει· ιιπό όει· ΒεΙιννει·ε όαι· Βιαοαειπαπα·επ αιπό όια
Παιεταοαιεόααεόεαταπό, όει· απόΙιο1ιαΑπααααα αι απ ιιπαιει·
Με! (αατ Αααπααπια α. Τιιαει·αει, όιε πιιιαπιει ναι·απΙααπ
από τεαοι·αιι·ι.νσει·όαπαπό όαι· θιαπιιπεπ, ιναΙααα ειπαι· α αει
ιιαοαοπΒα1ια.αόΙππαιπαπεααιιιι ιναιαααπ; όια Ογατιοαιοαα ιιπ
αεα παπα ααι· Ααεαειιαα,α· κα1απα·επι.

ΒιιΓετεπτιαιόιαααοαα.
ααι ινιαΙιτιααι.εαιατ όει· Ηιι·πειααοεαα,όει· πιαατ ιαιιπει· πατε
Πεαει· ειπαει·2αςααπ αι·πιιοιιτ;όπ.απ αοιαπιεπ όια Βειαιαιι·ιπεπιπ
μια, ΒπεεραπΙιτια (αεαοπόει·α νν ε ι· π ι α α ε'α ΡοιιεπεεριιαΙιτια

Βαιαιιπα;αραρι1Ιε παπι

ιιααιοι·ι·αιια. ααπει·.), πι·ιπιαι·ε εαι·οπιαεαε θααιι·πει·νναιοαααα·
11γότοοεριια.ιπααπ πω" ια Βεαι·ποαι. Οια ιπα1ι.ιαιαΒοιαι·οαα
παιπτ Μ" ιαιαιαι· ορραιαειι;ιαα 8 αιραοιπε, ιααπεαιιιαΙ ΒΙαααα
αται·απααα.1ΙααεαπιαΙαααπ εια ααιοι· ααι·εαι·ι ιαιτ ααιιιααι·απ
1πτειιι;.ιεαπαται·ιιαα·επειπα ρι·οαι·αααινε Ραι·αιγαα νοι·ταιιαοααα.
όαι· νει·1αιιι'απταειιαιόαι:ααα· νασαι ι'ααι: ιιπιπαι·. Βει Πι·αειαια
απ όια ΑΙααιπαπιπεπα·α ναι α·ι·ϋααει·,αειια 'Ι'ιιπιοι· αοαιιπτπια;
ππτει ειπε Βραι· πω, πασα όαι· ιαιατοαοοριαααεΒαι'από απ θα
παιιιι€επό. ΒαόΙιοα 1ια.ππόιε Παιαι·αοααιόαπα·νοπ ααα Νεατοααπ
αεαννιει·ιαααια, αο Μπα αει· Κοριαπαιπαι·πόαι·Νααι·παιαειιιαεααπ
απ νεαειιιεπα από Ηαι·τααοαιςααιτθα όαπ Βοαιαει·π αειαι 'Γα
ιποι· ει·ταιεαεπ. Ποαα αακααΙιαιόαι.Μαι· ατια αει όεπ απόει·επ
Νααι·οαεπ όει· οριιιαΙιποααοριαεαεΒείαπό.

Βααππό1απε όαι· 'Ι'αιποι·Χαπ.
.και ιαααα όια απ” α Μαιο ια ει·ατει·1.ιαια αιεπαπατ αει·
όαα, όοεαιαι. όιε νοι·αεόιαααπα απ ειπα ει·ι'οιαι·ειοααααιι·αι·
@Με Βααααόι-απα;ειπα εαπαιια απο α.1όια α· α οαα. Ιαιιπαι·
αιπό αει Οπαι·πτιοααπόια θιααιαι·αππα ειπα αεαοπ απο”. παπα
πι. ααι· όαι· εαι·ιιια·αι.απαπι πιιαι· Πιι·αιααιοι·επ αει· ααιι·αι·Βα.
απααπ Βαααπόιιιαα παι.εαπειιαα.Ια οπαι·πααΙ αιπό: 'Ι'αιαοι·απ
όει· νιει·αιιααι, όαι· ΜεόαιΙα θα1οπΒατα,Ροπα, Βααια ει·παιι από
αιιοα ααα ΚΙειααιι·α'α. Ορει·πααι όαααπαα: '1'αιποι·επαπ Οαααι·α1
ιιιιαόααι.πεπ,Βρι·αοαα·ααιεια,$τιι·ααιρραα.Οοειριαα.1-από παπα
ι'απΙαρραα. Ναι· 8 πΟι.. αΙιει· 'Γαιποι·απ αιαό ΙοεαΙιαιι·ααι·από
αιτπεπ παεΙαιοα πα εαιι·αι·ε;ιαειι ει·ι·ειοιιααι·ααδι:εΙΙαα; όα.νοα
πααπ ποσα 4 πθτ.όαι·εαοαιι·αι·.<αιαε1ιαΜιααει·ιοΙαα ναι·Ιοι·εα. αΙαο
αΙειαι: ααα ααι· ια 4 Μ. απ” Μια όιε Οαπ.αοα ααι' ειπα
αιιιααιιοιια Ορει·αι.ιοα.Ποσα .Με όιαι-ιαι·8·ετιπ,=.καρΟτ. ααταααα
Παπ ΘατιαΜια0α. όααα ιεόεπιπΙΙα ννιιό ιπ νιε1επ Ε'αΙΙαπ αααααι·
όεπ 4 πω.. αει· ΑΙΙΒειαειααπαι.α.πόαεόεπτεπό ε;εαεααει·ιιαπό όπ
εε αοααι.ααα! αειαε Βαιτ.ααι.;ααα, νναι·όεπ ω. ι·ααιαι ααι·
Ορεται.ιοα ι·αταπ όιιι·ι'απ. παπα παει· πα όι·αι.παεπ από όια
Βοαα·ει·ε όαα Βιπει·ιιι'α ιι·παπόιγια πα αειπα.ατε1π.1αι:ειπα Βοοει
όιαιι;ποαε πιαατ αιααΙιοιι, όιιι·ι παπα ια ειαπειπεα παπα όια
Ορει·αι.ιοπαπαει·ατααιναι·όεα, όοεα ααι· ια Ε"α1Ιααπια αεαιναι·
ατεπ Α11πεπιειαεγπιπτοαιεπαπό ιιπιπιαεαι.ει· Βι·αιιαόαας. Παπ
αει;πιιαε ειπα όαπα πιιι όει· Τι·εραπατιοπ όαα ι·εοατεπθα πανια·
απ. Αααα Μπα παπαόαι·εα όια Ραπετιοα όει· θειιαπνεαι.ι·ιααι
από όιε Ι.αιπαπΙρααατιοα όεπ απόοεπιπιειΙεπ Πι·ιιαα ιιει·ιιααα
αετπειι ναι·ααοιιαα.Βια ια τα ι· πα 'Ι'αει·αριαα:αααια ιεόαπι Επι!
2απαεαετ νει·ααοατ.ινει·όειιι θααιπιαι·εατεπ από .Τοόιιαιιια αποα
αεπ Βοαεπ Ο

,

παπα ιπ πιοατ αρεειιιαααιπιιαιι·ι.εαΡια1Ιαα. Αι·ααα
απ.πα ναι·αποαι.ιναιόεπ. Βγιπρωπιατιαοα νει·αιιειια πιαια παμπ
όεπ Κοριαεαιπετα - όια ΒιααΙααε, αεα·επ όεια Βι·αι·εααεα -
Μοι·ραιαιπ (θ), καποια Κι·αιαπιε - Βι·οιπ, ΟαΙοται. Μοι·πιιιαπι;
παπα αοι·α·απα Ιαιοαταπ από ι·απαιιααεαιεεπ 8ι.ιιααςαπε από
ιαααεαειαεα ΑΙοοαοι! νοαα.

· (ΒοιιιιιααΜαι).

Κιειαει·α Μιιαειιααααα από ιαει·αρεαιιαααε Νοιιιαα.

- ΒοαΙεόει· ινααότε Μια Ναι”ταΙαα ια 84 ιι'α1Ιαπαπ
από παπι· ια ια Β Γα1Ιεπ νοπ ΠΙεαα όαταια από ΠΙεαα ιαοΠε,
ια 12 ΓαΙΙαπ νοπ παιιι.αι·από αιιαπαατει·ΒΙαπαι·ι·αοα (ιπ ιιΙια·αι·
Πιαιιαα·), Βααοπαπ από Βριόιόγιπιαια, ια 31αιιιιωι νοπ Βεπεια,

Β 16”αΠεανοπ Ραοτια.αια, _
ιε Β ΓιιΙΙεπ νοπ Ηει·πεα τοιιαιιιααα

αα.ι·αειααπό Ριτγι·ιααια ναταιποιοι·. Γει·πει· ποσα ααι Αααα ναι
Β·πι·ια,ι·οααοααι,ααι Ρι·αι·ιαο από απόει·απ Ηαπτει·αι·ππαππεαπ.
απόιιαα παπα ια α`οιια νοπ Βιιρποαιι.οι·ιαααει οαι·οπιαοααι·?τα
ετατιιια. Βια Βι·ρ,ιεαπιαεαόει· Ναι.ιιαΙαπαειιαιιό1απα·νναι·επ ιο]
αεπόα: Βει Βαπεαι απ. όπα ΜΜΜ νοπ εεαιαιιιτει· ννιι·ααπα·,
»οι ειιι·οπιαεαεπ από αεαοπόαταθιενσει·αεααπειπαπ_ιαόνναόαι·Α"
ιαι: εα ειπ νοιαιι€1ιοαααΗειιιαιττε1. ειπι'αεα α.παιινιιεπόεπ από
ι·εαατ ινιι·ιιαα.ιπ. Βα αι ι'αι·πει· πιι εεαι·πιιαααα ικα Ραοτια.αια.
όπι.τεαιεαπι πα ααννιι·ιιααπιαει Π1οιιαόπιαπι οι ιποΙΙα από αει
Βιεαοι·ι·αοε όαι· Ηαι·αι·ϋαι·ε; ια Γα.Παπ νοπ Βατπαπόιιαα από
Οπωι·ι·ιι όει· Ρι·πατατ.α ααααιατ εε ααι ι·αεπι1ει· ΑπννεπόιιαΒ·
α·ιιααι.ιι;πα ννιι·ααπ.

(Μοαατα1ιαιτααπ αι·.ειατ.Ι)ει·αια.τ.Βό. 27.)

παπα;; ειπα ααα Ρι·οιο!ιο!ιαα

άοε όααταοααπ από. ναι·αιπα απ Μ. Ρατεπααπη.

128). Βιι.παπα· ααι 11. .Ταπιιπι· 1899.
Ι.ιιπιπ ατε11ι.αιπαπ νοπ 'Ι'ιΙιπα οραι·ιι·ταπΕ”αΙΙ νοπ
ΕριτιιαΙιοιπ όαα Ι.αι·γιιιι, απα,ςεαεπό νοπ ειπεπ αγααι

1
) Παται· .ΤοόααΙιεεαι·παεααπ.ααπ. πια 2 μαπα παιιει·όιπαα

αεοααεαταταπΓα.ΙΙεπ εια ααόειιταπόααΖατιιααααΙια αει· Μιαο
ιπειπαγαιρι:οιπαειπιι·εταπ.



Με

ιιτιεειιειι Νει·ιιε, νει. Ι)ειιι Ρετιειιτειι ιετ άιε Β ιιετι ι·ε ε.
τιειι άει· Ιιιιιιειι 11ιιιιτε άεε Κειιιιιεριεε εειιιιιειιτ
ινοι·άειι. νει·ιι·. ιιιειιι ειιιιιιεΙιετ Με Κι·ειιιιιιειιεεεεειιιειιτε ιιιιτ:
Ρετ., 50 .Ιειιιι·ε ιιιτ, ιιιι.ιιι ειι πιιι· ιιι ιιιειιιε Βρι·εειιετιιιιάεάειι
13. Νενειιιεει· 18θ7; ει· ΙιΙε.ιιτε ιιιιει· Ηειεειιιειτ εειτ ετινιι 8
Ηειιετειι. Ιιιι Νενειιιεει· 1896 Ιιεττε Ρετ. ειειι ιιιιτ Ιιιιεε ιιιιι
ειι·τ. ινιιι·άε άει·ειιΕ ειιτειιι·εειιειιά εειιειιάειτ ιιιιά ιιιιτι.εννειτει·
ιιειιιε Βεειάινε Βειιειιτ. 1ιιι Μια: 1897 ινιιι·άε Ρετ. ιιειεει·. ιπι
Αρι·ιΙ άεεεεΠιειι .Τιιιιιεε ι·ειετε ει· ιιιιειι Βιιιι;Ιιιιιά ιιιιά εειιειιι
τιι·τε ιιι Ιιειιάειι ειιιειι θεεειεΙιετειι εειιιεε ΗιιΙειειάειιε ινε ειι.
Ι)ε.εεειιιε νι·ιιι·άεει» ιιιετιεειι εειιι" ιιιιά ει· εειιιιιιι ιιιιιει·κι
Η; ιιιιά .Τεά. Ιιιι ΔιιΒιιετ ιιειιι·ιε Ρετ. εεε Ειιιιιιιιιά ειιι·ιιειι
ιιιιά ινιιι άειιιιιιε εειιιε ιιειιιιε.Ιε Βιιιιιιιιε εεεεεεειι ιιιιιιειι. Πεειι
Μιά ινιιι·άε Με θτιιιιιιιε ινιεάει· ιιειεει·, ιιιιά άει·ειιτ'ννειιάΚεει
ειι:Ιι άειι 18. Νενειιιιιει· ειι ιιιιειι. Ρετ. ι·ειιιειιτ νιει ιιιιά ε·ιεετ
εεΙΙιετ ιπι, ινειιιι ειιειι ιιιειιτ εε Αιιιιειιε, εε άεειι ειι ειιιειιι
Βι·ιιιιάΙιειιειι Πειιε ειιιι·ιτιιεεει·ιιιιιε·εΙιτιειι ειι ιιιιιιειι.
Πιε Πιιτει·ειιειιιιιις ει·8·ιιιι: 8τιιιιιιιε ιιιιι ιιειεει. Αειιεεει·Ιιειι
επι Βιιιεε ιιιειιτε ειι ιιειιιει·ιιειι. ιιειιιε ιιιιιιιάι·ιιεειιεειιινειΙιιιις.
Οιιι·ειιιεεΙιει· Νεεειιι·εειιειιεειιιιιιι ιιιιτ ζάειειιιιε ιιι Τιεειιειι
ιιειτ. Ι)ει· Αάιτιιε ει! ιει·γιι€ειιι ετει·ιι ιετιι, Με ΒειιΙειιιιιιιιιιτ
εεεειιινειιτ. Πιε 8ι.ιιιιιιιεειιάει· Ιιειάε ειε.ι·ιι εεεειιινειιι, εειιι
ιιιετ ιιιιά πιιι θεεειιννιιι·ειι ιιεάεειιτ; Με θεεειιννιιι·ε ιιεει·εεε;ειι
πιιι. “εειιι ειιι·ιι.ιειιι Βειιιειιιι, ιιεειι άεεεειι Βιιττει·ιιιιιιε ιιιειι
ει·ετάειι θεεειιινιιι·εει·ιιιιά εειιιιιι εειιειι ιιειιιι. Πει·εεΙΙιε ιετ
τιιειιε ιιιιτ ιιΙειιιειι θιιιιιιιιετιειιειι ιιεάεεΕτ. τιιειιε 2ειε;τει· ειιι
ερεειιιεεε Διιεεειιειι. Ι)ιε ιιιιιτει·εΚειιΙιιεριινιιιιά ιιιιτ ιιιι ετ'ιιιιι·
άεεεειεε Αιιεεειιειι. ιιιιι· ιετ ιιιει· ιιοειι ειιιε ι;εννιεεε νρει·
τι·εριιιε άει· Βι:ιιΙειιιιιιειιτιιι εειιιειιιειι. Πιε 8τιιιιιιιει5.ιιάει·εειάε
ιι·ει ιιεινεςιιειι. Πιε Με. ειιιιΒιεττιεε εειάει·εειτε εεεειιινειιτ,
Με 8ειιιειιιιιιε.ιιτειιει· ιςιιιι.τιιιιά ειιιιε ΠΙεει·ετιειι.
Πιε Αιιιιιιιιιεεε ιιιιά άεε ιιιιιιιεειιε Βιιά ιιεεεειι Εεεε νει·
ιιιιιτιιειι. ιιιιά εε ννιιι·άε εοιει·τ ειιιε ιιιιτι-Ιιιει.ιεειιεθιιι·

ειιἑ5ἔΙειτετ. Α1ε ιειι Ρετ. ιιιιειι ειιιιι;ειι Μοιιετειι (ε. Ρεει·ιιιιι· 1 )
ννιεάειειιιι, ιιεττε ιιιειι εειιιε $τιιιιιιιε εεάειιτειιά εεεεεεειτ; Με
Βειιννειιιιιιεειι ιιιι Κειιιιιορι Ιιεττειι ιιεειιι.ιειιιεεειι, ιιιιά Με θε
εειιννἱιι·εννει·ειι νει·ιιειιτ. Πιε Βτιιιιιιιιιιιιιάει· ινιιι·ειι ιιοειι εε
εειιννεΙιι, νειάἱειιτ ιιιιά άιιιιιιειι·ετιι - ιιιιι·2, 2ειςτειι άεε Με
ειιιεε ειιι·ειιιεειιειι θετει·ι·ιιε. Με νει·ει·άιιειε άει·ιιιιι' άειιι Ρετ.
ετινιιε @ιιιειι εειιιειι ειιι·ειιιεειιειι Νεεειιι·εειιειιεετειι·ιι.
Αιιι 8. Οειεεει· εειιι ιειι Ρετ. ινιεάει·. Με 8τιιιιιιιε ινε.ι· εειτ
ειιιιεειι Μειιε.τειι ννιεάει· ιιειεει·. [Με ιει·ι·ιιΒ·εειιεριεειιε Βιιά
2ειετε ιετει ειιι εειιι ειιάει·εε νει·ιιιιιτειι:
Πιε ι·εειιτεΚειιιιιορίεειιε ει·εειιιειι ιιει·ιιιεΙ (άεε ειιι·ειιιεειιειι
θετειι·ιι εεεει·εειιιιετ). Πεε ιιιιιιε 'Γεεειιειιιιιιιιά ιιιιά 8τιιιιιιι
ειιιιά ιιειάε ιιγρει·ιιοριιιεειι ιιιιά Πιι·ε εεωιεεεε εεεεΙιννΒιιε·;
ε.ιιτ'άειιι κεεειιιιιιιιιεειι θι·ιιιιάε ειιιειιειι ιιιειιει·ε.ιιιιιιιτιειιεει·τιε·ε
ιιγρει·τιε ιιιεειιε 8τειιειι ιιι Ρει·ιιι νοιι νι7ει·ιειι ιιιιά Ιιιεειιι. Πιε
ιιιιιτει·ε ειιιιιερτ'ινειιάετει·ιιιιγρει·τιο ιιιεειι ιιιιά ιιιιτ Μιιιιιειιειι
θεεειιννιιι·ειι εεάεειιι, άιε Με πιιι· τει: τειι 8ειτε άεε Κειιιιιοριε
ι·ειειιειι. Αιι άει· ιιιιιτει·ειι ινιιιιά ιιιε.ειιτ ιιιειι εεεειιάει·ε Με
Πγρει·τιεριιιε άει· ιιιιιεεεειι ιιιιά ειιιιιιιιιεεεειι θεινειιε εειτειιά.
Βιιε Ιιιιιιε Βιιιιιιιιικιιιά ιιιιι· εειιι ινειιι8· ιιεννεΒιιειι. Βιεεεε ιιειιε
Βιιά άεε Κειιιιιορτιιιιιει·ιι ιιιιιιιι πιιι· εειιι νει·άε.ειιιιι; νει. κι
ειιειάιι·τε ειιι ειιιοι‹ νοιι άει· ιιιιιτει·ειι Κειιιιιερτννειιά ιιιιά Μει
ειιιιάτε άεεεειιιε Πι·. Η ε ιι ε ειιι· ιιιιιιιεειιοριεειιειι Πιιτει·ειιειιιιιι8·.
Ιιι Ιιεεειιεινιιι·άιε·ετει·ι'νειεε ιιιιει·ειιιιάιε ιιιιι· Βι·. Η εεε εειιι·
Μιά ειιιιιχε ιιιιιιι·εειιεριεειιεθειιιιιττε ιιι ειιιειιι Με, ιιι άειιι
ει· εειιι·ιεε ειιι Νεεριιιειιιιι ιιειιιιε ει· ιιιειιτ ιιιιάειι; ει· ει·ιιιιιι·ιε
Με νειειιιιειιιιιΒ· ει» ιιιετιεειι. Με ιιιιειι Ρετ. ιιειειι ειιιιι;ειι
ννοειιειι ινιεάει εεειιειιτε, ιιιιττε άει· Ριεεεεε εειιειι ινειτει·ε
Ρει·τεειιι·ιττεεειιιεειιτ. Πιε Ιιιιιιε Αι·ιιιιιιειρειεεε·ειιά ιι·ε.ι·εε
εειιννειιτ,Με ιιιιιΙτι·ε.τιοιιειι ιιιιά Με θεεειιινιιι·ε ιιιιττειι ιιιειι
ιιιιειι ειιεεειι ιιιιά ει:ιειι ιιεειι άειιι 'Ι'εεειιειιεε.ιιάε ειιιεεεει·ειτει,
άει· Βιιιιειειι:νει·ιιιετ ιιιι άει· ιιιιιτει·ειιΚειιιιιερτ'ινε.ιιά ιιεττε ιιιειι
νεΙΙΙιειιιιιιειι ειεετ2τ. Με Ηγρει·τι·εριιιε ιιιιττε ειιι;ειιοιιιιιιειι ιιιιά
άει· ι;εεειιινιιι·ιεε Ριεεεεε ι·ειειιτε Με :ιιι άειι Ριεε. νεεε.Ι. άει·
ι·εειιτειι 8ειτε. Πιι· ιιιιειι ινιιι· Με Πιιιιιιιεεε «θει·ειιιειιι» ει”,
άοειι εει·ει· ιειι ειιιε Ορει·ετιειι ρι·εεειιιιειι ινεΙιτε, ινει· ιιιιι·
ειιιε εειιιεΙει.;ιεειι-ειιειειιιιεειιε Βεετειι€ιιιιε· εειιι· ινιιιιεεΙιειιε
ινει·τιι. ΠεειιιιΙΙι ειιττ”ει·ιιιειεΙι άιεειιιε.Ι ειιι Β·ι·εεεει·εε8τιιειι
νοιι άει· ΝειιιιιΙάιιιιε ιιιιά ιιεει·εε.ιιάτεάεεεειιιε ινιεάει· :ιιι Πι·
Π ε ιι ε; άιεειιιεΙ Ιε.ιιιετε Με ι)ιεΒιιεεε Α ά ε ιι ο- Ο ε ι·ε ι ιι ο ιιι

Ιιι Αιιεειιιιιεε :ιιι Με εεειι ιιιιτεετιιειΙτε Κι·ειιιιειιεεεειιιεΙιτε
εεερι·ιειιτ ”ι'οι·τι·.άιε θγιιιρτοιιιετεΙοειε ιιιιά επιε
ι·ειιτιε1άιε.ε·ιιεεε άεε Οιιι·ειιιειιιιι Ιε.ι·γιι€ιε:
[Με θει·ειιιοιιι τιιττ ιιι άειι ειιει·ειι ιιιιιτινει;ειι ιιιειετειιε
ιιι άει· Ρει·ιιι άεε ΕριτιιεΙιε ιιι ε πιιι', εεΙτειιει· ειε ινειειιεε
ΜεάιιΙΙιιι·εει·ειιιειιι ιιιιά ιιεεΙι εειτειιει· Με 8ειιι·ιιιιε.
Βει· Κι·ειιε τιιττ ιπι Κειιιιιερτ` ι'ε.ετ ιιιιι· ρι·ι πιει· πιιι'. άει·
εεειι ιιάειε ιετ εειιι· εειτειι. Πει· ρι·ιιιιιιι·ε Κι·ειιε ει·
εειιειιιτ ιιιι Κειιιιιειιτ ιιι νει·εειιιεάειιειι ιιιιιιιεειιειι Ρει·ιιιειι,
ιι·ειειιε ιιιιειι ΡιιιιιΙιεΙ ιιιιτει·εειιιεάειιννειάειι ιιι: 1) Με ιιο
Ιγροιάε Ροι·ιιι επι Βτιιιιιιιιιε.ιιάε, 2) Με άιιτιιεε ειι
άει· δτιιιιιιιι·ιτ2ε, 8) εειιι ε Αι·τειι ειιειιιιιιιιειι εάει·

Η” ειειι ιιΙιειιι επ ιιιιάει·ειι 8τειΙειι άεε Κειιιιιοριεε,
ιιιιά 4) Με νειιτι·ιειιιιιι·ε Ρει·ιιι. Ζιι Μεεειι ιιειιιι ιιιειι
ιιεειι ιιιιεΙι Μ. Θειιιιιιάτ.Με ιιι άει· 'Ι'ιετε ιιιειι επτ
ννιειιε1ιιάεΓει·ιιιιιιιιπιιιιιςειι.
Πει: Οιιι·ειιιειιι άεε Κειιιιιεριε ιιιιτει·εειιειάετ ιιιειι ι·οιι άειι
θειειιιοιιιειι άει· ειιάει·ειι Οιεειιε άεάιιιειι. άε.εεεε Με εειειιεε,
ιιιειιιινιιι·άιεει· ννειεε, εεΙΙιετ ιιι ειιει.ιεειΙάετειι Βτειάιειιιιειιιε
Αιιςειιι ε ι ιι ε ν ιιι το ιιι ε ιιει·νει·ιιιιιιετ, ιιειιιε εΙΙειειιιειιιε
Κε.ειιειιιε! Βε ειιιά εεε εεεειιι·ιεεειι, ινε εε ιιιι θετοιιιε νοιι
Μεάιι1ιει·ειιτειιιοιιι εει·ειτε ειι εἱιιει ιιεάειιτειιάειιθεεειιννιιιετ
ιιιιάιιιιε· ε.ιιεεειι ιιιιά ιιιιιειι ιιιι Ιιει·ιιικ εειιειιιιιιειι ννει·, ειιιιε
άεεε ειιιε ειεειιτΙιεΙιε Κε.ειιειιιε ιιει·νει·τι·ετ. Επι. ινειιιι εε ιιιι
Ατιιειιιιιετιι ιιιιά 8ειιιιιι8·εεεειιινει·άειι ιιειιιιιιτ, ιιιεειιι. ειειι ειιειι
ειιι Ηει·ιιιιιιειιιιιιειι άεε θι·ειιιιιιειιιιιε εεΙτειιά. δε εεει·ιε.ειιτειε
ιειι ιιιι νει·ιιεεεειιειι 8ειιιιιιει· ειιιε Πειιιε νοιι 45 .Ιιιιιιειι, ιιει άει·
άει· Βει·νιιιιιιι·εεε νει· ιιιειιιει·ειι .Ιειιι·ειι άιε.ειιεετιειι·τινει·, ινε
εε ειι ετιι.ι·ιιειιθειιιιιειιεεεειιννει·άειι ιιιιά ιιι Ι)νεριιοε ιιι Ρειιιε
άει· ει.ει·ιιειι 8ειιννεΙΙιιιι8ειι 8ειιοπιιιιειι ιιιειι; Μεεε ιιι.ετιειειι
Βνιιι τειιιε εεετειιάειι εειιειι Ιε.ιιε·ε ιιιιά άειιιιεειι ιιειιιιτε ιιιειι
άει· ει. Πιι· εειιιι·ει·εε Ιιειάειι ιιιιιιιιι ιιιιεειιειι. Ρετ. ινιιι· ιιι
ε ει·ειιει ιιιιά ιειι ιιειιιιτε Πιι· άιιι·ειι ΒιεετιεΙνεε ιιιιι· ειιιιιιε
ι·ιειειιτει·ιιιη; εειιιιιι'ειι.
νοιι Ιιιτει·εεεε ιετ ειιειι άεε νει·ιιειτειι άει· Ιιγιιιιι ιιάι·ιι -
εειι. ινε ινιεεειι, άεεε εεΙΙιετ ιιει ειιεεεει·ειτετειι ιιιιά ιιι Με
Τιείε άι·ιιιεςειιάειιθει·ειιιειιιει:ι Με θειιννε1Ιιιιιι; άει· Ιινιιιειιάι·ιι
εεε ι'ειιΙειι ιιε.ιιιι. ινιιιιι·ειιά ειε ειιι ειιάει·εε Πει ιιει ειιε ιιιει
ιιειι Κτειιεειι νει·ιιιιιιάειιεειιι ιιε.ιιιι. [ιιι θειιεειι ειε Με Πιά
εειι εειι.ειι ιιιιιιιι·ιι·τ ιιιιά εε ειειιτ Με _ιετιιι ιιειιιε ε·ειιιιιςειιάε
Βιιιιιιι·ιιιιε άειιιιι, ινει·ιιιιι άιεεε εε εειιινει· ιιι Ηιτιειάειιεειιε.Γτ
ιιεεει;ειι ννει·άειι; ειιειιεε ινειιιι;, ινει·ιιιιι εε ιιειιιι Οιιι·ειιιειιιε
ει·γιιειε εε εεΙιειι ιιι Μετιιετεεειιιιειιιιιιτ.
Ι)εε ειετε

θνιιιΙετε
ιιι, ινει·ιιεει· Με Ρετ. ιιιε.ε·ειι, ιετ Με

Η ει εει·ιιε ι τ. ιεεε ιιειιιι :ιιιειι .Τειιιε εεετειιειι, ιιενει άει·
Ρετ. ειειι ιπι άειι Αι·ετ ινειιάετ. Πιεεεε ε.ιιεε ι.ι·ιΙτ ιιειιιι·ιιει-ι
πιιι· νοιι Κι·ειιεειι. Με ιιιι Κειιιιιοριιιιιιειιι ειτεειι. Θε ιι ιιιειι
εει·ιειιτετ νοιι ειιιειιι Ρε.ΙΙ, ινε άει· Κι·ειιε ιιιιτ'άειιι ΙζειιΙάεειιει
εεεε ιιιιά άεε ε·ειι:ειι οιιει·ειι Κειιιιιορτ'ι·ειιιιι ειιιιιειιιιι. Πιε
Βιιιιιιιιε ινιιι· ιιιειι ε·εάε.ιιιεττ,ειιει· ι·ειιι ιιιιά ιιι·ειιιι.=ι;ε.ιιιιΙιειιεε
εει·ιειιιετ ιιιιειι Βιι ιιι εν ιιιιά κι ιιιιιιε ειιοιι εειειι ειιιειι ΡΜ!
ιιεεειιειι. Πιιτει·ειιειιτ ιιιειι ειιιειι Ρετιειιτειι, ιιει άειιι Με Πει
εειιιειτ Νοε _ιιιιι;ει·ειι Πετιιιιιε ιετ, εε ειειιτ ιιιειι ιιιειι ιιιειιτε
ιιιεΙιι· Με Βι·εειιειιιιιιιι;ειι ειιιεε ειιι·ειιιεειιειι Οετει·ιιιε, εΙεε:
Βετιιιιιι8·. 8ειιινειιιιιιιι·, νιεΙΙειειιτ :ιιιειι ειειιιιιει·ε Αιιιιοοιιει·ιιιιε
άει· Πιιεεειι. Αιιάει·ε εεειιιιτει. ιιιειι Με Βιιειιε, νι·ειιιιΜε Ηγ
μει·εειιιιε ειιιεειτιε εάει· ιιιειι εεε·ι·ειιετ ιετ, άιιιιιι ινιι·ά ιιιειι
_ιεάειιτ'εΙιειιιιτ εειιιει· Ι)ιεε;ιιοεε νοι·ειειιτικει· εειιι. Νεειι νει·
ειειιτιιζει·ιι·ιι·ά ιιιειι ιιεει· εειιι, ινειιιι ιιιειι ειιιε ιιιιιεειιι·ιεεειιε
ειιιιιιιιιοϋεε Ιιιιιιτιειτιειι ιιι εειιειι ιιιειιιτ, εάει· ειιιε ιιι άει·
8ειιΙειιιιιιιιιιτ ει·ειτειιι.ειςειτεειιάε νει·άιειιιιιιιι, εάει· μι· ειπ
ινε.ι·2ειιειι. Πιε 8·ιειειι2ειτι ιιι άει· Πιιιε·ετιιιιι8·εεετειιειιάε
θειι€εετιειι, ιιειιιειιιιἱειι ειι ει· θιι·ειι2ε, ινιι·ά ιιιιε άιε Πιιιιςιιι
ιετ νειιιιιιτιιειι 1εεεειι.
Πιε εινειι.ε ειιιι_ιεειινε δγιιιρτειιι, ινοι·ιιιιει· Με Ρετιειιτειι
ιιΙει;ειι, ειιιά Με δειιιιιειιεεει·ιιινειάειι. Πιεεε τιετειι
εεεειιάειε Με επι' εει Οιιι·ειιιειιιειι, ινειειιε ειιεεειι επι Κειιι
ιιερι' ειιι'ειτ:ειι, εάει· άοι·τιιιιι άιιι·ειι ννιιειιετιιιιιιι εειειιετ ειιιά ι
ιειι ιιιειιιε Με θει:ειιά άει· Αι·γιιιιει·ρει. Με ειγειιιε·ιεττιεειιειι
Γε.ιτειι ιιιιά Με Ειριειεττιε. θε Ιε.ιιεε Με Νειιιιιιάιιιιε άεε
ΚειιΙιιεειιιιιιει·ε ιιιειιτ ιιιιειεειιιιττειι ω, ιιιεειιτ ειε .ιιειιιε
ΒειιΙιιειιΙιεεειιινει·άειι.
Βει· 8ειι ιιιει·`ε ιετ ειιι Ιειιειιιιι·ειιάει·. ειιι άι·ιιειιειιάει·.
ετι·ειιΙτ Ιιειιιιι,ε·,,ιεΙι εε.Βε ιιιειιτ ιιιιιιιει·, ινιε εε τ'ι·ιιιιει·ιιιιιζειιειιι
ιιιειι ινιιι·άε, ιιιε Οιιι· εεε. Πιεεεε ιετετε 8νιιιρτειιι »Με άιιι·ειι
Βειιιιιιε άεε Ν. Ιει·νιι€. εεε. ει·ιιιιιιι·τ,ννοιιει άει· ιιιειι ειειι επι'
άειι Ν. ιιιιι·ιοιιιε.ι·ιειιιε.8·ιιιιεε.ιιειιι·ειιετ.
Βει· Η ιι ετειι ιετ ιιιιιειι€ε ε·ειιιιε, ιιιιιιιι εειιι· ερε.τει·,ινειιιι
εε ιιιι ι·ειειιιιειιει· 8εει·ετιειι εειιειιιιιιειι ιετ, εειιι· ειιιι.ιειιά ινει·

άειι.ιιιιά άειιι Ριιτιειιτειι Με Νιιειιτιιιιιε ι·ειιιιειι.
Βιε Π ι· ε με σε ειιτετειιτ ιιιειετ άιιι·ειι Με θιι·6εεεάει· Νεε
ιιιΙάιιιι€, ιιιιιιιι ε.ιιει·ειιειι «Με Βιε;ιιιιειιεειιι άει· ιιιιιτει·ειι
Κειιιιιοριννειιά εεάιιιετ εειιι, ινειιιι εε άιιιιει ειι ειιιει· Βεινε
Βιιιιεεετειιιιιι; άει· θιοττιεει·ινειτει·ει·, άει· Πωσ. πιεε-ει”.
ροετιει εειςειιιιιιειι ιει.
Βιιιτιιιιιιειι ινειάειι ιιιιιιιιε,· εεεεεειιτετ; ειε ειιτετειιειι
ιιιειι! άιιι·ειι Με εε1ιιιτειειε Ηνρει·ειειιιιε εάει· πιιι· Ζειτ άει· θε
εεΙιινιιι·ειιιιάιιιιιι άιιι·ειι Αιι·εειειι άει· θετιι.εεε. Κειιιιιιτ εε πι·
Αι·ι·εειειι ειιιε·ε8·ι·δεεει·ειιθειιι.εεεε, ννιε ετινε.άει·Αι·τ.Ιει·γιιιι·εε
εεε. (Ι)ι·ενιιιεε) εάει· άει· Οιιι·ετιε (Βεειιεε`ι, εε ιιετ
Ριιτιειιτ Μιά ιιιιεε·εΙιττειι.
Με άει· ιι.ιιι'τιετειιάειιιιιιά τοι·τεειιι·ειτειιάειι[Πεειιιτιοιι ετειιτ
ιιιειι :ιιιειι ιιιειετ άει· ιιιιιε θιει·ιιειι εειιιι Αιιεετιιιιιειι ειιι.
Ι)ειεειιιε ιιιιιιιι ιιιιεεει·ετιιιτειιειν ιιιιά ινιάει·ιιεΙι εειιι ιιιιά ιι·ιι·ά
ει» άειι ιιιιιει·ειιειιειιάειι Αι·ετ οτ`τιιιιει·τι·ιιιιιιειι:
8ριεεειιιιιτει·ειιειιιιιιε:
Με ει·ειε ι·`οι·ιιι,Με εειγρειάε, ιιιιιιιι ιιιιιιιιειι ινιε ειιι
Ριει·ειιι εεετιειτ εειιι εάει· ιιιειι. ειιτ'ειτ2ειι ιιιιά άιι.ιιιιτ ιιι Με
άιιιιιεε Ε'ει·ιιι ιιιιει·ι;ειιειι. Ι)ιε Πιιιεεειιιι,ε εεΙειι ειιιεε ιιεειιι
ιιειιάειι ι”ε.ι·ειιιειιιειετ ιιιιιιιει· ιιγρει·εειιιιεειι, ιιιιά Με Νειιιιιι
άεε;; εειιιετ άι·ιιιιιιτιιι άιε Βιιιιειε.ιιΖ άει· Βτιιιιιιιιιιιιι·
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ποι· οιπ. Ι.ιοτπτοι·οι·Ππιπτοππ ιπτ ποποπποι·π πιοπο
τοι·ποιιοιποτπππ Οπι·οιποιπ νοιπ Ριπιοιπ. πιτ πιο" οππο σποτ,
πποπ Μ. Βοπιπι πτ, ιπιτ οιποι· Ζοπιςο ιιπππ πιππ πιππ πονοπ
οοιιι·μι. ιιποι·ποπεοπ. Ποπ Ριπι·οιπ ιιιππτ πιοιι ππι'ιιοποπ πππ
πιο Βοπιοιιππππτ οπο» ιπιπ 2οΙτιπι·πιιο·. Βοιιιι θπι·οιποπι ιπτ
πιοποππιοπτ ιπππ;ιιοπ, ποπ ποι· Κι·οππ ιπ ποπ Θοινοπο ποι·
8ι.ιπιπιπππποι·ο;ιοιοπποπι ποιοι” πι. Ποπ Βιιιπιπποππ ποιππτ
ιπτ ποι·ιποΙ, πιππ πιο Ππι€οπιιπο· ποπ 'Ι'ππιοι·π π ροι·οοιπιποιι. Ιππ
ιιπππ πιππ πιιτιιι·ιιοπ :π οιποπι οπτο.ι·τιοοπ ιπι·οιπ οποπ οιπο
ιππτιιιιππππο·πιπππΒοποΙιοπ, ποπ πιο ι)ιπεποπο οι·ποπννοι·οπιιοιππ.
Πιοπο Ε'οι·ιπ νοι·ιιι·πο.οπτιπι Βοο·ιππ πιππ Ηοιποιιιοιτι πιτ2τ πιο
ιπ ποι· νοτποι·οπ Πιι.ιιτο ποι·8τιπιιιιπππποι, πο ιπτ πιο Βοινοο·ππο
ποι· 8τιιππιπιι.πποι·πιοπτ ποοιπτιιιοπτιοτ. Β οιπ ο π π·ιιι ιπ οιποι·
ποινιπποπ Τιιι.οποιτ ποι· 8τιπιιππιιπποι·, ννοιοπο πτοτπ πιιιιιιπιπτ,
οποππο πιο ιιι ποι· Β6τπππο· ποι· Πιπεοπιιποι ποι· θιοποπνι·ιιιπι
ποπ ινιοπτιο·πτοπιοιποπτ ποι· πιπ'οι·οπτιοιιοπΠιπο·ποπο εννιποποπ
οιποι· πιιπ- πππ ειιτπι·τιποπ Νοππιιπππο ποποπ. Νππ οιοπτ οπ
οπο: οιπο ΔπποπΙ Οοιοιποπιο οοιιππι τ. Οπ ω”, α πιοπο)
ποπ 8τιπιπιπππποι·, πιο ποιοπο οποι.ιππο;ππιπι·ιιποοπ"πιο πωπ
ποπι:οτπ·οι·ποπ, πππ ιοπ ποΙππτ ιιοππ πιοποπ ππι· ποπτιιτιοοπ;
ιοπποπο νοτ .ιππι·οπ οιποπ πιτοπ ιιοι·ι·π νοο οτινο 80 .Ιππι·οπ
ποπο.πποΙι, ποι· οιπο ποριιιοιπ-πιτιπο Νοππιιπππο πω· οιποιπ
8τιιππιππ.πποππιτο, πιο πιοπ προ1τοι·πιο Οπι·οιποπι οπτριιρρτο.Ιιπ
Δπιπποππτοπιιιπι ππι· ποπ Βιιπιιπποππ νοιιιιοιπιποιι ι'τοι ποινο8
πι. Ε'ι·ιιιι ιι οι νοιι πιοποπ Βοτιι 8ο ιιι ο π' π ππι· το ποιοπο
Ποιοιποιπο ποι· 8τιιππιπιιπποι·8οιτοπ ιο.πποπ,ινοιοπο ποπ πιπιοι·ο
απτο ποτποιποπ οιπποπιποπ, ποππ ππι· ππι·οπ ποιοπο ιιιππτ
πιο οιπο Βιπννιι·ιιππο· πιππ ποττοιιοπποθοιοπιι ππποππιοπ.
Πιο 2πιοιτο ?πιππ πιο οιιω π ο , πι·οιτοτ πιο πποπ ποι·
οποιο ποπ Βτιτπιππο.πποποπο. Πιο Βοπιοιιπιιοιιτποι· θποι·πιιοπο
ποπ 8τιιπιπποιπποππ: νοιπιοιιτ, ιιποι.ι;;, πποιιοιιο·. Βιο Βιιοιιοι
ιιππποπ ι·ϋτπιιοπ πππ Βοιιιιιοιι οππποιιοπ. ινοππ ποι· πιιιππο
$τιπιπιποππιιιοππ ο.πι'πιο οπποι·ο Βοιτο ιιποι·οοιιι. πο εοποπιοπτ
πο πππ θιοττιπινιπιιοι οποι· οπ ποι· πιπτοιοπ οποιο ποπ Βπι·γπιι.
ιιιιοππ πιο θοιιννοιιππο·πιοπ ππιπποπ ππι· πποπ ποι· Ριποιιο οπο
ιπ·οιτοτ,πο πο.τπιο πιοπο Αοιιπιιοπιιοιτ ιπιτ ρποιιγποι·ιιιιποποπ
νοι·πιοιιιιπο·οπ. ιπιτ Τπποιοιιιοπο οποι· 8ι·υπιιιπ. οπο: πιο ιποπτ
πποπ πιπτοπ, πο πιποπτ απο Νοππιιπππι.>;πποιι Βοπ·οοππο;ππιπ
ι·ππι.ιοπποι· Βτιπιιππιι.πποι. Β ο π ι· ο τ το ι· ποτ οιποπ Μοποπι
ποπποποι· ποοποοπτοτ,ποι· πποπ οιποι· Βι·ιιιιιτιιπο πο Βιι.πιπιιπο
ποι· Ιιπιιοπ Επ.ι·γπιιππιιτο πο ιοιποπ ποπιοπ. Νποπ οιπιποπ πο
ππποπ οπτρπροτο πιππ πιο Ροι·πιγπο πιο Οπτοιποπι. Αοππ1ιοιιοπ
ποτ Γι· ππιιοι πιιτ οιποιπ Επι νοιι πορροιποιτιποι·Ροπτιοιιπ
ιιιππιππ,=;οι·ιοπι..
Πιο πτιττο Ε'οι·ιπ. πιο ροιγροιπο π π π πιπ'ππο. ιιιοπτ οπ ποπ
Βιιιππιππ.πποι·π, ποπποι·π πο οπποι·οπ ΤιιοιΙοπ ποπ
ιιοπιιιοριοπ,ιπτ ποιτοπ. Απ ποι·Επιειοιιιπ πππ οπ ποπ 'Ι'πποποπ
πιιπποιπ πιπππι; πιο Ιοιοιιτ ποπ Οπο.ι·ιιιιτοι·ποπ οι π πιο π ιι οπι
ποννϋ.ο π πο π π.π. Πιο Οπιοιποπιο, πιο πιο ποι· πιπτοι·οπννο.ππ
ποοιιπποπ,Βοπϋι·οπ οπ ποι· πιι'ιπποπ Ροι·ιιι. νοιπ Ριοο. νοοοιιπ
ποποιποπΟπ.ι·οιποπιοπιοπι επ ποοιπποπ. ποπ ππ- πιο Πιιιοι·οπ
ιιπιπιπιέποποπωπω· ιπι., ινοιι ποι· Ρι·οο. νοο. ποι· 1.ιοπιποποιω
ποι· Ροοπγποι·πιιο ιπτ.
Πιο πιοπο π'οι·πι. πιο ιπι $ιπ πο Η οι· οπο; πι ποοιππτ, πι
ππτιιιιιοπ πιοπο πιοπτ επ ποποπ. Βοι οιτοπ Ι.οπτοπ ιππππ οιπο
Βοππιοιιππο ποπ οιποπ 'Γοποποπποπποπ _ιοποπιοιιπ ποπ νοι·ποοπτ
πι' ποιοποπ Κι·οππ οι·ι·οο·οπ. Ποπ1·ιι.ιοππ ιιο.ππ οιπο Ροι·ιοποπ
ιιι·ιτιπ ειπ που ιπποπποιτο ποπ Βοιιιιπιιποι·ροιπ οιπ πιιιιιιοποπ
πιο ο·οποπ: ποιοπο ιπιορπιπιποιιο Ροι·ιοποππι·ιτιποπ ιιοιπιποπ
οποιο ποπι· ποιιοπ νοι·.
πιο πιοπο ?Μπι οππιιοπ ιπτ πιο πιοπ ιπ ποι· Φωτο οπτ
π·ιοιιοιππο: πιοποιπο ιιπππ ποπι· ιπππο πποι·ιιοππτ πιοιποπ, _ιπ
π. 8ο π ιιι ι π τ , ποι· πππ'πιοποΡοι·ιπ πιιι”πιο:·ιιππιπι.ιοπιποιιτπω,
πρι·ιοπτνοιι οιποιπ Ροτιοπιοιι. ποι ποιο οπ 7 πππι·ο ππποι·το, οπο
πιππ ποι· Κτοππ ποπτιιοιι πιοπιιοπτιι·το. Ι)πι·οπ ποπ Βοιπ, ποπ
ποπ ιπ ποι· 'Ποιο ποπ Οοινοποπ πιτποππο Οπι·οιποιπιποοπτ, οπτ
ινιοιιοΙπ πιππ Μι ποι· Βοιιιοιιιιιιοπτ Ροριιιοπιο, πριτπο Οοππγ
ιοπιο,πιο, οπτιοιπτ πππ ιπιιιιοπιιοριποιι ππιοιπποπτ, οιποπ νοιι
ποπιιποπ ιι;πιοι·τιςοπ Οποιοοι.οι· ποιο;οπ Πιοπο π'οτιπ πιππ
ποποπ ιι·ιιπποιτιι; ππι· ΒοτιιοιιιΒιιπο· ποι· Κποι·ροι, ινοππι·οπ οπ
πο ο·ι·οπποπ Ζοι·πιπι·ιιπποπ ιιοιππιτ. Κοπιιπτ ποιοιι οιπ Ποιοι
ποπι ειπ πιο θποι·πποπο ιιοι·νοι·, πο ποπ οπ ι·οριπο ιι`οι·τποπι·ιττο
ιπιπ:ποπ.
Βοι :πιππ ιι`οι·ιποπποπ Οπιοιποιππ ιιοπιιπτ οπ ι.ςοννϋιιπιιοιι:ιπι
Βιιπππε ποπ Κποιιοπ, πιο πιππ Ζοι·ι'πιιοιι. πιο" οποι· ινοπιε;οι·
πιππ Ει·οιι”τποπ Οπι·οιποπι :ιπι πιο Πιπο·οπππο ιιποι·. οπ ιιοιππιτ
απ ποτιποπτΙιοιιοπ Βοππιοιιιιποοιι, πο π.ππο·οπιοιτοτοι·θοποπινιιι·π
πιιππποη 211Οοποιποπ, οιι πιιιιιιιιοι·οιοιιοιι Ζοι·πιπι·ιιιιοοιι, οιι
Πγποπο.ιςιοπππ Πγποποο.
Πιοποπ ινπι·οπ ιπ πιο” πιο νοι·ποπιοποποπ Ε'οι·πιοπποπ Οπτ
οιποπιπ ιπι·γποιπ. πιο Μπιτ πιππ πππ: νι·οπιιτ ιιο.ππ ιπππ πιο·
ποιποπ νοι·ινοοπποιπ, πππ πιο ποπ ιπππ πιοπ νοτ νοι·ννοοπποΙππο
ποπιιι.ποπ?
νοι·ινοοιιποιιιπε ιπιτ οιποιπ οιιτοι·ιιεοπ ΡπριΙΙοιπ:
Πιο πιιτοι·τιποπ ΡπριιΙοιπο πιππ οιι ποπτιοιτ, σποτ, πιοππ πιιοπ
πι·οιτοπιπιτ:οππ. πο ποοιι ππι· οποτπποπιιοπ ποιοο·οι·τπππ πιππ
ποπ πιο ιπ πιο 'Ποιο ποπ Οοπιοποπ πιο. Ιπιιιτιοτιοπ πππ Βοπινοι
πιππ ποπ ιππττοι·ποποππ πριιοπτ ππ- Κτοππ Πιο Γι·οιποπ·οο
ιιοπιιοιτποπ θτιιππιποπποπ π» οιπ πιοπιιποπ Κοππποιοποπ πππ

πιππ ιιπ πριιοπτ Επι· Ρπριιιοπι. Βοοιπινο πποπ οπποιοι·γπι.=;οπιοιΒιιπτιι·
πτιοπ πιππ ποιποπ ο;οιποιππππι, οπου ποι ποπ επιπντιποπ οι·
οιο;οπ πιοποιποπ ιπποπο.ιπ, ποι ποπ

οπριιιιι.ι·οπ
Κι·οπποπ ππο·οποπ

οοιιι· ποπποιΙ. Πιο επτπι·τιο·οπΡορι Ιοιπο πιο πιπτιι.ι·ιποι·,πιππ
ι·οππ πιο ιιι·οππιο·οπνι7ποποτπιιποπ πιπτιοιοπ οπο πππ πποπ ποι·
Βπτιοι·πππς πτιιι·ιιοι·πιπι.οπ. Ιοπ ιιοπο οιπο Βιιιπο ιπιτ Οο1·ο.
Ιπιγπἔ. ιιπι·πο πιο ποοπο.οπτοτ,πιο πππ πιππ ποππι'π Οροι·οτιοπ
ποιοοποπιοΙιτ ππι·. ιιι Βιι.=ιοπο.ιτο πιο ποοπ Βπτιοι·πιιππ οιποπ
Βιιιοιιοπ πππ ποιπ Κοπιιιορι οιπο ποιοπο Βιιιτππο· ποπππτ, πιππ:
ποι· Αι·πτ πιοπ νι·οιοοι·τοπιο ποοπ οιιποιοι·γπο,·οπιοιι οροι·ιι·οπ.
Βιο Δπο;ι·οποππο ι;·οο·οπΡ π.ο π γ π ο ι· ιιι ι ο πι ιπι ΑΙιο:οιποιποπ
Ιοιοπι:

ινοἔοπ
ποι· τ ριποποπ Εοοοιιππ.τιοπππι Ρτοο. νοοπιιπ πππ

"ιπι ποι οι·ποιτπί οπι·δ ττοι·: οιπ ?οιι νοπ Οπι·οιποιπ οπο·
ο;οποππ νοιπ Ρι·οο. νοο.). Ιπτ ποι· πιο ποι· Ρπ.οπγποι·πιιο πο
οιποι οπποι·οπ πιππ. πο ιιπππ πιοποι· Πιππτπππ πιιπιοιιοπ νιοι
Κοριεοιπι·οοποπ ιπποποπ. Ιοπ ποπ ποι οιποπι ο.ιτοπΠοι·ι·π, ποι·
ποπ .Τοπτοπ ειπ Ποιποι·ιιοιτ, Ηππτοπ πππ Βιπρπγποπι πιο ιπι
ΚοπΙιιορι' οιποπ οπι·οπιποιιοπΟοιπι·ι·ιι πππ πππ νοιπ :ιπι ποιο
ι·οοπτοπ 8τιιπιππο.πποποιοι ννοιπποΓιοοιιο; οιποι· νοιι ποι·θι·ϋππο
οιποπ Ιπιπποπιιοι·ππ, ποι· οπποι·ο ιιιοιποι·. Βιο Πιποοπιιπ ποπιοπ
ππι· πιιιι·ιιοι· Βοποπνιοιιτ πιο επι' ποι· ππποι·οπ Βοιτο. ἐιπτ πιο
Βοοπποπτππο· νοο πιοπ1·οι·οπΙποποιοπ Ιιοπποπ ιπιοπ πιο 1)ιποποπο
ππι' Ρποπγποι·πιιο πιοιιοπ. Βοιιτοι·πιοποιτοΡο.τιοπτπποπ Ποπιποπ
πιππ ιιποι· πππ ιοπ νιιιοπ ιππ ιπ Βοιιιπ ιιπ οιποπ ποιιοππτοιι
Επιγπο·οΙοποπ, ποι· ιποιπο Ι)ιποποπο ποπτιιτιετο.
Θορ;οπ θγ ρπιιιπ οι πιο Ππτοι·ποποιπππο· οιι ποπι· ποπννοι·.
Ποποι ιιοιππιοπ ποτιιι·ιιοπ πιο Βριι.τιοι·ιποπιπ Βοι.ι·ποπτ. Ιιι ποι
ποπ Ε"πιιοιι ιιοιπιποπ ππιποιιι·ιοποπο, ι·πππιιοπο 'Ι'ιιιποι·οπ πππ
ιποπι· ππποοπτοιιοτο Ιπιιιτι·οτιοποπ πιο Απι'οποπτ'οι·ιποπνοι·. Ιιι
ποιποπ ιι'ιιιιοπ ποιοοπ πιο πππ: @πιππ πιιοπ πιο Κποι·ροιοπτ
πιιππππο ιπι. ποιποπ οοιποιπποπι. Ειοι.>;ι:ιιοιπο Πιοοιπτιοπ νοτ,
πο ιιπππ πιο ι)ιπ'οποπτιπιπιιιοποπο ι·οοπτ ποπννιοιιις ποιπ. Η
ποιοποπ Ε"πιιοπ πιο ποπιι οιπο ππτιΙποτιποιιο Οιιι· πππ ιπππ
πτοιιτ πιο Πιποποπο οιι _ιπνοπτιπππ. Νικ· ιππππ ιπειπ πιοπτ
Βιοιοπ πππ οιποι· ο·οι·ιπο·οπ Βοπποι·ππο· πποπ .Τοπιιπιι ππι Εποπ
ποπιιοπποπι Αποιι Κι·οππο ιιιιπποπ πιππ νοι·ιιιοιποι·π, πιοιιι οπι`
Κοπτοπ ποι· οπτειιππιιοποπ Βοπινοιιππο. _ιοποοπ ποποιτ πιοπο
ποποιπποι·ο Βιιοιιπιιπππο· ποι Κι·οπποπ ππι· ιιπι·πο Ζοιτ, απο
ιοι·τποποτιιτοιπποπιιπιι-θοπιπποπ. Ιιιι Μπι ποπ νοι·ο·πιποοποπ
.ιππι·οπ οοπππιτιι·τοιπιοπ οιπο :πιο ι)οπιο :ιπι ποι· ι)πι·οιιι·οιπο
νοιι 'Γοποπιιοπτ πποπ πιοπο. Βιο πο.: ποιποι· πππ Ιιιι; ππ οπο:
ιοιοπτοι· Βιιππποο ποιιπ Τι·ορροππτοιποπ. Βιο ποπ ειπ ιπποοι·ο
Ζοιτ ιιι·ο.πιιοιι ποιπ. Νο.οπ ιπποι·ιιοποπι (ὶοπι·οποπ οιποι·Μικτπι·
ποπο πιππ ιπι· Ζππτοππ ποποπτοππ ι:οποποοι·τ.Πιο Ππτοιπποπιιππ
οποιοι:οιπο πιοπο ιπποιιοπο Απποπννοιιιιπο·, πιο πιιποοι·ποι. ιιπ
ι·πιιοΙ πππ ππιοι· ποιπ ι·οοπτοπΒιιιππιπο.ππο ποππ. Πο πιο Ποιπο,
πιο ο·οποπτ,”ππι·ππι' ποι· Βιιι·οιιι·οιποππι·. πο ι·ιοτπ ιοπ ιπι· ειπ,
ποπιιο.ιι ιπποι·ιιοπ οιι πι·πιιοιιοπ πππ ιπιοπ Κοπιιιοπι' ποοπποπτοπ
:ο ιο.πποπ. Ιιπ Βοπτοιπποι·ινιιι·πο ιοπ ννιοποι· οιι ποι· Ποιπο μπο
ποιοπ, »νοιιπιο ειπ Αιποιπποιπ Ιιιι. Ιοπ πιππ ποπ ο·ειπποιιΚοπι
πρι ππι·οπ Βοπινοιιιιπ,ο;οπι'ειπτνοι·ιο.οιτ,ινοποι πιο 8οιιννοιιιιπο
νοπ ποι· ι·οοπτοπ Βοιιο πιιππιιο·οιιοπ ποιιιοπ πππ ειπ ιιποιιιοοπ
Αποποποπ οπο. ποιοι; πο.: ππι· πιο Ι)ιπο,·ποπο πιππ. Πο πιο
Ατποιπιιοτπ ποπι· πτειι·ιιπαπι, πο πεπ ιοπ πω. 'Ι'ιιιπ ο; ιπι· πιο
'Ι'ι·οοιιοοιοιπιοοιι πιο.οποπ. Υνοποπ ποπ ποποπ Αιιοι·π ποι· Ρο
ιιοπιιπ, πιο πω· οοποπ 70 .Τπιιι·οοιι, πιππ Ρι·οι'. 'Ι'ι1ι π ο οιπο
Βπτιοι·πιιπε ποπ ιπππ2οπ Κοιιιιιοριοπ πιοπι ιπι· ππο·οποιετ. Πιο
ιιιιιιι·οπιιοπιποιιοΠπτοι·πιιοιιιιπο οιποπ :πιο ποιπ Κοιιιιιορι'οπτ
ιοι·πτοπ Βιιιοιιοπ απ. Ποπ ο) ποπτιιτιοτοιποιπο Βιιιοποπο.
Ιπτ οπ επι· Πιοο ι·ο.τιοιι οοιιοιιιιποπ, πο ιιιππτ πιππ πππ ποι·
Αι·τ ποι· Πιοοι·π ποοπ ιποποιιοπ ειπ πιο Βιο.οποπο ιιοι·οιιπποπιπ
ποπ. Βοιιπ Οπι·οιποιπ ππ.ποπ πιο θοποιιινιιι·οποποοιιτο ιιιιοιιοι·ιςο
Βιιπποι· πππ ιπ πο" Ππιποπιιπο· πιιιιποπιιοπιιιιιπιιοιιο ῖνποπο
ι·ιιπ,ο;οπ,ννιιιιτοπππιο ιιιοτιποποιι θοποιιννιιιο πιοιπτ ιοτιο πππ
οποπο Βιιπποι· ποποπ. ποτιιοι· ποποπ πιο ιποτιποιιοπ ίἔοποιιννιιι·ο
πειιιιιο οιποπ προοιιι,ο,οπΘι·πππ πππ πιππ ιπιτ ππιιοπι οιτιιοοιπ
Βοπιοιιπ ποποοιιτ οποι· οιοιοιιπππι νοι·ιιι2τ.
Πιο Βιποι·οπτιοιπιοοιιοπο ποι.εοπ Τιιποι·οιιιοπο ιπι: νι·οπι
ιποιπτ ιοιοπτ; ποοπ ιπ οιπιποπ Ε'ιι.ΙΙοπ, πιο πιο 'Ι'πποιοιιιοπο ιπι
Κοπιιιορι ρι·ιπιπι· πππ ιπ Ο ο πο ιι π· π ι π τοο ι·πι πιιιτι·ιττ.ιιπππ
πιο ποι· Πιοοποπο ο;ι·οπποΒοιιινιοι·ιοποιτοπ ποι·οιτοιι, πππ πιππ
ιι·ι·τιιιιιποι·ιπ πιοποι· ι·ιιππιοιιτ ιπ ποι· Βιιιοιπιπι· νιοιιιιοπ ου
ιιπποιι. Βιο ποιιοππτοπτοπιπ πιοποι· Αι·τ πιππ πιο νοπ πι” π
πππ θιιππο π ποιιοι·, ποι ποποπ π·οι.:οπΟοι·οιποιιι ποι· Κοπι
ιιορι οιιπτιτριι·τπιοι·ιιοιιπω. Πιο ποιοιιιοιο;οπποΠπτοι·πποιιπιια
οι·ι;:ιπ πιππ· Τιιποι·οιιιοπο. Ιιπ ΡοΙιο θιιπποπποποι· πιιτιο
πωπω· πιο πιιιιιοπιιοριποιιο Ππτοιπιιοπιιπο οιποπ οπποιοι·γποοοι
οιιπτιι·ριττοπ8τιιοιιοπΟπι·οιποιπ ο·οποιο·τ.Βοοπτ οοπιριιοιι·τιιπππ
πιο Ι)ιποποπο οπο: ννοι·ποιι.πππ Εποπ π ππ Τιιποι·οιιιοποποιπ
Κοπιιιορποιποπ νοιπππποπιιπποπ πιππ.
Ιπ ππιποιιοπ πιοπο, ποποπποιπ νοπ ιππιοι·πιτιο;οπ Ρι·ιιπι'οι·
ιποπ, πιππ πιππ ποιπο Ζιιιιποπτ ππι· ιπιιιι·οπιιοριποιιοπΠπιοι·
πποπππο νοπ οππτιι·ριι·ιοπ Βιιιοιιοπ ποπιποπ. Ποπ πιοι·ιιι ποι·
ποιποιι πιιιοπτοπο ιοιποπποι·πιππποπ ι'οτπιιιιιι·οπ: οιπ ροπιτινοπ
Βιι.τοππιπππρι·ιοπτπιοποι· ιπι· Οοιιοιιιοπι. οιπ ποοπτινοπ πρι·ιοπτ
πιππ οπο” Βοποπ Οπι·οιποιιι. Πιο Βοππιττο πιιιπποπ οποι· ιπι
ιποι· νοι·ιιοπι ππι· Οποιιιποιιο ποιπποιιτ π·οι·ποπ, ποππτ ιιιιπποπ
ποι ιιοι·ιοοπτπιοιπΒοππιττ οιπιπο ιππ Βιπποο·ονιιοποιιιποιπιποοιιπο
ΒριτποΙππριοπ πιο Κι·οππποπτοι·ιιπροπιιοπ. Ροι·ποι· ιιϋπποπ πιο
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ειπε πετιι 1ίεΙιΙΙΙερί ειιΙῖετεΙεε ΒΙΙΙεΙιε ε1εΙιτ πετ ΝεεΙιΙΙππεε
εε1εετ :ιεεεΙιεττ. ΙιεΙιεε. εεεπετε πειπ τεΙΙΙιτ1τ·ιεε θεννεΙιε.
Με.ε ειιιεε εΙεΙι ΙιεΙ νετπεεΙιτ ε.εΙ' θετεἱεετε επι; εἰεετ επετε
εΙ‹οριεεΙιεε Πετει·εεεΙιεεε επι: εεεε.ΙΙνειε ΒεεεΙτε.ιε ΜεΙΙΙ: εε
εεἱΙεειι, εεεπετε ΙιεΙ Ι'εττΙιεετεΙιεεπετε νετπεεΙιτε εεεΙιτεεΙε
8τ.πεΙτεΙιετιιιιεΙιεΙειι πεπ ε1εΙι Ι›ειιιΙΙΙιεε Με ΝεεειΙππεε εεΙΙιετ
ιιι Γεεεειι. 1ε πεεετειε ΙιεειΙεεε ΓεΙΙε Ιιε.ι.τεΜε ετετε ιεΜτε
εΙ‹ερΙεεΙιε Πειει·ειιεΙιπεΕ Με εεεε.τ1νεε ΒεεπΙιετ ετεεΙιεε;
ετετ Με εννεπε Πειετειιι·Ιιειιε ΙιεεκετΙειε τεεΙεε εεε πειπ
ΙιΙεεεειι ΗεΙεεεΙΙεΙπε εεΙιεε εἰεεετε 1)1εεεεεε πεε θε.τε.Ιειι·νεττΙε.
Σε Ιετ εΙιετ ΙεΙεΙιτ εεετεΙΙΙΙεΙι, πεεε πειτε εΙεε εεεεεειΙεεΙιε Βε
εεπτε;πεε· εεΙεετ Ι)1εεεεεε ΙιεΙιεε τεϋεΙιτ.ε,Ιιενετ πιεε επ ε1εετ
εε εΙεετεΠεεπεε ΟρετετΙοε τετΙιεε Ιτε.εε.

(Α εεετεΙ'ετετ.)

'Ι'ΙΙΙες ΙιετΙεΙιτετ ΙΙΙιει· Με Ορετεετεε εε πειπ νεε
ΙεΙΙΙΙ.ΙΙΙ νετεεετεΙΙιεε ΡετΙειιτεε: ΒεΙιννΙετΙ8 Με νει· ω·
ΟρετεΙΙειι Με ΒιιιεεεεΙππεε·. σε Με Τετ.ε1ετεεΙτρεπεε πεε
ΚεΙιΙ1τορΐεε εειιιεεΙιε νιιετπεε τιιπεετε.επετ εε ειεε ειεε επί Με
ΒιετΙτ ειἱεε πετ είεετι (ΙἱεΙτεε) ιειιτω ΙιεεεΙιιπεΙΙεε Ιιεεειε.
Βἰεεε Β'τιι.ετεννετπε ετετ ΙεΙτε ερετε.τ1εεεειεεεεεΙιΙεπειι, πε Με
τεεΙπε Η5.ΙΙ'τεπεε ΚεεΙΙεερίεε εΙεΙι )τεεπεπ ετνν1εε. ΝεεΙι Τει
εΙιεεεεειΙε Ιε πετ Η3Ιιε πεε 3.-4. 'Ι'τεεΙιεε1τΙε εε, Ιειι·νεεε
πεειιτ Με πει ΖπεεεεΙιεΙε επι $εΙιεεεεε πεε ΙεεΙΙεετεεΙε;
ΙΞετίετειιεε πετ ΗεΙτεε Ηε.ΙΙ'ιε πεε 8εΙιΙΙπΙτεετ εΙε Με πεε
ΙΙεΙτειι Αι·γΙ‹εετεεΙε; Με ΡΙει.ιε πεε ΒΙεεΙιεετρεε ννΙι·π φωτ
ιιΙιε;εττεεεε. ΑΜ ε" τεεΙιτεε Βεἰιε ννετπεε εΙε1εε επεεΙιει·πεΙ
Ιε πετ ΒεεΙεΙιεΙιεπε εΙΙεεεπε ννετεεεΡπιιετεεεε ιεΙετεΙε Ονε.Ιετ
εεΙιεΙιτ εττετΙτρΙτε,Ιετ28ετετ νετει:Ιιε. 1ΜεΙΒε ππε πετ ΙΙεΙιεε
ΚεΙιΙΙτερίΙιεΙϊτε εττετΙτ1ττε ΙεντερΙιπτϋεετι ει·π·Ιεεεε εΙεΙι τεε
εεεπ. - 'Γεειτεεεε.επ ε (Ί' τεεπ εΙε ε ε π τ ε;) - θει.ε ΙΜ
Ιειις. Ιε ω. ετειεε Ί'εε·εε Ε'ΙΙΙιετεεε πετεΙι πεε θε1ιΙε.πεΙι,
νεει 4. '1'εεε εε ννετπεε ΙιετεΙτε ΓΙπεετε;ΙιεΙτ.εε ε·εεεΙιΙπεΙα,
ΙεΙπ εποε ΓεεΙε Νεετεες. Νε.εΙι ΒιιιΙετεεεε πετ 'Ι'ειερεε
εεεπΙε Ιτεεεεε ΡειΙεετ. Ι1τιΙππϋετετεπ ερτεεΙιεε. Βετ ΗεἱΙνετ
ΙειιΓ κει· ειεε ΙΙεΙιετΙεε. εετ πετεΙι εΙεε Ιειετεεττετιιε Ιεπιιεεεε
ετννεε εεετεττ. 1)ιε Ορετει.Ιεε τ'εεπ Με 14. Νενετεεετ ν. ε.,
εΙεε νετ 8 Ψεεεεε πειτε, Ρε.τ.Ιεει εετ 5-6 ΨεεΙιεε τει Ποιε
ρΙτει.ΙνετΙ›τεεΙιι.
Ζπει ΒεΙιΙιιεε ννετπειι π ε ει ε ε ε τΗ τ Ι : Με εκει.ΙτρΞτΙεΚεΙιΙ
Ιτερ1'ΙιεΙΙιε πεπ ιεεΙιτετε νεε Βτ. ΠεΙιε νει·Ι'εττΙειε ιεΙΙΙι·εεΙΙε
ρΙεεΙιε ΒεΙιεΙΙΙε εεε πετ ΝεπΙιΙΙππιι8·. Με εεειεει1εεΙιε Πει
ειιεεε Ιειπιετ επί Απεεεεετειεεει.

111ε ε π ε ε Ι ε ε. Β
Ψ εε τ.ε ΙιΜε ιι1ιεΙτ εε εΙεΙΙΙ: τετ ννεΙιτεεΙιεΙεΙΙεΙι, πεεε Με
ΑπεεεεετεΙτιειτι νοει ννε1ιι·εε 8ΙΙιεειεεεπε ιιπεςεκεεεεε εεἰτι
εεΙΙτε. εεπ Ιιε.Ιτ πεε ειΙΙΙτεεΙΙερΙεεΙιε ΒΙΙπ πεε πεειεεεττΙττετι
Ριπρει·ετεε εΙεΙιτ ιιιιΙιεΜεςΙ: ΠΙτ πεε_ΙεεΙαε ε1εεε Απεεεεε.τεΙ
εεε1ε. Ινεεε εε :Με Ιι1ετ ΙΙΙιετΙιεερτ επι ΟετεΙεειιι Ιιειτιπ1ε.εε
εετΜε ΒριιΙιεΙΙετε, ννεΙεΙιεε εεΙεεε Αεεεεεε· νεε πετ (Πιετ
ΙΙΙΙεΙιε πεε 8πειτιιεεεπεε εεεειειιιεε. ινεΙιτεεΙιειεΙΙεΙιετ.
Με Με ει·ιινΙπεττ.πεεε εεΙιεε ΙιεΙ πετ ετετεε Βεε1ε1ιιΙ)επιιε·
πεε Ρετ.Ιεετεε εοννεΙ1Ιπεε ινεΙιτε Με επεΙι πεε ΓεΙεεΙιε Μειω
»Με Ιιετεπε εττττΙΙ1°εεννετεε, πε.εε ε.Ιιετ επεΙι πεε ετετετεΠΝΙ
ιιεε εεΙ.ΙιεΙΙ, ννε1εΙιεεεΙιτ ννεΙιΙ εΕεειεΑπεεεεετεΙεεει επιε Απε·
με ερεεεε Μεεεε Ιιεεειεε.
Ι ει· νεε Ψ Ι ε.πΙιε Ι των εεεεΙΙΙΙεπΙετε νει·ετε;τ «Ι.Τεεει·
Με ΤΙιει·εριε πετ Ρεει» Με επί Με ιιε.εΙιειε81εεεεε· νετΙ.εετ.
Ψ1. :εεττ πειειι εΙιιἰε·ε Ρτεεεε πετ εεε. «ΡεεΙΙνιιιρΙιε». εεννεΙιΙ
ειιεΙε.τιπΙεεΙιει·ΗετΙΙειιΙΙ Με επεΙι ειπε πεπι ΙιἱεεΙεεε ετερετΙειεε
ττιΙ-τεεπΙεΙεΙεεΙιεεΙεετΙεπτ νετ.)

Ι)Ιτεειετ: Ψ Κε τ ε Ι ε.
θεετετετ: Ε). Β Ι ε ε ε Ι ε.

ΝεεΙιτ.τεε. Ιε πετ ΐεΙεεεπειι Βιι;επιι Με 8. Ε`ε`ει·πετ
ιεΙετ Με ε Ι ε εΙεετε ΑΙ:ΙιΙΙππεεεε νετ (ειπε τε τιΙΙεΙ : «Βιε
Μεε εετ Ι'εΙεετειι ΑεεεετεΙε πεε ΚεΙιΙΙΙερΙ“εε», ΑτεΙιΙν ΙΙΙτ Με·
τνεεεΙερ.Ιε), εεε πεεεε Με ΒΧΙετεεε νοιι Ι)τπεεε ιε πεε
θτΙιετεΙιε.ιιπετεετεΙεΙιΙΙΙεΙι Μ.

νετπι1εεΙιΙεε.

- Πε Πι πετ Ποτρει.ετ (.Τπτ_)εννετ) ΝετπτΓετ
εεεετ-θεεεΠεεΙι :Με νεε _Ιεεει.εε Με τεεεΙεεΙιε Βρι·ε.εΙιε
ςΙεΙεΙιΙσετεεΙιτΙετΜε πετ πεπτεεΙιεε 1ε πεε νετΙιεεπΙπεεεε
πιιπ ΡιιΙιΙΙεει1εεειι πετ θεεεΙΙεεΙιείτ ειπε ννΙτπ, εε εετ πετ ειε
Ιιετ1ετε ΡτεεΙπετιΙ: πετεε1Ι1εε.ΡτεΙ'. Πι·. σ. ν. Κεε ε εΙ (Ζω
Ιεεε), ννεΙεΙιετ πετ τιιεεΙεεΙιειι θετε.εΙιε "Με τεε.εΙιιΙε·τετ,εεΙε
ΑΙΜ: ιιΙεπει·εεΙεει. Ζε εεΙεειε ΝεεΙιτεΙεετ ννετπε ἱιι ε" Ιετ2
τεε Μοιιετεειιιιιιι,ε πετ Νε.ιιιτΙοτεεΙιει·-θεεεΙΙεεΙιεΙΙ. πετ Με
ΙιετΙεε νΙοερι·ΙΙει‹Ιειιτ ΡτοΙ'. Πι·. Κ. Ι)εΙιΙε, ειπε νΙεερι·πεΙ
πεετειι ΡτεΙ”. Θ. Με ννΜεΙΙΙ Με επει Βεετεεε1·Ρι·εΙ'. Ν. Α ε
πτεεεενν ;τεινε.ΙιΙτ. ΑΜ' Αιιτι·πε· πεε ΡτεΙ'. Ι)εΙι1ε ννπτπε
πετ εει·ϋεΙιεειτειεεε Ρι·ε.εἱπειιε 'Ρι·εί'. Πι·. ν. Κεειι ε1, ινεΙ
εΙιετ ΙΙΙιετ Με ΒεεεειιΙιιει, ειιει·ει Με 8εετετετ, πεεε Με ΡΜ.
ειπεετ πετ θεεεΙΙεεΙιεΙ'Ι εεΙεε ΚτεΓεε εεννΙπτεεε πεπ εΙεΙι πιε
ΙΙιτε 'Ι'ΙιετΙςΙτεΙτ ν1εΙε νετπΙειιετε ει·π·ετεεε Με, εἰεειἱιιιιεἱς
επει ΒΙιι·εειιιἱΙ.Β°ΙΙε‹Ιε εειι·εΙιΙτ.

' ~

- Με Ιιετιποπετ ετεπ1εΙε1εεΙιε θεεεΙΙεεΙιιι.Η
(Με ΗεπἰεεΙ 8εεΙεΙν Μ' Ιτοεπεε) Με πεε ΟΙιεΙ' ε” ΜΙΜΗ
τεεπἱεΙτιΙεεΙιειιΑεεπεειἱε ΡτεΙ*. Ρεεεεε Με', πεε ΟΙ›ετετ2Ι:
1)τ. Κ. Βε.εεΙι Ι`ε ε ε ιιππ πεε ΒΙτεειοτ πεε ΙΙΙΙεΙεεΙιεε ΙεεΙ.Ι
Με: πετ θτεεείπτετΙε Η εΙεεε ΡεννΙεννιιε, Ρτεϊ. ΒΙΙΙΙ
Ι'εεεεννεΙΙΙ, επ ΕΙιτεειεΙτε·ΙΙεπετε ετεε.εετ. (Ψτ.)
-νετι τω» Ρε.τΙεετ ιεεπΙεΙεΙεεΙιεε ΑεεπειεΙε
εΙεπ Με ΡτεΙ'εεεετεε Ι1εΙιεττ ΚεεΙτ ΙΒετΙΙε) πεπ 1.ι1εεετ
ΙΙ.εεπειι) εεΙιεεε εΙεεΙΙιειεΙε επ επεννεττΙεεε ΜΗ·
81Ιεπετε εεννεΙιΙτ νσετπεε. ε- Αιε 18.Με” Ιιεε;Ιεε πετ πετιεΙτ.Ιε·εΕεεεετ, ΡτεΙ'εεεετ πετ
ΡΙινεΙεΙεεἱε. Πι·. Κ. Ψ. Ψ ε τ ε ε ε Ιι Ι Ι ε νν εε πετ ΠεΙνετεΙΙΜ:
Κεεεε πεε 3Ο_ΜΙιι·Ιε·ε .ΤιιΙιΙΙ5.πτε εεΙεετ ννΙεεεε
εεεε.Ι'τ.ΙΙεΙιεε Με πΙεεεΙ.ΙΙεεεε ΤΙΜΗ Ιτεἱι..
Με ΙιεΙ πετ ΚεεεεεεΙιεε ΠεΙνετεΙΙετ. ΙιεετεΙιεεπε θεεε ΙεεΙιεΙ'ε
πετ Αει·ιτ.ε, εεννἱε Με Κεεεεεεεε θεεε1ΙεεΙει.Ι'Ι πετ ΝεετεεεΙ.Ιιε·
Ιεττεε εεπ ΡενεΙιΙειετ Με πεε .ΙεειΙετ εεε Μεεειε ΑεΙεεε επει
Β Ιι τ ε ε ιε Ι τ.τ;Ι Ι ε π ε ετννε.ΙιΙτ..(ΨεΙεΙιεΙΙΙ Ψεετε. - Ψτ.)- Ζειε Π1τεει.ετ πετ ΙιτεεΙεεε ΒετΙιΙεπεεε; ε·
ε εετε.Ι τ Πε πετ ΝεπεεεπΙεε1τε_Ιε) Με εε ΒΙ.εΙΙε ω. ΙΙΙΙτεΙΙεΙι
νει·ετοτΙιεεεε Ι)τ. Η. 'Ρετ ε ε π· ε ΙΙΙ πετ Ρτείεεεετ πετ (Ηπε
ΙτεΙεεΙε εεπ ΘεΙιιιτιεΙιΙΙΙ'ε εε πετ Κεεεεεεεεε Πεἰνετεἱεπε Πι·.
ΝΙΙιεΙε.Ι Γεεεειειι σε: ετεεεε1: ννετπειι.- ΨΙε εΙεε ΚΙεννετ ΖεΙΙι1εε· ιτιεΙπετ, εἰεπεΙτ.ε” Ρτείεεεετ
πετ εΙΙεεειετεεε ΡειΙιε1εεΙε εε πετ ΠεΙνετεΙΙ.Μ Κκε. Βτ. ν.
Ρ ο π τνν ε ε ο ε ε ΙΙΙ . Με Ιπεπε Μεεεε Βεπεεετετε εεεΙι Οπεεεε
ΙΙΙιετ, πει πε πετ ποτε Με Αεεεεε π. α. ιτε ετεπεεεπεπ ειεπΙεἱ
εΙεεΙιεε ΓεεεΙΙΜ Με ΓεεειΙεεεε πεε Ι)εεεεε :π ΙΙΙ:ετεεΙιιεεε.- Πετ Ρτεΐεεεετ πεπ 1)ΙτεεΙ.ετ πετ εΙιΙτπτεἱεεΙιεε Ιπε.εεΙΙΒ.Ι.ε·
ΙΙΙΙεΙΙτ τε ΨετεεΙιεε, ννΙτΙΙΙ. θεεεεει·επ:Ιτ Πτ. .Ι π Ι Ι ε ε Κ σε -
εΙεεΙΜ, Με εεεΙι Απεπἱεεεεε πετ ΠΙεεετΙ'τ·Ιετ εεΙεεε ΑΙ: -
εεΙι1επ εεεοτεειεε.- Αεί' νετΈπειιτιε πεε θεενετεεπτε Μ. Με Με «ΙπειΙπεπ.
θεεν.-ΖΙΒ.» ιιιΜΙιεΙΙΙ., Με εεΙεννεΙΙΙεε Απεπεεεε πετ ΡιιιιεΙ:Ιο
εεε πεε εειΙε.επΙεεεεε (Μενετεειεεετε-1πεπΙεΙτιεΙΙεερεεωτε πεει
ΘεΙιΙΙΙ'ετι πεε ΙΙπεπΙεΙεεΙιεεεεεΙοτε Πι·. Κεε πἱπε »ν πεπ Με
νετττει.τιεε πεε Ιετετετεε πειπ ΙΙΙΙετεε ΚτεΙεε.τεΙ. Ι)τ. Ο Ι ε ν ε τ
πΙιετττεεεε τνετπεε.- Βτε εε ε ε: Πετ θεΙιΙΙίε πεε ΝεννεετεπεεΙιεε θεενετ
τιειεεετεΗεπΙεΙεεΙΙεεεεετει·ε, Βτ. Ρ ε Ι ε ττη ε νν- :πιιι ετεΙΙ
νετττετεεπεε ΝεννεετεπεεΙιεε θεενετεειεεετ.ε - ΜεπἰεἰιιεΙἰε
εεεειετ.- νετειετΙιεε: Ι) Αιε 21. Με: Πι Εεεε Πι·. θεετἔΚεεεΙ, ίτετρτεΙΙΙΜτεεπει· ΑΜΙ. Ιε Νανα. εεεΙι εεΙιννετεει
1.εΙπετιΜε ΑΙιετ νεε ΟΙ .Τε.Ιιι·εε. Πετ ΗΙεετεεεΙιἱεπεεε πετ ει
Νετννε εεΙιετεε ιιππ Ιιεεεε· Με .ΤεΙιτε 1858 Με Πιι1νει·επετ.
Πετρε.Ι.. ινε ετ Με ΠεεετΙετεεΙιεεε Με 1864 ΜεπιεΙιι ετπΜττε.
»Με ΒτΙεεεπιι8· πεε Ατετετεπεε πετ Κ. επεεεεεΙνε ΜετΙεεετετ.
επ ΝΙΙΙεΙιι)εννε1τ (Με 8ιΙΙΙειι θεεεε). ΑΜΙ. 1ιι ΨΙεπενεεωΙΙ,
ΜΙΙΙΙ.ει·ει·ετ ιιι πειε ΓεΙπειιεε εετ ΠεεετπτπεΙτπειτπεε ΑεΙ'ει.εε
πεε ε" ΟΙιΙεεεεε (1868), Οτπιεε.τετε.ιε ΜετΙεεΙιεεεΙιεΙ Πι ΝΙ
ΙτεΙει_Ιεννε1τ.Ιιπ .1τιΙιτε1871 ΙιἱεΙτ ετ εΙεΙι επ ΒρεεΙεΙει.επΙεε τε
ΙΙΙεε πεπ ΒετΙΙε επί Με ΙΙεεε εἱεΙι ιιεεΙι εεΙιιετ ΒπεΙιΙΙεΙιτ
Με ρτεΙαΙεεΙιει· Ατει τε Νετννε εΙεπετ. »νε ετ εεΙιτ ΙιεΙπ εΙεΙι
εὶεετ ειιεεεΙιτεΙτετεε Ρτει:πεΙε πετ 8ι.επτΜε επι' πειπ Ιεεεπε ετ
Ι'τεπτε.2)ΜεΕ'ΙεεΙΙεε Κετεεεε (θεπν. ΨΗεε.)πετ ΐι·εΙρτεΙΜεΙτεεπε
Απε Με ε ε ο Ι π Β1 ε ει Ι: ε τ): Με 80. ΜεΙιεεεΙεΙιτε επι ΓΙεεΙΙ
ενρΙιεε. Με πειπ ετ ιεεΙι επι ΚτειεΙτεεΙιειε ΙτιπεΙττ Ιιεττε. Πετ
νετειει·Ι›εεε, ννεΙοΙιετ εεΙεε ειεπΙεΙεΙεεΙιε ΑιιεΙ:ΙΙππιιε· εΙιεεΙ'ε.ΙΙε
πετ Πετρειει· ΠεΙνετειιε1τ νετπετιΙΙΙ.ε, εε ινε1εΙιετ ει· 1898πεε
Ατετετεπ ετ1τιεετε,Με εεΙεε ?τεε Με ε1εεει ΚΙιιπε εεε:
πι1Ι.ιεΙΙοε Ιιἱιιτει·Ιεεεεε. - Β) Ιε θεεεεΙι1εε πετ εΙιετεεΙΙΒε ειεε·
)ε.ΙιτΙε;ε εΙτετε Ατετ πεε δε. Ρεεετεειιτεετ ΓΙεπεΙΙιεεεεε, ννιτΙΙΙ.
8ιε.ετετετΙι 1)τ. Ι. Τ. ΒΙιπΙτοννεΙΙΙ. ννεΙεΙιετ εεπ 1866 Με
πτειΙἰεΙιε Ρτεκἱε ειιεϋΙπε. Ιε πεε Ιει.ετεε .1εΙιτεε ΙεΙιτ.εετ νετ
εΙιεεΙιιεπετ τε θετεεΙιΙεε. - 4) Ιε Ρε.τΞεΙιπ ΑΙΙετ νεε 84 .Βιε
τεε Πι·. ΙΙΙ ει; Π ε τ ε.ε π - Ε' ε.τ π ε Ι , ννεΙεΙιετ 45 ει” Με
ππτεΙι Με θπι·ε.ι·ετΠι πω· εεννἰτΙιτ πετ Με πετεΙι εεΙιΙτεὶεΙιε
ΙπιΙιιεεΙεεἰεεΙιε ΒεΙιτΙΗεε ΙΙΙιετ νων, Με Πἱετἰεεεεἰτε εεεετε1
πεε ω” ιιιιεει·εΙεε π. ε. τν. εἰεΙι εΙεεε Νειεεε εεειεεΙιε Με.- 5) Ιιιι πειιτεεΙιεε ΗεεεἱιεΙ επ ΚεεετεετΙεερεΙ επί' πετ εεε
ΙτεΙιτ νεε ε1τιετΡεΙεειὶεετεΙεε πετ ΟΙιετεεεεεετεΙ: Πι·. θ τεε -
ε Ι εε;εε, ννεΙεΙιετ Με διεΙιεει.ι·2Ι ε·ετε.ιιιεε ΖεΙΙ: ΔεεΙει.εεε εε
πετ εΙ1ΙτιιτεΙεεΙιειι ΚΙΙειΙΙ πεε Ρτεί. Α πεΙΙ' ν. ΒετπεΙε εε ε

δει· πεπ
ειιεΙι Με εΙιΙι·πτεΙεεΙιετ ΘεΙιι·ΙΙΙεεεΙΙει· εΙεΙι Ιιετνετεε

Με πι.

έ Αιε 19. Μετ2 ε. Μ. ννετπε Με Ατεεπεεεεε;τε πετ ΨΙεεετ
ΠεινετεΙτετ πεε ΠεεΙαπιεΙ πεε νετε:ετΙ:εεεε θρε
τΙιε1ιεεΙε;;ειι ΡτεΙ'. Πι·. ΕπιιπΙΙι πετ ειιΙΙιπΙΙΙ. Με θε
πειι1ετεπεΙιιεΙι. Ρτεΐ'. π. δε Η ε ε.εεΙ. (Α. ει. Ο.-Ζτε.)

·
-
1)ετ ΙιεΙ‹ειιιιτε Μει·νιιεε1εεε Ρι·εΓ.εκττε.ει·π. Ι)τ. .Ϊ π τεε 2

ιιι βειπεΙΙιετε: Με ειεεε ΒεΙ` Με ετπεεεΙιεΙιει· Ρτεΐεεεει· εε Με
ΠιιινετειΙ.Μ ΕειιιΙτετε ετΙιεΙτετι.- Ι)Ιε πεπΙεεΙιε Ι18ΙΙ100Ι0ςΙ80ΙΙΒθεεεΙΙεεΙιεΙ'ι Με Ιε ΙΙιιετ
Ιετει.εε νετεε.ιειεΙιιε;.τ Ιιεεε1ιΙεεεειι Πι·. ΒτεΙιιιιετ, πειπ πιιι
πιε.ΒεΙιεεπΙπιιε πετ 11περειιεεΙιινΙεπειιεει. ΙιεεΙινετπΙειιτειι Βε
ετπιιπει· πεε ει·ετειιθεεε.ιετΙιιιεε τε θϋτΙπετεπει·ι' Με Ι)ειιΙΙ·
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ΞΕΕ·ΒΑΠ

ΗϊΙΜΒΒΒΠΒθ
ΜΙ Νπτνπ, ΜΙ!ΜοΙιε ΒἰεοπΜΙιπ. ΦΑ ΒτππΜιι ?Ματ νοπ Μ· Ρεωτεϋπτς. Ποι·ι·ΙΜιοτ,

·
!π·ο!τω·Βω·ειπάδννοι·ετ18.πΒ, ΗΣ Ψει·ετ Β'ΙοπτοπινπΙά. ΑΒεοΙπ!; κτοοΕκειιοι·8ππΜοάεπ.
ΚιιτΙπιπε, Ρεπε!οπειτο.ΜΜΜ, Επννιι-'ΓοππἱεπΙϋιπο. Ρπ.ι·ΕππΙπποπ.,<;πτοΑροτπεΙ‹οιπἰτ,Ιππ,εετ
εΜπΜτΙἱοπε1·ΜἰποτειΙνΜεεετ. ΑροτΙιεΚετ-Μπςππἰιι. ΟττΙιοάοκο ιιπά Ιπιπετἰεαπε Μι·οπε.
νοτπϋεΙὶοπ οΙπ ετἱοΜεω Ήπεποτ1ιοϋππε!πΙτ. νν:ιπποπ-, Θεο- ππά 8ϋπενετπεεει·Μποτ-
ΜἱποτπΙΜᾶετ, σπΙοπεππτεΒπάετ, 8οΙιΙπιπιππϋ.άοι·, ΒπτπρίΒπετεπΒΜετ, ΗεΜΙπϊτϋΜει·.
Οπειτοοι'εαΜ ΠοποΙιεπ ππτοι· ΗοοΜτιιοΙε Με 2 ΑττποερΜ!τοπ.ννοοπεο16οποποπΡτὶεεςΙπωωιω Ε!πρποΙιππποπ. ΒΙεΙαι·ΞεοΙιο Βο!ιππόΙιιππ πι!! επΙνππἱεοπετ, ίπι·πόιεοπει·,
ροΙειτο οΙοΕττὶεοΙιο Β5.άοι·, ΒιιερεπεΙοπεπεΙπιπόΙιιπς. Μπεεπε;ο ππά θγπιππετἱΙ‹ Επι·
ΚἰπΜι· ππά Βι·ννποΙ1πεπο. ΝΜετο ΑπεΙιϋπΐιο οτιΙιοἰΙεπ Ποπ· Αρο!πο!ιοι· ΔΜ·π.ιπποπ,
Ηππ8·ετΒιιτεοι·Αρο!:πεΙπο ππά Μι· Βεπἱτπω· ιιπά Ιαπωπάε Απ! Μι· ΨειεπετΙιεΕΙππε!πΙτ
Βπιὶ.Ι ΙΙι·οπε·. ΨοεεΙ(ι·οεεεπεΕγ Ρι·οερ. Μ 17 Ω. 28, θ!. Ροιει·εϋπτε. Μοπιπ8,Μ1!!ννοοπ

Ν

(58) 2`1. ιιπά Γι·εὶιπε '7-θ ΠΜ ΑΜπά'ε.

[ΜΒ "Η ώἱἶἴἔἐδΐἔἶ&
ππεεοποἱοπποτ Μι·οΙι εο1πο1ΙϋΙιοπΙπ.8·οὶπ Ψπ.Ι!Ιππ8·οπ,Μ! Μπι ε!:ϋ.τΒε!ηπ“Μπιτ
ΙὶσΙιοι· ΒοΒιιππ!:οι·!ΙΙππποτππΙεννΕπποτ,Μπι ΙιτΕΜπετοπ Μι· τοἱποπ ΒἱεοπννΕεποτ,

Μιπ ΜεοπτοίοΙιε!ωππ.ΙΙοι· Μ5ποτπΙ:Μοτο.
Ι)πε ,,0οπ!ει·πΙππά“π. ,,Ποπϋπσ1“πεπει·Ιπιπ!.. εννεοΕπιΜε1,ςετππά Μ! ει·ϋπειιωπ
ΟοιπΤοπ ει.πεσεε!Αιττετ,Μ! Κο!ιΙππεππιο-, Μοοι·-, Βτε.ΙιΙ-, Πεπ1ρί·, θπε- π. Ηοἱεε
Ιιιίι'Ι:Μοι·π, ΒπΙΙιννπεεετ-Ηε!Ιππετπ!τ, ΜπεππΒε ιιπά εοπννεᾶἰεοποΗώΙεγπτππε!πΚ
Πι Μι· ιπεἀἱοο-ιπεοΙιπιιὶεοπωιΖππάω·πιιετπΝ. ΒΙοΜπ. Ζννοἰ2ο!ΙεπΒπᾶ.

ΝοποτΜ.πτοΟοΙοπππΜ. - 8π.1π-8πά-ΤΠοτΕ.- ΒΙοΜετἱεοπο8ϋπ.Μ-Βο1σποΜππ8·.-
ΒοοππποΙΙοπ-ΨπεποτΙοἱτππΒ.

ΤΙιεπ.τωπ- '1'οιπΙ›οΙπ.- Ήιππ-ΒοιιπΙοποπ - .Ιππά. - Πεοποπή. - Βεἰ!:- π.
Βειάτ'εαΜ-ΟΙππ.- !5επεοΜο ει. Μαιο ΒοϊιππΙιπ, ΡεπεἰοπεετειΙΙππε. - ΜΒΜ!!

ερὶεΙ-ΡΙπτω - Βεια·π-Τεππ!ε. - Ιπτει·ιιι·π. 'Ι'εΙερποπ.
Νπἱειοπ νοιιι Ι. ΠΜ Με θ!). 8ερ!οπιΙ›οι·. Ι·'ι·επποππ 20,0!!!) (ε:α:Ι. ΡπΜππ!οιι).
. Ρτοερεοιε ει·πιἰε νοιιι Βϋηςετιπώετοι·πιπτ.
ΡΒ!! 'Ι'Β.ΙΝΚ ΟΙΙΒΕΕΠἱπι Επ.πεο:-ΚτοππΙιτπππ,Ροτϋπο.πάεπτπππ,Ψπ.ΙΜποΠο, Βπάσ1!'π
πποΙΙο, Διππτοεἱιιεϋτπππ. ΟπτοΙἱποπΙππππ. Με Γ!. ΜΜΜ οἰπε θι·Μεο ν.Μ Μ. ΜΒ.
ΠπτπτΙἰοΙιοε 1$Ιπ.:·ίοππο.ποι·Βι·πιιποπεπΙπ, πΙν. π. Μγε!:. (Ο.8θΒαπ. ρπΙν. 88.12επτ
ερι·ωΙιωι ΙΟ!) μ. ἈΙἱπ‹·ι·πΙ!νπ.εωετ›.Ιπ ΕΕΙποοιιπέ! 125 ετ. π. 250πιπ οΜτ ΜΗΝ.ν 2ιι 5 μ. ἱπ Οπτιοπε.
Ππτἱοπϋπᾶοτ Βτππποπ-Ρο.πϋ11οπ.Μ θι·ΜππΙ-θοΙιποΙιιοΙιι.
Ι·'ΐΪΒ ΒΑΒΕΚΠΒΕΠ ΠπτὶοπϋπΜτ Ποοτοι·Μ, ΒτππποποοΠο.Ππτ.τοτΙππποπ. Επ.π8·οπ
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ΑιιΕιτιο:Μεπιπο5!.ιιτ.ΜοΙιοΒε!ιππάΙπως ππά ΠεπετννποΙιππ.<.ς.
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εοΜοποπ Μιά Πι ιιΙΙοι1 ΒιιοΜιε.υάΙυιη;οιι
2ιι Μ.Ι:οι1:

Ηεπάϋυοῇ
άετ·

ΟΙιτο11Ιιο11Κυηάε.
Η: λει·ιΙε ιι. 81ιιάΜπάε.
_ νοπ
ΒΕ. ΨΗΠι. ΚΙτοΙιιιοι·,`

ΡτοΓεεεοτ άετ ΟΜευΙΜΙΚιιιπάο ιπιά νω
επε.ιιάάετ οτ5άττΙοοΙιειιΠιιἰνοτεἱτάιε-ΡοΙὶ

ΜΜΜ Μι ννἰἱτ2ΒιιτΒ.

Β ε ο Ι: ε τ ο νετϋεεεεττο ΑιιΙΙα,ςο.
ΠΠ 44 ΑΒΒὶΙάυυ€επ Πι ΠοΙποΙ1ι1Μ.

Ρι·εΠε:εο!ι. Μ. 4.80, Β'8Ό.Μ. 8.-.

Ιιι άΙοεοι· σ
.

Αιιάσ.,·.τοΜι.ΒοπιΒοεοπάω·ε
Με ννἱοΙ›ι5ρ;επΠι·ΕτειπΚιιΠε;ειιάοε Μπά
ΙἱοΙιοιι Α1τοτε, ινεΙοΙιο εο Μιι6,<; άειι
(Παπά 2η ερ8.τοι·ετιιπιΙιεὶΙΜτει· 'ΓάιιϋΙιοἱι
Ιεεωι οάοτ επ ΒὶεοΙιτΙιιιπι Μιά Ιεϋειιεεο
ΐάΙιτΙἰοΙιοπ ΕτΕκτειπΙωπη;οπ άετ ΘοΜι·ι1
ΜΜΜ ΓάΙπωι, οἱιιἔοΙιειιάοτο ΒεΙιειιιάΙιιπιἔ
οτίο.Ιιτευ. Θετ8.άε άἰεεο Βι·ΚτειπΒιιπεοπ
ΙκοιιιιικτιιἔωνϋΙιπιΙἱοΙιΜΜΜ πι· ΒοοΒε.ο!ι
Με;; άοε ρτάΒτἰεοΙιοά Αι·Ζτ.οε, ννοΙοΙιετ
άιποΙι εεεϊε;ι1ετε ιιιπ! τεοῖιΙ2εἱ£ἱἔο Γάτ
εοι·πο ;ι·οεεο θείαΙιτοπ ΠΠ· θεειιιιά!ιοπ
ιιιπ! Εοϋοιι νοι·Ιιάιοιι Κα”. - Με ΑΒ
εοΙιπΜο ϋΒοι· Με ΒεΙιειιιάΙιιιιε άετ Επε
τιιυε;ερτοοεεεοΜι ΜΙιτεΙοΙιτο. εοννἱοΜα
Με ΒεπΙοΙιυιι€ειι άετ Βι·Κι·επΚυιι€επ άειι
Νεεωιτε.οΙιευτειιιωεεινυι·άω› ετε;άτιετιιιπ!
κνοεοτιιΙἱοΙιοτννοὶτοττι.

Βι·ειιποοΜινσωΜάι·2 1899,
Ι·'ι·Μάι·Ιπ:ΙιΨι·οάωι.

Δάτοεεοιι νοιι ΚτάπΙτοιιράοἔοτὶιιπο11:
ΒοΙιννοετο:· 1911ιω°Ι'ωπεεοι1, Ποι:οι:Η
προοι1.μ. 188, πι. 13.

Ετιιιι ΑΙΜΗΜδοΙ.111Με. Φοετ·ετικάΗ 137,
π. Π!).

?Μο ΟΜΙιιιτὶιιε ΜὶοΙιε1εοι1, Γιιτερπε
στα” :πικάπ π. 80, κε. 17.
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Ιο1ι1:1ηο1-Βιιιιο1επ-Ψοι·1ι1πόπιι8.

(ΚΒΟΝ)
διεεο1ιιτιει1:1(- ιι. 8οτιιο1ι1οεοε

1ο1ιτ1ιγο1-ΡΜρειτειτ.
πω” «νντπτεο1ι»1897.Νι·. 89, με. 1184.

Βοιιάοι·ιι.1ιόι·ϋοποεπί' 11νιιπεοΙιπι 1)ιοπετοιιτ1ιιι·ο1ιΜε Ηοι·ι·οπ:
(17) 28-5 Βοο1ιοι· δ

ι

θι·ιι1ιο, Μ.. Ροι.ει·ιι1ιπι·ε,Β. οπο π., Ποε1ιιι.ιι.

ννιτό ιιιιτ Ει·1οΙ€ ειπΒοκιναπότ: 1

ιπι Ρι·ειποπ1οιόεπιιπό Ο1ι1οι·οπο,1ιοἰθοιιοι·ι·1ιοο,»οι Κι·ιι.π1:1ιοι1οπάει· Ι·1:ι.ιιτ.άει·νει·
όιιπιιπις·π-υπό Οιτοιι1ειιοπιι-θι·Βιιπο, Μι Βιιιιιιοπτιι1ιοι1ιπ1οεο,1ιο1Ηιι.Ιε-, Νιι.εοπ· ιιπό

'

Αιιςεπιοιόοπ. ποινιο »οι επτεϋπι11ιο1ιεπυπό ι·1ιοππιιιι.ιεο1ιοπΑ11'εοτ.ιοποπιι1Ιοι· Απ,
τ1ιο11ειπ Έ'ο1εο πειιιει· όιιιο1ι εκροι·ιιποπτε1Ιουπό Ιι11πιπο1ιοΒοο1ιε.ο1ιτιιιι€οποι·ινιε
πεποιι τοόιιπιι·οπόοπ.εεόιι.τινοπυπό

π.πτ.Πιιιι·ιιο1τ8ι·επ
Ε11,ςοπεο1ιπίτοπ.ιιιιόοι·πτ1ιο11εόιιι·ο1ι

ιιοἱπο Με Βοεοι·ιιτιοπ 1ιοΐ6ιόετπόοπ ιιπ όοπ 8τοιῖ`ιποο1ιεο1πιοιι:οιπόοπ Ψιι·Βιιπιζειπ.
1)ιε Ιο1ιτ1ιγο1-Ρτέρειτ:ιτε ννετόοπ νοπ Κ1ιιιἰ1‹ετπ υπό νιε1ε·π

1

Αετ2τοπ ειιιί'ε πι€1τιτιετε ειπρ1ο1ιΙεπ υπό ε1ε1ιτ ι
ιι 11πινετπι15τε

εοννιε ετειότιεο1ιεπ Κτειπ1ιοπ1ιέιιεετπιπ ετέιπόι8ειτι θε1ιτειιιο1ι.

1

ν1Πεεεπεοπειί11ιο1ιε Λ1)118Π(1111Π8θΠ 1ιβετ 1ΠΗΤΗΥΟ1ι τιο1ιετ
Βοοερτ1οτιιιε1π νετεεπόε1: 8τει1ιε υπό 1τειιιοο όιε

11111ιο1-Βιιι11ιο1ι11,
Με 1111111 & Π

ο
.,

..

_ Ναι.ο1ιινοιιιει·ι1ιειΙτ ϋ1ιει·πιιι· Ζοιτ. όἱοπει.
ΐι·οιο ΡΜποι· υπό Ρ1'1οςοι·1ιιιιοιιΕπι· όιο

ρι·ινπιο Ι(ι·ιιπ1ιοπρΠοΒο@ποπ 281ι11Π181---7-- Μή β ~·~·~ ό ή ό$7 --π Ν' ”Μ-β-Α --- · νοπ 60 Οοπ.1.
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Νειιε ι·"ο!8ε κι". .!ιιιιι·Β.Μ τ
ι. ιιιιιιιιιιιιι

ι!.ιιιιιιιισιι ιτοιιιιιιιιιιι
ιιιιτει άει· Βειιιιοιιοιι νοιι

Πτ. ιο!ιιιιιιιεε !ιτειιιιιιιι!ε.
κι".

Μι. Πτ. !(ιιτ! !ιε!ιιο.
τω" (Ποι·ιιιιι.).

'

Πτ. ιιιιιωιτ !ι!!ειιιει:!ι.
Πτ. Ρετει·ειιιιι·ε.

Πιο«Μ. Ρετει·ειιιιτ8ει·Πειιιειιιιεε!ιεννοειιειιεειιτιιι»ετεειιειιι!:_ιετιειι-" Αιιο1ι11611ιειιΜ·Απαιδ89 "πιο 81.1ΟΠ1εει·ε$0 “
θειιιιε!ιειιιι. - Πει·Δ'ιιοι;ιεειι:ιειι"Ρι·ειεω ιιι Βιι.εει.ει1:ι.8 ειιι. πι» ιιΔεΐιιι!ι;ειιιιειι ειιεεε!ι!ιεεε!ιε!ιιιιιΜε Βιιειι!ιειιτι!ιιιιενοιι Κ. Π. Βιοι:01·ιιιω", 4 πω. Πιτ Με ιιε!!σεδειιι· ιιιε!. Ροει:ιιιετε!!ιιιι€;ιιι ιιειι ειιάει·ει·ι$!:.Ρετει·ειιιιτις'Νεντε!ιγ-Ρτοερεει.Η ι4_ ιιι ι·ιοιιιειι.-πε τη" ει·ιιιιε
“Με” 20 !ιιιιι·ιιιιιιιτ!ιε!ι, 10Πειτειιε!ι›_ι!ιιιι·!ιειι.Πει·1ιιεει·ι.ιειιηι·εωεουνιειι!!ε ειιι'τιιεΚεάιιειιιοιιιιειιιΒιιε!ιειιιιιιιιιιει!ιιιι€ειιΜε” ιιιειι ιπι
Γει·ιιιε3ιιιε!εεεριι!ιειιεΖει!ε ιιι Ρειιι. ιιι ιθΚορ. ω” 35 Ρι'ειιιι.-Πειι άειι 8εεε!ιιιιτειιι ιιι·ε "ο ειι ιιιετιεειειιτΠτ.Βι·.ιιι.0ΠΨΩΜΙ: ιιι ει..Ρο
ιιιιοι·ειιννει·ιιειι$5Βερει·εωιιιιιμιιιι·ει·ΟτιειιιΔιει·ιι!ιε! ιιι8εεειιιιι.- ιει·ειιιιι·ς.Ρειει·ε!ιιιι·ςετθεια».Ρειει·-Ρε.ιι!!ιοεριω!ιιι ι·ιε!ιι:ειι θρι·εε!ι
σιωωεω πετάει: ιιεειι άοιιιδει” νοιι 18 Μι!. ρι·ο Βεεειι ιιοιιοι·ιι·ι. ει.ιιιιιιειιιιιοιιιεε, ιιιι.ιννοοιιιιιι‹ι Πειτε;; νοιι ιιι-ει ΠΜ.

ΠΜ 1
5 ει. Ρειει·ειιιιτε, ιο.

(ει.) Αρτι! 1899

.!.1Η1ιεΠιΠτ. ιιιειι. Α. Κιιριιει: Πει: Νοι·ιιιε.!ετειιιι:πι· Αιιετε!!ιιιι νοιι Κιτε!ιεριε!ειιι·ει.ειι ιιι Βιν!ειι‹ι. - Β.ει”ειειε: Πι·.
Ιιισ.ιιινει·ε: Ργειιεριιιοεε ειι·εριοεεεειςιιε ιι ιιιετε.ει.εεεειιιιι!ιιρ!εε.-Βιιε ετιιιιεει€ειι ιιιιιι Βεερτεε!ιιιιιςειι: Πτ. Γι. Βτιιιιε:
Πιο θεεειιντιιΙειε άεε Νει·νειιεγειειιιε. - Ρι·οι. Ι. Ρ. Ρειν!ονι·: Πιε Αι·!ιειι: άει· νει·όειιιιιιι.τειιτιιεειι.- Ηιιιιτιιιιιο!ι άει· Ι.ει·γιηιο
!ιιιιιε ιιιιιι Βιιιιιο!ος!ε. Ηει·ειιεεεε·ειιειι νοιι Πτ. Ρε.ιιΙ Ηεγιιιιιιιιι. - Κ!ειιιει·ε !!ιιτι!ιειΙιιιι·ιτειι πω! ι.!ιετερειιιιεειιε
Νοτιπειι. - νει·ιιιιεο!ιτεε. -- Μοι·ιε!ιιιι.ιιε-Βιιι!ετιιι Μ. Ρετετε!ιιιι·ςε. - Αιιιειεειι.

Με Νοτιιιε!ειειιιι πετ Αιιειε!!ιιιιε νοιι !ιιτοιιειιιε!ε
ιιτ:ιειι ιιι !.ιν!ιιιιιι.

νοιι

Πτ. Μαι. Α. ΚιιρΓιετ,
Κιι·ε!ιεριειεει·π ιιι Τιι!!ι!ιοι.

Πιο Παει» ‹ιετ εειιιιιιτειι Βειοτιιι ιιιι Οοιινετιιειιιειιι:
Ι.ιν!ειιιι ιει ιιιειιιετ Αιιειειιτ Με ιιι ειε 8ιειιιιιιιι Βατε
τειι, ντε!οιιεε ιιιιε Αετει:ειι ειιτ Ριιιοιιι. ιιιε.οιιτ Βιε!!ιιιι8 ευ
ιιε!ιιιιειι ευ άειι Πιτ άεε Εεεε ιιι νοτεο!ι!εε εε!ιτεο!ιτειι
Κειοτιιιρτοιεοτειι ευ! άοιιι θειιιετε εεε Βιιιιιτειιεινεεειιε
Μι ιιιιι τιειιιετ άει· Αιιειειιτ, τιιιεε άοτ ‹ιιεειιι!ιτιΒε ΑετΖιε

ι:ιι€εεε ιιιιι κιειιι 8ειιιιιιιιτειι Τιιειιιε Βεει:!ιειιι€ειι εο!!τε,
τιιιιιιιτιιειιι Ι.ειιι‹ιε ειε νοιιι Αει·ειειεε ειιεεεε!ιειιεε Πιπ
ιιο!ιτειιειιτ νετιιιΒιιιι€ ετειιι. Πεεε εετιιιιε ι!ετ ιιιιο!ιειε
Αετιιτειιι,ε ειο!ι ρεεεειιιιετ ιι·ειεθ ιιιιι ειιεεετ Μιιιετιε ιιε
ιιιεεειι ιιιιτίτε. 8!ειιιιε κι ειιειι ιιιιιιιιτοιι ιιοοιι ιιεετιιιιιιειι
ιιι ιισιιιιειι, άεεε ω!" άεπιεε!ιιειι, Με ιιειιιιιιιιι, Με Βιοπο
τιιτιτεΒε πι· Βρτεειιε !ιοιιιιιιειι «τω, ινε!ειιε ιιιιτ άειι
ιιιετ ειι ι›εερτεειιειιιιειι ΠιιιΒειι ιιι ιιιι!ιετιιΖιιεειιιιιιειιιιειιετε
ετειιι. Α!ε ειιιειι Ηειιρτριιιιετ πιει· !ιιειιετ ιιιε Ι.ε!ιειι Βε
ιτει.ειιειι Βείοι·ιιιειι ιιιι 8ειιιιιιτεινεεειι !ειιιιι ιιιιιιι Με!
@Με ειε Ειιιιιι!ιτιιιι8 εεε «Νοτιιιε!ειετυτε» οιιετ Με
πιει ιιιιειιιιιτιιοιιε Τιτε! !ειιτει άει· «Νοτιιιε!ιιειιιιιΒιιιι€ειι
πι· Πειιετιιιιιιιιιε ‹ιεε Αιιιιεε ειιιεε Κιισιιεριε!εετειεε» ιι

ι

Ι.ιν!ειι‹ι ιιεεειο!ιιιειι. Μι Με τιει!ιετ ειιιετ:ιι!οεεειι ιιιιετ
τιιεεεε Βιιιιιι!; ιιιιιι ειιιιΒε εεε :ιιι ιιεεεε!ιιε !ιιιιιμίειιιιε
Ρτιι€ειι πι” τιειιι Αετ2τειιι€ε ειιιε Πιεοιιεειοι1 ιιετνοτειι
τιιιειι, ιιιιι τιεεεε!!ιε ιιεειιιεε!ιιειι ευ !εεεειι. Με Υοτ!ιε
τειιιιιιΒ ιιι Δεη νετιιιιιιιιιιιιι€ειι άεε ΑετειετιιΒεε ετΙειιιιιε
ιοιι πετ !ιιετιιιιι. Με «Νοτιιιε!ετειιιι» ιιειιει ειιιει· Αιιειιιι!
τοπ Βειιιετ!ιιιιι€ειι ευ σειιιεε!ι›ειι ιιετ οωιωιιιωικωι ιιι
ιι!ιετΒειιειι, ιιιιιετιι κι ευ ε!ειειιετ Ζειτ 2ειἔειι ινετιιε,
Με νει·τιιιιιε!ει ‹ιιεεεε Βιιιιιιτε επι ‹ιειιι θειιιετε άει· Πει.
ιιιιιιτετε!οτιιι Βε!ειειε!; ιτεττιειι Καπο, ιιπά ντε!οιιε Ριιιιο!ε
ιιιι Νοτιιιιι!ειειιιτ ενειιιιιε!! ευ ιιιιιιετιι ωιετ ευ ετΒιιιι2ειι
ιιιιτειι.

Πιο Νοι·ιιιιιι-Βεάιιι8ιιιι8·ειι επι· Πειιετιιιιιιιιιε
άεε Αιιιτειι ειιιεε Κιτειιεριε!ε-Αι·2τεε.

β 1
.

Πει· Κιτε!ιεριε!ε-Αι·π »πιο νοιι άειι Οοιινειιτ. Με άει· Ζε!ι1
τιει·Ρει·εοι1ειι, ννειο!ιειιΜε Βεε!ιτ ειιει;ε!ιι., ειε!ι ιιιιιι άοτ ετικ
Ιιε!ιειι Ρι·ιιι‹ιε ιιι ιιεεειιιιιιτιε·ειι,ε·ι=ινιι!ι!τιιπά νιιιιι Ιιι·!ιιιι‹ιιεε!ιειι
Ηει·τιι θοιινετιιειιι· !ιεει.ιιτ.ημ. Πιε Κιι·ειιεριεΙε-Ηοεριτ.ϋ.!ετ.εο
ννιε ιιι ι;!οιε!ιετ ννειεε Με 'Ι'Ιιιιιιειιειτ άεε Αιετεε, εοινειτ ειε
Με Βε!ιιιιιιιιιιιιι; άει· Ρε.ι.ιειιιειι ιιετιιιι'ιι. ιιιιιετιιεει ιιι ει!! ε

ιιιειιιει· θιιιιιά!ιιεε άει· Αιιι'ειο!ιι; άει· ΜειιιειιιεΙ-Αιιι.!ιει!ιιιι€ ει·
!ιν!ιιιιιιιεειιειι θοιινετιιειιιειιτε-Βε,τι·ιει·ιιμι,ννε!ειιε ιιιι·ει·εειιε ιιιε
Κτειειιτ2τε ιιε.ιιιιι:!ιει.ι·ειιτ.

ῇ 2.
Πετ .ιιιιιτεεε·ειιιι!ι άεε Κιι·ε!ιεριεΙε-Ατει:εε Μπι νοιιι Κιτσ»
εριε!ε-Οοιινειιι.Με. .Με Νοι·ιιι Πιτ άειι (ιε!ιε!ι Μπι Γο!εειι
άεε ιεειςεεειετ: Πιε θει.εε εεε Αι·ετεε ννιι·ιιειιεε.ιιιιιιειιεεεει:2ι.
Με Με Αιι.<ιιι!ιειι,Με νοιι άειι θειιιειιιιιειι ιιιιιι νοιι άειι ιιιιιειι
άεε Κιτε!ιεριε!ε ιιι ιιετιιΒειι·ει.8εει·!ιοι›ειι ινει·τιειι,άει· εεε ει·
Β·ιε!π. ιινειιτιιιιειι 20 Κορ. ειιι. άει· Ζιιιι! άει· Βενιειοιιεεεειειι
άεε Κιι·ειιεριε!ε ιιιιι!ειρ1ιειι·ι. Αιιεεει·‹ιειιι ετιιε!ι άει· Κιι·ιι!ι
εριε!ε-Αι·2ι. ι`τειεε(ζιιιιι·ιιει· ιιιι Ποειοι·ιιτ, 2 Ποοιει.ει!ειι θεττ.ει1πω, 40 ?πάω 1 Αι·εο!ιιιι !πιιεεε Ηο!2 επι· Βειιειειιιι ιιεε
Ποει.οι·:ιιε. εοινιε 20 Γειιιειι ε!ιειιεο !ιιιιιτειι Ηο!εεε επι· ειιιει·
ιιιιιιιε,·άεε Ηοεριιε.ιε, 450 ΡΜ Ποπ ιιιιτι 200 ?ιπι Ριιττει·ειι·οιι
(Βιι·ο!ι νοιι 8οιιιιιιει·,·;ειι·ειιιε).

ς Βϋ .
Πειε Ηοιιοι·ιι.ι·άεε Αι·ετεε "κι ιιιοιιτ !ι6!ιει· ειε Με ιο!!ι·τ
ιιοτιιιιι·ι.: ε.

)

τετ ειιιε ?εεττ _ι
ε ι Μι!. Πιτ ειε ει·ετε ιιιιιι εννειιε
Βιιιιιιιε. εοινιε 50 Κορ. τω· Με ινειτετε 8τειιιιε. Ε'ιιτ Μεττ
ω”. Ρε!ιι·ιειι νοιι 8 σω- Αι›ειι‹ιε Με 8 Π!ιτ !!ιοτιι·ειιε ειιιιι
50 ρθι. !ιιιιιιιειιιιι€ειι. Πιε Βειιιιιιι€ε εοννιε ειε ΡΓετιιε ειιι‹ι
νοιι Ριιιιειιιειι ευ επε!!ειι ιι

) Με ειιιε Οοιιειιιιιιιιοιι ιιιι‹ι ειπ
Βεεερι 80 Κορ. ε) Πιε Βιι!ιε άεε Ηοιιοτειτεεπ ιετιιεεει·εΟρε
ι·ε.ιιοιιειι !ιιιιιε·τ. νοιι άει· τ.τερ;ειιεειιιε·ειιΠειιει·ειιι!ιιιιιιι ειιι.

ιι
) Β`ιιι·ιιιε Βειιιιιιιιιιιιι8· ιιπά άειι Πιιιει·!ιιι!ι ειιιεε Κι·ειιι!ιειι ιιιι

Ηοερ!ιε!, ι'ει!!εειιι εο!ε!ιεε νοιιι Κιτειιεριε! ει·ιιιι.ιιι;Μ., 40 Κορ.
ρι·ο 'Γκε, @ιοΜειιιοειιιειιιε ιιιι‹ι Με νετικιιιιι:ειιε ιιιο!ιι:ειιιςε
ι·ε‹·!ιιιετ,ιτε!ε!ιε !ει:ετετε ιιεειι άει· Τε” ιιιι- Αροι!ιε!ιειι ιιιιτ
Ζιιεειι!ιι.8·νοιι 20 απ. ιιιιειιΙειεεειι ειιι‹!.

Α ιιιιιετ!ι ιι ιι ε. Πει Κιτε!ιειιιε!ε-Αι·ει. ιιι νει·ριιιο!ιτει,Πιτ
εειιιε !ιεε!ιιιιιιιε ειπε Κτειι!ιειιιιιιεεει·ιιι επ άεε Ηοεριτιι! ιιι
ειιι;ειςιι·ειι.

8 4

Πει· Κιι·ε!ιειιιε!ε-Αι·π ιετ νετριιιο!ιτει, Ζω Με! ιιιι .ιε!ιι·ε
ιι!!ε 8ειιιι!ειι ιιιι‹ι Αι·ιιιειι!ιιιιιεει·ιιι ειιιιιιιιι·ετ Βε2ιε!ιιιιιε ειιιει·
Βεειο!ιτιειιιιε· 2ιι ιιιιιει·ιι·ει·Γειι,εοινιε _ιε·ιεεΜε! άοιιι θειιιιιι.ιε
θοιιιιι6 άεε Κτειεεε ιιιιει· «ΜεΒεειι!ιιιι ειι ιιει·ιε!ιιειι. Αιιε!ι ιει
ει· νει·ριιιε!ιιετι Με Τ!ιιι.τ.ιε!ιειι.άει· Ροειιειιιιιιριει·, τιει Ηειιιιιιι
ιιιειι ιιιιιι Ρε!‹ιε‹:!ιει·ει·ιιιι Κιι·ε!ιεριει ειι οοιιιι·ο!ιτειιι



τεε

ξ 5.
Βειι Κτεεεεε εεε Κιτεεεριειε, ντεΙοεε ειε Αι·ιεετ1ιεΖεεεειεε
ιετετ Θετεειεεενετννε1ιιιεεεε νοτινειεεε, »Ντε τεε ετΖι11εεε
εεε Με' Βεεεειιεε ιετετ θεειειιιεεε ετι.1ιει1ι. εετ' Βεειι
ιιεεε εετ θεειειεεεε ετετεεε ειε εεεε ιε εεε Κιτε1ιεριεΙε
Ποεριτε.1ετεεε1ιεεεεΙτ.

8 θ.
Με Ρετεοε, ενε1εεε ιε θτεεεειςε ειεεε

νετττεΐεε,
εετ πιιτ

ειεεετι Βιιεε1ει.ιοιιειι·εεει·ειεετιειειτ, εεε Λεει ειιιεε ιτεεεριε1ε
Αι·Ζιεε εεετειιετει: εεε νοιιι 1ιν1εεειεειιεε Ηει·τε θοενει·εεει·
εεετε.ιιετ ει. εεειεεετ σε Βεεετε εετ ιτε θι.ειειεε1εεετετεεεε
εεε Ρετεοτιεε. Αεεεετεειε ειτε εειιι Κιτεεεειειε-ΑτΖτ εει εετ
Βι·τ1ιει1ιιεενεε Οοεεεεε1οεεε Ζετ Ειι·τιεετετιε νοιι Εεεεερο·
τεεεεε εετ νοτΖεε; νετ

εεεετεε7
Οοιιοεττεει:ειι εεεεεετι.

Πιε Ιεετε.τιεΙιε1τεεε εεε Πι€ετοι·ετεεεε εεε Ποερ1τε1ε,Αε
ειιειετι·ιιτιοτιεεε Ηοεριιε1ε, εοννιεΜε Βτιιι11εεει εετ εεει ΑτΖι

εει'ετ1εεεεε νετεειεεεεεεεε ειεε εετ Αει'ειεετ. εεε Οοτιι.το11ε
εεε Κιτεεεριε1ε-νοτειε1ιετε εετει·ινοτι'ειι. ννεΙοεετ νετρειεετετ
ιετ. τεεετΖειτιε· εεει Κιτεεεριε1ε0οιινειιτ ιε Βεττειι' εετ ιτε
Ι)οετοτει εεε ιτε Ηοεριιτι1εετ' Βεεεεειιε; εεε Κιι·εεεριεΙε νοτ
Ζεεε1ιειεεεεε Βειεοετεε ειε ετι'οτεετ1ιεεεενοι·εε1ι1ε.εεΖετ Βε
ι·ει1ιεε,ιτεεε Βετεεεειειιεετ νοι·ΖεΙερ_·εε.
Βιε Ζε ο1ιι€ειε Βιε.τει ιιιιιΖεεειιιΒιετι ΕτΙεειετεεεεε
ιιιειεε Με Πεμ:
Ρεεει 1. Ι3εεε τεε ετ1οτεετ1ιεεεε Βεετιι1ιεεεεΠεε Πιτ
εεε ΑτΖ1: εεε εεε Ι·Ιοεριει1 Ζε εεεεεεεεε ειεε: ετιενεεετ
ιε ειιεεεε εεΖε ετεεετετι Κιτεεεριειε-0εεεεεεε οεετ εετεε

ΑιιιειετεειιΒ ειιιεε 0εετΠετε πιιτ.ειιιεπι εεεει εεεεειὶοεεε,
εετιι ΑτΖιε Ζε εεετ1εεεετιεεε δωσε Ιιεεεεε, ιε εετ ιε

ε 2 εετ εεεεεετεε Βεειεεεεεετι ειιρε1ιττεε 0τεεεε. Με
Ζετε Βειε ετίοτεετΙιοΙιεε ε1ετετιε1ιεε, Με: ΒειΙΙτειι, Βτειιετ,

Ι.ειιτεε. ΖιεεεΙ, Ι)ειοεριεειιεε, 5τειιιε, 0ιτειιε, Βεεε εεε
Ι.εεττι, ΠιΙΙε εοΙεεε ε.ει εεε Η6Γειι εεε ΚιτειιεριεΙε νοτ
εεεεεε εειιι εοΙΙτετι, ειεε νεε εεεεεΙεεε εεεε18εΙΠιοε
Ζε 1ιει”ετιι. νοιι εεε θεειεεεεννιττεεε επιι εειε ετεεετ

ρειοεΠεεε Ι.εεεε ειτε εεε Μειετιε1 εεεετεε1ι1ιοε :ειεε
Π11ιττ.- εεε εεεεΠεεε Αεεεε.εεε εειτιι Βεε εεε Βοοει
τε.ιε εεε ΗοερΠεΙε ινετεετι εετοε ΒιιετΖειι1εεεειι εεεττιι
τεε, ννε1εεε, ινεετι ειε εκει εετεε ειο ιτε Ρετιει: 2 ετ
ννεεετεε θεενετιιιοτιετι εετ Ι.εεεεεεεεεε εεεετει. ινετεετι
εοΙ1τετι, Ζει· Ηε1Πε επιι”ειε Ποτε εεε Ζετ Ηιι1Πε ε.ει Με
θεειειεεεε Ζε τερετιιτειι ειεε. - 15'ει11εειε 0ιετετ ιιι
Ζιτει νετεεειεεεεεε ΚιτεεεριεΙειι εε1εεεε ειεε, εε ειτε
εεε Βοετοτει εεε εεε ΗοερΠε1 ιε εεει ΚιττεεριεΙ εε
εεει, ιιι ενειεΙιετε ειεε εετ ΗΜ εεεεεει.
Ρεεετ 2. .Τεεειτι Κιτεεεριε1, ινε1εεεε ειε Ιεειε11ιτιιιιε
ειεεε Κιτοεεριε1ε-ΑτΖιεε οεετ εεε Βεε ειιιεε ΚιτεεεριεΙε
ΗοερΠειε εεεεεΙιεεει, εετεεε ειιιτεεεε εεε οετιε ειε
νετρειεειιιιιε Ζιιτ Βεεεετετειιιιιιε εεε εετ Ιιετιεεεεεεεε
Πιτ εεε Βεε ειιιεε 1)οετοτειε 1600 πω. εεε Πιτ εεε Βτιε
ειιιεε ΗοεριιεΙε 1000 εει. εεεεεεεεττ.
Ρεεει 8. Με 11τειτιιεε νεε Κιτεεεριειε-ΑετΖτεε εεε
ειο Βεετεεεεεε νοιι ΚιτεεεριεΙε-11οεριει1ετε ει Πιτε
Ετετε εετ Πιτ ειε ΚιτοεεριεΙε ιιι Αεεειοετ 801101111τιετι.
ιιι εεεεε ειεε εειτιε Κτοεεεετετ εεεεεεε. φωτ. εετετι
Ρει.εει ε. ΙΜ. Θοεν.-Βεε. Ντ. 28.)
Ρεεει. 4. Βιε .ιιιετεεεεεε εεε Κιτοεεριειε-ΑτΖιεε ετιε
εεε ειτε ειιιιιιει Ζε1τοτειιιεεεε Περει.ει ειτε τοτε Μτσε
εριε1ιιιιοιΒεεεετ 1λίειεε ετεοεεε: Με .1τιετεεεεεε ιιι
εετ Πτι ε 2 εετ Βεειεθειιεεε εΠρεΙιττεε Πειτε ντιτε Ζετ
Πειτε νοιι εεε 0επιειεεεε εεε Ζετ 11ε1Πε νοιι εεε
ΗϋΓετι εετ Ρτινε.τΒετετ ειιε Ρεετοτειε ετεεεειι. ινοεει
ειεεε Ρτεετεεεεε εει ειε θειεειτιεεε εε.εε εετ Ι.εεετοΙΙε
νοιι 1891 Ζε τερετιιτειι ειεε; ειε ετίοτεετιιοεε @εεε
:πιει ΗοΙΖ Ζετ ΒειιειΖετιε ε‹›ινιε εεε Ηεε ειτε νοιι εεε
Β6Γεε εετ Ρτινε18ειετ εεε Ρε.ειοτειε εθιιθτω εεε εεειιιεε
εετεειεεε 1.εεετοι1ε τερε.ττιτ1. Βιε Ι.ιειετεεεεε νοιι
εποε, εεε Ε'ε1Ιεε εεε Ηο1Ζεε, ειε ΑτιΓε1ιτ εεε 1)ερειετε.
εεε ΗοΙΖεε, εεε Πεε'ε εεε εεε $ιτοΙιεε ειτε ε1Ιειι (ιε
ειεεεινιττεεε εεε ετεεετρειοετι8εε Ι.εεεεε εεΓετ1εει. ινο
εει ειεεειεεε ιε θιτετιεΙεεε εετ Ιιετιετο11ε νεε 1891 Ζε

τερετιιτεε ειεε.
Ρεεει 6. Βειιιετιι€εε Κιτοεεριειεε, ιτειεεε τνεεεε
ιετεε εεεινεεεειι Βεειετιεεε ειεε: ιε ω· Εεεε ειεε, ειιιεε
Κιτοεερὶε1-ΑτΖι Ζε ετεεΙτετι, ειτε εε ι”τειεεετε11τ, ειεε

αεί εετιι Ψεεε ρτινε.ιετι Πεεετειεεοειιεεεε τεε εεεετεε

εοεΙΙιεεεεεεε ΚιτοεεριεΙεε ιε Βε1εΠοε Ζε εει:Ζεε, εεεείε

Ζειιιτει1ιεετ οεετ Πιτιεεεετεεετ Βει.εει1ιεεεε εε εεε
Βεεειετι επιι' ειε Βιεεειε εεε ΑτΖτεε Πιτ ειε Βειει.εεετ
Ζε εειεετε Πειετεε1ι. εοινιε εε εετΒετιειΖεεε εεε Κιτειι

εριε1ε-ΗοεριιεΙε ιιι 0ιτεεεειΒε εετ «Νοττεε1-Βεειεεεεεεε».

ΑεεΖε8 εεε εειε Ρετεει εετ Ι.ινιεεειεεεεε
θεενετεετεεετε-Βεειετεεε Ντ. 26.

(,,0οεν.-Ζιε.“ Ντ. 4.8 νοιιι 3. Με 1896.)
Με εεε Βτιοτεετειεε Πιτ ειο Βεετιιεεεεε εετ Αειει:ετ
νεε Κιτεεεριε1ε-ΑετΖιειι ειεε εεεε ιιι εεε_ιειιιεεε Κιτεε
εριε1ειι Ζειετ, Ζε εετεε Βεετε.τιε Κτοεεεετετ εεεετεε,

ετιεει ειε 1ιν1εεειεεεε 0οενετεειεεειενετινειιεεε ισι
εεεεε Βεεεει, εεττεεεεε ειε Αττ εετ Βεετεεεεεε εετ
Αετετετ νεε ΚιτεεεριεΙε-ΑετΖι.εε ιε ειεεεε ΚιτεεεριεΙεε,
Ζε ε.1εεετεειτιετΚεεει.ειεε:

1) Ιτι Αεεεττεεει. εεεεειι, εεεε ιιι 0ιετεεεεεειτ εεε Α11ετ
εεεεει εεειιιτιετεε Οετεεεεεειιτεε-Βεεεε1εεεεε τοτε 16.
ΜετΖ 1868 (Ρετεει: εετ 0οεν.-Βεε. Ντ. 164 ν. ε. 1869)
εεττεΠεεε ειε Γετιτετιε τι" 1.ειει.εεεεε Ζεει Πετετεε1τ
νεε Κιτεεεριε1ε-ΑετΖιετι, ειε Κτοεεεειετ νοε εετ οεΙιεει.
τοτιεεεεε 'Ι'εειΙετιετεε εε εετ Βει.τιοετεεε νοιι Αεεε.εεε
Πιτ εεε ΠειετεεΙτ. εετεειεεε, 81ειοεντιε Πιτ ειε Βιετιεε
ειεε νοιι ΚιτεεεριεΙε-Ποετοτειεε εεε Κιτεεεριειε-Κτεεεεε
ειιιιεετε εειτειι. εεε, εεε εεεε εεε ειεεεει 0τεεεε ειε
Βερτεεεετεετεε εετ Κτοεεεετετεειε εει εετ Ρεεεεεε νεε
ΒεεεεΙεεεειι εεετ ειεεεε θεεεεετεεε ιε εεε ΚιτεεεριεΙε
Οοενεετεε 1τειε $Πτετετεεει εετιιεεεεε. ειεε ειο Βεμτε
εειιτειιτειι εετ ΡτινειΒιι1ετεείε νετ εετ Ρεεεεεε ειιιεε
ΚιτεεεριεΙεεεενεετ.ε-Βεετ1ι1εεεεε ιε ΒεττειΤ εετ ΑεετεΙ1εεἔ
εεε εεε ΠιιτετειιΠεε ειεεε Κὶτεεετιἱειε-ΑτΖιεε, ε1ειοεινιε
ιε Βεττειιΐ εετ Βιιιτιοετεεε εεε εεε ΠειετειιΠεε ειεεε
ΚιτεεεριεΙε-Βεει.οτειε εεε Κτειιεεεεεεεεε τετρειτει.ει,
ιιι ειιιετ εεεοιιεετεε νετειιττιτιι1εεε εετεεετ Εετεεεειεεεε
Ζε ιτειιεε, σε ειε ειε εει ειε Ηειε εετ Κτοεεεετετ εεε
εεττεεεεεεε ειτοΙιεριεΙε τερετιιτιοεεπιεεεε; εειιεΙΙειιεεε
Αιιιεειιε εετ Ι.ειει.εεε;ειι εετ” ειεε εεεττιετι.

2) ΒοετιΙε ειε Βερτεεεετεετειι εετ ΡτινετεειετεϋΓε ιιι
εετ εεεοτιεετεε νετεειετε1ετιε εεε πι” ειε Ι·16ίε εετ
ΚτοεεΒιιι.ετ ετιιιεΙΙεεεεε ΑεΠιειΙ εετ Ι.ειειετιεεε ειεεετ
ετεΠεε, εε Πιεετ εετ Κιτεεεριειε-0οενεετ ιιι εειτιετε νοΠεε
Βεετεεεε, ε. ι. ετιτετ Τεει1εεετεε εεοε εετ 0εειειεεε

τερτεεεετειιτειι εοινοεΙ εετ Ρτινετ- Με εεεε εετ Κτοεε

@τετ εεε Βεεε1ιΙεεε εεετ τεε Βεετεεεετιε εεε Αττιιεε
ειιιεε Κιτεεεριε1ε-ΑτΖτεε ιτε Κιτεεεριει εεε εεετ ειε
Βιετιοειεεε ειεεε Κιτεεεριειε-Βοοιοτειε εεε Κτεεεεε
εεεεεε εεεε εετ ιτε Ρεεει 3 εεε Ρειιεετεε εετ 0ιοενετ
εειιιειιιε-Βεειετεεε Ντ. 104 νοτε .1ε1ιτε 1869 εεΖειε1ι
εειεε Οτεεεεε εεε τιε.οε Βεετειιειιιιε εεε θοενετιιεεε
εεεΙεεεεε εετεε ειε θοενετιιετεεειε-Βεειετεεε εεειεΙτει
ειεε ειο Ι.ειετεεε εετ οεεε ετινεεε1εε Αεεεεεε Πιτ Η6Γε
εεε 0ετεειιιεεε Ζε ειεετ οεΙιετιιοτιεεεεε, εεε
8) Πιτ εεε Κιτοεεριε1ε-ΑτΖι ιε

ι εει εεεεεε Ιιιεεερτεοε
τιιιεττιεεειιεεε εοιεεετ Ρετεοεετι, ε1ε εεΓΠοιεε1εεεετειεε

εετιετιιτ.τεε0ιιιτετ εοτειει1ιτεε. ινειεΙιε Πιτ εεε ΗοΓεεΙεεε
1τειιιε Δεεεεετι Πιτ εεε Πετετειι1τ εεε Κιτεεεριε1ε-ΑτΖτεε
ειιιτιοετετι, εετ β Β εετ Νοττιιειεεειεεεεεειι τιιοετ οεΙι

Βειοτιεε1ι.
Με Βεειετεεεεετι, ειε ιοε Ζε εεε ειιιΖεΙιιειι Ρετεετε.
ρεεε οειεετ ΕτΙεεεε Ζε τεεεεετι Με, ειεε ιοΙΒετιεε:
Αεε 1. Ζε ειεεετε Ρεττιμτερ1ιε τεϋτετε Μι ειιιΖιι
Πιεεε, εεεε εεε ΚιτοεεριεΙε-ΗοεριτεΙ νοτε Ηεττε Μιτιιετετ
εεε 1τιιιετε εεετετιει ινετεεε ττιεεε, ινεεε εε σε Βεεετε
εετ οετιεεειιιιοε ετΙεεετεε ΙΙοεριιεΙετ Βετιιεεεεε Με.
Με 81ε.τει.ετιΠιτ εειεεε1εε εετΠετι ειεε εε 1εε1;εε πιο
ειο Ιιιετ εεεεεειιΙοεεεεεε εεε '1'εΙΙτιιοιεε!ιετι ΚιτεεεριεΙε
ΗοεριιεΙε.πω” Τε.ειικτοειοκοε Πρειτοιτειτοιι ειπω

εεεω.
€1.

'.1'ε.εεκτετεεκε.εερεκοιτοκειε.ιιεεεεεεεε γο·τρεεετιετεε εε εο
σειιιεπροετι·τεε,εει. καποτεεε·τειρεΜε τηεπεεε·ε, τεε Με :εεε
ιιτειτε τ

ι ο;ιεε Με ιι·ε·τειι.



Π!!

ἐ 2.
Π·Βιιε6ιιιιιιιεεοιιοριιιιι·ι·ωιπο.Πο6ΡΟΒΟΠΕΠΗΒριορι·ιιοειιριε6.ιιειι·ο
ι·ιιοριι·ι·ειιοριι ειιιι6ιειρε·ιεε ιιο·Ιιιιιι εεο6:ιοεερειιιιι ρριιιιο.ιι.ιιοπ
ιιοε·ι·ιιιιιιΜε οο11ερπ€Μ1ιριι γιιτιρε.ρε ροιιι.ιιιειρε,ο ·ιε.κικερεεε
ιιιιιιοιιιιιιιρ ιερε·ι·ργιιοριε.ιιρ ιι ροεο6ιερε, ιιοριιιοπεριερε
ε·Ιιιαιρε·ι·ειρ ιιεροιπιεορρειιι·ι.‹·ροιιει·ιι·ε.

€ 8.
Τιιιιεκι·οιροκειι ιιριικοιιεκιιιι ιι·Ιιρο6ιιιιιιε οοε·ι·ορ·ι·επο” ριιρ
ρορο111-ιιι ιιοιι·ι·ρο.ιιερε

ιιρρεοιιἔιιει·ε
ιιοιιορρ·ι·ε.ιιε.

4.
Π·Ιριο6ριιιιορ εειιι·Ιι,ιγοτε 'Γεριρει·οιροιαιριιρρικοπεριρ ερε.ρε,
εο·ι·οροιη,ει, ε.ηιιο·ε εοιι6γιιιιιοριειιοιιο·ι·ιι.ρο·ι·εειπι, γο·ι·ειιιοριιειι
ρει·» ιιορειιιι·Β,ιιοι·ρ··ι··ε6!ι.ΤΕ ιιρεροε·ι·ριιαιεριεπρεπε ι·οογρερ
ει·ρειιιιορ εει)·ιιι6ιε, ιιριιιι·Βιιρ·ιο.ιιεροκι 78 απ. Υπ. Βρε.ρ.
(ΟΒΟ[ΒΒρε. Ι892 τ., ε.

ΧΙΙΙ)ἔ 5.
Πριιε6ιιιιρε επρεπε περα” ρ @περι σε ιιριιρρεειο: οι'Γριιει:
ωρα” ρριικοεοιαιειιιερε6ριιιιο».

ρ θΒ Η
Ο·ιροειι·ι·ορειιοειιγ·ι·ρειιρει·ο ρειειιοριιιικειιιρριο6ιιιιιιιιργικοιιοιι
οι·ιηοι·ωιεγριεει·ιηιοριιιρρ ο6ρι;ιιιιρεοκοροιιο.ιιοριειιιρειιιι ερει
ιιριιειιιι ριιρ ιιιϊρε6ιιιιικε ριιιιειιοριρ ρριιιοιιο·ιρο.Μιιριιει·ερε·ι·ερ
Βργι·ρειιριι:ιεβρει.
Π ρ ιι ειε ιι ε ιι ι ο 1. Οο·ι·ροερρεερεειιερειε6οιιιερειε ιιο πρε
ιιιιιιιιιο·ι·ερπι. Μερε6ρριιγ.
Πρριι·Ιερειριε 2. .ΒθΡΘΗΘΒΒΗΠικειιιιιιιιιιιι κοι·γι··ιι απ»
ιιριιρριιεορει ρε ιιριιιε6ιιρργ Με οκεεεριε Με ιιοοο6ιε ι1ριι
ρο.ιιε.ιι·ε.

5 7.
Ηει ο6ιιιορι. οοιιοιιιιιιιιι.ιι·Ιιρο6ρριιεοοε·ι·οιι·ι··ερεεε ιιειιιεοΜε.
.Πριρ.περιιερει·οΓγ6εριιιι·ι·ο ε. ιι Βρειρο6ρει·σ Ο·ιιι·Ιριοριε ερι
:ιειιιιοιιιιτ·οΓγ6ερροκειτο ριιιι.ιιειιιρ, ιιο·ι·οροοΜε σε!! ιι·Β.ιιιι
ιιοπεεεε·ι·ειιΙΟρεερειιιιιιιε γριειιιιιερε ιερειιερε.

εε.
Μ. ε·Βιιε6ριιρε εειιγρ·ειι ιιιιιιι·ροιιειε ιιιιιιιτρΜε ιιιιιιειειρειρει
60.ΒεβΧ1, ιιε·ι·οριρ εεε 6οιι·ρειιορ. γιιο·ι·ρε6.ιιεριιρι·οειιοεο6ο.
.ι·Ιιιιοριειι πρωι., εοι·.ιιιι.ειιοιι ειρρρειιι·ε,γο·ι·ριιοριιερρωπ Μρ
ρπο·ιερει·ρορ·εΒιιγ·ιρειιιιρκε Με.
Πριιιιι·Ιερειιιο. Μαριε επι ιιοιιιιιιιει 6ι.ι·ι·ε ρροιιιιηροιιιιρει
ε εκριιρρερι.ι.ΙΙεριιιριιροκριι·ε

ἔΒΗΨΒ6ΠΗΗ.Β
Ο·ι·ιι·Βιιοριειι·ε.

.)
.

Βερειιγιοριιρ ιι·Ιιρο6ιιριιοιο@Με ο6ερειρε ρρερο·ιε.ιιιιε·ι·ερε
Βρο.ιιο6ροεΟπιρριοριε Πριρ.ιι.ιιιιροκειτοΓγ6ερρειιιιι·ο ΙΥρε.ιι.ιιοριε
ιοιορειοοποια ο ιιρρι·ι·οιιεροε·ι·ιιιι·Ιιρο6ριιιιι.ιιιο γο·ι·εροιιιιοιιιιορ
Φερερ' ε

.

Νερο ο επειι-ιιι ε·Βιιοιιοο·ι·ιιο ειιριιι·Βιιιε ο 6ο.ιιιεεειρε,
εοτερειιοει. στ. 2 τ

ι

782 Υπ. Βρειρ., τ. ΧΙΠ, Θε. θεια. ιιειι.
Με ε. ιι ρργτιιιι·ε

ροε·ι·ιιιιοειιειιίε.

.

Ο
·

Βε ο.ιιγρεριιιερειιο.ιιιιοριειιἶιορρρ·ερε.ε·ι·ορριε.ι·ογο·ι·ειρι, ριιρ
:ο ιιοιιγριεριε 1ΙΡΥι·ιιιιε ρειιρε.ερ.ιιερειιι·ειιΜο·ι·ειρ. ιι·Ιιρο6ιιιιιιο
πρεπε 6ει·ι·εεειιριιι·ι·ιιιιο ρεορορειειοριιο Μριιρε·ι·ρε.Βιη··ι·ρειι
ρεεε περι.
Ζρ ειρριιιιειι πειτε ιιοεΙι, ρεεε ριο Βιιιτρτειι ΖινοεΙ‹ε

Βοετριι€ριιε ροι·εεΙρειι πρι; οιιιειρ νοιιι Κιι·ερεριεΙε-νοι·
ετερετριιιοι·εειειιιιοι.οιι ριιρ πρι 2 ΒτειιιρεΙιιιοι·Κοιι (ε 8ο
Κορ.) νει·εοιιοιιειι θιοερεΙιο, ιροιιρ ριιι ριε Ει·Ιειρριιιεε
πι· Ει·ϋπρριιΒ ειιιοε Κιι·εΙιεριεΙε-ΠοεριιεΙε Βερειειι ριιρ,
ερ Με θορνει·ροπιερτε-Βεριετριιε εςεεε.ρρτινοτρειι ιρρεεερ.
εκει ριιει·νιτριιιιτ ιιι0οιιτο Μι Μετρώ Ιειεεειι, ρεεε Πιτ οιιι
ΚιιοΙιεριοΙ εε ειεΙι ειιιρίεΙιΙειι ρριίτε εει ρει· Ρετιτιοιι ριιι
ειιι ΚιτειιεριοΙε-Ηοεριι.ειΙ Ιετειει·οε ερτινεροι·, Με Ιιιοι· ιιι
ΤεΙΙιΙιοΓ, Με εεε. ιιρ:ρε6ιιιειιιε (ενσει:ριιτοι·ει.ο ΕΙειεεε ρει·

ΗοεριτειΙει· πρι 6-15 ΒετΙ:οιι) ορει· Με εεε. ιιρἰειιιιιιιιι
ρεκορ (ρρι.ει·ετε ()!ρεεε πρι ιιιοΙιτ ιιιεΙιι· Με 6 Βοι1ειι)
ροεριτιρειι ερ !ειεεοιι.
ΑροΙι ιιι6οΙιτο ερ ροιιιει·Ιιειι, ρεεε ρει· ιιε.εΙι ρειιι Νοι
ιρεΙειο.τ.ρτειιιρεετε!Ιτε Αι·ει ιιι άετ Ψειεο ιι

ι

ρειι Βρειτε
ριερει πρι, ρεεε ρρι·ειι ρειι Κιι·ειιεριεΙε-νοιετερει· ρἰε
Ρεριει·ο ρΙιει· ριο Ροι·εοιιεΙιειι ροε Αι·ετεε (Πιιινοι·ειτρτε
ρὶρΙειιι. Τρρίεερειιι, Ψερι·ιιριεΙιτεεεΙιειρ ριιρ Οοιιίιιιιιρτιοιιε

εεΙιειιι) ρει· Οορνετρειρειιτε-Βεριετριιε νοιροετοΙΙτ ινοι·ρειι
ριιρ ρειεεΠιο ριιιιιι ρεεε οι·ίοΙΒιει· Βοετρτιεριιε Πρ Αιιιι.ε
ειιιεε ΚιιερεριοΙε-Αι·ετεε πρι ρει· ΚιεὶεροΙὶεοἰ ρειι Αρρε
ερ ερ Ιειετοιι Με.
ΟοννειΙι!ι ριιρ ρει· Κιι·οΚεριεΙε Απε ερί ριιρεειιιριιιτο
Ζει. .Ιοροειι ιετ ιιιεΙιτ εεερετ, ρεεε εοιιιο ΒιεΙ!ριιε Με
ριιιιριιρρετ ερ Ιιετιεεριορ Μ. ΙΞε κι νιεΙιιιερι· ρειι Κιι·οΙι
εριεΙοιι ιιιιοιι 5 ιι ρεε «Νοι·ιρο!εριιρτε» ρρει·Ιεεεερ ιιιιοΙι
ρειι ροετοιιορρερ νοι·ΙιεΙτριεεερ ερί θιι·ριιρΙρεο ρει· Βο
ειιιιιιιιριιροιι ροε «Νοι·ιρε.Ιειετριει πρ: ροιιι Κιι·ειιεριοΙε
Αι·ετε ειιιοιι νοι·τιιιιι; ερ εειιΙιεεεειι, ιιι ινεΙοΙιειιι ερερ ριε
Ρρρει.ε ρροι· ριο Πειροι· ριιρ ρου Μορρε ρει· Κριιρι€ριιιε

ροε Οοιιιιροινοι·ΙιρΙτιιιεεεε ριιρ οιιιιεε ειιιροι·ο ΒειρεΙιειοΙι

@ριιρ Βιιροιι, Με εοΙεΙιοε ερεΙι Ιιὶει· ιιι Τε1Μιοί εεεο!ιο
Ιιειι Μ. .ΙεροιιΓρΙΙε ινρι·ρε εε ρρεετεοΙιτ Με, ιιιοιιιι ρε.ε
ΟοιιττεοινοτρεΙιιιιεε πρι· νοιιι Αι·ετ Ιιριιρρει· ννϋ.ι·ε, νερ
ι·ειιρ ρειιι ΚιιεΙιεριεΙ ιιιοΙιι Με εΙειοΙιο Β.ε0Μ ερετριιρε.
ΔΙϊοι·ριρ8ε Ιιριιιι ρειιι Αι·ειε ιιρι· ν‹ιιιι 8ειιιεερ Οοιινειιτ

ροΙιριιριετ ινει·ρειι. Βειιι ΒιιιεεΙιιειι ρει· Οοιιτι·εΙιειιτειι
νοιι ροιι Κιι·οΙιεριεΙε-Ιρεεεεερ περι ριιε Κριιριεριιρει·οοιιτ
εΙΙοιιι ιιιι:Ιιτ ερ. Βιεεεε Μοιρειιι. εοΙιοιιιι πρι· πιω ερ
εειιι ριιρ ρειιι Αι·ετε ερειι εειιρροιιρορ 8ειιριε νοι· ΣΜΗ
Κρι· ερ 8εινειρι·ειι.
Δρ Ρριιοτ 8 ρει· Ει·Ιερτει·ριιρειι.
Με ΚιτεΙιεριεΙο ιιιιτ Κι·οιιεερτει·ιι Ιισιιιιειι εοιι ροιιι
Ξερω 1806, Με ερ· Με ρειιι οροιι νιιιεροι·Βερερορειι
Ριιτειιι ρει· ΙινΙριιριει·Ιιερ θορνει·ιιοιιιοριε-Βεριει·ρρρ ει·
εειιερ, οΙιερεο ερτ Με ριε ειιρειοιι Κιι·ειιεριοΙο ρεε Νοτ
ιρε!ετετρι ειιιίρρι·οιι, ιιιε.ε ρε.ε 1ζιι·οΙιεριεΙ Ι.ϋεει·ιι ερεΙι ιιο
ιιιιεεειι ριιρ. Βε Μ; ιιρι· ιι6ιιιιε ρειι Αι·ι·οιιρο.€οι· ροε

Κι·ορεεριεε νοιι ρει· Κιι·ειιεριεΙεειιιι!ριιε Πρ· ρειι Δι·ετ ερ

ριεροιιειι·ειι ριιρ ιιιιτ ρειρεοΙροιι ριιι·ε.τ.ιιιι ειριι ερ ειιιιροιι,
οροι· ρερεοΙρειι Μι Βορρεερρε Με Κιι·εΙιεριεΙε-Αι·ετεε
ιιε.εΙι οιιιοι· ιιϋιιοιορ 'Ι'ειιο εειιΙορ ερ Ιοεεειι.
Δρ Ρριιοι. 6 ρει· ΕιΙρριειριιεειι.
Αρι ριοεορ Ρριιειε ιρρεΙιτο Μι ροεοιιρει·ε ιιιιιινοιεειι, ρε
ρει·εοΠιε ροιι Κιι·ειιεριεΙοιι ριε Μ68ΙιοΙιΚειτ Μοτερ, ειοΙι
ιιρειι ροιι Ι.οοοΙνοι·ΙιρΙτριεεειι ιιι ΜιιιΙιεΙιοι· Ψειεε ερ οι·
ι·οιιριι·ορ, Με εο!εΙιεε 6Γιοι·ε ἱρ ρειι νιο!ίιιοΙι ιιι Ι.ινΙριιρ
νοι·Ιιειιιροιιορ Αει·ειονοι·ειιιοιι ρω πρι· Μορε Βεννοεοιι
Πρ, εοιιρει·ιι ειοΙι ευρΏ ειιτεειιιορειι ιιεινειιι·τ. Μιιιι·ορρ Με
Κιιοιιεριε! Με ειιιε εε ειρειιιιιριιιΙιεΙι 8είοιιιιτε θιι·ειιεο
Μι, ρεεε ιιιιιρ εε Με ΙιεεΙιετ ρρριοΜιεειι ρεεειοιιιιορ
ιιιρεερο, ιιιτειιιιιιιε.ιι ειειι Μι Πιι·ριιρριιε ειρει· Κιι·οΙιεριεΙε
Αι·ειει.εΙΙο ιιιιιροι· ει.ι·ειιε επι ριο ΚιιερεριεΙε-θιι·ορεερ ρει
τειι νιοΙΙιε.

Αρ 5 2. Βοι· νοιεειιιιίιειιιρεειρε Βει·οοιιιιριιρειιιορρε
ροε .Ϊειιτοεριιριιιε Πρ· ροη ΚιιερεριοΙε-Αιετ ρε ΓοΙρειιρει·:
ΙΞε ινιι·ρ ερει·ετ ρεεε ροιι οριειοΙΙειι ΑιιΒεροιι ρει· θε

ιιιοιιιρονει·ννοΙτριι€ειι ριε ΒενΙειορεεεοΙοιιερΙ1Ι ρεε Βερεορ
ΚιιεΙιεριεΙε ΓεειρεετεΙΝ, ινοἱιοι ιιιιιιι ειειι ιιιι ριε 1866 ερ

εειιιτρορρεετοΙΙτερ Ι.ιετερ ερ ΙιεΙτοιι Βρε. Βἱε 80 θεωρ
ρειιο'ΖειιΙ ειριοΙιτ πρι; 20 Κορ. ιιιρΙειρ!ιοιι·τ ριε ΗϋΙιε
ρεε .Τειιιεεριιριιιε Πρ· Με ρωιιεε ΚιιειιεριεΙ. Πιεεε 8ριιιιιιο
ινιι·ρ ρριειι ριε πρι ρει Ηειρειι ροε Κιι·ειιεριεΙε ρινιριι·τ
ριιρ εο ροίριιρειι, Με νιοΙ ρι·ο ΗεΙιερ ιι

ι

ροιρ ΒοιτεΒ”ειι
ρειι ΚιιερεριοΙ ερ εειιΙειι Μ. .Τετει ινιι·ρ εει ιερειιι εἰρ
εοΙιιειι ριιρ ρεερ ρει· ΑιιεειιιΙ ρει· Ηε.Ιιειι ρετεοΙιρετ ε.ρί
Με νιεΙ ρειε .Ιο.ριεεΙιοροι·ει· Πρ· ρειι Κιι·ορεριεΙε-Αι·ει
ειοιι ΒεΙερι`ι ριιρ ριοεε 8ριιιιιιο ερι· Ηρ!Πο ρω” ροιι Ηοϊ
ριιρ ερι· ΗρΙίτε ειρί ριε θιοιιιειιιρε ροε θρτοε τερε.ι·ι.ιι·τ.
Με Οειρειιιρο νει·τρειΙτ Με ρει θιιϋεεε ρει· θιοειιιρο ριε
ερ εειΙιΙοιιρο 8ριριρο ριιτοι· ριε Οεειιιροεινιι·ιΙιο, ινεΙοΙιειι
Ιειειει·ειι Με Ρριιοι 4 ρει· Ει·Ιρρτειριιρειι ειρειι εριιιιιιι
Παρε ΜεΓειρρεειι ριιρ Ι.ειει;ριιρειι ερΓει·Ιοετ ειρρ. Μιτ
Ιιιιι Ιιειρειι ριο θιρρρρεερεει· ειοΙι ιιι ριοεε ΑΒΒερο ερ
Φερερ, ινρΙιι·οιιρ εΙΙο ΙοιιρΙοεειι Ι.εριε Ι`ι·εἱ ειιιρ, ινε.ε
ιιιι:Ιιτ ε.ιιρει·ε ειιιρει·ιειιιοτ ιιιιει·ρειι Ιιειιιιι, ρε. ιιρο!ι ρειι ρο
ετεΙιειιροιι θεεετεερ ειΠε Βιερειιι νοιιι θι·ρρρροειτε εε
τι·εροιι ιροι·ρειι.

Δρ δ 3
.

Πει· Με ρειιι Νοι·ιιιρΙεριτρτ ερεεειοΙΙτε Απε
νει·Γρετ ιιροΙι ριεεειρ ριιρ ρειιι νοι·ειιιροερρεερορ Ρρι·ο.ει·ει
ρΙιοιι ρροι· ειπε ίεετε, Βεεριιιετο 'Γοιιο, ριο Πρ· θρτεΙιρίε
ριιρ θοιιιοιιιρειι @Με 1ει ριιρ εοννοΙιΙ ειοΙι ερ! ριε Περιτ
τερ Με ε.ρεΙι ορΓ (Πε ΟοιιερΙριτιοιι ιιιι Ηειρεε ρεε Αι·ειεε
`ιιοειορι. Βιιιοπι εοΙοΙιοιι Αυτο ετοΙιε ρΙεο ιι

ι

ετι·ιιιιρειι
Ε'ϋΙΙοιι ρεε θειιοΙιι: ερτ Βοιτε. Πορει· ρειι ιιορτιεορ Επι

ρΙειιιρ ρει· .Ιριιι·εεερΒρρερ ριιρ Ι..ειετριιροιι ινιιειιι ρει·

Ι(ιιεΙιεριοΙει·οι·ετερει·, ρει· εειιιειεειτε ιιριιιι€οιιίεΙΙε ρὶε

οοιιιρετοιι1οιι ΒοΙιϋιρερ ερ Με ι·ρΓειι Κ8.ΙΙΙ1. Πιο Νοι
ιιιεΙεριτρτετεκε ἱετ Με ΜειιιιιιρΙτειιο Πρ· Βερε Ι.ινΙειιιρ
ερερεοΙιειι. .Τορεε ΚιτερεριεΙ Κεριι ειοΙι Πρ Βε.Ιιιιιοιι ερε

εει· Βοετιιιιιιιριιρειι εειιιο Ιιοι:ειΙιεικο ειρί ροιιι Οοιινειιτ



182

εεεεειειεεεεεΙΙεε, _ι
ε

εεεεεειιι ειε ννειιΙεεεεεε ειε Οτεε
Βενειιττ=τεεεΜ. Πει· Πιτ ειε Βτεεεετεε Ορετεειεεεε ιεε
Ιεειεε ΝετιεειεεεΙεεε εεεεεεεεε. εεεεεε εετ ΚιτεεεριεΙε
Με ιεεεεειει νετ εετ Ορετεειειι ειε Πεεε εεε Ηεεε
τε.τε εετ ειεεεΙεε εεε εεει Ρειιεεεεε εε νετειεεετεε Με,
ενεεε ει· ιε εεειι 53 Ριιεεε ε) εεεετεει:Ιιεε εετεεε

εεε ιεε. .
Αε ε 4

.

Βιεεειε Ρετεετερεεε εεεεεεεετ ιεεεεεε Με
εετνετεεεεε, εεεε ειε θεειειεεεε (πιεσε 51 ε) νετ
ρειειιεεε ειεε εεει ΚιτεεεριεΙε-Ατ2ε ΡΓετεε εε εεε Βενι
ειεεειειιτεεε ιε ειε Ατιεεε- εεε 8ειιεΙΙιεεεετ ειι εεεΠεε,
εεε εεεε εετ Με εει ειεεεε ΒεειεεειΒεεεεε νιεΙ εετ
Πεεεεε εεε $εειειεεεεεεεε εει εειε Ι.ε.εειε ειιιιε Μεε.
Αεεε εεε εε εεειεε εειιι Κιτεεεριειε-Ατεε εεεετεετεε
εεεεεε ειε ει" ιε ΤειΜιεί εεΙιεεεε ιε Ετιπειεετειιε εεε
54 Μεε Αεεετεειι νοε Εριεειειεε ιειε νοιι εετ θε
ιεειεεε μεΙιειετεεε ΡΓετεεε Βενιειεεείεετεεε εε ειειειιεε
"εοΜ ΡεεεεεεΠεεε εετ Με εεε νετετειεεεε εετ Κτεειτ
εειε, εεε·ιε εεεεΓε ΑεετεεεεΒ νοε Μεεετεεειε ειπε $οιιεεεε
εετ Ι.εεεεενεΙΚετεεε.
Με ειε θεεετεΙιε εετ Ιιεείετ εεεεεεε, εε ιεε εε εε
ε·ιεε εεε Βεεεε, ενεεε εετ Κιτειιεριειε-Ατεε εεΙεεε εεε
Μεε εεε Ιειρίετε εεετειιειει, Με εεΙεεεε ιιιετ ιε Τει):
εει εεεε ετεεεε 5εεννιετιεΙπειε εττειεΙιε εετεεε ει. ΑιιεΙι
οικω εε ειεε εεεετεετιε ειε ιιιετ ειεριειιιεε, ειειεειεεε
Κιεεετ ειεε' εεε 0εεεΙιεΓεε, ειε ιιιεεε εε εεε ΚιτεεεριεΙε
θειεειεεεε ε.εεεεειιτιεεεε ειεε, εεεεει.ΙΙε εετ Ιειριεεε,
ΙιετεεεεειεΙιεε. εεειε εεειι ειε Οοειιτιεεεεεε εεε Με
εεεεω εε ιιιιείειι. εειειε εει ειεεειε )Νεεε ειεε τεμ!
ιειιεειΒε Βενεεειεεειεε εττειεΙιε ειτε.
Ιε Βεεεε εει ειε Βεεείειειιειεεεε εετ 'ΓΙιεειΒιτειε εετ
Ι.εεεεεεεειιιιεε ιεεεεεε Μι ειεε εΙεεεεε, ειιεε νιεΙε
ΚιτεεεριεΙε-Αετεεε ειε ειτε ετεεε Αει”εεεε ιε ειεεετ Βε

2ιεΙιεεε ειε ΑεεεεΙΙιιεε ειεετ εεΙεεεε Ρετεεε εεεεεεε
εετΠεε. Βεεετ εει εε πιιτ εεεεεεεεε εει ειεε ΑεεειιΙ
νοιι Ριιεεεεε ει" εεΓιιιετεεειε εε ιεεεεεε, ειε ιε εεΙεεεε
Ε'εΙΙεε Βετεεεειεεειεεεε νετειεεεε εεε ιιεεΙι εεεεε Ιιιετ

ιε 'Ι'ειιτΙιεί ειεε θειεειιιεεεεεειι ειε εεεεεεειΙε εετεεε ιεε.
ΙεΙι Μεεε εεε ειεειθειι Οειιετεεε ιειΕ;εε, εε. εε τετ εε
ιεεεεεεε ΚιτεεεριεΙ εειεε ρτειιιιεεε εειε εεεω εει θε
ειειεεεεεεεεε ειεε Ρετεεε ειεεε θιιτειιε ιε ειεετ Πεε
εειιεεεεεεειε εεειεεε εε Ιεεεεε εεε ειεεειεε εεεε ιτε
ΚιτεεεριειεεεεεεειΙεε, ειε εετ εε ιιιετ εετειιεΙιε Μεεε
εεε Με εε ιιι 8εεΙιν1εεε Μεεε εεεειιιεΙιε. Ι.ειεετ ιεε
εε ιε 'Ι'ειΙΚεεί ειειιε εειεεεεε Πιτ ειε θεειειεεεεεειιιεειε
ειε Αεεεεεεεεε ειεεε .Ιειιτεεειιειεε εειεεεε εετ θειεοιεεε
εε ετΙεεεεε. Ηιετ Μεεε σε νετΙειΙιειεεε εε, ειιεε εε
ειεΙιε εεεεΙεε εεεεετειιειε ινετ. ΙεΙι ειεεεεε ε.εετ ειεε
εεε, εεεε εΙιεε .Ιειιτεεεεεειε ειεε Ι.εεεεεεε.ιειεε εεεε·ετ
εεε ειιιεειτεε εε εεεεεε ιτε Βιεεειε εειε ειιτιεε.
'Ι'εΙΒιιει"εεεει· Πεεεπειεεε-θεεετεεε.

_

`
Ι.

Με 'Ι'εΙΙιεείεεΙιε-θειεειεεε @εει 200 ΕΜ. "Με ΑιιεειΙ
:Μες ειεει· θειεειειιεΙιεεειειεε εετ εεε Μεεε εει·
Βειιιιιιε ειε Ν. Ν. ειιιεε

Ηεεεἔιειειιειιτειιε
εεΙιιεειι.

_ 2
.

Πιο νοε εεε Αεεεεεεεεειεεεετε εετ θειεειεεε εεινειιΙεε
Ρει·εεε Με ειεε, εενετ ειε ειε [ιεΙιτπειε εε,ε;ιεεε. εεει Κιειε
Αι·2ε νετεεεεεΙιεε, εει· ειε

εεἑ' @έιτε
'Ι'εεεΙιεΙιεειε μια.

Βιε θειεειεεεΙιεεειεειε νει·ιΐειειιεεε ειεε 6 Μεεε) .Πειτε εει·
θεειειεεε ιιεεει· εεε

εε.ειιεεεεεεε2εε
ΒεειιιΒιιεεεε εε ειειιειι.

θε1Ιιε ειε θεειειεεεΙιεεειεεε: εετ Αειε.ιιι εει· εεεεεεεεεεεεε

5 .Ιειιτε εεεειεεεε ενεΙιεε, εε ει: ειε νετρειεεεεε εει· _ιεεεε
εκει εεεεειεεεε εεΙιι· εει·

θεεειἔιεεε
40 εει. ειιι·εεεεε2ε.ιιιεε.

ΒεΙΙι:ε ειε θειιιειεεεΙιεεειειεε εετ ΑεΙεει` εει· ιεεεεεεεεεεεε

5 .)ειιτε εεετεεε οιιει· ετννειεειιειειιιε ενει·εεε, εε ιεε ειε θε
ιεειε‹ιε ειεΙιε νετριιιεΙιεετ εεετιιιεΙε 200 εεε. :ετ ΑεεειΙειιεεω" ε.εεετεε Βεεετειιιε ιιει·ειιΕεεεε, Εεεε εε εεει· ιιεεει·Ιιειι
εΙιεε εεει· Μεε ειεε εετειεε

2εἔεεειΙεεεε
εεεεειι·ειι.

Με 'τω εε εοΙεεεεε:

” '

ε.
)

Με· ειε ιΔΘΠΙΙΠἔ ειιιετ θεεει·ε Με: ινεειεετ Με
ειε εει. Με" Βεεεεειεςιιε,ε_·.

ε) Ρετ ιθεω 'Γεε;Ψει·εε2ειε 20Κερ. εεεεε Βεεεεει;;ειι€.

-.εωε$-_-'1-. -- -

εεεεεειε

ι

ε) Ρετ _ιεεεε νεεεεεεεεεεεεεεεεε 20 Πεμ.
ε) Ρετ ειε Πεεετεεειιεεε ειεει· 8ειιενεεεετεε 20 Κορ.
Λε πεει·ιι ε ιι με. Μειιτ Δω ειε Πεεειειεε Μεεε £ωεω,
ενειιιω" εεεεεεεεεεεειεε.

8 7

Πιε θεειειεεεΙιεεειεειε Με ειπε Βεεεε εεεε εεεεετιιιιΙε εετ
θεειειεεε εε ρτεεειειι·εε. ιεε ω” νετειιιειιεεε Μεε ειε εεε
εεΙιε 'Μεε ιιι εειιιεεε εεε ειεεε ιε ετεεει· Ιιιειε ειε ΤειΙΙεεεε'
εεΙιε θειεειεεε εεειεεεε.

5 8

Βιε θειεειεεεεεεε.ιεειε ιεεεε ειε θεεεετεεειι εεει· ειε θε
Ιιετεεε εεε ειε Βιεεεεειεε ι”ιιιιτειι, ενειειιεε νετ θετιεεε ιπι
ΚΙεε·ει'εΙΙε νετεεεΙΙις :ιι

ιεεειιέιὸ
ει.

ειεε εει ειιιετ θεεετε Απε εεε Πεειιειιεε εεεεεετιιμ, εε
ετιιεΙεΜε» Μεε εειεετ

Τειτἐ ΙὶειεΙιΙε.Ο
.

Ι)ιε θειιιειεεεεεειιιιιειε ιιιεεε
Ηειιεε εεετεεΙιε εεετεεε.

Ζειε ε 4 εεε ΝετιεεΙεεε.ειιεε ει!! Με ειπε εεειι Μεεε
Γεεεε, εεεε ειε 8εεΠεεε εεε ΚιτεεεριεΙε-Ατεεεε εετ
8ειιεΙ- εεε Λτιεεενετννε1εεεε εεεεεεεετ ειεε εετεεεεεεε
ιεε. Ιτι ΒΙειεΙιετ νι7ειεε ιεε εειε νετΙιεΙεειεε εετ Οειιιειε

εενετννεΙεεεε ε.εεεεεεεε. Με εΠεε ειεεεε ΚετρετεεεεΕ
εεε Μεε ετ εεεω νετεεεεειε. Λε ειε Ιιεεετεε νετ
ειι.Ιεεεεεεεεετεεε _ιεεεεε Με ετ ειεε εετειι εεε Κτειε
Ατεε εε ειεεεεε.

Ρετ ειε Βειιιιι- εεε Ατιεεεεεεε-Βενιειοεεε ετΙειεεε
ιειι ιειτ ιιιετ ΡοτιεεΙε.τε Μεεε εε Ιεεεεε. ειε ιεε Με
:Με Αετεεεεεεε εε ιτειιεεω Μεεε »Με ΖεεΙειεε
ιεεεεεε ειε νετεεειεεεε, εε εεεΙιεε ειε ιιιετ ιε εειειοτ
Ζε ιεεεεεε, εειεΙιεΙι εε, εε.εε εει εεε Ατιεεεεεεε-Β.ενι
ειεεεε εεε ιεε Ατιιιεεεεεε εείεεεεειεεεεεε Ρετεεεεε
νοιιι Απε εεειειιιιΒι ενετεεε' εειειε εετεΙι Ιεεεεετειι εεε
εειιιεεεε ειτε: 1

) σε ειεεειεεε εε ειειειΙΙιε ειεε, εεεε
ειε ειτεεεεε εεεετε ειε ιτε Ατιεεεεεεεε εεεετεεετεεεε
πετάω Ιεεεεεε; 2

) εε ειε εετειι ειεε Βεεε.εεΙειιε Μεεε
νιεΙιειεΙιε »Μια ετεεετεεΓεειε εειιιεεει. ενετεεε Ιιεεεεε;

3
) σε ειε ειεε εεε εοΙειιεε Κτεεεεειεεε εεεειιετ ειεε,

ειε ειε Αείεεειεε ιε ειε Ατιεεεεεεε νετειεεεε. ΠεεετοΙι
εετίεε εττειειιε εετεεε, εεεε εετ εεΙειιε Ρετεεεεε ιεε
Ατιεεεεεεε ιιειθεεειειεεε ενετεεε, ειε επιειωι εε.ειε
εεΙιετεε.
ενω ειε 5ειιιιι-Βενιειεεεε εεεεετιιΤε, εε, Βιεεεε Με,
Με εετ .Με ειε νετρειειιεεεε: 1

) εει Νεεεεεεεε εεε
$εεεΙειι ειε ΡΙεεε ιιι εειειιετετ Ηιεειειιε εε τενιειτεε,
ννετεεετ Με ειιειι ειε ΡετιεεΙειτ ιιεεεε Μεεε Μεεε; 2
)

Με 8ειιεΙεε ειιιετ ειειεεΙιεεε εεεεεεε θεεειειεεεεειεε
Μεεε;; εε εεεετειεεεε, εεεεεε ετ 3
) εει εεε ειιιτΙιεε

εεεεΙιειε εεε ενιεεετ ειιειι

ινιεεετεεετεεεεε Β.ενιειεεεε εετ εει ειεεε ΤιιειΙ εετ
Ρεεεεε εε εεεεεε ετεεεεε. 4

) Πει: ετ εει Αεεετεεε
νοε Βριεειειεε Εκετε.-ΞειιεΙτειιιειεεεε νετεεεεειεεε. ΙεΙι

ΒΙεεεε, ινε ΚιτεΙιεριεΙε-Αετεεε ιεεεεεε εει ειεεειε θεειεε
ειεε Ατεειε ιιεετεεΙιιιιεε, ειε εετ ερεε.ετειεειε Γετ8τεεεετε
Βε2ιτΚε, εΙε ειε ΚιτεεεριεΙ εε ιεε. ειιεεεεεΙΙεεεειι εεεεε.
Βε.ειεεεεετεεε εεεεεεε εετεεε. Πει Γετ ειεεεε, ειιεε εει”
εειε Μεεε εε εεΙπ εεειιινεε‹Ιιεεε Βεειεεεε νοτεεετεειεεε,
ιιεεεεεε ειτ ΚιτεεεριεΙε-ΑετΖεε εεεεε ειεε, ειεεε Με
Μεεε ειιεε Ιειεεεε, Ατεειε εει εεε εειιιεεε, ενετεεε εεετ
ειιιιε ειε θεεεεεεεεεε Μεεε, ιτε εε.ετεε 8ιεεε εεε
)Νετεεε ειε εεεεε θειεετετεειε εεΙειεεεε εε Μεεε, ενε
εετειι εεεετ εεεενετετ Βετει` εεειι ειεε ιιιεειΙετε Ρετεεεε
ετΙιεΙε.
Αεεε ειεεεεε ιεΙι ιιιετεε εεεΙι εεειετΚειι, εεεε ιεΙι εεε
εεε Αεεεεετιιεεεε νοε Βιεετε εεΙιειρειεεειεετ Κιεεετ
εεεεεεεεε εε εετΓεε εΠεεεε, εεεε ειε ειεε εετετειΒε θεε
ετοΙΙε εετ 8εειι!ειι Βετε εεεεε εεε ειιτεεεεε Μεεε Πιτ
ειε 8ειι€ιεεε εετ Ιε.εεεεεεε $ειιεΙεε εΙιεε ειεε, εεεεετε
ειε εετεεετ Μεεεε, εεεε ιιιτε ΚιειΙετ ειεε ιε εεε διεπι
Ιεε εΙΙετεεεε Κτεεεεειεεε Ιιειεε. εεειιε Με εεεετεεεε
εεεε.εεεΙε ε·ιιτεεε, εει! ειεε εεε θεεεεεεειεεπεεεεεε
ιιιτετ Κιιιεετ Μεεε εεεεεειιε εετεεεειεΙιειεε. Αιιειι ετιε

εεε ειε 8εΙιεΙιεετει· ειεεεε Βενιειοεεε ειε Μεεε Ιεεετεεεε

εεεεεεεε εεε ειεε εε ειεεε νοιιι Απε ιιιεεε εειειεεειε
ειεε εεεεεετ.

_______ ε...- εεε
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1. Ε'οι·ιιιιιιιιι· ειιι· Βονιειου Ιιιι)ιιεο1)οι· Βουιι1οιι:
1) Εεεε ι·1οι·8οιιιι1οιιιι Βο1ιιι1οο2ι)·1ι.
Π)Β)·ιιυιιειι.
δ) Α1)οπ.
4) Τιιιι)- ιιιιι1Τιιιιιιιιο1ρΙιιω.
δ) Βοάουνοι·1ιΜι.υιεεο.
θ) Ποπ.
Τ) ΠιοΙου)·ουτι1ειιου.
8) Τιιιιτοιι.
θ) Βειιιυι)τοι·ιιι1ιιιπ! Βειιι)).ΙΙιεΙ)ιοιτ.
10)Ι)ιοΙου.
11)Ψευι)ο.
12)Β'ουει.οι·.
18)Ηοιει·οι·ι·ιοΙιτιιυο.
14)νοιιι))ιιιιου.
15)Βιο)ιιιμιο11ο.
16)Βιι.ι))ρευ

'°

17)Επι) άοε θο1ιιιΙειιιι)υοι·επου ιιιπ Ψιυι1ιοεο.
18)Οοο)·1:ιεο.
19)Βυυιιο.°
20) 1·161ιο,Βι·οιτο ιιυι1 βουρ) οοτ Βιιυιυο)·.
21) @ο)ιι1ι·υι)·ι).ιιυ)-Βοι1ου11ιι‹·1ιορ)·ο Βο))ιι1οι.
22) Κιι))ι))ι-Ιιιιι'ι)·ι).υιυ

διο
Βο1ιιιΙοι·.

98) νοι·)ιιιΙτυιεε ι1οι· Ι))ε11ιιο1)οπι· Βοι1οιιι1ι)ι.ο1ιοάοε Βο1ιιι1
ειιι)ιιιοι·ιι.

Μ) Πυιοι·οι·ιυι.ιιιυΒιω· Βο1ιιι1οι·ο.ιιΕυου Βο).υιιοιι."
25) Ηο.Ιιιιιιις οοτ 8ο)ιιι)οι·ε.ιιΓυου Βιι.ιι)ιου."
26) Βοιυ1ιο))1ιοιιι1ει·Βο)ιιιΙο)·."
Θ?) Βειιι)ιο)ι)ιοιτ ιιοι· 8οιιιι1)·ι).ιιιυο.'
98) Αιιπ1ιΙ ιιοι· Βο1)ιι)οι·ιι) οιιιοι ΟΙε.εεο."
29) Βο))ιι)Βιιο)ιοι·ιιυι1 ινιιιιἀιυϊοΙ.°
80) 1)ο1ιοειιςιιυε άετ Βο1)ιι)οι·.°
31) Βο))ιι))ι)·ειυ1ι1)οιι.ουιΒοο1ιοεο,Κγρ1ιοεο, 1)ι1γοριο)."
82) Κι·ιιι)1ε1ιοιι:οιιιιοι· Βο))ιι1οι·(8οοιι)ιοε, '1'ι·ε.ο)ιου),Ιυιοοτιουε

Κ)·ο.ι))ι)ιοιτουοτο.)'*
88) θιο1ιιεεοι) Με) Ποοοιιι1οιιιοι.”
84) Βοι.ι.ετοΙ1οιι.°
35) Βο)ι1ιοοειιυεειιιυεει·οο;οΙυιιιιιι Ιυειι·ιιοιιου οι) ιιπ 11οιιι·οι·

1ιοι Βριάουιιου.”
86) 1ιοΙ)το)·ινο))υιιυ);.·)' -
δ?) 1)οειιιιοοιιου οιυει· Βο1)ιι1επου Βριιἱοιυιου°.
38) Αυεεο1ι1ιοεειιι)ε ιιοι· Βο)ιιι)οι· νοιυ 8οιιιιΙΙιοειιοΙι, εοι εε,

νοιι ω) εοΙοει 1ιιιιιι))ιειι)ι1. πω· απο ειιιιιοιου ιυιιοι)·
του Π)).ιιεο)·υ1ιοιιιιυοι)."

89)νοι·1ιιιιιιιουεοιυ νου Βρυο1ιυ)5.ρίου.
11.Γο)·ιυιι1ει· ευι· Βον1ειου νου 1ι).υι1εο)ιου

Αι·ιιιουΙι)ιιιεοι·υ.
1)Σαμ άοε Αι·ιιιοιιΙιοι.ιιεοειιι) θοιυοιυι1οιιο2ιι·1ιιιυι1θι·ϋεεο
άειι·Βυτιοιυιιυ)); νοιι) θειιιοιυι1οιιιιιιεο.

2) Βι·ιιι)υου."
3) Αιιοι·ι.."
4) Βοτιουνοι·1)οιΙιυιεεο.
6) (Μιτου.
. θ) Ποιοι).
7) Τιιιιιου
8) Βιιιιιι)ιιτοι·ιι)1.
θ) Γιιεεοοιιου.
10) ι)νιι))ιιο.
11)Ροι)ετοι·.
19)Ηοιυνοι·)·ιο1ιτιιυΒ·.
18)νοιιιι1οι.ιοι).
14) Ηο))ο, Β)·οιιο ιιιιι1@οποο ι1οι·Ζιιιιιυο)·.
15)Οιιοι)ι-Βιιιι)ι·:).ιιιιιρι·ο Ρο)·εου.
18)Ω)ιειάι·ιιι)·:).ιιιιι-ΒοιιουΗΜΙιορι·ο Ρο)·εου.
Π) Θοιιιεε οι) άιο Κ1οιιιοι·.
18) Β.οιυ)ιο)ι14οιι.άειι·Αι·υιου."
19) Βοεο))ιι.ι”τιςιιυ,ιζεΐουικΚοιτιιοι· Αι·ι)ιου°*.
20) Κ)·ιιι)1ι))οιιου οοτ Αιιι)οι)."
21) ΒειιόειιΒ·ιιιις άειι·Αι·ιυου.**
22) Κ)οιιιιιυ); ιιιιι1Βοττειο1Ιου.
2)) Ου·ι1)ιιιυ); ιιιιι1Βοιι))ιο1ι)ιοιτου Αι·ιυου1)ιιιιεο."
24) Νοιιουιι νου Αι·ιυοι)ιιιιιιεοιυ.
25) 1))1)ιεει·ο;;ο)υΜ) Ε1ριιιοιιιιου."
28) Ποειιιιοοι.ιου που Βιιιιιοιυιου.”
Α υ ιι) ο ι· 1(ι) υ ε. Μι άειι ιε;1))·Ιιοιι ι)ιιιοι1οι·1ιο1ι)·ουι1ουΒονι
ειουοιι ειιιά ιιιι)· άιε ιιιπ Βιοι·ιιοιι θ) νοι·εο)ιουου Ριιιιοι:ο π οο
·τιι€Ιιειο1ιτιο·ου

ιιιπ! Με άιο ονουι:ιιο11 ιιϋ);)ιι).ι·ουΒοιιιοιιιοιι ιιι
οι: του.
111.Ε'ο)·ιιιιιιιιι· ει): Ηονιειοιι νου Βιιιιρι)ιυου ι'ιιι·

$οιιιιΙ)ιιιιιεοι· ιιιιι' ι1οιυ Ιιιιιιιιο.
1) Βε.ιι)ε,·)·ιιυο.
Σ) Βιο1ιτιιιι); άεπ·Ηειιιριιι·οιιτ.άοε θο1))ιιιιιοε.
δ) Βο.ο1ι.
4) 1εο1ιι·ι)υ);ειυϋς1ιο1ι1ιοιτω· 1ιου)·οιι)νουυυυε,·.
ό) νο)·1ιο.υιιουεοιυοιυοε θο)ιιι)Βοι·ιουε ιιιιι1Τιιιιιιι)οΙριο.ι.2οε.

ιι
)

νο)·ι)υιιι1ει)εοιι)νου )·ιο)ιιιΒ· ρΙειοιιπου ιιιι‹1ει". ο;οιιιιιιιου
Αιιοι·του ι€οιι·οιιιιτ τω· ΙυθΠΓθΓιιυι1 Βο1ιιιΙοι).

Τ
)

Βιιι.ι'οι·ιιιιυ); άοε Βι·ιιυι)οιιε νοιι) Απ". ιιπ Πιιυ).=;ετε.ττου.

Β
) Πϋ1)ο, Βι·οιιο υυι1 Μιυεο άειι·Ζιιιιιιιοι·.

θ
) θι·6εεο άοε Ωιιει1)·ιιι:ι·υιιιιιεΒοι1οιιιιιιο)ιουριο ΒοΙιιι)οι·.

10) θ)·ϋεεο άοε Οιιιιι)ιιιιιιιιιεπι) ριο Βο)ιιιιοι·.
11) Αυ2))ιιιΙ οοτ Βο)ιιιιοι·.
12) Αυει.ι·ιο)ι πρι) νουιι1ιπιου οι): 1)ιο1ο.
18)Αιιει.ι·ιοι) ιιοι· νιΠιιιιιο ιιυι1Μι.εο.
14) Αυι'εοιιΙου·ου άειι·'Ι'ιιιιι·ου.
15) ΕΖιυι'ιι11οιιΜε Ι.ιο1ιι.οεΜε θο1ιιι12)υιιυοι·.
16) Ηοιονο)·ι·ιοιιιιιυο·.
17) ΗΒΙιο ειοι·θειου.
18) ΟοΙυεε Πρ· άιο Πο1ιο)·1ι1οιι1οι·.
19) νοιιιι1υιιουενοιιιουτυυο;.
20) Οουειι·ιιοι.ιουω) απο.
21) ΒιοΙΙιιιιΒ· ιιοι· που ιιι) Βο))ιι1ειιιιιυοι·ιιυι1 Βοεο))ο.11ου)ιοιτι

ι1οτεοΙ1ιου.

Α υ ιι) ο ι· Ε
:
ιι ι) ε. οριο) Γοι·ιι)υ1οιι·ο ειυ‹1 νου πο) ιιιιο1ι

«8ο11)ι·ι); Ηγειουιεο1ιο Αυι'οιιιοιι)υαοι) οι) Μυιι1ιο1)ο8ο1ιιι1οιι»
πεειιιιι)ουροειοΙΙι: ινοι·ειου)νι)οι1)ι.εΝιι)ιοι·ο ιιι).ι·))ειιΙοεουιετ.

Αιι55.

Ευτιι·οοοι· εο1)ιο1ττάιο θιοιιιοιυι1ο υου Ρο.ιιουιου ιυιι) οιυοι·
Οοιυοιυοοοιιιιιιου ιιιε Ηοεριτο) οάοτ Μπιτ οοτ Ρειιιουτ
ιιιπ), οι) οι· υιο1ιι) 2ο.1ιιιιυρείειιιι€ κι οάοτ ιιιπ· πι· Ζοιιι
ιιιω) π1ι1οιι ω), πι Κοειου οι): θιουιοιυιιο ιυε Ηοερι
το) ε.ι)Γυοιιοπιιιιοιι ιιιπ) ι;Ιοιο1ι2οιτιυ οοτ θοιιιοιυιιο ιιο.νου
Μιττ1ιοιΙι)υ); ιιι οοτ υειοΙ)ειο1)ουιιου Ε'οι·ιυ (Ροιιυιι1ο.ι· Π)
8οιυειο)ιτ. ποιο που οι): ιιιιιου ειι)Βοι1ι·ιιοΚιου νοι·οι·ιιυιιυε
νοιι) 13.Νον. 1896 υιοι)τερε.τοι·ε)ειιιι 1.ε)υΓουου8'1"εΒου π
εοεοι)ο)ιου ιιιπ. )Νουυ ι1ιεθιοπιοιυι1ο ι1ευυ άειι Ρειιουιου ιιιι
Ηοεριιιι1ινοιιοι·οοι)ει)οο1υ ))ιοετ, εο Μου οοο εο ευρο
εοιιου νι·οι·οου, ιτιο.οεειο ι)οιιοιι κι οι) ιιουεο)ι)ου άιο
,ΗοεριιιεΙ)ιοετου π ιι·))Βου. .1οιιοου ιιιιιι·ο οε εοιιι· ινου
εοιιουεινοτι1), ι)ι·ουυ 01ο θιοιιιοιυιιου νοι·ρι1ιο1)ιοι Μιτου, ιιι
εο)οιιου Ι)`ιιιΙΙου ιιυιοι ει)ιου Πιι)ετιιιιιιου πο!) υου που
εριο)ε-Ηοεριτ)3.ιοιυ ιιιο Ζοιιι1ιιυΒιιι Ιοιετοιι, Μο εο1ο1ιοε
ιυιιιιο)ιου ιιυιιοτου ΗοεριιιιΙο)·υ (Βιοι1ιΙιοεριιεΙ ιυ 1)οι·ριιι
(.1ιιι·ιοιν) πυι Βοιεριο) ΒοΒουιιι)οι· νοι·Βοεοιιι·ιο1)ου κι.

1Ριιο1ιοειτιου.ιι
(«Θοιιν.-Ζιυ.·.»Νι·. 125 νοιι) 18. Νονοιιιι)οι· 1896.)

Βοι)·οι'ιοι):1ιιιονοιρι1ο ιιι)υ νοι)Μιτ8·1ιοι1οι·υ
ιι·ο)υιιο)· θειι)οιυι1οιι ιιι ου Κι·ιιυιιου1)ϋ.ιιεοι·υ.
Πιο 11ιν18.ιιι1ιεο)ιο(ΐιοιινο)·ιιοιι)οι)τε-νο)·ινο.Ιτουςιυιιο)ιτ ιιι θο
ιι))ιεε)ιοιι ι)ι)·οι·.1ουτυο)νοι·ιιιΒιιιιε νου) ό

.
Νονο)ιι)ιο)·ο. πι) Ντ.

1122 πι· Βο)ιι·15.1'τιΒ·ιιυειιιι·ο)· ιιι ιιοιιιεο)ιοι·8ρι·ειο)ιοιυ ιιιπ· Ντ.
144 ιιοι· «1)ιν1.θουν.-Ζτο·.» νοιι) 12.1)οοουιροι·1858οι·)ζιιυ);·ουου
ΡιιοΙιοε)τιου ιιοει))ιτι.ο)ει ι1οιι Ροιιιοιιιι)τοι·ιι8.του πι· ιιι)υ1)ννοιε
1ιτ·)ιουπιω). ιιιιοτ ιοιιοε πω) ιιιι·ο-νοιιιιιι.ι.ε)ιιιιο;ιυ Με οιυο
οάοτ ουιιοι·ο Κι·ου)ιοι)1)υιιε ιιι)ι.οι·Βοοι·ιιοΙιτοΜιευ1ιοι1ειιιειι·?τοπι
τΙου θοιιιοιυόε σε) οοιι·οι'Γουι1οιιθιοιυοιυι1οιιΜουτ εριιιοι· Με πι)
1ιιιιιΐο νοιι 8 'Ι'ειροι) που ιιοι·Αυιιιιιιι))ε άοε Κι·ιιυιιου ιιι Κουιιι:
πιει)π εοι2ου; ιιι)οι·άιο Αιιι'υιιιιιυο εο1οιιοι· Ιιι·ιιιι)ιοι· Μιι.ο;1ιο
άετ οιυοι· ιι·ουιιιου θοιιιοιυιιο ιυ οιυ Κι·ειο1ιουΙιο.ιιεπου, ινο)ο1ιο
άου Καπ)Κου))ειιιε-νοι·ννυιτιιυεου Μουτ. οικου νοι·υιιτιοΙιιυεω· Ρο)ι2οιυ.ιιιοτιιειτουυιιΒοετοΙιτι)νιιι·ιιου,ειυιι άιο ρο2οιοιιιιοιου
νοι·ινοΙιιιιι):ου νο)·ρι1ιοΙιτοι,άιο Ι)οι:ι·ο11οιιι1ουθουιοιυι1ου υιο1ιτ.
εριιτοι·Με ιιυ ΜιιιΓο νου Β Το.Βου πο!) ι1οι· Αυυιι)ιιιιο άοε
1()·ε.ιι)ιο))ιι) Κουιιτυιεε π ειπεπ. Ψοιιιι ο.1)οι·ιιι) υπο ιιιπ·
ι)ε2οιουιιοτουΕ'ι·ιειου οιυο 1)1ιτι1ιοι1ιιυςοι) ι1ιο1ιοιι·ου'οι)ι1οιιθο
ιυοιιιι1ουιιιιοι· άιο Αυιιιιιιιι)ο οάοτ 1Τιιτο)·οιιυ);ιιυς1ιι·ειιι)ιο)·1ι1ι)
;.:1ιοιιοι·ι1ιοεοι·(ιοιυοιυτ)ου ιιι άιο Κι·ου!ιουιι)5.ιιεοι·ι)ιοΙιτο)·)“ο1ει,
ευ ινοι·ι1οιιάιο Αιιε8·ειιιου οι) άιο ΗοιΙιιυ); ι1ιοεοι· Μιτειιοιιοι·πι' άιο Βοοιιιιι)υΒ ω) ου ιιοι· ΝιοιιτευετοΙΙιιυ); που νοι·2ϋΒ·ο·
ι·ιιυς 1ο)· 1ιο2οιο)ιυοιουΝιιο)ι)·ιοΙ)τουΒοιιιιΙιιιΒοιι 8·οεοιπ.
Ιν.Β'οι·)υυ1ειι·υιιι· Αιι:οιΒο ιιι)οι· ιιιο ε).ειτιο·οΠορτο Αιιϊυιιιιιιιο οιυοε οιοιι)οιυιιοεΙιοι1οε πρι'

Κοετουιιο)·θοιιιοιι)ι1ο:
Β·ε . . . . . . Βο.ιιοοι·ιιοο

Προι).ιιοιιιο
Πο. οοιιοιιο.ιιιιι ιιριιιιιιιιιιιιιιιἙν 5 16 Βιιιοοιιι)ιιιιιο γιιιορ)ιιιιου
πειτε
πΒιιΒυ.)11)

Μ). ο6ιιιοοι·)ιοιιυοιιι. 6ιιο.ι·οοοο·ι·οπιιιιιοι) Βοιω
ο1·)ιιτ·ε ο·ι·οοιιι·ιιιιιι·ι,Γγοεριειι)ι στι, 11-ι·ο Ιιοιιυ 1866 οπο.
Κοιι·ι·οριι Το.)ιιικι·οΦοιιοΠΠριιιιο)ιοκοιι ιιιιιιο6υιιιιυι απ”. οοο6
ιιιι).ο·ιι·ε,πιο . . . . το . . . . . . . . 189 . . ι·ο)ιε 6ιιιιι. . . . . . . .

υριιιιιι·ι·. . . . . . . . . ει, οιιο Μιιιο6υιιιιγ πει ιιε.ιι·1ιιιοιιιο. . . . . .

ει). οιιο·ι·ι.οποιο ο6ιιιοο·ι·ιιο..Πιιιι·ι·)ιιιε)ιιιιι).οτο)ιιιο . . . . . . κου.
ει. ογ·ικιι.

Βιιε1)ιη·ιουιιιιιιρειιι·ι):

Αυ 5 Θ
.

Ποτ Κιι·οι)εριο1ε-Ατ2ι ι)ο2ιοιιι 1ιοιιιο Κι·οιιε
ρουειου, οι).οι· ιιιπ· νοιι) Κιιοιιεριο) ιιιι‹ι υιοιιι νοτυ ςιιιοι.
Βιιιιιι·ι ινιι·ι1. _
Ζιιιυ 8οιιΙιιεε ω) ιοιι που 1ιιοι· άοε Ρτουι·ειιυιυ οοτ
Ι)ιει:ιιεειοιι πι υου) Αοτ2τοιι).Βο ειιιεοΙ)Ιιοεεευ:

1)ιο Αιιίυε)ιιιιο νου Οοιι)οιυι1ουΙιοιΙοι·υ πιο
θοιυοιυόο1ιοετου Μπι) ιιιιΓ υι)·οιοι·1οι ιιιω) Βοοο1ιοΙιου.”
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1) 8οΙΙειι Κιι·οΙιεριεΙε-Αει·πτε Μι 8ιιιιιε άεε ΝοιιιιιεΙ

ετιιτιιτε ιιι Ι.ινΙειιά ειιεεετεΙΙι ννει·άειι, εάει· ει Ράνια
Αετ2τειι άετ νοτειιε ιιι εεΙιειι?
2) Βιιιά ΚιτειιεριεΙε-ΗοερΜΙει· ιπι 8ιιιιιε άεε ΝοτιιιεΙ

πετάτε ννιιιιεειιειιεινετάι ιιιιά Με εοΙΙειι Με 8τει.ιιτειι άει·
εεΠιειι Ιειιτειι?

8) Με εοΙΙειι Με ΞειιιιΙ- Μιά ΑιιιιειιΙιειιε-Βενιειοιιειι
ειιΒεετεΙΝ; νιτειιάειι?

4) ειε εο!!ειι ΗεΒιιιιιΜειι ιιι άεε Κιι·εΙιεριεΙειι Μιμ
ετεΙΙι Μιά ΜΜΜ ινετάειι?

6) ν(Πε εοΙΙειι ΟοΙΙιειοιιειι ΜνιεεΙιειι άειιι Κιι·εΙιεριεΙε
Απ( ιιιιά άειι ειιάι>τειι Αιιιτερετεοιιειι άεε ΚιτεΙιεριεΙε
νει·ιιιιεάειι πετάω?

ε) 8ο1Ι ιιιεΙιτ Με ΙινΙΜιάιεεΙιε Αει·ετεεεεεΙ!εεΙιείτ Ιιειιε

πιιι Οι·ιε ιιιιι ΒεεειιΙειιιιιΒιιιιε άει· Βιιιίάιιτιιιι€ Με Νοτ
ιιιεΙετειιιιε ρειιτιοιιιτειι, εστι-ιο ενειιιιιεΙΙ ιιιιι Αειιάετιιιιε
ιιιιά Ει·έειιιιιιιε ειιιιεει· Ριιιιειε άεεεεΠιειι ΜΜΜ

Βειει·ιιιε.

Μ. Ι. ε.ιι ιν ε ι·ε. Ργοιιεριιι·οεε επεριοεοοοιιιιιε ε Μετά.
ει.ε.εεε ιιιιι1ιιρΙεει. ΝερΙιτοιοιιιιε ειιινιε άε ιιερΙιτεοτειιιιε.
(άιι(ετι8011.(Αιιιιε.Ιειι άε Ιιι εοεἱετε ΒεΙΒε άε (Πιιι·ιιι·Βιεω". Μ. 1899.Νι·. 10).
Βιιιε ?πιιι νοιι 39 .Τιιιιι·ειι, Με Με 14-_ιάΙιι·ιειεεΜά.άεΙιειι ιπι
(άιιΙΙειιειειιιιιοΙιΙιειι εεΙΜειι ΙιιιΙιειι εοΙΙ, ει·Ιιι·ειιΙιτε ιιιι(Ιιι·ειιά
Πιι·ει· θ. 8εΙιννιιιι,ε·ει·εειιεΓιΜι Πάιιιετιιι·ιε, Με 5 Μοιιε.ιε Μι
ιιιεΙτ. 1ιιι Τ. θειιινε.ιιεει·εεΙιεΐιειιιοιιε.τΜιά ειπε τεειιιεεειιιεε
Εγάι·οιιεριιι·οεε άιε8·ιιοετιειιι. ιιιιά ιιιιιιετάι·ι;ιιι άει· ριιιιετιι·ιειι
Β'Ιάεει;ΙιεΗ. Μ. Πει·ιιΜοά' ιιιιά ειιιε ε·ι·οεεεΜειιΒε νοιι Βετερ
τεεεεεειι νοι·Ιιειιάειι. Ει·άιιςειιιιι·ι ιιιι 7. Μοιιιιιι:. Αιιι 8. 'Εεεε
άεε ΝεεΙιειιΙιει.ιεε ιιεΒιιιιιτ. ειιι ιιιιι·ε εΙιιιεεει€εε Β'ιε!ιει·, άετ
Βγάι·οιιεριιι·οιιεεεε!ι ΠΠΠ; ειειι νοιι ειιειιι, εε “Με ειιι θε
ειεΙιτεεηειρεΙ Μιά άιιιιιι.εΙι ειιιε ι·εεΙιτ.εεειειαε Ρεωιιιιε ιιιιά
ειιιε ΡιιΙεειιιοιιε άεε 1ιιιιιειι Αι·ιιιειι Με. Ι)ε1ιι·ιειι. ΡιιΙε 140.
Τειιιρεπιτιιι· 40° Ο. -- ΒιιιιειιτιιιιεΙιιιεειιοιι νοιι 150(Με. Λάτι
ετι·εριοεοεεειιεει·ιιιιι.ΑΜ ΓοΙειειιάειι 'Με ίι·ειρρειιτε ΑεεεΙινιιεΙ
Ιιιιιιιι άει· ΡΙιΙει;ιιιοιιε ιιιιά άει· Ρει·οιιε, ΑΙιεειιιειιιΙιεΕιιάειι εε
άειιτειιά Ιιεεεει·, ΡιιΙε 100. Τειιιρει·ε.ι.ιιι·Β7,8°Ο. Πιιι·ειι Νεράκι
τοιιιιε Μιά ειιιε εειιΜΜΜΒειτιάεε_ ετιιιΙιειιάε Ε'ιάεει8·Ιιειι ειπ
Ιεει·ι. νιεΙε. Βιι·εριεεεεεειι ιιιιά νει·ειιι:εΙιε Βιιι.ρΙιγΙοεοεοειι ειπ
ΙιεΙτειιά. ΝεεΙι 2 Τεεειι ΜΜΜ. Με Γιειιει· νιάεάει·πιιι, ΡιιΙε 120
Τειιιρει·ετιιι· 89,4°Ο. ειιεειιιιιιιε Ιιι_ιεειιοιι νοιι 200 (Ξειιι. Λιπά
εττερωεοσεειιεει·ιιιιι;Με ίοΙΒειιάειι Τε; ΡιιΙε 104 'Γειιιρει·ειιιτ
87,0 Μιά 88.4. νοιι ιιΜι ε.» εΙΙιιιάΙιΙιεΙιε Βεεεει·ιιιιι;: άει· ΑΙΜ
εεεε ιιι άει· Ρειοτιε Ιιι·ιεΙιτ ιιεεΙι Αιιεεειι άιιι·εΙι Μιά νει·ΙιειΙτ.
ΑΙΙειιάΠοΙιε θειιεειιιιε·, ιιιιο!ιάειιιάιιι·εΙι Νεριιι·εει:οιιιιεάει· Ηγ
άτοιιεριιιοεεεεεΙι ειιτι°ετιιιιιιοι·άειι ιιιειι. Με Πι·ιιεεΙιε άει· Νιε
ι·ειιειιιι·ει.ιιΙιιιιιε(Μιά Με ειιιε ,ςι·οεεεΜειιειε νοιι Νιει·ειιετειιιειι.
Βάι-ι Ιιιτει·εεεε άεε ΓιιΙΙεε Ιιεετειιτ. ιιι άει· ιιιιεινει(εΙΙιιι(τειι

€άιιετΕεειι
ννιι·Ιιιιιι;;, Με άεε Αιιιιεει·ερτοεοεεειιεει·ιιιιι Με άειι

ει·Ιε.ιιι' άει· Κι·ιιιιΜιειτ ιιιιεεεϋΙιτ Με. Βοι.νοΙιΙ Με ΡγεΙΜε
Με ιιιιεΙι Με Ριι1εε;ιιιοιιεΜιά Με θεειεΙιτεει·γειρεΙ ινιιι·ειι άιιι·εΙι
Βιι·εριοεοεεειι Βενιάι·Ιιτ Μιά Με θεεειιιιιιτει·ΙιτειιΒάιι€ ιιιιιεετε
Με ειπε Βιι·εριοεοεεειι-Ργειιιιε ε.ιι('εεΓεεετινει·άειι, ννεΙεΙιεάιιι·εΙι
Με ε εειάειοΙιεΗεΠεειιιιιι ει·ίοΙι.ιι·ειεΙιΙιε!άιιιιιιι”τινιιι·άε. Βοινο!ιΙ
άεε ι·γειρεΙ Με :ιιιειι Με Ρει·οτιιιε ειιιιι.ιειι ιιι 48 8τιιιιάειι
ιιε.ειι άει· (Βιιιερι·Μιιιιι; ΜΜΜ; Μιά Με ριι!εΒ·ιιιοιι6εεΒεΙιινεΙ
ΙΜις άεε Αι·ιιιεε Με εε.
νειιΓ. 8·ιειιιιι, άεεε Ιιειιι ε.ιιάι·εεΜιιι.εΙ ιιιι Βιιιιιάε ε·εννεεειι
ειπε ιιι άειιι εΙΙΙιεΙιειιιιτειι ειεινάΙιιιΙιεΙιειι θειιι€ε Μεεει· Βι
Ιιτε.ιιιιιιιι8·ειιειπε εε ι·ε.εεΙιε Μιά ρςι·άιιάΙιεΙιε ννειιάιιιις εειιι
Βεεεει·ιι κιι ΙιεινιτΙ:ειι. _ Ι)-ο.

Βάειιει·ειιιτειάειι Μιά Βεερτεο!ιιιιιάειι.

Πι·. Ι.. Βι·ιιιιε:' Πιε θεεειιινάΙετε άεε Νει·νειιεγειειιιε.
(Βει·Ιιιι Ι89'7, θ. Κιιι·,ε·ει·).

(ΒειιΙιιεε).
ΙΙ ΤΙιειΙ: Τιιιιιοτειι άεε ΒάεΚειιιιιετΚ'ε.
θεεεΙιννϋΙετε άει· ννιι·ΙιεΙεάιιΙε.

θειι·οιιιοιιιεΙιοιιιιιιειι ννειτει.ιιειι.ιιι Ιιάιιιιι;ετειι νετ, άειιιιι Βάι·
εοιιιε. Βιιοετοεειι, Οει.εοιιιε. ΒεΙιἱιιοεοεειιε, θιιιιιιιιιι.πει,θεΙΙιιε
ιΜιειιει·ιιιιι;ειι ιιεεΙι ΒιιιεΙιειι. Ι)ιε Οιιι·ειιιοιιιεειιιάεεΙτειιει·ιιιιάι·;
Με νει·εειιιιιεΙΖειιΜε ννιιεει, ιιι·ιιιςειιΜε :Με ΖιιεειιιιιιειιειιιΙιειι,
άιιι·ειιιιι·εοΙιειιΜε Πιιι·ε εεΙΙ:ειι.
Β γ ιιι ρ τ.ο ιιιε: ΘεΙιιιιει·:ειι, νει·εειιιεΙιιιιι€ Μιά Πιά“οι·ιιικάι:άει·
ννιιΙιεΙ, ιιειιι·ειΙ Π'οι·ιιιε ΒεΙιιιιει·Ζειι ιιι άεε Βιιτι·ειιιιτάτειι,
ΡετεεειΙιεειειι, ιιΙ εε ιιιειει ΜΙιιτει·ιιΙ. Οοιιιι·ειετιιι·ειι.Μ.ιιιιιιιιιΒειι
ειιιά εεΙτ.ειι, τι·ετειιει·ει; Ιιει Μει·Ιιεειιιιιι·εεείοιι πιιι”- Ρε.ι·ειρΙε·
Με Μιά Αιιεεει1ιεειε άοΙοτοειι..
_ Βιει,ι.τ ιιοεε: Μι θειι·ιεειιετ Με ΚγρΙιειιε εριΜννιιιΚΙιε;. Ιιἱει·
ι·ιιιιά, 'ΓιιΙιει·ειιΙοεε ειιάει·ει· θι·,ι;Μιε, Αιιεε;ειιε ιιι ΗειΙιιιιις
ερι·εεΙιειι Πιι· Μάθε.

Ρ ι· ο Β ιι ο ιιε: θεια ιιιιἔάιιειἰε.

'Ι' Ιιει·ιηιιε: Βιιιε Ορει·ε.ι.ιοιιΜ. Μ! Οιιι·ειιιειιιειι ιιιιά Βάι·
εοιιιειι ιιιι ΑΙΙΒιειιιειιιειι ειιιιεεεειιΙοεεειι. Με Βιιοιιι.οεειι Μιά
Βειιιιιοεεεειιε ιιιιιι;εεειμ..

Ιιιτ.ιενει·τειιι·ειΙε 'Ι'ιιιιιει·ειι.

Ι. Β ιι Θ
.
ι· ιι ά ιι ι· ε
ι Ι ε - Προιιιε, ι.ιιιιει·οιιΙϋεεΜεεεειι, Βιιε!ιοιι

άτοιιιε, Βειιιιιοεεεειιε. 'Ι'ει·ετειιιε.Βιιιά Γεω ιιιιιιιει·εεΙιτει·.άιιτε!ι
Ιιι·εεΙιειι Με Βιιι·ιι εεΙιι· εεΙι:ειι.
Π. 1 ιι τ.ι·ειά ιι "Με - Ε'Ηιι·οπιε, ΓιΕιι·οεει·Ιιοιιιε. ΒιιτΙιοιιιε,
Αιις1οιιιε, ΤιιΒει·ΙιεΙ, Νειιι·οιιιε,Ρειιιιιιιιοιιιε.()γετιεει·ιιειι,Ε.ε!ιιιιο·
εεεεειι, (Μιι·ειι, Με Με ιιιιτει· Ι εειιειιιιιειι, Μι ()οιιιριεεειειι

Μ
ιά Βι·ιινειεΙιιιιιε; άει· Κει·Ι:ιιιιΙιει.ιιιιπ, άιιι·εΙιιιιεειιειι Με Βιιι·ιι

εε ΜΗ·
ΙΙΙ. Ιιι(ιι·ε,ιιιεάιιΙΙάτ-(Μιοιιιε Μιά Βιιι·Ιιειιιε (Με ιιιι·ειι
νει·ιιιιιοιιειι), 'Ι'ιιεει·ΙιεΙ, (άιιιιιιιιειι.Ογειιεει·Ιιειι; Μειάιει· ,;;ειι6ι·ι.
ιιιιειι Με (ιιιειι: Βεερι·οειιειιε)$γι·ιιιΕοιιιγειιε.Βιιιά ιιιειετεεΙιτάι·.

ΑειιοΙοειε.
'Ι'ι·ιι.ιιιιιειιερἱεΙειι ο". ειιιε ΒοΠε ιιι άει· Βιιιετειιιιιιε άει· εειι
τι·ιιΙειι (3Ιιοιιιε; Μι άάι·ι'ειιΜε ννοιι1Με Με ε.ε;ειιτερι·ονοεετειιι·ε
ιιει ΜεΙιει· εειι!ιιιιιιιιει·ιιάει·ΑιιΙιιΒε Ιιετι·εειιιειι.

Ε
!
γ ιιι ιι ι ο ιιι ιι ι ο Ι ο ιι
· ι ε

ειρεειεΙΙ
άει· 'Ι'ιιιΜιι·ειι άει· ΗΒιιι:ει.

.Το ιιιι.ειιάει· θι·6ει-ιεάει· εεεΙιννιιΙει:- Βειιι- οάει·Μιιιιιιιιιιιιι
εγιιιρωιιιε; 8ο ιι ιιιει·πειι άιιι·εΙι Ψιιι·ι·ιεΙΜειοιιειι - ειε ΙιεΙιειι
Με τ ιιιειι ιιειιι·εΙΒιεεΙιειι (Πιει·τιειει·.Με Βιιιιι.Ιιγρει·ε.εει.Ιιεειε
ιιιιά ει·ρεε 2οετει·.ννιΠιι·ειιά Με Ιιειιιι ννιι·ΙιεΙιιιιιιοι· ιιιειιιτεει
άετεεΜει ειιι'ττετειι, ειιιά ειε Με ιιιεΙιι· ειιιεειτιε;. Πιιιιιι Μάι
ιιιιιιιι.ςεεγιιιριοιιιε- Ρει·ιι- ιιιιά Μειιοριεεάειι, Μι Μιά οιιιιε
ΑιιειεετΙιεειε, Ιιεεοιιάετε ινειιιι Με ΜΜΕ ιιΓάειι·ι: Μιά. ΑιιεΙι

Β ι· ο ιν ιι - Β ε η ιι ε
ι ι· ά'ε ΜΙιιιιιιιιε »Με εεοΙιε.εΜετ. ΑιιοΙι Ιιἱει·

Ιιοιιιιιιειι ννιιΙιεΙεάιιΙειιεγιιιρτοιιιε (θτειάειιειι, 8εΙιΜει·ιΙιιιίιιωιειτ
ειιι2εΙιιει· ννιι·ΙιεΙ) νει. Βιιι Μιάει·εε Βιιά ι:εΙιειι Με Με.ιΙιι.ιιιιιο
ι·ειι; Ιιει εειιττε.Ιει θΙιοεε - 8γι·ιιικοιιι)ιεΙιε.Μι Ζει·ειάι·ιιιι,ε;άει·
νοι·άειάιάι·ιιει·- ΜιιεΙιεΙετι·ορΙιιε, Ιιει Δει·ετάι·ιιιιε·άει· νοι·άει·
Μιά Ηιιιτει·Ιιει·ιιει·- ιι.ιιε!ιθγι·ιιιςοιιιιιεΙιε Μιά Ιιειιι·ιιιιεάιά'ιιεει·
Αιιειιιιειτιιιι€ ιεειιιιιι·ι: ειπε ττειιενει·ειιΙε ιιιγειιιιε. Πιε Πιιι'ει·ειι
ιιε.Ιάιε8·ιιοεε ιιΠει· ΒάεΙιειιιιιιιι·Ιιετιιιιιοι·ειιιετ εειιι· νες, ιιιιιιιιι
ιιιιι διεπει· νοι·ειεΙιτ @πειιι πετάω.
Θε ε· ιιι ε ιι τ ά ι ι

ι ε· ιι ο ε ε: Με Μ: Μι ειιιι·ιιι·,ε·ιεεΙιειιιΕπι·
ει·ει(ειι νοι·Ιιεάιιιειιιιις.

Ιιειτιιιι8ειιι·ι(ει·Ιιτεειιιιιι€. 8εειιιιειι(ειιιιμιοιιιε.
Δ. Οἱιετεε`(ὶΙεἱεΙιεειτἰεε ΗειιιιιιΙει;ιε, Βειιιιιει·2ειι Μιά Ηγρει·

Η ιι Ι ιι - ενειιιιιεΙΙ Αιιάετιιεειε άει·ιι.εετΙιεειειι,ε.ιιεΙιΑιιάετιιε<
ιιιε.ι·Ιι. Βειαειιιι.ειι θει1ε. Β εάει·ειειι ΜιΠ. εει·νιοεΙιε, Μ·

.ερεειιεειιε Ρει·ερΙει:ε εΙ-τοριιιεειιε Ιιειιιιιιιιιιε,·άει·
Ιει· Βιιι.ι·ειιιιτά.τειι. ιιιιιι.ειει·ιιοεΙειάειιιεειοιάεε`

·ιιιιάοιιειιΙΙ:ιτεε,άετ ΝεΓειι
νοι·άει·ιι Ηε.Ιε- Μιά εάει·
ΜεΙιΙιεΙιειι ΝεεΙιειιιιιιιε
Μιά Ιιεεἰοιι άεε ΡΙιι·ειιι
ειιιι (Μπι Μι τειεειιειιι
Εκιιιιε.

Β. Η ε.Ι ε - ΒιιεειιεεΙιε Ιιειιιιιιιιιε· άεε Ατι·οριιιεεΙιε,εεΜιιά'εεειι
ιιιιτ ΑιιιιεειΙιεειε

Ιιι·ειιΜε ΑιιεεεεΙιεειε ιιι Μιά 8εΙιιιιει·πειιιιιι ι;ΙειεΙι
άετ ιιιιτει·ειι Βιιιι·ειιιιιάτ εειιι€ειι Αιιιιι. ΑιτορΙιἱε
Μιά ιιιιιει·ειι Βιιιιηι(Μ.ΙΙ'ιε,ειιι ΟΙιει·ει·ιιι ιιιιά άει·
ειιειι Μι άει· ΠΙιιε.ι·εειι.εΒειιιιιτει·.Βει Βιιιιιοιι άει·
άεε Βε!ιι·ειιιτειι Αι·ιιιε.Ι. Ι)οι·ειιΙινιιι·πεΙ ΜΜΜ

Β ω” ερειετιεεΙιε Ρ.ιιι·ε.-ιιιιά ΜεΙιτετει·ι·εά.8·ΙειεΙι
ρει;ιε ιιιιά Αιιεεετιιεεἱε εεΜεειι ΡιιρΠΙε.
Με ειιι· 2

.

Βιρρε.

(Τ. Ποι·εε.Ι- Ο(τ Ιιεεοιιάει·ε
ιιι ει τ Κ.

ιιιιιιειιι.νεΙ- ε·Ιειειιεειιιςειι Βειιι'ε, ε;ε- ιιιιιιιε·

1 ιι ιι 8 .

άειιιΙἰεΙι Βι·ει ΙιεΙΙιεειιι8ε, άε.ιιιι

Β ι· ο ε· ιι - Β (ι τ
ι ιι ιι ι· ά ' ε ΜιτιεΙ(ϋι·ιιιιε;εθειιιιιει·ιειι.

ΙάιΙιιιιιιιιι;. Βρετει· ε εειι-Αιι·οριιιεεΙιε ΠΠιιιιιιιιε ά
.

'εεΙιεΡιιτερΙεΜε άει· ειπε. ΒειιεΙιιιιιιεΙιεΙιι.
¦ΑιιιιεειΙιεειε Με Βιιιιιιιί”.

Π. Ε ε ιι - ΈεΜειι άεε Ράτε1Ιει·ι·ε-ΝΙιιιτιιιΙε Βειιιιιει·Ζειιειιιεει
άειιιιι ε ι· Ιι.εάειιεε, άειΙιει ΡιιεεεΙοιιιιε.%ιε 1

.

Ρ!. ΙιιιιιιιιιΙιε,απορει
1. 1

ι
ε ιι - ΒΙε.εειι- ιιιιά Μεειάει·ιιι-ἔεεΙιεΜάιιιιιιιιε; ιιιιά Απει

ά ε ιι ιι ιι - .ειϋι·ιιιι€ειι ιιἱειιτεειιι·ιιιιε-ετιιεειε ιπι εεΙΙιειι (ιΡειιιει.

ε ε ιι νι: ε 1 - εεριά;;:: Βρειει· τοτεΙε Ρει.ι·ιιρΙεειε
Ιιι ιι ε. ά. ιιιιτει·ειιΒιιτι·ειιιΜπειι.

2
.

Βιιει·εΙ-= πιει ιι ιιι· Βε ιιιειιτεγιιι ιιτειιιε; :πιο ΙιιεεΙιε
ιιι ει

.
ι· ιι . Μιιιιιιιιιις άεε ά)ιιτει·εεΙιειιΙιεΙ'ε Μιά άεε ιιεεεε,

άει· Βιιει·εΙΜιιεειιΙετιιι·(ειπ 1
-

άειιιιι 2-εειιι;;) Απε
ετΙιεειε Με ?Με ει.ιιάει· Ηἱιιτειεεἰτε άεε ε;ε.ιι2ειιω”, Μι άειι θιειιιτει!ιειιΜιά Με Ι)ε.ιιιιιι. Ρ ι· ά ιι ε

ιιιιά τοκε.ιεΒΙεεειι- ιιιιά Με.ει.άει·ιιιΙΜι
ιιι ιι ιι ει, Ιιιιρειειι2. ΡειιΙειι άει·Αειιι1Ιεεεειιιιειιι·εΠεκ.
Μι ΜΜΜ ει·Ιιει.ΙτειιειιιΡε.ιεΙΙειι·ι·εάειι.

Ε. ()ιιιιάει. Ήιιιά ιπι ΑΙΙε;ειιιειιιειι εειιινει· νοιι άειι Τιιιιιοι·ειι

ε ά ιι ι ιι ε.. ι άεε Ιιειιάειιιιιε.ι·Κ'εΜι ιιιιιει·εεΙιειάειι. Με.ιι ιιεεειιτε
.Με Γοιιιι άει· εειιειιιΙειι Πεϊεετε!

-----..4-$--ο ___-...-.ζ -.--. ----~ἱ Έ·



Με Τ.*ετΙιεΙιειιω· 8εΙιιιειιτεΠει:ε, :Ιει· ΒΙ:ιεε ιιιι:Ι :Με Πω::
:ΠιτιιιεΙει ιιι άειι Πιι.ΙΙειι Α, Β ιιιι:Ι Ο ιιΙιιιΙΙ::Ιι. Αιιι'ε.ιιεε ειιι:Ι
:ΠεθεΙιιιειιτειΙειε ιιιειει εεει.ειεετι (ΟΙοιιιιε!). :Πιιιιι εεΙινιΙιι:ιειι
ειε :ιΙΙ:ιιιιΙιΙιεΙι ειπα. ΖιιιιιιεΙιει ΙειεΙιιε ΒΙεεειιει:ιτ:ι:ι ειιι. ειι:1
ΠεΙι ΙιεΙ ωτ::Ιετ Ωιιει·εεΙιιιι:ιειιιιιετΙιι:εεΙιιιιιιε ι·ϋΙΙΙ:ιε :ιΙιιιιιιιιε
:ΠιτΒΙεεε :Πιό εεε Πεει:Ιει·ιιιε. Με ειι·ορΙιιε::Ιιειι ΙΙ:ιιιεΙ:εΙιι :ιε
εειιει·ιτειιιιιεΙιτ.

νει·Ι:ιιιι ιιιι:Ι Αεε:τειι.ε;.
Με ει::τε.:ΙιιτεΙειι 'Ι'ιιιιιοτειι ειιιι:·Ι::Ι:εΙιι εΙ::Ιι τεεεΙιετ :κι ειιι
ι:ιιιι Με :Πε ιιιιτ:ιι:Ιιιτε.Ιειι,ιι:ι.::ΙιΠο τεΙεγ Πι 18 _ι·εερ.27 Πο
ιισ.ιειι.

Ι) ι ε:ε ιι ο ε ε.
ΙΠεεεε θε.ριιεΙ 8·ΙεΙι:.ιιοεΙιτιιε.Ιε:Πε ε::Ιιοιι ιιι :Ιει· Βγιιιρτοπι::
ι:ιΙοειε ει·ινιιΙιιιτειι θεειεΙιεεριιιιΙ:ιε ιιιι· Τι·ειιιιιιιιε νοιι Τ:ιιιιοτειι
ιιιι:1Οιιτιεε :ιετ ΙΝιτΙιεΙειιιιΙε. Ζει· Β'εειειεΙΙιιιι€ άει· θ ε ιιιε ιι :
Με ε·ιι ο εε. Με ειε Μ: ::Ιιιτιιτε·ιε::ΙιειιιΒΙιι€τεΙΐειι Μ:: ι Με,
ε: ειιιε :.;ειιειιε Τ:ι.ΙιεΙΙε :ιετ εειιεΙΙιΙειι ιιιι:Ι ιιιοιοι·ιεεΙιειι ειιιει·
νιιιιοιιειι (νοιιι ΒΙΙ::Ιιετιιιι:ι.ι·Ι:ειιεε·εΙιειι:Π ΙιεΙεεεεΙιειι. Μειι Ιιε
ιι::Ιιιε ειιεΙι :Πε ινΙ::ΙιΠεε ΤΙιετεε::Ιιε, :Πιεε :Πε Η:3Ιιε :Με ΙΠΠ
ΙιεΙε ιιι::Ιιε :Ιει·ΙειιΙ8ειι άει· εεε :Ιειιι Μει·Ι: :ι:ιειι·ειειι:ιειι Ι'ν:ιι·ιεΙ
ειι:ερι·ι::Ιιι (εε ειιιερτιιι:ει ε. Β. :Πε 1. Ποι·εεΙυνιιι·εεΙ Με :Ιετ
Η:5Ιιεεεε 7. ΗεΙειι·Ιι·ΙιεΙε ιι. ε. π.) Ε`ετιιετν:·ιτ:Ιεπι' :Πε :Ιιε.ε·ιιο
ειιε::Ιιε Π7ιεΙι:.18·Ι:εΙΙάει· ι·ε:ΙΙ:ι.τΙΙΙιετ :Ιειιι ειιε.εετΙιεΠεεΙιειι θε
:κι ΒεΙεεειιειι ΙιγρετεεειΙιειιεεΙιειι Ζοιιε Ιιιιιεεε·ιεεειι. Ι)τιιεΙ:
επιρι·Ιιι:ΠΙ::ΙιΙ:ειτειιιιεΙιιετ νΙ7ιι·Ιιε1Π:: ετει.εειιι Ιιε:ιεΙιιειιεινεττΙιεε
Βιιιιριοιιι. ΙΙ:ι.ιι εει ειειε Ιιεειι·εΙιι: :Πε 8εΒιιιειι:ΙιεΙιε άεε οΙιετειι
Τιιτιιοττειι:Ιεεει: ΙιεεΠιιιιιιειι :ιιι:Ι ει·ϋΙ'Ε:ιεάειι ΠΠι·ΙιεΙε:ι.ιιε1εΙιετ
Ιι:3ΙιετΜε ει: ιιιε:Ιτι8.
ΙΠε Ρ ι· ο ε; ιι ο ε ε ιε: ::νειιιι ιιΙεΙιι. εΙιιι·ιιτε;ιεεΙιε Βιιιι”ετιιιιιιε·
:ΠιτθεεεΙινι·ιιΙει εεΙιιιει Με: :ι.Ιιε:ιΙ:ιτεεΙιΙε::Ιιι:. Με Ί' Ιι ε τ ερ ι ε
Π:: ::Ιιιι·ιιι·ειεεΙι, ιιιιιιεγρΙιΙΙΙιΙεεΙι :ι:.Ιετεγιιιρτοιιιε.ιιεεΙι.
ΙΙΙ. 'Ι'ΙιεΙΙ: Με θεεεΙι:νϋΙειε άει· ρετιρΙιει·ειι Νει·νειι.
ν ι ι· ε Ιι ο ιι:'ε ιιτερτϋιι:εΙΙ::ΙιεΙΠιιΙΙιεΙΙιιιιε Πι ννειΙιι·ειιιι:Ι ίειΙε::Ιιε
Νειιτοιιιε Ιει ιιΙ::Ιιτ ιιιεΙιτ ε:ΙεΙιΙιεΙΙιει;, εοιι:Ιει·ιι Ιιει Με: εΙΙετι
Τιιιιιοτειι Ιιε.ιι:ΙεΙΙ εε εΙ::Ιι :ιπι ειπε ννιιοΙιετιιιιε; άεε Ιιιιι:Ιεε·,εινε
Ιιι:;ειι Ρει·ιιιειιτι:ιιιιε (ΖΙε:ι·Ιετ). Πιο εΙ1ι.ι·Ι:ειε Βιι:.:νιεΙ:Ιιιιιε
νοιι Νετνειιε·εννεΙιε Πιι:Ιετ :Με ΙιεΙ άειι ΑιιιριιωιτΙοιιειιειιι·οιιιειι,
:Ιο::Ιι ΙιΙεΙΙιι. εε ίτε.€ΙιεΙι, ιιι :νΙεινεἱι :Πεεε ει: :Ιειι Τιιιιιοι·ειι ειι
2ΙΙΙιΙετι ειιι:ι.
Ρτεε:ΙΙΙε:ιιιοιιεει.εΙΙετι Πιτ :Πε ΒΙΙ:Πιιι:: νοιι Νειιι·οιιιειι ειπε άει·
Πε:Ιιετιιιε- ιιπά 1εεΙιίε:Πειιεετε.ιιιιιι.Ι)ιε Τιιιιιοι·ειι ειιι:Ι ε:ιΙΙιε.ι·
ιιιι:Ι οι: ιιιιιΙΙΙ εΙ (ΓΙΙιτοιιιε. ιιιοΙΙιιεειιιιι ιιιιιΙιιρΙει:), ει.:ι::Ιι Ιιϋε
:Με (Νειιτο-ΒΙΙιτοειιι·οοιιιε :Με Μγι:οιιιε). Βιιιε εεΙιιε ΠΠιι·οιιι
ΙιΙΙ:Πιιιι; :ιιι άειι Νει·νειιειειιιιιιειι Μ. :Με ρΙει:Ποτιιιεο:ιει· Πετι
Ι:ε ιι τιε ιι ι· ο ιιι (Ρ. Β τ ιι ιι ε). νοιι ρτεΙ::ιε:ιΙιειιι Ιιι:ετεεεε Π::
:Με Ιιε:1Πεε ΠοτΙ:οιιιιιιειι νοιι Τιιιιιοτειι ιιι άει· ΟτΙιιτε,
Με ε) ι·οιιι θρΙ.ιειιε ιιιι:Ι εεΠιετι8εΙιει:1ειι; ε) νοιι :Ιει· ΟτΙιιιε
εεΙΙ.ιειιιιιεεεΙιιι Ι:ϋ:ιιιειι; 1ε:ειετε Πιι:ετεεΙιει:ιιιιι:τ Ιιετει:ει οΓι
δ::Ιικ·Ιει·ιςΙ:ει:ειι. Βιιιε Ιιεεοιι:Ιει·ε Ποιοι άει· Νειιτοιιιε ΙιΙΙ:Ιειι
:ΠεΤιιεει·ει:Ιε :ΙοΙοι·οε:ι.
Ι)ιε Ί'Ιιει·εριε εΙΙετ ρει·ιιιΙιει·ειι Νει·νειιε·εεεΙιννϋΙετε ἱεΙ
ιι:ιΠιτ1ΙεΙιτεἱιι εΙιΙι·ιιτειε::Ιι; :ΙοεΙι ΙιΙΙ:ιειι :Πε Μιι1:ιρΙιεΙιετ. :πιά
Αιιε:ιεΙιιιιιιιε εοΙεΙιει· Τιιιιιοι·ειι οι: ε::Ιι:νετ ϋΙιετινιιι:1ΙΙ:ιΙιεΒιε
:ιετιιιεεε.
Βειε νοτΠε ειι:ἰε νΙἴετΙ: άει·: Με ιιτιιΙ”:ιεεειι:ΙεΜοιιο;τε.ρΙιΙε
:ΠιτΘεεεΙιννι1ετΙεΙιι·ε άεε Νει·νειιεγειετιιε Ιιετι·ειεΙιΙ:ε: ν:ιει·:ιειι.
νοιι :Πεεειιι διε.ιι:ΙριιιιΙ:ιε ειπεΠ: εε :Με ίιιτει·εεεεε εεΠειιε άει·
ιιε:ιτοΙοε·ιε::Ιιειι ΙνεΙι ει::Ιιετ. Πο::Ιι Ιιιι: εε ιιο::Ιι ειιιε ιιιι:Ιετε
Ιιεε::Ιιτειιεννει·ιΙιεΑιιιε;ε.Ιιε; εε @εεε ιιιιε ειιιειι ΕΠιιΙιΠ::Ι: ιιι :Με
θεΙιΙετ :Ιει· Η ι τ ιι ο Ι: ι ι· ιι τ ε·ι ε ιιιι:Ι ΙεΙιι·ι ιιιιε :Πεεεεοτε: ιιειιε1·
:ΙΙιι:;ε ενΙεΙιτιε·εεινοτ:ιειιε θι·ειιηι;εΙιΙει :ιετ Ιιιτει·ιιετι ιιιι:Ι άει·
::Ιιιτιιτε·ιεεΙιειιΠαω:: :νΙΙι·:ΙΙ:τετι. Βε.ε ΘεΠΙΙιΙ :Ιει· ΟΙιιιιιιε.::Ιιτ,
ιπι: :Ιειιι :Ιετ Νειι1·οΙοε;εΙιιεΙιει· :Ιειιι :ιιι 'Ι'ιιιιιοι·εετεΙιι·ιΒι·ΙιτειιΙ:
του ε·ερ,·ειιϋΙιετετειι:Ι.ιιιιιεε :ΙετιιεΠι·ιεειι Βεετι·εΙιειιιι:ει::Ιιειι,:Πε
Π ο ε ει.ΙΙ τ.:ι ι :ι ε ε 'Ι' ιι ιιι ο ι· ε ει: ει·ετιιιι:Ιειι. Ιει. :Πεεε ε::Ιι:νιε
τιμ ΑιιΙΒ·ειΙιε εεε·ΙΙΙ::Ι:Ι, εε Ι:ετι ιι εε :Μπι εΙιιτιιι·ειεεΙιειι Βιο
ιιι·Πΐ8·εΙΙιι:;ειι, ειιιε ΗεΙΙιιιιε ειι::Ιι άοτι.Μι ετ2ΙεΙειι. :νο Με νοτ
ΚιιτΖει1ι ιι:ι::Ιι _ιε:Ιε Ηοιιιιιιιι8· :ι:ιίε·εε·εΙιειι ιι:ιετ:ιειιιιιιιεετε. νοιι
:Πεεειιι 8:::ιι:ΙριιιιΙ:ιε εεε ε: Β τ ιι τ

ι
ε ΙνετΙ: 8.11::ΙιΠΠ· ννειι:ει·ε

Κι·εἰεε νοιι ει·οεεετιιΙιιτει·εεεε. ΠΙε Κειιιιιιιιεε άει· Ηιι·τιιιιιιιο
του :ετ ειιιεΙι Πιτ άειι ρι·εΙ:ΠεεΙιετιΑπ: ::νιεΙιτ.ιε,3εΐι·ΙΙΙιεει:ιεει·
:Πε Πιε.ειιοεε ε·εειεΙΙΙ :Πω ιιπά _ι

ε

:;ειιι:.ιιει· :Πε ΒεοΙιεεΙιτιιιιε
:Με ΚτειιΙ:Ιιει:ενει·Ιειιίε Μ, ιιιιι ε:ι ιιιεΙιτ Μιά :Μπι ο:: εμε.:
επι ειι,εεεοεειιειι Νει·νειι:ιτειε :Πε ε::Ιιινιει·ιεε Αιιι'εειΙιε :ιετ
ιοριε::Ιιειι Πιιι,:;ιιοεΙΙΙ: ει·ΙειεΙιΙ:ει·ι. Πει· επι' θττ:ιιι:Ι :Πιτ::·ειιιιιιειι
Β:ι::ΑΙ:Ιιεειιοεε Π:: :ι.Ιιετ:Πε Ιειειε εΙιιτιιτεΙε::Ιιε Ι·ΠΠε

ιιι|ϋΒΙιεΙι.ο ε ε.
ΡτοΙ. Ι. Ρ. Ρ :ι ινΙο ε: : ΠΙε ΑτΙιειι άει· νετ:ιειιιιτι:;ε:ιτ:ιεειι.
Αιιτοτιειττε ΠεΙιει·εειειιιι:; εεε :Με ΒιιεεΙεεΙιετι νοιι Πτ.
Α. Ινε.ΙΙ.Ιιει·. Μ:: ειιιειιι νοτννοτι ιιιι:Ι Ζιιειιτεειι :Ιεε
νετιιιεεετε, εοινιε ιπι: 17 Τει:ιεΙιΙιΙΙ:Ιιιιι:Ξειι, Ιλ'ιεεΙιε:Ιειι,
νετΙ:η; νοιι δ. Π'. Βει·ειιιειιιι, 1898.
Βιιιε ΒεΙΙιε νοιι ει:;ε:ιει·ιιιςειι ιιιι:1 ΙιΙΙ::Ιιετ Ιιιιετεεεειιτειι ει:
ρει·ιιιιειιιεΙΙετι Βιιι:Πειι ΙΙΙιετ :Πε ΡΙιγειοΙοειε άει· νετ:Πι.ιιιιιι€ε
:ιτιιεειι Ιιεε·,ειι :Πεεειι 8 νοι·Ιεειιιιεειι ε:: Θτιιιι:Ιε; :ΠεεεΙΙιειι
2ειιιι·ειι νοιι άει· ι·ΙΙΙιι·ιεειιΤΙιεΙΙ,:.ςΙ:ειΙ. :Με νοιι Ρι·οι'. Ρε. κι:1οιν
εΙεἰτειειι :Πι ειοΙοε·ιε::Ιιειι Ιιιειιιιιιεε. Ιιι άει· ει·ει:ετινει·
εε:ιιι,ετ:ζιεΙιτ ει· εεεεΙιειι2ιε Αυτοι ειπε εΙΙις·ειιιειιιεΠεΙιετειεΙιτ
ΙΙΙιετ :Πε Αι:: ιιιι:1 Ι:νειεε άει· :ιιιεεειεΙΙΙειι νετειι::Ιιε ιιιι:Ι με:

Ιδό

:Ιειιιι ιιι :Πιτ εν:·εΙΙειι ν:ιτΙεειιιιε και· 8εΙιΙΙ:ιετιιιιε :Πιτ ΠτΙΙεειι
ΙΙιΜΙ:::Ι:εΙΙ. Μι.Ιιι·ειι:Ι :Ιετ νετ:ιειιιιιιε· ιΙΙιετ. ΒΙεεε 'Ι'Ιιειι:ιτΙ:ειι
τΙ:ιΙιιει. ειεΙι ιιι _ιε:ΙετΒεεΙεΙιιιιιε,·-ιι:ιεΙι ΠειιΒε ιιιι:1ΒεεεΙιιιιι'ειι
Με:: άει· ΝιιΙιτιιιιἔ. 8οννοΙιΙ :Πε Π:: ειι:Ιτιιεειι, Με ειιοΙι ω::
Ρειιει·ειιε ετ€ιεεεειι ΙΙιτειι δε:: Με: Ωιι:ιιιιΙΙ:Μ ιιιι:Ι ΩιιειΙΙΙ:ϋ.::
@Με ειιιερτεεΙιειι:Ι :Ιει·Ω:ιιιιιΠιιιι ιιιι:ι Ωιιιιιιιιι.ι :Πιτ ΝιιΙιτιιιι8,
ειε εοιι:Ιει·ιι :-.γει·ε:ιε:Ιεε_ιειιι:τεΠετιιιειι:: Μ. :νεΙεΙιεε επι· νει·
:Ιε:ι::ιτιεάει· εειιοεεειιειι Νε.Ιιτιιιιε· ιι:ιιΙιννειι:Πε Ιιιι. «Με Ι›ε
ιι·εΙΙ'ειι:ιειι Ι)τΙιεειι ει·Ιιειιειι εΙεο ιπι:: νετειιιιι:Ι». ΒΙε :Π·ιιτε
ιιιι:Ι Πειτε νοτΙεειιιιε; ΙιεεεΙιεΙ'Ι.ιεειι εεε ιιι:: άειι Ιιιιιετνε.τιοιιε
νει·ΙιΙΠιιιιεεειι: :Πιτ νε:,:;:ιεΜ. άει· εε::τει:οι·ιεεΙιεΝει·ν τω· :Πε
Π: Βε:ιε ειεΙιειι:Ιειι Βι·Ιιεειι, ετ τες: :Πε ΑΙιεοιι:ιετιιιιε· :ιιι ιιιι:1
ΙΙΙιετιιιΙ::ιειι :ιιι:Ιετει·εεΠε ειι::Ιι Ιιειιιιιιειι:ιε ΒιιιιΙΙιεεε. Ζν:ιεΙ
Γε:ιιοτειι ειιι:Ι εε, :Πε Με Βι·τεε;ετ :Ιει· ΙΙειςειι:Ιι·Ιιεειι ;;εΙιειι
ιιιΙιεεειι; :Ιετ ΑιηιετΙΙ: Με ρεγεΙιΙεεΙιει· ΙΙ'ειετοι· ιιιι:Ι :Πε εΙιειιιι
εεΙιε ΕΙιε;ειιεεΙιεΓι άει· ει: :;ειιιεεεειι:Ιειι Βρειεε. Ι)ετ Αιηιειι::
Μ: άει· ειπε ιιιι:Ι ιιιειεΙι::Ι:ιειεΒι·τεεει· άει·Πεε;ειι:ιτΙιεειιιιετνειι,
::ΑριιοΠΙ Π: Βιιι'ι». Ιιι άει· θ

.

νοι·Ιεειιιιέ ΙιεερτΙ::Ιιι νει·Γεεεετ
:Πε ::ΙιειιιιεεΙιειι Βι·ι·εεει· :Με Ιιιιιετνειιοιιεερρετε.ιεε άει· Με.ε;ειι
:Ιτίιεειι. ΒεΙιοιι ννιιεεετ ΜτΙ:: ειιτε:ε·ειιάειιι` :Πε Μ:ι.ε·ειι:ΙτΠεειι,
ειιιτΙ:ει· :νΙτΙ:ειι Ε'ΙειεεΙιΙιτϋΙιε, Β'ΙειεεΙιεεΙ”:. Πϋειιιι:ι;ειι νοιι
Βιει·ει:ινειεε ειιι:Ι ιιιιινΙι·Ι:εειιι, εΙιειιε:ι νετιιι6ιςειι ινε:Ιετ Ρετ::
ιιοεΙι 8::ιτιιε :Πε ΠεεειιεΙιεοτι:Ιει·ιιιις ειιειιι·εεειι. - οτει: Μ:
:Ιει· νετ:Ιειιιιιια :Ιεε ΕΠινειεεεε ειιιετεΙιετι :Πε εΙιετιιΙεεΙιειι ΕΠ·
τεεει· :Πιτ Π:ιεειι:ιι·Ιιεειι. Πιο '7

.

νοτΙεειιιιιι; ΙιεεεΙι::Μει ειειι
:Με :Ιειιι ΙιιιιετνειΙοιιεεμρετειε :Με Ρειιετεεε. ΠΙε Πειιρ:.το11ε
ιςεΙιϋτι.Ιιιει· άει· θε:ιτε: :Ιει· ΠεεειιιιιΙιεΙ:: τω: Ιιεἰ :Με ΠεΙιετ
"Με ιιι :Με Βιιο:Ιειιιιιιι :Πε ΒιιιεΙιερειεΙιεΙ:ιτΙΙεε Ιιε:ιριεεεΙι1ιε1ι
:ΠιτεΙι εειιιε ειι:ιτε Βε:ιειιοιι ιιιι:Ι καιει· ,ετεεεΙιΙεΙιτ:Πεεε Βοι
ειιιιε ι·ειΙεειοι·ιεεΙι νοιι :ιετ θεΙιΙειιιιΙιειιτ άεε ΖννϋΙΙ'ιιιι8·ετ:ιετιιιε
Πει. Βιιιι·Ι:ε τω:: ειναι· :Πε ΑΙιεοιι:ιει·ιιιιε· εεε ΒειιεΙιερει::ΙιεΙε
τω:: επι, ει·Ιι:$Ιιι:ιι.Ιιετάειι ΘεΙιεΙτ :Με ΒιιΙ'ιεε :ιιι ι'εττειιεΙ:ειι
:Ιειιι Γει·ιιιειι:. ειιιεεει·άειιιιιι:: :ι.Ιιετ :Με Πει:: ειιι ει:νετΙε.εεΙΒ·ετ
Βττεε·ετ άει· Ρε.ιιετεεεεεει·ειιοτι Ρεγ::ΙιιεεΙιε Βι·ι·εε·ιιιις @Με
ΙιεΙ :Ιετ Ρειιετεεεεεει·ειιοιι εΠιε εεΙιι· ιιιιιετ:;εοι·:ιιιειε Βο1Ιε.
Πιε Ιε:ετε Ι'οτΙεειιιιιι· ν:Ι:Πιιετνετίεεεετ άει· Ρι·ειιιε, ει· ειιειιι
:Πε ΒτιιεΙιιιἱεεε εειιιετ ρΙιγειοΙοεΙεεΙιειι ΓοτεεΙιιιιι;ειι Πιτ· :Με
Ρι·ει:ιε ιιιιι2Ιιει· 2:ι ιιιειεΙιειι. Ι):ιεε :Πιτ::Ιι :Πεεε ειπε ΠεΙιει·
ΒΒΙΖΙΙΙΙΒ' :Πε ΡεννΙοε·'εεΙιειι ΠοτΙεειιιιε;ειι ιιιιεΙι :Ιειιτε::Ιιειι
ΚτεΙεειι ειι:ειιιιιιΙιεΙι ε;εννοι·:Ιειι ειιι:Ι. ε: ιιιιτ Ρι·ε:ι:Ιειι ιιι Ιιε
ε;ι·Ιιεεειι; ε.ΙΙειι Ιιι:ετεεεειιιειι εει :Πεεε ειιτεεειι:Ιε ΑΙιΙιειι:ΙΙιιιι:ι·ω: :Με ννιιι·ιιιε:ε ειιιρι:ιΙιΙειι. Α ιι ε Ι ιιι ε. ιι ιι.
Ηειι:ΙΙιιιεΙι άει· ΙιετιιιεεΙοειε ιιιι:1 ΒΙιιιιοΙοειε. Ηετε:ιε8ε
εεΙιειι νοιι Πτ. ΡειιιΙ Ηεγ ιιιιιιιιι. γνιω 189:ι_Αι:·1.θά
ΒϋΙ:2Ιει·.ΜεΙ“ετιιιιις27-29.
Ιιι τεεεΙιει· ΓοΙε,ε ειπε ιιιιιιιιιεΙιι·_ΙειιεΕιεΙ'ετιιιιιι·ετιετεεΙιιειιειι,
ννεΙ::Ιιε :Ιειι Ι. (Ι(εΙιΙΙ::ηιΐ από Ιιιιι”ιτϋΙιι·εΙιιιι:ιΠ. Β:ιτι:ι:Βε.εΙιειι)
Γετιι:εετεΙΙειι. Ιιι άειι ΙΛεθετιι:ιπειι 27 :ιιι:128 Ιιεε:ιτιεΙιι ειιιιιιεΙιει:
Ρτοι'. Η ο ρ ρ ε - Β ε γ Ι ε ι· :Πε τι:: :Πε Ρι·ει:Ιε ειιιιιιειι::ΜεΙιιΙ,:χετι
:ΙιρΙιτΙιει·ΠιεεΙιε :Με ετοιιιι:ιεε ΠτΙ:ι·ειιιΙ:ιιιιεειι άεε Ιιε.ι·γιιιι :πιά
άει· 'Ι'ι·:ιεΙιειι; Βι·. 8οΙ:οΙο ννεΙ:Ι Ιιιι: Ιιιι ΟειρΙιεΙ «Πει·γιιι:
ετΙ:τειιιΙ:ιιιιι;ειιΙιεΙ εΙιτοιιΙε::Ιιειιιιπά ΑΙΙΒεπιειιιΙ:ι·ειιΙ:Ιιειιετι» ::.ΙΙεε
ειιεε.ιιιιιιειι:ζεττε8·ειι,:Με Πει ιιιτει·ιιειι ιιιι:Ι ΡτειιειιΙ:ι·ειιΙ:Ιιειτειι,
εοινιε ειιιει· :ιεπι ΒιιιιΙ:ιεε ειιιἱεει· εΙιτοιΠεεΙιει· νει·,ε·Ι::ιιιι,:;ειι
Ι›εοΙι:ιεΙι:ει ινοτ:Ιειι Ιιιι. Ρι·οι'. Η ε. ιι ε ε πιο. ιι ιι με: ειιιε εεΙιι·
ιιι:ετεεεειιιιε ΠεΙιει·εΙεΙιτ ΙΙΙιει· :Πε ΙΙΙιεεΙιιΙ:Ιιιιιεειι άεε ΚειιΙΙ:ορίεε
ιιιι:Ι άει· Ι.:ιΙ'::τ:Πιτε. Ιιι ειιιει· εεΙιι· ρτ:ιΙ:Πε::Ιιετι ΑΙιΙιειι:ΙΙ:ιιιΒ·
νοιι Πτ. Β'Ιε.ιειιι Πιι:ιειι :ιει·ειιι' :Πε Ηγειειιε :Με ΧεΙιΙΙ:ορΙ'εε
:Πιό :Ιετ Βιιιιιιιιε. εον::Ιε :Πε 8:ιπιιιιει:ϋτιιιιεειι άει· Βιιιιε;ει· ειπε
ει:ειιιΙιι·ΙιεΙιε ιιιι:Ι Ι:Ιετε ΙιετειεΙΙ:ιιιε. Πειι $εΙιΙιιεε εεε Βειιι:ιεε
ΙιΙΙ:Ιειι Πτ. ιι ει.: τ

ι
ε ι·'ε «ΠΙΠειιιιιτεΙ ει: άειι Ιετγιι,:.;·οΙοεΙεεΙιειι

Πιιτει·ι·ιεΙι:» ιιιι:ι :Πε «ΡΙιο:οετεριιιε άεε ΚεΙι1Ι:ορΙ'εε», :τι :Ιειιειι
ΡΙιε.ιιιο:ιιε. Β::Ιιειιιιιιιι.άεε ΙίεΙιΙΙ:ορΙ'ΙιΙΙ:ιεε ειε. εεε::ΙιΙΙ:Ιετι :νετ:ιειι.- Με 29., :Με ΙΙ. Βιιιι:ιε ειι:_ιεΙιότειι:Ιει ΙΠεΓετιιιι:; ειιιΙιιιΙΙ:
άειι θειιΙ:ιεε :Με θερΠεΙε ϋΙιει· :Πε θγρΙιΙΙΙε εεε ΗειεΙιειιε από
ΝεεειιτεεΙιειιι·ειιιιιεε νοιι Βτ. Η ο ρ ιιι:: ιι ιι, :Πε «Ιιευτε» :Πιτ
εεΙΙιειι νοιι Πτ. Βετ8·ειιιιι·ιιιι, Με:: :Πε ι·ειεΙιειι Ει·Ι”εΙιι·ιιιι
:;ειι :Ιεε Αιιιοι·ε επι' :Ιειιι Ιιειι·είΐειι:Ιειι θτεΙιἱετε ιιΙε:Ιει·εεΙε:.::.
ειιι:Ι, :Με «ΡΙιετγιιεοεΙ:Ιετοιιι» νοιι Ρτοΐ. Ριειιι6.2εΙ: από
:Πε «ΠιεεΙιΙΙ:ιιιιι€ειι άεε ΒιιεΙιειιε :πιά ΝεεειιτεεΙιειιι·ιιιιιιιεε»
νοιι Ρτοί. Πε ιι εειιι:ιιι ιι. - Πε ΙΙει.ιετιιιιὶτΙιἱιι :Πε ει·ει.ειι 2

Βιιιι:Ιε :Ιεε Ιιει·ϋΙιιιιι.ειιθετιιιιιεΙννετΙ:εενοΙΙειε.ιι:ΙΙΒ νοτ ιιιι:1Μι·
ΙιοΙΤειι, :Πι.εεειιοΙι άει· 8

.

Βιιιι:ι ω:: 2ιιιιι ΑΙιεεΙιΙ:ιεε Ι:οιιιιιιειι
ΠΙΝ: Β ει

.
:ι Ιι ε τ.

ΙΙΙειιιετε ΙΙΙΙΙΙΙιεΙΙιιιιεε:ι :πιε ΙΙιετ:ιρειιΙΙε::Ιιε Ν:ιΙΙ:ειι.- ΟΙρτιειιιι ε::ΙιΙΙ:ιει·Ι: ειιιειι Γε.ΙΙ νοιι ΕΠΙιΙ:ιειε ριιιιει·εε.
Με., ιιι ιιιεΙ::Ιιειιι άει· εεΙιοτιιιιεΙιι·Ι'εεΙιΙιεεεΙιι·ιεΙιειιε8γιιιριοιιιειι
εοπιρΙει: Ιιεεοιι:Ιει·ε ιγριεεΙι :ι.:ιε,εερι·ιιΕΙ: ::νει·. Πει· 15 .]:ι.Ιιι·ε
ιιΙτε Κιι:ιΙιε, :Πιτ ΙΙι·ίΙΙιει·ΜεΙε.τιει :Ι:ιτεΙιεειιιε.εΙιτ Ιιεττε, ννιιτ:ιε
ρΙϋτ2ΙΙ::Ιι ιιει::Ιιειιιει· ΜεΙιΙΖειτ νοιι Ιιεί:ιε·ειι Ι:οΠΙ::ιι·:ΙΒειι ΙιεΙΙι·
εεΙιιτιετΖειιΙιεΙ'εΙΙειι. Ποτ 8::Ιιιιιει·2 εεεε Πει', ε:3Ιιοιι ιιι άει·
ΗϋΙιε :Με ΠιιΙ:ειι ΕΙιρρειιι·ειι:Ιεειιιι::Ιι ιιιιιειι νοιι άει· Μιι.ιιιπιιΙΙει··
Πιιιε ιιιι:Ι ειτιιΙιΙιε Με ειπ· ΨιτΙιεΙεει:1Ιε ιιιι:Ι :Ιειιι ΠιιΙ:ειι δεΙιιιΙ·
τει·Ιι1ε.ιτεΜε; ει· νει·εεΙι::·ιιιι:ι ιιε.εΙι 2ειιιιι:Ιιε·ει·Πιιιιετ :Πετε
ΠεΙι ιιιι:Ι Ιιιιιιει·Ιιεεε ετει·Ι:εε Ηιιιιιι:ετ- ιιιι:Ι Πιιι·ει:ι·ειϋΙιΙ. Νε.::Ιι
ειτ:ιε 48ειϋιι:Ιιεειιι ννοΙιΙΙιειιιι:Ιειι ιτε:: άει· 8::Ιιιιιετε νει·Ιιτιιι:Ιειι
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πιιι. Πι·ει·εεεεε ννιει1ει·ω. Πε εειεεεε τ1εεε Γο18·ειιι1ε8γιερ
“Με ειε: 8εεειοι·ι·εοε, Ρι.γε.Ιιειιιεε. Ρο!γειρειε, θΙγεοεετιε,
ε”ιεεει· εεε ει·οεεε 8ι:ενι·εεεε. 8εΙοεε ΑεΐεΙΙε εεΙιι·τειι ἰε
Ζννιεεεεει·ε.ειεεε νεε 24-48 8τιιει1εε Μεεετ. Ιε εεε 1θ`εεεεε
ειεε Ο. ειεειε1 ειιιεε εειι.ιεε, ονε1εε, ει·εεειεεε. ννε1εεεε
8ι.ε1ε. εετ 0,04 θα. νεος εεε εεεεεεΙιεεεΙιοε εεε εεε1εεεε.ει·επι
ΚεΙε εεετε.ειι. Πει· εεΙιεεεεΙιεεε Αεεεεεε· άει· Κι·ειιεΙιειε πει·
νε11ιι;ε ΗειΙειιε·. Πιε Βε1ιιιειΠεες εεετεει1 ει·ετειιε ιιι Εεεε
Ιεεε; εετ Πιε.ι. Ρεειεει εεεειιε Με! ιει·ιιεε θειιιεεε, Με εεεε
νει·Γεεεετε Αιιειαετ εεει Πιεεειιεει· ιεεοΓει·ε νεε Νει.εεε ειεε,
Με! ειε τ1ει·1εεειειιΙιεεε 8ι.ει·Ιιε ἱε Πενε1οεε νει·ινε.ει1εΙεΜιά'- ειεε Ζεεεει·ει·ι, ειε Πιιιεεειεει·. Με ΚϋΙε εεεεεεννιεεεε,
ειε εεει.εε νει·ει·εεεε. Αεεεει·ι1εει ινει·ι1εάει· Κι·εεεε πιιι.Νεε
εεεε εεε θγιεεεεεε εεεεεεεε..

(Βει·Ι. ΚΠε. ννοεΙιεεεεει·. 1899. Νι·. 1, Βει1εεε.)- Ρι·οΙ". νεε 8 ι.ει·εε (ΚΜ) ει". εΠεε·ε1ιειιι1εθτεειεεεεει·
Με Βεεοι·ειι·εει·εειτ εεε Πεειειιιιεε εεεεεειεΙ1ι.. Πι· ειεε. Μ"
άει· ννει·ιΙι εεε με· οε εεεεεεεεε Ηε.ειεοε1εειιιε εεε Πεειιιε
ειεε Με Βιεεεειιι.ιεΙ εἱε ιιει· 8ει·ιει.εει· εειε εεεε, _ιεεεει”ε1Ιε
νιεΙ εει·ιεεει·, εΙε άει· ννωειι άει· ε1ιεεετΙ1εεεεΒ1εεερι·ερει·ετε.
Εεεε εεεεεεει·ε Βει1εεεεες εεε Βιετειεεεε Με ναιι·εεειεεε
8ιοΠεε ιε εεε ειιιεΙι·ειεεεε ΠεεειοεΙοειερι·ερει·εεεε 1ιιιεε
8 ειιι·ε1ι εει' θι·εεε εειεει· εκρει·ιειεετεΙΙεε 8ιει1ιεε εει·εεεεε
εκει εεει·εεεεεε, ν1εΙΙειεει; ι1εεε ι1ιεεεε Ρι·ερει·ειεε ε1εε Αρ
εεει ει·εεεεειιι1ε ννιι·εεεε· εεεεειιετ.

(Πειιτεεεε ιεεε. ννοεΙιεεεεει·. 1898.Ντ. 51.)- Ρ. 11ει·ει·ιεε;ει· ειεεεεε1τ. εει· ιεεεεεε1εοΙιεε ΒεΙιεε‹1
1εεε εεε Ηεειοεεειεε Με εοεεε. εεεειιεεεε 8εεΙεεοΙιει·ε1ιιεςε.
Πι· ειϋεεε ειεεε '1'τοιεει· εειει· ειε Ηειιι. εεε ιι·ιει1ει· εεεε
εεεεεε. Πει·εε ειεεεε 'Τι·οιεει· νεε ειε θεειιιιἰεεεειεεε ρεε
εοεεε εεε ι1εεε άει· 'Ι'·ι·οιειιι·εεειει·ετ. Πει· 8εεΙεεεε εει. εε
ι1ειιι εεεει· εετ Βε.ει: 1ιεεεεεεε ΤεεΠε ειναι 8 Πεεεει·, ει· 11εειτ
ιε άει· Ηεει. νοΙ1εοιειεεε ?εεε εεε εεεε “ε εεεε Βεεει·Γ Με
ειεειιι ΙοεΙιειειι εειιεε ιιεεΙιειι νει·εεεεε εε εεετ ενει·ι1εε.Πειε
Λεω» εει. ειεε ι1ιεεε εεεει1ε νοι·ει·είι1ιεεεεννϋ.ει·ε.

(Πειιιεεεε ιεεε. 97οεεεεεεει·. 1899. Νι·. 1.)- Πεεεετε.ιιιι ετεΠιε 1ε άει· 8ιτειιεε· άει· Αεεεειειε εε
ιεεεεειεε εε Ρει·ιε 2 Ρετιεειεε νει·. ειε εε ειεειε Αεειιι·γεειε
εεε Αοι·ιεεεοεεεε 1ιιιεε εεε ειε ει· τΙει·εε εεεεετεεε 1ε_ιεειιο
εεε νεε θε1ειιεε16ειιιιε ε·ειιειΙε εεε. Πι· ι·ει·ιεε·ι; _ιεεεε εε
ιεεεεεε εεει· 5 ε·ειιε. ιι·εΙεεε Με Ψιι·εεειεεειι. εειεει· ΜετΙιει1ε
ει·ινειεεε. 'Τεεοι·ει.ιεεεΜε» ειεε ειεεεΙεε Με ειιρει·ιιεειιτε1Ιε
Πειει·εεεεεεεεε νοιι Πεεει·ε. ινεΙεεε εεεεἰε·ι εεεεε. Μ"
ιεει·ενεεεεε .1ε_ιεειιοεεε νεε θεΙετιεε ειεθει·ιεειιεε·ει'εειεεειι.
εεε ΒΙειεε ει·εϋεεε. Πεεεετεειι νει·ι'ε!ιι·ε εει εειεεε εεε
εειιιεεε 1ε_ιεει.ιοεειιίο1εεεεει·ειεεεεε: νεε ειεει· 2ρτοεεετε;εε
Ηε1ειιεεΝ$εεεε ιιι ρεγειοΙοε·ιεεεει· Κοεεεε1ε16εεες ε·ει·εεε
950 θιιιι. ιε ειε (Ηιιτεεε!εεεεεά εεεεειε.ε ειιιι·ει·Ιειει. Μιιε
ννιει1ετεοΙει1ιεεε1ε_ιεειιοεειι ιε 1ετει·νεΙ1εε νοιι 9-15 'Παρε.
Πε θεεεεε εεεεε·εε 10-90 Ιειεει.1οιιεε ειιι· Βι·ειεΙεεε· ειεει·
ειπε 1εεεε ΗειΙεεε·. - Η ε εεει·ι1 εει·ιεΙιτει. εε.εε ει· Με: ι11ε
εετ ετεοι31εἱε ειεει·ει·εε ΡΙΩ!εε νεε Αοι·τεεεεεει·γειεε Πει
Ιεεε· ει·ειεΙε εεεε; εεεε εει ειεειε ΡΙιιιειεει· Με ι·εειάινιτειι
άει· Ηειεειορτοε εεΙειε; εε ιειε, εεϊ ειεεειιι ενεεε ειε Βειτ.εεε
ειιιε ΒιιΙΙεεεεε ειι εειεςεε. Ηεεεει·τ1 ειιιεει ι1ε.ι·εει'εει
ιεε1·εειιιιι,ι1εεεειε 1ειεεειοεεε εεει· εεειεετε1ιεΐε ειεε, εεεεει·
ι1εει εϋιιιιιε ι1οεε ειειεεΙ ειε θει·ιεεεεΙ εεε ειπε εεεειγεειετι
εεΙιεε έδεσείοι·κε·ει·ιεεεεινει·άειι. Πι· Με _ιεεεεΐε1Ιε ειιι· ειεε
1ρτοεεειι.<;εθε1ετιεε16ειιεε εε νει·ε·εεεεε.

(Βει·1. εεε. ννοε1ιεεεεει·. 1899. Ντ. 1.)

Υει·ει1εεε1εε.

- Πει· ι1ει·εε εειιιε ΡοΙετι·ειεειι εεεεειιτε εΙει·ιιιεει·ετ Πι·.
Α1εκε ει1ει· ν. Βιι ιιι.·;ε εεε:1εεεειεε ειε 1. Με νν1εεει·ιιιιι
ειε άει νεε άει· ειεεεεεε Αεεεεει1ε άει· ενιεεειιει·1ιει'τεεεεε
8·ει·εειεεεε ενιεεεεεεεε.1ι.Ιιεεεε Βερει1ιι.ιοε εειεΙι 8ριιεεει·εεε.- Πει· Ποεεει. άει· 0ειι·ει·.<;ιε εε άει· Πε1νει·ειιει: .Τει·ιειιι·
ίΠοι·ρει.). 8ιεεεει·ετ1ιΠι·. Ζοεε·ε νεε Μεεεεετ'ι“εΙ, Με
εεε: εεεεειειει.ιεεεειε·εε εεεεει·οι·εεεεΠε1ιεε.
Ρι· ο ίε ε ε ο ι· εε άει· ε;εεεεειεε Πεἰι·ει·εἱιει ει·ιιεεει. ινοι·εεε.- Με Ο ε ει1Με εεε Με εεε άει·εε ειε Ρεεειοιιιιιιιιἔ
Ρι·οι'. Η ειιεε1'ε ει·1εάιμεε Πεει·εεεεΙ άει· Ρεει·ιεε
ε 01ο ειε εε άει· Κιεινει· Πεινει·ε1τε.ε εεεεε ειεε. Με ειε
Κιεε·ει· Με: ει·Γε1ιι·ι,Ρι·οι“εεεει· Πι·. 8. 1. Τ ει: ε ε ι·ινι ε ε κι
(1ιιήειν) εεε Ρι·ινε.ιι1οεεεε Πι·. Ι. Ρ. Ιιειιι1ε εε Με ςΚιειιν)
ι.;ειεε1εει..- Ζε άειε ι·οει 24.-27. Πει ε. Μ. ιε Βει·ειι ετετιεεεειιι1εε
θοιιε·ι·εεε ειιι· νει·1ιειιιεε; άει· 'Γεεει·ειιΙοεε
ιιιει·ι1εε,Με νετΙειιτει., εειιεεε άει· ιε1Ιιτει·-ειει1ιειειεεΙιεεΛεε
ι1ειειεΜε. 8. 8 Βο εεΞε . εειιεεε άει· Βιιεειεεεεε ΗεεεΙ1
εεεεϊι. ειιι· ενε1ιι·ιιες άει· νοΙΙιεεεειιιιόεειε Πει·εεΙειειεεειεεε
Πι·. ε. Βει·ιειιεοε εεε εειεεεε εεε ειεει8·ειι ε'ει·ειεε ι·ιιεει
εεεει· Αει·ει.ε ειε Αει·ει.ιε Ρε." Ι σε· ε ει εεεε Βει·Ιιε εει1ε1ε
ειιι.. Πιε Υγει·εεεεεει· Πεινει·ειιε.1. ειιι.εεει1ει εεε Ρι·οϊεεεοι·

άει· ερεε1ε11εεΡε.ιεοΙοειε εεε '1'εει·εριε Πι·. θε :Με ειε εε
‹11εεειε0οεει·εεε.
-Ζειε Οεει·ει·ει. εεε 1ΙΙΙιτε.ι·-ΗοεριεεΙε ιε
Π νει ε ε ε (Πεεεεει·ε·) κι άει· εΙιει·ε Λεει; άει· 27. Αι·ειΙ1ετιε·
Βι·ιε·ε.άεΠι·. Κ. ΡΙ_ι εεεεεεινιεεε1ι ει·εεεει: ννει·ι1εε.

·

- νει·ει.οι·εειι: Π Αιε 29. Μει·ε εε Βενε1 άει· ειιιετἰ·
ιιι·ιε ΜειΠειεεΙιεε εστω· 8εεειει·ετε Πι·. Βιιιι1 νεε Νοεεε
εε εε.εεεε νο1Ιειι ειεε 66. ΠεεεεειεΙιι·ε. Πει· Ηιεεεεεειεεεεε
πει· ιιι ΒενεΙ εεεοι·ειι. ννο ει· ιιε‹·ε εειεε 8εεεΙειΙεεε ει·ειεΙτ
εεε ινε1ιεετε ειεε εε .1εει·ε 1883 ι1ειε 8ιει1ιειε άει· εάιοιε.
εεε ει· 1869 ιπιτ εεει Αι·ειΒ·ι·εεε εεεοΙνιι·τε. ειε εοϊει·ε ιει
Αιεει·ιεεειει ε1ε Κι·ειεει·ετ ιε (Με Πἱεεει εε ει·εεεε. 1875
ενει·ι1εει· εεει ΜεάιειεεΙ1εερεει.οι· εεε Κεετεεεεειει.ε νοιι θει
ειεειεε ει·εεεει., ιε ννε1εΙιει·8ι.εΠεεε; ει· ειε εεει .1εΙιτε 1890Με ιιι·ει·. Πιιεε ειετ1ε1τεει·, εεεεεειιι ετ εεεειοε1ι·ι ειεε, ιιι
εειεε νει.ει·ετεει Βενε1 εεει·, .ινε ει

· Με Ιει:ετεε .Γεει·ε νει·
Ιεεεε. - 2) Ιε Οεεεεε. άει· Βεειεεεε ειιιει·' ι·εεοειειἱι·ι.εε Μετο
Βε.ειεεεεε

ΗειειεειεΙτ. ειιεε1εετ. ινιι·1ι1.Με.ει:ει·ετΙι Πι·. εεε

ε ε οι·ει.ειιι, εε θεειιεερορΙειι1ε ιι
ιι Λεει· νεε 69 .1ε.ει·εε.

Πει· νει·ετοι·εεεε, ιι·εε:1ιει· εειεε ιεει1ιειεΙεεεε ΑεεειεΙιιες εε
άει· Κιεννει· Πεινει·ειεεε ει·1ιε1τεε εεεεε. Με· εεπ 1860 ιιι
Οάεεεε. ιεεεε εεε ει·ι'ι·εειε ειεε ειεει· εεεεεει·ειεετεε Ρι·ιιιιιε
Νεεεε εειεεε ειειιιειειεεεεε 8ι.εΙΙειι.ε;εε Με Πειιει· ειεει· ΕΜΙ
εεειεΙτ. Με 0εει·ειιει ε.ει εεε 8εειι1'εε άει· Βεεε. ΠειιιρίεεεΠΕ
ΐεει·εε-θεεε11εεεεΐτ εεε Με Αι·ετ εε ειεετει·εε θεειι1εε εεε1ε1·
ειπε 8εε. εεεε νει·εε!ιιεεεεε.Βει·εεε.ειιει·: εε ιινε.ι·ει· 8τει11:·
νετοι·εεει.ει·, Βει·εε-Ρι·ιει1εεει·ιεετει·, 11ιη.:11ει1ιεεει·ει·ει· Οοει
ειἰεειεεεε ε. ε. εν.- Β) Αιε 4. Αει·11 ιιι Βιι·εΙιιε εετ @πιεε
Αι·ει Πι·. Η. Π. Ηει·εεεετειιι Πε 1.εεεεε_ιεει·ε. Πει·
νει·εωι·εεεε,ινε1εεει· εεε. 1875 ειε ει·ει.1ιεεε Ρτε.ιιιε ειιεεειε.
Με· Γι·ϊιΙιει·Αι·ει. 1

ε θε. Ρει.ει·εειιι·ε εεε εειι;Ιειοε Ρτιι·ει‹1οεεεε
ει» ειει1ιειειεεεε θεοςτερειε εεε 8ειιιιει.ιε ειε άει· ειιΙιτει·-ιεε
ειειεΙεεεεε Αεεᾶειεἱε. - 4) Αιε 9. Αρι·ιΙ ε. Θε ιε 8ι.εεε1ιοΙιε
εετ ΡεοΓεεεει· άει· ΗειΙςγιεεεει1ι Πι·. Αιιάιεεε Βει·ιε·Ιι ε ά

εε Λεει· νεε 75 .1ε.ει·εε. Πει· Ηιεεεεεειεεεεε νει· ιι·εεει·
εεεε ιιι 8ε. Ρετει·εεεεε ιι1ε Ηει!ε;γιεεεει.ιεει· ιεϋ.ιιιε. - δ) Πι
ενειιεει· ειε 13. Αρι·1Ι ε. δε. άει· εετε1ιιιιι.ε Αεε·εεει·ει. Ρωι·.
Πι·. ΑΙι'ι·ετ1 θι·Μ'ε 1ει Λεει· νεε Με: 70 .Τε1ιι·εε.Νεεεεεει
ει· 5 .Τεει·ε εει εεἱεειε ννεΙεεειἱιεειτεε νεεεει· ΑΙει·εεετ
ν. Θι·ε.ει'ε, ι1ειε Βεει·εεεει· άει· ιεοι1ει·εεε Αεε.·εεεε11εεει1ε,
Με Αεειεεεει. ϊεεεε·ε εε.ειε, πιει· ει· νεε 1878εε Ρι·οι'εεεοι·άει·
ΟρειεεΙειοΙοε·ιε ιιι ΗεΠε. ειε ιεε εε .1εει·ε 1892 εεεεειεεεεε
Κι-ιιειειειιιωπ εννιιιις, εεἱεε Ι.εει·ι.εεει81ιειε εεΓεεεεεεε εεε
εεεε ννειειει· εεει·ειιε1ετ1ε1ε.1Βι·ιετ ειιεε ν1εΠε.εε Ιιτει·ει·1εεε
τ1ιετιε€εινεεεε.- Πει· εεεεειοι·ι1εεΝιοεε Ρι·σίεεεοι· εετ Ηγε1εεε εε άει·
Πιιινει·ειι.ει ε1ει·ειιι·ε, Πι·. ενει·ει εεε, Μ: εειιι Πεἰτετεεε
ἱε Ροεεε εεε ει·ι·1ε1ιιειεε ει.εει.Ιιεεεε 1εει1ι.ιιιε ει: Ηγε·ιεεε
εει·ιιΓεε ινοτι1εε. Ζε εεἰεειε Νεεεΐο1ε·ει· Μ. άει· Ρι·1νεεεεεειιε
εε άει· Βει·Ιιεει· Πεινει·ειτει. 8εεεειιι·ετΜε. Πι·. Ηειε ειεε
Βο εε οί!. Μιει.ςΙ1εάεεε 1εειιιιιτε Γει· 8ει·ειεει·είεεε ἱε Βιερ
Ιιιε ςεε1Βει·1ιιι1,ει·ιιεεει. ινοι·ι1εε.- Μει·εει·ς ει ειε ειεει8·ε
ρι·εεεειει·1ιεΠεινει·ειτ.Μ. ιιιε!εεε εινει ει.ετιιιεεεε.ι·εΡτοΓεεεει·εε
άει· Ηγειεεε εει. ΒεεεεειΙιεε ει» ιΠεεε ειιεεει·οι·εειιιΙιεεε
Ρι·οιεεειιι· ι.εεεε1ιεΠ”εε.εει Ρι·οί'. Βεε ι·1ε ε, άει· Με θι·ι1ιεει·ιει.
τει· Ηγε·ιεεε ιειιε εει. εε εεκ1εεεεε εει1ιεε εεεετε1ι ιιι εειεει·
Ροι·εε1ιειει·εειι. εε ειιτει·ετεεεεε. (ΑΙΙι.=;.ιε. Ο.-Ζτε·.)- Πει· Με Πειιιιει; εὶεεε ει·ορεε1ιγρ·ιεεΞεεεειι 1ε -

ε ιιι ιι τε , εε ι1εεεεε Βιιιι·1εεεεεε; άει· ι1εειεεεε Β.ειεΙιεεεε·
Με ιιετ1ιιε;ειιθε1ι1ιειττε1εεινι11εεεεετ, Με άει· θεει·ετε.εεει·ετ
Ρι·οι". Πι·. Κο1ι1εεεε ε. Βει'ει·εεε εει· ΟοΙοειεΙ-Αει.εειΙεεειει
εεεεεεεεε εεεννει·ιι€ειι Αιετ, ιε Αεεεἰεει. εεεοι·εειεε.- ινε άει· Ρι·5.ειι1εεεάει· Βιιεειεε1ιεε θεεεΙΙεε1ιεί1.εει· Ψεε
ι·ειιεςάει· νοιεεωεεεεειι ιιιἰτιεειΙτ, εει·εετ ειε ειιεε νεε εεε
εεε άει· Τεε;εερι·εεεε εεει·εοιιιιιιεεε Νεο1ιι·ιεΙιε, άε.εε Πι·. Δ.
ει ρε κι νεε εετ Βει1εοτιοε εεε .Τοει·εεΙε εει· ι.εεεεεετεε θε
εε1Ιει·εεΐε ειιι·ἰὶεεεειτει.εε εει. επί” ειεειε Πτιειιιε.- Πεε ΜεάιειεεΙεεεει·ιειεεεε εετ ιε Αεεεει·ε.οετ ι1εεεεε.
ι1εεε Ρει·εοιιειι. ιι·εΙοεε ε·εΙεειειε ιιιεᾶἰ‹·ἱεἱεεεε θι·ει1ε ειε1ιτ
ιιιεει·ιεει· Με εεε_ιεειι.εεεειεεε Αι·ετεε εεειεεεε. εει·εε1ιτιετειεά
ειεε Με εΠειι Ζννε1ε·εε άει· ειεειειιιιεεεειι Ρι·ειιιε, ι1ει·ιιιιτει·
.Με Με άει·εεεεε.ι·ει1ιεεεε εε εεεεΙιεϊιιεεε, ειιιε εεειεεεεεεει·
Βι·εειι·ιιει; εεεεεεεεε. εεεε Α ε ι·ε ι ε εε. ε Β.ε ο ε ι ε ε ι· Η ι·

εί'Ι'εεε8· ειεεε ΖεειιεειΙεε.ειεει.ε εεειεεεε ,

οειιε ειε εεεοιιόει·εεΖειιειιιεε εεει· Με 1(εεετ·
ειεε άει·ΖεεεεειΙεεεεε νοι·εεεΙΙειι εε ειιιεεεε.- νεε άειε 8εειιετερει·εοειιι ειεε Βιιεειεεεεε Βοτεεε Κι·ειι
εεε1, ινε!εεεε ιιι άειι νεε άει· Μιεεει·ιιι.ε εειι·οε'εεεε θειιινει·ιιε
ιεεειε ειιε.ει€ει, ειεε ειτε'Ι'γρεεε ειε Λεει. ειε 8ι.ιιεεεε άει·
Μεάιειε. εννειΓεε1ει:εει·1εεεε ιιε‹Ι ι1ι·ειεει·ιε1ιει·ειρ;εΗε1ιιι·εεεει·ιι
ει·ει·εεει. νεε εεε Βι·ει·εεειεε ιετ.ειεε ειιι·ειεει·ειςε 8εεννε
εεει· εεετοι·εεε. Πει· Βεεεεεε άει· 8εειτέιιεεει1ιειΙιιιιεεε εεε
Βοιεεε Κι·εεεεε ιεε ιιι Ιεεετει· Σεπ ι1ει·οε 10 Αει·ετε εεε 22
Βτιιι1εεεεεαει· Με:1ιειε άει· Κιιεεεεεεεε Πεινει·ειιει ι·ει·ειει·ει.
ιινοι·εεε.

-Πιε1°ι·είεεεεε εει· Ει·1εεεεει; εεε Ανεπ
ε·ι·εεεε εε άει· ειιΙΜει·-ιεεειειειεε1ιειι Λεει
τΙειιιιε εεεεε ιε ιιιεεειε .Τεει·ε νοει 20. Αρι·ιΙ ειε 19. Με εεά



Η?

ιιπ πωπω νοιιι θ. Βορτοπιποι·πιο θ. Νονοπιποι· πω. Ζιιιιι νοι·-
' ιιπ ιπε,·ιο, ινιιι·πο ποπο Νο.οπίοΙπιοι·ποπ νω·ποοι·ποποπ Ιο.πωπ.Ιιι·ι

πιι.ιοππωιπω· Ρι·πιπιπο·ποοιιιιπιππιοπΜ: πω· οιποι·ιτιι·ιοΡι·οι'οπποι·
πω·Αοοποπιιο Οι. Ι ιιιπ π ο π· π π ι ω·πιι.ππι ννοι·ποιι.
-Πω· Ιν.ιπι.οι·ποτιοπο.Ιο Οοπο·ι·οπε επι· Βοι
ιππι:οΙοειο πππ θγρπιΙιποΙοπιο πιτπ ι.:Ιοιοποοιιιο,·
πω: ποπι πποιιπι:οπ ιπιοι·πο.οιοποιοπ πιοπιι·ιπιποποπ 0οππ·ι·οππ
νοιπ2.-9.Αππιιπι:1900ιπΡοι·ιπποποπ.
- Βιοι· πιο οιπο ΘοποΙΙποπιιι'ι επι· πιιι·ποι·π·ο Μ»
0οιπιοππι·οππο ιπ 81ο.Ροιοτπππι·π πππ ιιπ Θοπ
νοι·ποιιιο πι Ροιοι·ππ πι;; ιπ πω· ΒιΙπιιπιι ποι;ι·ιπ'οπ. Α1π
θιππποι· ω. Οπιο.ιοτιπιππ ννοι·ποππιο Βιιιποπ Ν ο ι·γ πο π πι π,
ω...» ιιι·ονν, θι·π.ππ ΙΒ· π π:_ιοιν. ποννιο πιο Ηοι·ι·οπ Βι·.
Νιπποεοι·οποοιν, Πι. Τποιιοτποποι.ι, Πι. Τποπο·
ι·οιπποποποπ ι, ΡΜ. Μιοι·ιο_ι "πω, Αποιπιιιο.ι·ιιοπιιΙΙ
Βιπ οπι ι ο πι . Θοποιοι Ρ ο ι. ο τ.ι ι ο ιν πππ Απποι·ο εοπιιππτ.-- Πο δι. Ροιοι·ππιιι·Βοι·θοιινοι·ποπιοπιπ·Βιιππποποιτ. ποςιππτ
ιπ πιοποιπ Βοπιιποι· ιιιιι ποπι Βου οιποι· Β·ι·οπποπ Ιι·ιοπ
πππιοΙι. οιπ ΒοπιιιπποΙππι·ποι· 'Ι'ι·ιιΙιι.- Ιπ Κιων πιιποπ νοπ ποπ 27 Αοι·πτοπ. ινοΙοπο ιπ πω·Κιοιν
ποποπ πποπιο;οιιιιοποπ ΗοιΙπππτο.Ιτ.π” Βοιποπ Κι·οπποπ οιπι
πιι·οπ, 95 ποπ Κι·ιιπποποιιιρι'οπΒ ιπ πω· πιοπιιππτοπΗοιΙπππιο.Ιτ
οιπποπτοΙΙι, πιω! πω' Αποι·ππιιπΕ πω· νοι·ινο.Ιιιιπο· πιο νοιοι·π
ποιο Δι·οποι πω· ποπ Ιιι·ο.πποπ Οιιι·ιπιοπ νοι·ιι.πιοπ.π, ποπ Βιοπ
ιιοπ Ηοπιποι·π ο.ποι·νοι·ννοιποι·ι.πω.- Πω· ιπ Νι·. 19 πω· ννοοποπποπιιίι: οι·ινιι.ππτοΡι·οτοπι: νοπ
Μοπιοιππιιιπιιοπποπ ιπ ΗοΙΙο ποι;οπ ποπ ποιποιππιιιιιο Βιιιπιιιιπ
νοπ ιπο.ππΙιοιιοπ ιιππ ννοιπΙιοποπ8τιιποποοππ: νοιι πω· πιοπι
οιπιποποπ Ροοιιιιιιι. πω· Ππινοι·επιπτ.Ηπιιο ποιιιιιι' πιιι·ιιοπποινιο
ποπ ννοι·ποπ. οιπ ΠιιτοποιοΙιποι· ποπ Ρι·οιοπιοπ ππ.ιιοπ πιοπτ
πω: Βοοπι πιοπ πιο νοι·οι·οι.οι·πω· ΗπΙΙοπποι· Κιιιιιοιπτοπ ιιι
;οι·ιι·οπ, πω· Ρι·οτοπι:ποι πω. ποιπο οιπιπ.ιο Τπιιι.πο.οπο πο·
ι·οοπτίοι·ι.ιι.;ι,νοπ «0Υπιπιπιιπ» πππ 8ιπι·ιιπις πω· Οι·ππιιππ· πω·
8ιτι.Ιιοπιιοιι πππ ποπ ινιπποπποιιο.ι'ιΙιοιιοπΕι·ππτοπ ποιπι Ππιοι·
.πιο ππππο πιιιιιοιπο Βοπο ποιο. Ειπ πιποιρΙιππιιποιιοπ Ιπιπ
ποπτοιιοπ @ποπ πιο Ππτοι·ποιοπποι·ποπ Ρι·οτοπτοππω πιιι· ππ
ιοι·πιιοποπ, ινοιΙ πιο Ριιοιι!τπι οιιιπιπιιπι, πιο π·π.ιοιι πιοπ πω· Βο
ποπιππε πππ 'Γι·πΒιι·οιιο ιπι·οπ νοι·οοιιοππ πιοπι ποννιιππι πο·

·
ΨθΒΘΠ.-νω Κιιι2οιπ νιιιιιπο ποιο ποπο ΑιππιιΙπτοι·ιιιπι ποπ .

ιιι Μοππο.π οι·ϋπποι,ονοππ;οΙιποποπ Ηοπριιιιιπ
οιοΙοποπΜπιτ. ποπ πειποι·οπ οπιιω;οποπ πιοιποπ Αιιιπιιιειτοι·ιπιππ
_ιοι.π ιιιι Επιττοιρπποιο πω· 8ι.ιιπι οιπ8·οι·ιοπιοι. Μ.. Βοπ ποπο
Διιιπππιτοι·ιιιιπ νοι·ϊιιετ ιιποι· οιποπ 8ι·οπποπ νιΐοι·ιοππο.ι, πινω
πιο πιιοπ ππιπιι;ςοπ Πιοππιιιοπ πιιπποπτ.ειι.ιοποΒιιιριπππ·ποππι
ποιο πιο πιο ποιοπιιιοπποπ Αοι·πιο, οιπ Ζιιπιποι· οιιιπΒοιπιποπ
πω Ιππτ.ι·πιποπτοπππ οιπ Βιι.ποπιιπιποι·.Αιιοποιποιπ πιππ 2Ζιιπ
ιποι πιο _ι

ο
9 πτποιοππι·οπΒοι:ιοπ ιιππ 2Ζιιππιοι· απ· πιο Επικο

ποπιιιοπι.οιπνοι·ποπποπ πππ ιιιι Βιπποποποππ ποιιπποπ πιοπ πιο
ινιι·ιπποποίτπι·ππιιιο.- Βιο Επι· πιο ιιιιςοπιοιποπ 5ιτ.ειιπποπ πω· 'Π. νοι ποιπ πι
Ιππε ποιιτποποι· ΝοιιιιΓοπποποι· πππ Αοι2το ιπΗ πο πο π ίπ Αιιππιοιιι. πιοποιιποπ νοι·ι.ι·πεο πιππ : ο.) Ν ιι- ·

ιπι·ινιπποπποποίιΙιοιιο: Θοιιοιιπιπτιι ΒοΙιπιιιιιπ π

ιιιιοπ ιιποι· οιπ ποοπ επ ποπτιιιιιιιοπποπΤιιοιπιι. Θοιιοιιπι·πιιι

ο ιι ι· π ο ο ι·-Βοι1ιπ: «Πιο πνοππιιιπε ποπ οπιι·οποιπιποιιοιι Νοικ
πιιποπ ποιο οιποιπ .Τοπιπππποι·ι» Βι·. Γι·ιπι_ιοϊΝο π πο π: «ποι·
ποπιιπο;πι·οιπο πο.οπ πω· Νοι·προπιι·ι·ο8·ιοπ πππ ποιοπ Εφοπ
πιππο». ω Μ οπιοιιι ι π ο π ο: θοΙιοιπιιπιπ 1)ι·.ν. Βο ι·Β·ιπ ο.π π

Βοι·ιιπ: «Πιο Βι·ιππποπποΙιοιιοιι πω· Βο.πιοπιπρπιο ιιιι· πιο Βο
ποππιππ8· οιιιι·ιιι·πιποποιΚιπππιιοιιοιι». Θοποιιπιπιπ Πι. πι ι· ο π

Η ι ι· π ο π ιο Ι π-Μοιροι,ς:«ΥνιπποπποιιπΓι;πππ ΗοιΙπιιππο».. Ρι·ο- .

ίπποι· Πι·. Η Ι οιπ ο το ι-ΒοιΙιπ: «.Τιιπιππν. πιο π ι π· πππ ποιπ
Ειππιιππ οπι πιο οπιοιπ». Ι)ιο ΑΠ οιιιοιποπ Βιιοππποπ ινοι·ποππππ”, ποπ 18. Βοριοιιιποι· πππ πιοιι.ος, ποπ 92. 8οριοπιποι·
Πτιπω. Ηοι'ιποο.ιοι· πιοιτιιπποπ. Β'ιιι· πιο ποιποιπποποιειιοιιοπ
Βιτοιιπεοπ οιπιο1ιιω· Απιιιοιιιιπ;;οπ πιππ ποποπ οιπο Βοιιιο νοπ
ΤΙιοιπειιοιιιι Αιιππιοπτ 8·οποιπιιιοπ,ιιποι· ννοιοπο ποιππποιιπτ πο
ι·ιοπιοτννοι·ποππω!.- ΑΜ' ποπι 28. Οοιι;;ι·οππ ποι· ποιιτποΙιοπ ΘοποΙΙ
ποπιιι'τ. Μι· Οπιι·ιιι·πιο, νιοΙοιιοι· νοιπ 5.-8. Αρι·ιΙ π. πι.
οικω· ποιπ Ριππιπιιιιιι νοπ ΡΜ. Πι. Ευ ποπ ΗειΙι π ιπ Βοι··

ΔΝΝοποπππππππέππ·ι·λιπιππιί ι...ι.. Β.....ι......ι..... νοπ 1:01.. πιοκιππ ιιικΒτ. Ροτοι·επιιηι, Νονππγ-Ρι·. Μ. ποινιο ιπ οιΙΙοπ ιπ- ιιππ οιιπΙιιιιπ. Απποποοπ-Οοιπρι.οιιοπ οπποποιπιποπ. Η

νοπ

απ) ποτ-ι. έ *ή

. οπτπιιππιιπε ΒΙ. Πι·γειροΙοπ π
.

Οιι·ιρρο 5
,

ποινιιππειιπποτΑιτ
Πιτ Μειἔοιι-. Πιιιιιι- πππ διοιἶινοοΙιποΙπι·ειιιπιιοιτοτι

Ρι·οι. Οι. Βοποπποιιπ πππ Πι. ποπ. πω".
Βοι·ιιπ Ψ.. Ι(ϋπιπιπ-Απειιπιππιτποπο 29, οιπ 'Επιοι·ι;πι·ιοπ.

ποπ Βοοι·οτειι·ππω· θοποΙΙποποι”ιπω Ο ιι ιιι. πω· Πιι·οοτοι·πω·
οπιι·πι·πιποιιοπΑπιποιιιιππ· ποπ Βοι·Ιιποι· πι.ππιιποιιοπΚι·ιιιιΙιοπ
ιιιιιιποππιπ Πι·πειπ, Ριοι'. Πι. κο ι· το, ο·οινπ.πΙτ.Πιο Μοπιοιππ.Ι
ππι:ιιοιιιιππ· ποπ ρι·οιιππιποιιοιι Βιιο€πιπιπιπτοιιπιππ ιιο.ττοποπι
0οπει·οππ Μο Ροωποπο ποπ οι·πτοπ Βοππ ποπ νοπ”Ρι·οι'. Α1
ππι·ι: Κο Μπι· νοι·πιππιοπ ννοι·ποπ «Κι·ιοςποπιι·ιιι·Β·οπ πππ
π'οΙππι·πτοπ... Π. πππ 18. .Τοιπι·πιιπποι·ι:π»ι.ςοννιπιποι..- 1πθβΙ'8. Πω· νοι·οιπ επι· Βοππιιιριιιππ πω·
πορνο. ιιι Βοπτονν πιιι Ι)οπ πω: 8000 πω. ροππιπιποΙτ,
ππ- κνοΙοπο πω' ποιπ νοπ οιποπι πωιιιιππωι ποποποππιππ, 5

Ηι”οι·πι:νοπ πω· Βιο.ιιοπ καμπ πω· ννΙππιππινποπ-Βοππ ποιο
Β·οποπ θι·ιιπππι.ιιοπο 5 πΙοιπο Ηιιιιιποι· ποποπτ ινοι·ποπ ποΙΙοπ.
Πο. ιπ πιοποπ 5 Ηπιιπι·ποιι .πιω πω· 20 Ι.ορι·ϋπο ππτοι·πο
πιποπτ ινοι·ποπ ιιππποπ, ιπι Ποιι-θιοπιοι _ιοποοπ ποποπ 185 Βο
ρι·ϋπο ι·οειπτιιιτ νιοι·ποπ πιππ, πο πιτπ πω· νοι·οιπ οππο Ππι:οι·
πειιιαπιιπππω· Βορ;ιοι·ππΒ·ποπ Κιιιιιρι' ιπιι: πω· Εορι·π νιοπι πο.ππι
οι·ΐοιπ·ι·οιοπο.πι'ποπιιιοππιιπποπ.- Βοοι·π ιι π. Πω· Βοοι·πιιι;ο;ι·οιι'τιπ ποπ νοπ πω· Πιιππιοι·π
ποιπ ποιιπἔοπποπιοπ θοιινοι·ποιιιοπιπ ιιιιιποι· ννοιιοι· ιιιπ πω..
Ιπι 'Ι'ποπιπτο οΙ'ποποπ Κι·οιπο απο”. Κοπιιπ) πΙΙοιπ
ινιι·π πιο ΖιιπΙ οι· Βοοι·πιιτπι·ιιπποπ οπι' ?00 ποοιπ'οιο. Βο.π
Θοπνοι·ποιποιιιπ Ιππππποποιτ.πππιτ.πω. ποιιοτπιππ·π 8 Βιιιποιιτοπ
πω· Μοπιοιπ. Ι ΡοΙπποιιοι· ιιππ πιιι·ιιιιιοι·πιπο Βοπινοπιοι·π ποιο
πιπ ο.πποπο.ππι. Μ”.- Πιοθοποπιιιιι:πο.πι ποι· Κι·ιιπποπ ιιι ποπ Οινιι
ιιοπριππιοι·π πι.. Ροτοι·ππιιι·ιι;π ποι.ι·πε οπι 3

.

Αρι·ιΙ

π
.

.Τ. 8216 απο ννοπ. πιο ιπ π
. νοι·νιι.),ποι·ππι:οτ 888 'Ι'γιιπππ -

(80 νοπ.), 851ΒγρπιΙιπ - ΠΟ ποπ.), θ? Βοππι·Ιποπ - (2 πω).
95 Πιρπτποι·ιο -- (8 πιοπι·), 92 Μο.ποι·π - (3 νιοιι.) πππ 35
Ροοποππι·οππο - Π. ιιιοπι· οιπ ιπ πω· γοι·νι.).

Μοι·τοιιτπ.ιιπ-ΒιιΙ1οϋπ 8τ. Ροτοι·ππιιι·επ.
πι πιο ινωιιο νοπι 28. Μπα πιο 3. ΑριιΙ 1899.

Ζο.πΙ πω· 8τοι·ποίο.1Ιο:
1
) πιιοπ θοποπΙοοπι: πππ ΑΙοοι·

Ιιπθοπιοπ:ἔέΞἔ·Ξἔ·Ξ·Ξ··Ξ·Ξ·ΞΞἑὲ=Η>πωωηωω>οωωωπῇ|--|5-Άωσιιποιο ο ποπ"Π·χν·"ιΤιΤ'ΐπππππΐπέπΦ"””'Φ:ἔΞΞ:ΞΞ=ΞΒ
Β7880ΗΒΒΒ 189θ8114141Β98 02 59 52645024122

9
) ιιιιοπ ποπ 'Ι'οποππι·ποιοποπ:- 'Ι'γρπ. οιιοπιιιι. Ι, Ί'γριι. πππ. 28, Γοπι·ιπ ι·οοιιι·ι·οππ Ο, 'Γγρπιιπ

οππο Βοπι.ιιιιιιιιιπππω· Ιποι·ιιι0.Ροοποπ δ
,

Μοποι·π Π'. Βοπειι·Ιο.οπ 4
,

Πιριιι:ποι·ιο 20. Οποιηι 1
. ΚοιιοιιΙιππι:οπ11,θι·οπρϋπο Εππο·οπ

Οπο1οι·π ο.πιποιοπ0,
Βιιπι· 2

.

ΠριποιπιποΙιο Μοπιππ;ιτιπ Ι. Αοιιτοι· θοΙοππι·ποπιπο.
τ.ιππιππ ο

,

Ροιοτιιιπ οριποιιιιοπ Ο
,

Βοτππι·πππιιοικ 1
,

Απτπιο.ι Ο
,

Ι·Ιγπι·ορποπιο Ο
,

Ριιοι·ροι·ο.ΙΙιοποι Ο
.

πωπω πππ Βορτιοποιπιο θ
,

Ί'ιιποι·οιιΙοπο πω· Εππο;οπ100.'Γιιποι·οπιοπο οπποι·οι· θι·πιππο29,
ΑΙποποΙιπιιιππ πππ ΠοΙιι·ιιιιπ ι.ι·οπιοππ 5

.

Ι.οποππποπινποπο πππ
Ατι·ορπιπ ιπίππι.ιιπι 53. Μο.ι·ππιπιιπποπιιιπ Μ. Κι·ει.ππποιι.οπποπ
νοι·ποπιιπ,ι;ποππιι1π58. 'Γοπτεοποιοπο 92.

+ Νποππτο Βιι;πιιπε ποπ νω·πιππ πο. Ροτο1·π
πυ.ι·ποι· Δοι·πτο: Βιοιιπτο.ε ποπ 18. Δρι·11 1899.
Τοἔοποι·ππιιπε: Θ. νοπ νοππ: Ποποι· πιιτοοπτιιοπο θοπιι·π

πιιιιιπιιιι·οιπποπο.

+ Νποππτο Βιιοπιιπε ποπ Βοιιι:ποποπ π.ι·πτ1ιοποπ
νοι·οιππ: Μοπτο.ε ποπ 8. Μπι 1899

· Απιοπποπ νοιι ΚτππποπρποΒοιιπποπ:
Όποιο Οππι·ι.ποπο.ιθορι·ιοποπο.π,π. Ν: Π,

ι ππειρ·ι·.19.
8ι·ιιινοπιοι·Οοποι:. 8οιιπιιπι:, Πο·ι·ορ6.πι.
Μοτοποποκοπ μι. π. 9

,

πιο. 20.
Μπι·ιο ιιιωπι, Β Ο, 1

.

π. 44, Μι. π.
Ρι·π.ιι Μιι.ι·ιο Κιι.ποι·π. Οι. 8ιοΙΙΙιοιπιι·.
Ποσο π. ΡιππιποποπΚιι·οποθ--8, π

. 19.

3 Α1οιιοππι·π Κπποι·ιιιονν, Βιικοιιοοποποπ
Π. π. 61, πο. 32.



ΠΠ

ι.ι5:5ιΕΟ...Βιιι] Νει,ιι]ιθι
Εκει Ρι·ιι.ιι1ιΕιιι·ι:ιι/Μιιιιι, Βιιιιιι1ιιιιο Οεεεε1-Ρτιιιι1:ίιιι·ι ΜΝ.
Ή'ιιιωι·ιιιιι·. (Με Βιιιιει· ινοι·ι1ειιιιιι Κοιιιιιιιιιιιιιι νει·ιιΒΓοΙιι;ι).

ΒοιιϋιιοΣμιθ :ιπιΤιι.ιιιιιιε.οι·ΐι·ιεο!ιοιιόο,ι·ειιιο ΕυΓι. Αιιεεο2ειοΙιιιει:ιΙιιι·ι:Ιιω; !ὶεἱι:ΙιΙιιιΙ
ΜεΙιοιτ ιιοιιιοι ιιιιι:ιιι·ιιιιιιιιιιοιι Βιιι:Ιεερι·ιιι:1ε1(Σω-ΜΡ 0.). ειιιι6;;ΙιοΙιι Μι», Με πωσ
ιιιιι αιιιιιιιοι Βιιιιεοι·τΜε Αιιινοιιι:ιιιιιεάετ νοιεοΙιιοόειιιιιιιρετοιιΒΜετΓοι·ιιιοιινοιι εισ
1°ιιιιιιιιιι8οοΙΙιιιιιοι·ιιΜε ιιι ΜΜΕ ιιιοιιειιιτειιάειι 1ιοιι1οιιειιιιτει·ειοΙιειι Τιιοι·ιιιιι1
εοο1Ειιιάει·ιι, ω ιιι ζιει:1ει·Οοιιοειιιι·ιιτιοιι ιιιιι1Ψι5.ι·ιιιο ι;ο,ιιοϋοιιιι·ειιιειι Ιιδιιιιοιι. Ειπ
ιιε ιιι ιιιι·οι·Απ, ιιιιιιιΦο ιιιιιιιιννιιιιιισιι_ιιιι€ειιιοιιι Ιιο!ιΙοιιεϋιιι·οι·οιοιιειιΒρι·ιιάο!ΛιοιιιΜάει.
8οιιιιΜΒ·οΚιιι·ωιιιεΙ: Βιιιτει ειι1ιιιιεοΙιε ιιιιι1ειπε ιι1Μι.Ιιεο!ιο 'Ι'τιιι1ιςι.ιε11ε, Μι1οιι
ιιπά Μο1Ιιειιιιιιι·, ΒοιιοΙιοΒιιι1ει·. Θι·ιιιιιι·νιοι·1ιο, Ιιιιιιι1ιπιοιιιιιιιι1οιι. Ιιιει.ιι.ιιω Πι·
οοιιιιιιιι11εοΙιοΒοι18γιιιιιιιιιιικ από ΜιιειιιιΕε, Μεάιοο-ιιιεοΙιιιιιιεοΙιεε Ζιιιιι1ει·-1ιι
"πιω 'Ι'1·ει1ΒοιιΧ11τ.Έ'ει·1νιι11Βιιι·Μο. Ζιιι ΒιιιιιιιιιΙΙιιιι€Ιιοιιιιιιειιι·οι·ιιιΒιιννοιεεΚτιπιικ

Έ'τοιιιιοιιι
1953 4

Ιιειιοιι ι1ειι Βϋ.οικειιιιιιιιι·1ιοε@μια 'Ι`ιιΒε·ε)ιιιιιι αει· ροι·ιρ1ιει·εια Πει·νειι, ΕΠιειιιιιιι-
'

τιειιιειι, (καιω. Ρι·ιιιιοιι1ετειιι1ιΙιειτοιι (ιι88οιιιιειεΒκειιιιιιι.0),8οι·οιιιιιιΙοεο, οιιι·οιιι
ιιοΙιε Κιιτει·ι·Ιιε ιιιιιι Με 8ρεοιιι1ΗΜ: Βοτικι·ιιιιΕΙιειι.οιι τεερ_ Κι·ειεΙιιιιίετόι·ιιιιεειι.
ΌπωτΒιι.1811ι18ε11:Βιοιειει·,εο|ιιιιιι€οι·Ρει·ιι, Οιιτιιιιιιειπιιτ εΙοειιιιι.οιι Οοιιοει·ι- ιιπά

οοιινοτειιιιοιιεεϋΙοιηΒοεοιιιιιιιιει·πιιτ ω. 200 Ζειι:ιιιιΒοιιι40 ΜιιιιιΙιει· Μ.ιιι·ΙιεΚιιι·ιιιιρο!!ε,
ΤΙιιιιι.€οι·.Χϋιιει.ιοι·-Οοιιοει·ω,πω, Γιεσ:.Ιιει·οι,θοιιιΙεΙΙ'ιι.ιιι·ιοιιιιιιι' ι1ειιι Με. Μιννιι-Τοιιιιιε
ω. Ιιι ιιιιι:Ιιειει·ΝϋΠιιιιιιιειιοιΙειιιιιο"ιιιιιιιιι€ειι πιιτ ιιιιι!ιειι:Ιιειι ιιειι ιιι€εΙοριιιιι νι'08ειι.
Με 88868ιει νοΙΙιιιιιιιιΙιε ΙυιιιιιΙιειι·ι..ει" ιιειιεε ννιιειιοιννοι·ιιΠισω” ΒεειιιιιιοιιΤιιιιΙιιιιιιιεεοι·
ιιι αΠε Πιιιιιιοι· (ννιιεεειιιμϋΙιιιιε). Κιιι·ιιιιιιι, ΑιιΜ8ιιιι ιιιιιι ειιιιεΙιιε 'Ι'ΙιειΙο ιιιιι·8ι.ιιιιτ
ειιιιΙ οιιιοΒιιειι!ι ιιοΙοιιιιΙιι.οι.Μάο Αιιιιιιιιιιί`ιοιι.ΙιειΙτ.€ει·ιιο:
(57) 2-1 Πω· νοι·ει.ιιιιόΜε Κιιι·- ιιιιιι ΐειεειιϋιιει·ιιιιειινει·ειιιε;Διι8118$ Ψ88ιιιιι·.

ΚΙιιιιιιΒιιοιιοι· Ψο.1ι1-θι1τοτι:, ι(ιιιιιιιι- ιιπά ιΨιιιεοτ1ιο11ο.ιιετε.Ιτ

,,ΡΟΜΙΒόΒΧΧΑ”
ΒειιιικιΙιιιιιι Με θι·ιιι'οιι ΡΙιιιοι·-Βι·Ιιοτ8, 7 ινωι νοιι Ι)ιι·ιιιιιιι. :ι.ιιί Μπι ΙιοΙιοιιΜ"
άεπ Ι)ϋιιιι, ιιι ιιιιιΙοι·ιεοΙι εοΙιδιιοι. Βειιιιιισ1οι·θερ,ιοιιιΙ. ιιιιιιιτιοιι ειιιοε ακου, επεξε
ιιοΙιιιτειι Ε'ιοΙιτειιΙιεεωιιόεε εεΙοεειι. ιιιι άεπ· Βιιιιιι Πινιιιε!ι Ι)ιιιιιρΓει·νοι·Ιιἱιιάιιιι,<;.

(Γιιιιι·2ειι ΣΟ Πιιιιιιιιιι, Ρι·οιε 15 Κορ ).

8ειεοιι νοιιι 10. Μαι Με 2ιιιιι 10. 8ορτοπιιιοι·.
-Β:·.Ιιτοι· Κιιιιιγιι ιιιιε ΒιιιωιιιιιἰΙοΙι. Ψιιοιει·ΙιειΙιιιιετιιΙτ πιιτ ιι.ΙΙοιι ειΓοιόει·ΙιοΙιειι

νοιι·ιοΙιιιιιιι;ειι, εο κ. Β.: ΨειιιιοιιΜιάει ιιΙΙει· Απ, ΒοιιοΙιειι νοι·ιιοΙιιοάοιιοι·8γετειιιο,
τϋιιιιιιοΙιοΒΜει· ιι. ε. ιν. ΜοοιΜΜει, Μιιιιειιςο ιιπά (ιγιιιιιιιιιιιιι.-3 ι;τοιιω Ροιιιιιοιιιι.ιε
ΗειΙιιιιετιιΙΙ.ιιιιπιιτ ιιι6ιιΙιι·ιειιΖιιιιιιιει·ιι.Ροιιειοιιειιι·ειε1ΒΙιΙ.ΒΟ Κ. Με 8 Μι!. ρω Ροιιιοιι ιι.
ιιι·οΤ”. Νιιιι σ.ιιι'ιιειιιιιιιοεε1°088ε82-ει6οιιι€εεινιιιιοιποΙ:Μάο ιιιιε30Ζιιιιιιιοι·ιιιιιιι!ιοΙιοιιΠω· άετ Πιιιιιι ω» ἔειιιιιιιΙο Αιιι·ιιιεειιιιο. ΑιιοιΙιο!ιο, Βοειιιιιιιιιιι. Μιιιιιιι ιιιιιι ΤΙιοιιιιιι·.

Βι·. 1ιοιεοΙιενιεΕι·,ε βιοιιιιε, που ειιι οιιοιιιιιτο ΑιιἔειιΙιΙιιιιΙι πιιτ ιιοειιιιιιιιζειι
βετιιιιι. 82 ιπι ννιιΙιιιι ιεοΙιι·ι ι.ιο!εςειιο.νοΙ ετ22ιιιιι.<ι;ιιι6ΙιΙιιτο ΒιιτιιοΙιοιιπιιτ θοεοΙιιιι·.
Ιιοι;ιιιι νοιετιιιιιι ιιπά ει8·ιιειι ειοΙι νοι2ιιι.ιειι·ειειε πι» ΠιιυιΙιειι. θειιιι.ιιιι ΑιιεΙιιιιιι“ι
οι·ιιιοιΙειι: προ”. ιιορ. 1[ιιιιιιοκι, εει οι. Πιικοιιο. Με Διιιιιιιιιοιριιιιιιο «Ποιιισιιιιικιι»οάειΜε 2ιιιιι 10. Μπι ιιι Μ. ΡετειεΙιιιιἔ Πι·. πιει!. Αι·ι·οιιοι (Βιιιι.ιιειιοιιιιιιγι. 88. Ι)ιοιιετιι8:
Ποιιιιει·ιιιιιιι·ιιιιιι 8οιιιιιιιιιιιιιι ιιιιι 1 Πιιι·). (42) 8-3_~
Κιιι&&-θο. αΙιειιι.”Ε"ιιΒι·ι!ι, ΙιιιιΙνιιι88Ιιιιι“οιι ιιικΒΙι.

θΒθΡθΒΜθθΒΝ (Κω)
δοάοΐοιιιι-Βιννειεε-νει·ΒιιιιΙιιιιρ;,ειιιιιΙιι'ειιι,ιιιοΙιι ιιιιΠοιιιΙ, ιιιιιοι· ι1οιιινοιιιιιιιιιιι

Μπι ιιιιιιιοιιιοε!
ΒΗΠεει· ιιιιιι Β ιιιιιΙ Ιειι:Ιιιοι· πιει .ΙοάοΓοι·ιιι.

ΝιιοΙι Ριινιιιιιοοοιιτ Πι·. Κτοιιιιιγοι·. ΗιιΙΙο ει. 8.: :οι Ζω
ιιεειιιιι Μιιιοειιιειιιιιινοι·.

οιπο ιιιιοΙι ω" νει·ιιιΙιιοιι νοιι
..__.~

σ
Ρι·οι'.
θοιάτιιοΙι, ΗοἱὰοΙΒοι·€.

(Κ110Π)
ιιιεεειοΙΙιο

Τιιιιιιιιι-Ειιιοιεε-ΐοτΙιιιιιΙιιιι8.
νει.ιιΙειοΙιο:

,,Ποιιιιι σκι νιιιιιιιιιιιιιοε Τιιιιιιιι.ΠιιιιΜι ΠειιιιΚιιιιιΚιιιΜειιάειΚιιιιιοι “
νοιι Ν. Ρ. ΟιΕΝΒ0ΒΙΧ, Ρι·ινιιιιιοοοιιτ :ιιι άετ Κιιιε. Ειπε. Μιιιιιιι·-ΑΙωάοιιιιο

(Πιειιιιιιι_ιιιΜεάιπιιιιι 1897. Νι·. 1).
8ιεΙιε ιιιιι·Ιι ιΠο Υει·ϋΠειιιΙιοΙιιιιιιςειιω" 'ΓιιιιιιιιΙΙιιιι νοιι:

Ριοΐ. Οι Ή01°01°Μ.ΗοιόεΙΙιει·8·, Ριιιιιιιτιιι·2ι. ν. ΒιιΕοΙ, Βι·ιιιιιι, Κ. ΙΙοΙπιιιιΓοΙ,
ΒιιειειιΙιιιιἔ, Κιιιάοι·ιιιΖι ΙΜ;; Αιιοιιιιιι, Ι)ειιιωΙιο Μειιιοιιι. ινοοιιιιιιεοΙιι·ιΓι

1898,Ντ. 11, 25, 50; 1897, Νι·. 8.

8ο·ιιιιοι·ιιΙιάιιιοΙιοΜε ινιιιιεο!ι 2ιι Πιοιιιιι.ιιιιΒιιι·οΙι Με Ηοι·ι·οιι:
(Μ) Β-5. ΒοοΙιει· δι θι·ιι ιιο, δι. Ρειοι·ειιιιιι.ι ιιιι‹ι Οτι:ο ιι., ΜοεΙιιιιι.
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1Ξθ

ΞΕΕ·ΒΑΠ

ΗΠΝΒ1ΒΒΗΜ
Μι Ναι", 1ιο.Ιτιεο!ιοΕιεετι1ιει1ιιι.4'/ι Βιιιιιάειι Β'ει.1ιι·τνοιι Μ. Ροτει·ε1ιιιτε.ΗεττΙὶοΙιοι·›
1ιτοιωι·Βιι·ειιιά 5ννοι·ει.ΙειιιΒ·, 5!:11νειιιι Γιο1ιτειινιω1ά.ΑΙιεο1ιιτ ι.ι·οοΙιοιιοι·ΒιιιιάΒοάειι.
ΚιιτΙιιιιιε.Ρειιιιιοικιιο.Ηιιει1ι,Επγνιι-Τειιιι1ερΙΜεο,Ρειι·Κάιι1ε.Ξειι.Β·ιιιοΑροτΙιε1ιοιιιιτΙ.ιιι:_·οι·
82ιιιιιιτΙιο1ιετ11Πιιοι·ει1Μιεεει·.ΑροτΙιο!ιοι·-Μειρ;ειΖιιι.Οι·Ηιοάοιιο.ιιιιά 1ιιτ1ιοτιει:ΙιεΚ1ι·τ:1ιο.
Ψοπιι€Ιιοιι εἰιι οιιοΙιτ.ειο νιΐιιεεοι·1ιο1Ιιι.ιιΜΜ.Χ'Ψειιιιιειι-,θεο- ιιιιά Βϋεεννιιεεει·Μάετ-
ΠΙιιοωΙΜάει·, ο1ιΙειιεκιιτοΒιιάει·,ΗοΙιΙειιιιιιιΜ.άοι·,Βιιιιι ΓΙιειαειιΜάου, ΗοιεεΙιιίΙ:Μάετ.
ΟΙιειτοοτ'εο!ιοΙ)οιιο1ιοιι ιιιιτει· Ηοο1ιάι·ιιοΙ‹Με 2 Ατιιιοερ άτοιι.ννω1ιεεΙάοιιοΙιειι Ρι·1εεε
ιι1ι.2'εο1ιοΕιιιρειο1ιιιιι€ειι.ΒΙεΙαι·ιεοΙιε Βο1ιιιιιά1ιιιιμ·ιιιιτ ρωΙνειιιιεο!ιοι·, ΐο.ι·ιιάιεο!ιει·,Ιιι
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Θεοιιοιιεοιιι·ειιε ιιιπ ΠοΒιιιη;ειι άεπ ρει.τ1ιοΙοΒιεοΙι-ιιιιαιστιιιεο1ιοιιΠΙειΒιιοετιΚ
νοιι Ρτἱν.-Ποοοιιι. Πι: Μ. Α ε1ωιιιειε γ
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: ιιι:.ιι·ο1ι.
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.
Α ιι Η ιι ιι ιι 2 γ.
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14. Οιιι·ειιιεάετ ρι·ιιΜιεο1ιοιιθρΙιτΙιιιΙιιιο1οΒ·ιονοιι Ρι·οΐεεεοι· Κιι Ιι ιι ε

.
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Ρι·οΐοιιεοι· Β ο ι· Πι οΙά.
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ι
ιι ιι.
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(21/2-13 Μ. με Ί'ιιι: ΝεεειιιιιιιτΚοετοιι)
άιιι°ο1ιΓ. 11'.11ιιιϊω-81ιάειιάε.

(62).3-1. Ρι·οερεοτοαιειιιει.
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Νειιε Β'οΙΒε Μ". .ΙεΙιι·8.Μ. ει
. ιιιιιιιιιιιιιιι

ΜΒΠΙΠΙΝΙΜΒ ΜΟΠΕΝ8θΗΒΙΝ
ειιιει· άει· Βει1εετιοιι νοιι

Πι. 1ε!ιειιιιεε Κι·ειιιιιιιει!ε.
Βιμ.

Ρι·εΐ. Πι. Με! Πε!ιιε.
πω" (Ποι·ιιιιτ).

Πι. Βιιιιο!ι' ιΝειιεειι.
812.Ρετει·ειιιιτι:.

Με «8ι. ΡετστεΒιιι·ςει·ΠεὰἱεἱιιὶεεΙιε ννοεΙιειιεειιι·ιΤωετεεΙιεἱιΠ _ιειπε' ὰΉ01111ε1Δ811Β8·ΑπΪἙΕὅῇ0 80°Ωι.Ο0.110111.028ΐιε “
8ο ιι ιιεΙ›ε κά. - Πει·Αεε:ιι:ιε11ιεΜη)τε!εΜειιι Βιιεε1ηι8.`8ΗΜ. Μι· εεε:ΙΜι.ει. ιιιιιιι ειιεεειιΙιεεεΙιεΙι ιιι Με ΒιιεΜιειιιΙΙιιιιε νοιι Ε. 1..Β.1ε1;ειιιιιΗΜ, 4 ΗΜ. Με Με ΙιεΙΙιεω" Με!. Ροετιιιει.εΙΙιιιιε;ὶιι άειι ηεεε:·ειι:88.Ρετει·εειιι·8,Νεννειιγ-Ρι·οερεει.ΗΜ, ιιι ι·ιεΙιτειι.-1ε ει" ετηιεε“Με” 20 Πει·Ε ]Πιι·ΙιεΙι, 10Πει·Β Ιιε!ϋ]Βιιι·ΙιεΙι.Πει· Ξιιεεωειιεε:ειεεοννιε εΠε ειιίιΙιε ΕεεεεΗοιι ΒειιιΕΙιεΙιειι ΜΜΙιεΕΙιιιι8ειι ΜΜΜ:ειπε ιπι
ι'ι1ι·Με3ιιιεΙεεερεΙ8ειιε ΖειΙε ιιι Ρει.1τιετ18Κορ. οιΙει·36 ΡΙ'ειιιι.-Πειι άειι ε εεεΙι είτε Πι ι

ι ι·ειιι!ειι Κεεεει.ειιι· Ι)ι·. Βιιι1ε1ΙΉμιμ.ε1ιΙιι θι..Ρε
ΔΜοι·ειι πετάω 25θερει·ΜώεϋεεΜι·ει·θι·ιΒιιιεΙει·ΠΕεΙειιεεεειιιΙΙ.- Μειώστε, Ρεεει·εϋιιι·8ει·8εΠεε,Ρεωι·-ΡειιΙΠοεριωΙ ιιι ι·ιεΜ.ειι δρτεειι
Έεειει·ετεπετάει: ιιιεΙι άοιιι 8ει.εε νοιι18 ΚΜ. ρι·ο Βοςειι ιιοιιοι·ιι·ιι. ετιιιιι!ειιΜοιιεεε, ΜΜννοειι ιιπά Γιώτη νοιι 2-3 ΠΜ.

ΜΒ 8Ι:. Ρετει·εειιι·Β. 17. (29.) ΑΡΝΙ 1899

11Π;ιεΗ: 1)ι·. ΙΜ. Βοοιιετιι: Πεεει· ιΙιε Ψιι·Ιιιιιι8· άει· Βεετει·ιειι ι·οι.εϊιιε ιιιιιΙ άει· Πειιτει·οεΙΒιιιιιεεε Με άει· Μιρκα. -
Βει'ετεεε: Μ. Α. Θ

.

Ρει·2εινε!ιι: τω" Με νοι·Πεει·εεΙιειιιΞε?σπιτι εε Αιιειιι·γειιιε επεσε εοι·τε.ε.- ΒιιεΙιει·ειιεειε;ειι ιιπά
Βεε1ρι·εε!ιιιιι8·ειι:

ΖΙζοιι·ι·ορεΓ. Πποεε·ε: Βειπιιιιιπε ει. εετεε·ι·εοεεπειιιιι ι
:

εε.ρο1φε·Βιι·Ιιειιι..- Ρ. νοιι Βε.ιιιιημιττειι ιιπάΓ'
.

ειιεΙ: .Τειιι·εεεειιεΙιε Εεεε Με ?οττεεΙιι·ιιτε ιιι άει· ΒεΙιτε νοιι άειι ρειΙιοςεπειι Μι!ιι·οοι· ειιιειιιειι ιιιιιι'εεεειιάΒεετεΠειι, ΡΗ2ε
πω! Ρι·οποιοειι. - Ρι·οιοΙιοΙΙε άεε νειειιιε Μ. Ρει.ει·εΒιιι·ςετ Αει·2ι:ε. - νει·ιιιιεε εεε. -- ΑιιιειΕ·ειι.

Μει· Με ΜΜΜ ιπι· Βιιειει·ιεπρι·ειοϊιιε ιιιιι!εει·
Πειιιει·οειιιιιιιιεεε Μι ω· ιερι·ε.

νοιι

Πι. 136. 8οοιιεω:.
(Απε άει· ΒοεριιεΙΕΙιιιι!ι άεε ΡΜ. Πε!ιιο.)

ΜΗ: ειιιει· θιιι·νειιτει'εΙ.

ΝεεΙι άει· οριιιιιιειιεεΙιειι νετϋΠειιτΙιεΙιιιιιε εεε Ει·Γο!εε
εεε νοιι 1

.

Οε.ττεειιιιιΙΙε. ΙιειΒεετεΙΙιειι ΗεΠεειιιπι
εεεειι ιΠε Ι.ερι·ε^) πετάω εεΙιΙι·ειεΙιε Υει·ειιεΙιε Με ι!επι
ιιειιειι ΜΜΜ εειιιεεΜ; εε 8εινειιιιειι ]εεοεΙι Με εΠε
ΡοιεοΙιετ Με ΠεεειεειιΒιιιι8, ι1εεε, οϋ8ΙειεΙι ειιιι€ε νοιι
ι!ιιιειι ειπε Βει!ειιτειιι1ε Βεεεει·ιιιιε εεε ΑΙΙΒειεειιιΒε5ιιι1ειιε,
8εΙινιιιιι1ειι άει· ΑιιεεειΙιεειειι, Βεεοι·ρτιοιι σει· 1.ερι·εΙιιιο
τω, νετιιετειιιιε άει· θεεεΙινιιιιιε πω! 8εΜειιιιιιειιτιιΙοει·ε
Ποιιειι Με. νεπειεΙιιιειι Κοιιιιτ.ειι, Με Ει·ίοΙΒε ι1ιεεει· 'Πιε
ι·εριε ιιοεΙι Ιιειιιε ι1ειιετιιι1ειι Μιτου. Μειι ει·1εΜ:ε εοΒιιτ
ιιεεεεινε Βι·ίοΙ8ε. 8ο Ιιεττε Ρι·οί. Βειιιο ιιι Βοι·ρε.ι; ειιι.
εεε: πιεσε άει· Μειιιοσε νοιι Οε.ι·ι·ε.εειιι·ΙΙε. Ιιει·Βε
ετεΙΙ€ειι 8ετιιιιι εεεοΙιιτ Ιιειιιε τΙιετερειιιιεειιειι ΕτίοΙΒε ειι
νετεειεΙιτιειι, ινοΙιΙ ειιιει· ιι·ιιτειι Με ειιιι€ειι Ρειιειιτειι πι»
τω! άει· ΒεΙιειιὸΙιιιιε νει·εειιιιιιιιιιετιιιι€ειι άει· ΚτειιΙιΙιειτ,
Με Νε.εΙιεειιι1εε ιιπά Ετιιρι:ιοι1ειι νοιι ιιειιειι Ι.ερι·εΙιιιοτειι
ω. Ιιι ι1επι νοιι Βειιιο Ιιει·ΒεετεΙΙΙ.ειι 8ει·ιιπι ειπε ιιΙεο
ιεεειι1“εΙΙε ιΠε]ειιιΒειι 8τοΙΤε ιιιεΙιτ. ειιιΙιεΙτειι εεννεεειι,
νιεΙεΙιε @τη Ο εττεεειιιΙΙε'εεΙιειι Ι.ερτεΙιει!εετιιιτι εειιιε
ΨιτΙιεεπιΙιειι νει·ΙιεΙιειι.

Μ. _ιειΙοε!ι, Με ε·,εεεετ, Με ΟεττεεειιιΙΙε'εεΙιε Βε
τιιιιιτ.Ιιετειριε ιΙετ Ι.ερτε. ειπε ευΠεΙΙειιεε, νεου εποε πω·
τειιιροτειε Βεεεετιιιιε ει:: 5γιιιριοι11ε Με ΙίωιιΙιΙιειιε
ετεειιειιιιιιι€ειι εεινιι·Ιιτ Δειτε, ίιιιι€ιεεε ειεΙι Με, ινε!
εΙιει· Νετιιτ Με ι1ετιιι ειιτΙιε.Ιτειιειι 8τοΠε
ειπε, ι1ιεεειι εειτινει1ιεειι8ε!ιινιιιιι1 Με
Ιειστεεεπι ΝειιειΙειιιι€ει1 ΕιεινιτΙιειι Ιιοιιιιτειι, σε
εε ερεε ιιιεεΙιε Αιιτιτοκιιιε άει· Ι.ερτε ειπε, ειιιει·
ιιιιι· ΒιιΒετειιΖειι ΜΜΜ. ερεειΠεο!ιει· Νε.τιιι·.

Η Με. 8ειιιε.ιιιε ιιιι54ΙιεεΙε1898Ντ. 44.

Βιεεε Ε'ι·εεε @πετ ΡτοΓ. Ι)εΙιιο2) @Με εεειιτννοι·8ειι
2ιι ιιι11εεειι,εε.εε Ιιειιιε θι·ϋιΜε νοτιιιιιιι1ειι εεὶειι, _νιε!εΙιε
2ι1τ ΑιιιιεΙιιιιε ερεειΒεο!ιει· Ιερι·εεει Αιιτ11οιιιιιε ιπι Θει
τιιειμιἱΙΙιι°εεΙιειι Ι.εριεΙιειΙεει·ιιιιι εννειιεειι. νοιι εοΙοιιειι
πι11εεεειειι ιΙοεΙι ει·νιεττειι, εεεε ειε ι1ε.ιιει·ιιιιεΠειΙει·ίοΙΒε
ει·ειεΙειι, ιιιεΙιτ πιει· νοι0Βει·ΒειιειιιΙε. Αιιι1ετειεειτε 8εΙ›ε
εε ΈτοΠε, Με ω" Βιιτετειιιιιιε ιιεεΙι ιιιεΜε πει Ι.ερι·ιι
επ τ.ιιιιιι Ιιεττειι ιιπά ειε εειιιιοεΙι @σε εΒειιεοΙεΙιε οιΙετ

νειιι€ειειιε Γε.ετ εΒειιεοΙεΙιε ΨιτΙιιιιι8ειι επι! Με Ιερι·6εειι
ΝειιΜΙειιιι€ειι ειιεϋΜειι Με Με θε.ι·ι·εεειιιΙΙε'εεΙιε
ΗειΙεει·ιιιιι.

Βε. Μπι: ετιιιέεΙιετ εεε ΚοεΙι°εεΙιε ΤιιΒετειιΙιιι ει:
ιιειιιιειι, ιιιιτ ινε!εΙιειιι πιιιιι πε.!ιΙτειεΙιε νειειιεΙιε επ Εε

ρτεεειι Βειιιεειιτ Με. ΙΞε Με εἰεΙι Ιιει·ευεεεειεΙΙΒ, εεεε
Με τΙιετεεειιτιεοΙιε Ψ7ιτΙιιιιιε ιΠεεεε ΜΜεΙε Μι Ι.ερι·ϋεειι
εισΙι ιιιι1: ι!ετ_ιειιι€ειι εεε ΟεττεεειιὶΙ1ε°εοΙιειι Πει!
εει·ιιτι1είεετ νοΙΙΙιοιιιιιιειι εεεΜ. ΑιιοΙι Με Ιιιιεει.ιοιι άεε
ΤιιΒετειιΙιιιε πια Βει Ι.ερτεεειι ειπε Πεεει·Ιιείτε ΑΙΙΒειιιειιι
τεεει.ιοιι, νει·Βιιιιεειι επι ειιιεπι ε.ΙΙΒειιιειιιειι 8ειιισε.εΙιε
εεΝιιιΙ, ειιινει!ειι Με θΙιεεει·τειεεειι, Ιιει·νοι·. Ε'ει·ιιει· ιιιιι
ειπε εειιτε Ηχρειεειιιιε Με ΒεΙιννεΙΙιιιιΒ άει· Ιερτϋεειι
Νειιει!ειιιιεειι ειιι Με Μι νιιετΙειι!ιοΙτειι Ιιι]εειιοιιειι εεε
ΜιττεΙε ειειιι. ιιιιιιι ιπι Ιερι·ϋεειι θιεινεεε εο8ετ ιΠεεεΙϋειι

ιιείει·ειι'ειι6ειι νειειιι1ετιιιι€ειι ειιιττετειι, Με Μι άει· Βε
τιιιιι6εΙιειι6Ιιιιιε ιιεεΙι Οε.ι·ι·εεειιιΙΙ ε., ιιειιιΙιεΙι ΚΙειιιει·
ινει·ιΙειι άει· 1.ερτε.Κιιοτειι, νετιιετΒιιιιΒ άει· Ηε.ιιτεεεεΙιινι1ιιε
Με ΞειιΙειιιιΙιευι.ιιΙεετε.τιοεειι, ειιιι·ειΙειι ιιιιεΙι $εΜνιιιιΙειι
Με ΑιιιιεειΙιεειειι ιιπά ιιι νιεΙειι ΡεΙΙειι ειπε Βεεεει·ιιιιε
εεε ΑΙΙΒειιιειιιΙιεΒιιεεεε. Νικ· εεΙιε.ιιε, εεεε ιΠεεε ΨΗ
Ιιιιιιε εεε ΤιιεετειιΙΙιιε ειπε νοι·11Βει€εΙιειιιΙε Μ. Με Ιιεἰιιε
εειιει·ιιεεεΗει!ιιιιε Με Βεεεετιιιι8 ιιιιτεΙι ΤιιΒει·ειιΙιτι ει·
2ιεΙτ πετεειι Εεεε.
Μ. Με Κοε!ι'εεΙιε ΤιιΒει·ειιΙιιι ιιιεΙιτε ειιάειεε Με ειε
Ειιιτεετ εεε σειι ΤιιΒειΙιε16ε.ειΙΙειι ιιιιιι εειιιετι:ΙιεπιιεεΙιειι
ΒεεοΙιεΕειιΙιειτ ιιεεΙι ειε θιειιιιεεΙι νοιι Ρι·οι.ειιιειι Μ, ειιιει·
ινεΙεΙιειι Ιεπτετειι ιιιιιιι ννιεεει· ΔΠιιιιιιιιιε.ιε, ΑΙΒιιιιιοεειι,
ΒειιτειοεΙΒιιιιιοεειι ιιπά Ρεριοιιε ιιιιτετεεΙιειάειι Εεεε, Με

Π Ποτ'. ΒεΙιιοι «Με 8ει·ιιιιιι.Ιιει·εριεάει· Ι.ερι·ε.υ. ει. Ρετ.
Πεό!ε. ΨοεΙιειιεεΙιτ. Ντ. 97, 1898.



ΔΩ.
ιποπ ιπ115πιοεοπ 8πποιοπποπ ίπ ίοο11ττοιπΖποιο.ππο νοτ
επο1ιο ποιπποπτ πππ ποίιιπποπ, ποιοο ειο ιι11ο, 'Ι'1ιιοτοπ ιιππ
Μοπεο1ιοπ επποιιιοπ ιπποιτι, πιοεο1ποπ Βοποπ1οιιοπ ποτνυτ
τιι1οπ πιο ποιο 'Γπποτοπ11π εοΙπετ.

Ροτποτ οι ΜΜΜ οε") οποιοι, ποοε οποπεο, πιο πιο
Ρτοι.οϊπο ποτ Τπποτ1εο1ποιο111οποποπ ππποτο οπο ποτπΜπί
11οποπ Ρορτοπππι οιοοππι ο οπτπο 1ιοτποετο11τοΡιπροτοιο,
πππιοπι11ο1ι Βοπιοτοπ1ππιιιοοοιι πππ Ρορτοπ, οιιποπ1.οπ ιι

ι

πω, ποποτοττοποτιππιτ1τοπ,ποποι πιο ποι νοτ1ιοτ Μποτ
1ιο1ι ιπποι·οπ1πο εοιπιιο1ιιοπ 'Γ1ιιοτοπ πππ ιπποτοπ16εοπ
Μοποο11οιι οιπ 1ιο1ιοοΒοοο11οιιοποποτ οτποποοιι, ππ1ιτοππ
ειο πο18οοπτιποπ Τ1ιιοτοπ πππ Μοποο1ιοπ 1π ποτοο1ποιι
Βοοιο ππτ οιπο ππποποπτοππο Τοιπροτοτπτειιι18οτππε ποτ

νοττπίοπ. Βο1 Ι.πρπο1ττο.π1τοπ1ποοποιο1ιπιοποτ ο1πο 1οοπ1ο
Βοποιε1οπ 1

π

θιοοτο1τ νοπ Βπι1ιιιπε πππ Βο1ιινο11πτιεποτ

Ι.πρπο1τπότοποπ οτπιο1οπ.

Εππ11οπ Μ πιιο1ιεοιν1οοοπ, ποοο πιο οπο ποπ Βοιποπ1
1.πτοπ νοτοοπ1οποποτ ροτ1ιοςοποτ πππ πππ: ποι.1ιοποποτ
Μ11ττοποπ Βοινοπποποπ Βο.οιοτιοποπττποιο πππ Βοοιοτ1οπ

πτοι.ε·ϊπο π1οοο1ποπ ποποτοττοΒοπποπ ν171τ1τππποιιιιπ! πο·
οιιππο 'Ι'1ιιοτο πππ 8οποπ πιοοο1ποπ ο118οιπο1ποπ πππ 1

ο

οπ1οπ Βοποποποπ επί ποπ ιπποτοπ16οοπ τ.1ιιοτιεοποππππ
ιποπεο1ι11οποπΟτεοπ1επιπο 1ιοτνοττπΓοπ πιο πειο'Γπποτοπ11π.

Ψοππ πππ πιο 1111τ1ιππεποε Τπποτοπ11τι πιιι ποπ πιι
ποτοπ1πεοπ Οτ8ππιοιππο πιοπι ποιπ Τυποτοπ11π πιο" οιποπ
1.1ιπιπ11ο1ι1ει, εοπποτπ ππτοπ π1ο νοτοο1ι1οποποιοπ Ε.1ινοιοο

ιιπποπιπποπ πππ ποτοπ Ποτινοτο ποοιοτιο11οπ πππ π1οπτ

πποιοτιο11οπ Πτοπτπποε οτπ1ο1τινοτποπ ποππ, πιιπ ποππ

οο πιο1ιι. ππτ πο1 ιπποτοπ1ϋοοπ Ιιιπ1νιπποπ, εοπποτπ πποπ

ποι Ι.ορτποοπ οι: ειππο11οππο νοτππποτππποπ ιιππ Μπο
ποποπ ποτνοττιιίι:, 80 81ειππ1 Ριιο1. Βο1ι1ο^) ππιιο1ιπιοπ

:π πιποοοπ, ποεο ππο1ι π1ο Ρτοτο1πο ποτ 11πτιεοπ Μπασ
ποπ οροοἰποοποτ πππ π1ο1ιτοροοιποοποτ Νοιπτ, ιιππ οποποο

οπο1ι ίιπποτο Ειινο1οοποτ1νοτο, πιο ο1ιπο 1οπο Βοοιοτιοπ

ιν1τ1ιππ8 οπο νοτποπππ8οοΙππιποοοπ 1ιοτποοιο111οιππ, -
8τοπο, ποτοπ 1νιτ1επιι8 ποι ποτ Τπποτοπ1οοο ποτ ποε Τυ
ποτοπ11π81ο1οπ1ιοιπιπι σποτ εο1ιτ π1ιπ11ο1ιιοι., - ειιιο1ι ποι
ποτ Ι.ορτο 1ιπ 81οππο εοιπ ιπποε1οπ, οππ1οπο νοτπππο

τπιιοοπ 1ιοτνοτππτπΓοπ, Μο ποε 'Γπποτοπ11π.
1

Ι31οεο Απιιο1ιπιο ποτ πππ πποπ πιιτο1ι ο1πιπο ρτο.οι.1εοπο
Βτίο1ιτππποπ 1πτο Βοοιπι18ππε ποΓππποπ. ποππ ππιπ11οπ

1.ορτποο οιπ 1πιοτοπττοπιοο ΙπτχοιροΙ πιιτοπιπποποπ, ποτ
:ποπ ποτιιοτ1τ1,ποεο ποποιο1ι πίιοτο 1ορτϋεο Νοππι1πππποπ
ιιππ Ιππ1ι.το.1ιοποτ Ηοπι, οοΒο.τ πιιο1ι οο1ο1ιο, πιο πιο1ιι
πιτοοι. νοιπ Κτοπ1τ1ιο1τομτοοοοοοτοτ111οππω, νοτοο1ιιν1π
ποπ πππ ππο1ι οπνιο11οπ πιο 8οποιπι11τοιοοι.πτππποπ ππτ

Βοοεοτιιππ εοΙππποπ,
- οιπο Τποιοοο1ιο, πιο ποπ! ππτ

ππί πιο ννιτ1τππε ποτ Βιοπινοο1ιοο1ρτοπποποτι" Ετγειρο1
Βι.τοριοοοοοοπ οπτπο1τοοίππτι ποτποπ ποππ.

Απί θιτπππ π11οτ οπεο1ιι1ιτποπ Τ1ιοποπσ1ιοπ 81ιιππι Ρτοί.
Ι)ο1ιιο νοτιππι1ιοπ ππ ππτ1οπ, πιιπ: 1π ποππ Οο.ττοο

ο π111ο 'οοποπ Ηο11οοτπιπ 1το1τιοοροοιποο1ιοπ Απι1ι.ωππο
ποτ Μοτο. νοτ1πιπποπ ε!ππ, εοπποτπ πο.οε σε πιο πο.τ1ιι
οιιι.1ιπ1ιοποπ Ρτοι.οϊπο, Α1πππιοοοπ πππ οοποπεο Ειπο1οο
ποτ1νειιο πιο1ιτ οροοιποοποτ Νοιπτ πω, ινο1ο1ιο πιο νοπ
Οπττποππ111π ποοοπτ1οποποπ νοτο.πποτππποπ πππ Ηοι
1πποενοτοπππο οιπ ποπ 1ορτοοοπ Νοππ11πππποπ 1ιοτνοτππ
τπίοπ πιι 81;ειπποε1ππ.
Πω πππ πιο οπο” οιπ18οτ π1οοοτ Βιοπο Επι 1εο11τ
τοπ Ζποιοππο πω” ποπ 1ορτποοπ Οτποπ1οπιπο πιι ππι.οτ
εποποπ, πποττιπ1ιτπ ου Βο81ππ ποε νοτιο:οπ .Το1ιτοεΠτ.
Α1το1 επί Απτοεπιιε ποπ Ηοττπ πω. Βο1ι1ο πιο Κοπι
ποιτοιο1Ιππ8 οιπ18οτ νοπ 11ιποπ. 8ο οιο11ιο οτ νοπ ποπ
81οποπ πποιοτιο11οτ Νο1.ιιτ οιπ Επιτπο1: ποε Βιιο.
ργοογοποπο πππ ποε Ρτοι.οϊπ ποε Βιιο. ρτοπ1
8ιοοπο ποτ. νοπ ποπ 8πποπο.πποπ ποτ ππποτοπ Οπτο

"'
) Μο ι Πιο Β: «Ποποι· π1ο ν171τ1ιππεοιπ1ποτ ιπποπτοπ οιπ
νοτ1οιπι.οτΑ1ππιιιοοοπ οπο.» Ποιιτοο1ιοοΑτο1ι1ν πι- 1‹1ιπ1οο1ιο
πωπω Βπ. 54, 1895.

Ο Ρτοί. Πο1ι1ο: «Ζπι· Βοι·ιιιιιι1ιοι·πρ1οποι· 11ορτπ».Μ. Ροι:.
πω. 1'ποπ1ιοποπ1ιι·.Ντ. 27, 1898.

@πιο π
.

π
. ποπ οπο νοτπει.πππι.;επΙππιποεοπ 1εοΠττοπ

Βιποιοοποτινιιι.οπ, "πιιπ οιο1ι Απο! πιο Ι)οπιοτοο1 -
πιι πιοεο, πιι πιοεο1πο ε1ο1ι πιι 1πιοοποπεπιποο1τοπ οιπ
ποειοπ οιΒιιοι, ποπ ειο ιιιιο1ι ΜοΜ1ιοε νοπ π11οπ .41ππ
τποεοπ οιπ 1οιο1ιποοποπ1πο11οπΜ πππ οιιο1ι π1οπτ πο 012
Νοοτοοοιι οιπ ποτ Ιπ1οοτἱοπεειο11ο 1ιοτνοττπίπ, απο π1ο οπ
ποτοπ Α1πιιιιιοοοπ.
Ι.ο1ποτ Ιιοτιπτο οποτ Α1τοΙ ποππ ποτ 2ο11.τοπποπποπ
Πο.τε1:ο11ππεοο1ποτ $πποιοπποπ ππτ ο1ποπ 'Ι'1ιο11ποτ νοτ
εποπο ιπι1 ποποο1ποπ ου Εππο 1ϋπτοπ; οτ ιπποετο οπο νοπ
πιιπ πιιοπ1ιοπε1Βοπ Οτϋπποπ πιο1πτοτοεοοπτοΑτπο1τ ππποι·
πτοο1ιοπ. Πο. πππ 1οπ ιπιτ. ποτ Ε'οτιοοι.ιππο; π1οεοτ Ατπο1τ
νοπι Ηοττπ Ραπ. Βο1ιιο ποιτοπτ π·πτπο, ποππ Μι π1ο
Α1το1'οο1ιοπ νοτοπο1ιο 211Εππο ποίπ1ιττ πππ Μ!! ιο1ι ιτπ
11'ο18οπποποπποιο1ιο1:ο1πο Βοπο.πο Βοοοπτοιπππε ποτ Βοτ
οιο11ππεοιποιποποπ. ποτοπ ο1ο1ιΑ1το1 ποι ποτ θιοπιπτιππ8
ειο1ποτ$πποιοπποπ ποπ1οπ1ο, Βοποπ, πιπ ποππ πο1 @ποτ
8ππει.ππ2 οιππο1π π1ο νοπ Α1το1 πππ νοπ πιιτ πο.πιιτ εο
ιποοπτοπ νοτοπο1ιο πππ πιο οτ21ο1τοπ νν1τ1τππποπ επ το
1`οτἰτοπ. νοτοποποοο1ιιο1τι ιπποε οποτ οοποπ 1ι1οτποτποπ,
ποοο, ποπ νοπ ποπ ποιτο11οπποπ $πποιο.πποπ ππτ Βοτιππο
Μοπποπ ποτοοετο11ι ινοτποπ 1τοππιοπ, ο.πο1ιπιο ίο18οπποπ
νοτοπο1ιο πιο1ιτ1π ποππ ετοοεοπ Μποποοιοπο πποεοίπ1ιτι
ννοτποπ Ιτοππι.οπ, πιο πϋποοποποποτι1ι 8οινοοοπ νιιπτο.

Ι. Υοτοπο1ιο ιπιτ ποππ (ινοεοοτ1ποπ) ΕΙιτττο.οι
ποε: Βιι.ο. Νοογο.ποπε.

ο
) Βοτοτο11ππο. Ι)1οοοο, πιο ππο1ι πιιπ ι”ο1Βοππο

Ρτοπιιτοι; (ο
.

ιιππ Π.) νιτπτποπ επί ποτ πποιοτιο1ο81εο1ιοπ
81οποπ ποε Ι)οτρπποτ Υοιοτ1ποτ-1πο1:1ι.πτοππιιοτ ποι· ίτοπππ
11ο1ιοπΙ.ο1$ππ8 ποπ Ηοττπ Ρτοί. Ποπ ρ1ο1ι ποτΒοοτο111.
Πιο επί Κπττοπο1π εοπποπτοτοπ, ρτοοπτνο11 οπιννιο1το1
τοπ Βοιποπ1ι.πτοπ ποο Βπο. τηοογο.ποπο ππτποπ νοτοιο1ιι18
νοτπ Ν111ιτποποποποοεο1ιοπτ, 1π ο1π οιοτ11οο ΒοοποτΒΙοο
εοπτοοπτ πππ πι11ειοτ11οιπ 111ίο.οοοτ2π οἱποτ Επιπ1ο1οπ
νοττ1οποπ. Ι)1οεο Βιιιπ1ο1οπ ντπτπο πιιπ ππτ Οονν1ππππο
8τοοεοτοτΜοπεοπ οιπ' Κο.τι.ο11°ο1πΒοπτιιο1ι1ε,πιο1ο1ιοπιι ποπ
Ζινοο1τ ίο1Βοτιποτιπποεοπ νοτποτο1τοτινπτποιι: Νοο1ι οιποτ

οποτειοο1ιοπ Βοιπ18ππιι; ππτ 11Υποεοτ πππ Β11τοιο ινιιτποπ
π1ο Κπο11οιι οοτι;ίο1τ18Βοοο1ιο1ι, οιπ 10-16 Μιππποπ ιιι
ο1πο 'χιο ρτοο. 8ππ1ιτπο11ποππ8 8οπτποπτ πππ ποιου! Μ
81ιπππο πιι 1)πιπρ11κοοπτορίεοπτϋπι. Ηιοτοιιί 11οοο τιιο.π
οπο οτ1το1ιοππππ ποττ1ιο11τοοπο πιιι οιοτ11οιπ Μοοεοτ ιπ

2 'Ι'1ιο11ο.
ΑΜ οο1ο1ιοτπΝ111ιτποποποιο11ιο Α Η ο1 ειο1ιο1πο Μοοεοπ
οπ11.ιιτποε Βιιο. ργοογιιποπο πιιι Η Κοττο11ο1πποτ πππ
11οοεπιοοο1ποπ ποι Ζιιπιποττοπιροτπτπτ (14-16° Β.) πιιι
π1ιιποπι Ροριοτ ποποο1τι 8 'Ι'ππο ειο1ιοπ. 1π πιοοοτ Ζο1τ
1ιπτι.οο1οπ οιπο πιι νοτ1ιπΙιπ1οε πιοπι11ο1ιποποπτοππο απο"
νοπ Βοο111οπιπποεοεοπ11ποι, πιο οιπο τοτππτοππο Ροτπο

Μοτο πιιπ τπ1ι ετϋπ νοτί11.τπιοπΡπτποπ πιποοπιπτ ποτ.
1)ιοειοΒιιο111οπιπποεοννιιτπο πιιι; οιποπι οιοτι1οπ, πο.πο1ι1

ποπ Βοο.1ρο11νοτπ Νοπτποποπ οπποεττιο1ιοπ, 8οοππιπιο1τ
πππ 8οινοεοπ; πιο οτπο.π 1πι 1οπο1ι1οπ Ζποιο.ππο οιπ πιο
ινιοπι νοπ 16 Θιτιπ. Ι)1ο Βοο111οιιπιποοοπ·πτπο ποππ ποτ
Μοο1ιοπο νοπ Βιιο1ιποτ6) ιπ πϋπποτ $οπιο1ιτ πιιι' Ρο1τ1
Βοπ5ι1οποπ Βοοιτιο1ιοπ πππ ιιπ Ροο1οπτ'οο1ιοπ Τποττποετοι:
ποι 88" ποιτοο1τποτ. Νοοπ 4ιο.818οιπ 'Ι'τοο1τποπ ννπτποπ
π1ο 1οετοιι Μο.εοοπ ιπ 1ιο1εοοτπν1Ιοεοοτ Βο16οτ πππ Επι
νοτ1ιπ1ιπ1εονοπ 1:10 ιπιτ εο1τοοπτοιιιπω” νοτπππιιτ.
Νιιπ 1τοοπτοιπππ πιο οτ1ιο1ιοπο Ε.ιππ1οιοπ πιι Ρπριπ'οο1ιοπ
Κοοπ1:ορί 2 Βιιιπποπ ποππ ποι 1200! Βο.τοπί ποππ πι”
πιο Ειπιι1οιοπ οπ1τϋ111οπππ‹1 111ττ1ττοοπο ποππ ππτο1ι πιο
Ο1ιοιπποτ1ο.ππ1τοτποιιπ Ροετ.οπτ'οο1ιοπ Ρ11τοτ. 15ο πιπτπο
ιπι νοτ1οπΕ νοπ 24 Βιππποπ 180 Οοπι. Ρ111τοπνοπ εοππ
ποτ πτϋποτ Ροτπο οτ1ιο1τοπ. 1)1ο επ Βοινοτιποπο 1.6οππο
τοοειτιο ποπττο1, ινπτπο ππτο1ι Κοοποπ πιο1ιι ;;οττππι πιιπ

ποπ π1ο Β1ιιτοτ- πππ Μι11οιι°εο1ιο Βοποποπ. Ποτ π1ο1ιο1τ
ο.π Ττοο1τοπεπποιοπο ποιτπε ιι

ι

οιποτπ πω. = 7 Μετιιι.
Ι31οοοτ Εκιτοοι. ινπτπο ιιι Ρ1ποο1ιο1ιοππι: 5 πππ ι0 πππ.
οιπ 1α11ι1οιιΟττο πιιπ τπτ Ι.ιο1ιτ Βοεο1ιπιπι, ππίποινοπτι.

1
) Μπιιι·1ιοιιοι·πωπω. 1νοοποπιιο1ιι·11'ο1891,Ντ. 49, ρπατ.842



Μ!!

π) Υει·επεπο. Ζπιπ νοινοιεποπ κπιπε ειιιεπι πε
επιιπεπ ιιιππιιιιεπειι Μοει·επ1ικοιπεπεπ νοπ 620 πιει. επι
Υοιπιιιτειι 6 Οειιι. ιιοπι Επιιι·ε.ει, ε1εο εικιι 40 Μει·ιιι.
Τιοειιεπεππετεπι επ 2 ΒιοΙΙειι ιπ πιο Βεπεπεεεειιπ εππ
επιιιιι ιπιιειιτ. νει π" Ιπιεοτιοπ πετιπε πιε Τειπρειειπι
37,0°. Με 8 5ιπιιπειι κει· πιο ιπιιειιιο Ε'1ιιεει81ιειτ
ειιπ21ιειι ι·εεοιπιιι. κοιπεπ πππ ππε Τπιει· κει 1ιεπιπ κε
ιιι€ει ιπππτει· πιε νοιπιπ. Με Τειπρειει:πι πετι·πε 88,1°.
Αιιι πεεπειειι Μοιεεπ πιιι 10 Πιιι κει πιε Τοιπροι·ετπι
38,0°. Βοποι κειεπ Βοιπε Βιιπρτοπιε κεπιιιεπιππει.

Νε:ππειιι Απο! ειεπ επι πιοεο νι7ειεο νοπ πει Πεπο
Γεπι1ιεπ1ιοιι. εοιπεε Ειιιιιιειε ιιποιεοπει πειτε, ειπε ει επ
πεπ νοιεπεποπ επ Μοιιεεπεπ ι1ποι Με ιιπιει·επεπτε ειιΜε πιο ιιιιιιιιιιιιε επι θιεεπππεπ, π. π. επ επιππιεεποπ
πεειπποιεπ Ρειιειιιοπ (4 επιοιιιεεποπ Οοποιιποιιιειπ πιω
1 Ρειιεπιιπ επι ιηειιιιε ιιιιιιεν.). νοιι πιεεοπ πειιε.ιπειι
οιπιπε 'Λι θειιι. ποε Βιι1ιπειε : 0,0086 Τιοειιοπεππειειπ:
ιΡιοτειιι), επποιε 1 πππ 1.|/ε Παπ. == 0,007 Με 0,01
'Γιοπιιεπεππειιιπε (Ρι·οιειιι) ιπιιειιι. Επι ε1εΙΙι.ε ειεπ πει
επε, πεεε πω» Βοεειι σε Τειιιρειπιπι πππ ππε Διιπε
πιειιιπειιιιπειι πει Ρε.ι.ιεπτοπ νοιΙΙιοπιπιοπ πιιπεπεΙΙιει ιιεεεειι.
πιο Ιπιεειιοπεειο11ειι κει·ειι πει Α11οιι ιιιοπι οποι κεπιπει·
ειει·Ιι 8ει·πιπει Με Ιειεπι πεεεπκοΙ1επ, κεΙεπε Βιιπριοιπεει" 2 ΤεΒε ιιππιο1τεπ.
Πει σε νιιιιιιππε εειποε Επιιιιειε επειι επ 'Ι'πποιεπ
16εεπ επ ριπίεπ, ιπιιειιτε Α1ιεΙ ω: εο1επειι Ρει.ιεπιεπ

ιι
ι

ιιιειιι· σποτ κοιιι€ει ιοιιεεεεπιιιιοπεπι 8ιο.πιπιπ πει
Κιιιιι1ιπειι:, πιο επει· επι· Ζειι Με ποποιίιει κειοπ, Βο
εεπ νοπ 0,007 Με 0,01 ποε Ρι·οιειπε. ΙΣε οικιεε ειππ,
πειεε πει ειπειπ νοιι ιππεπ εοποπ σε Ποειε νοιι 0,007
ειπε Τεπιρειειπιειειεοιππε Με 38,2°, πει πιειειι εποι
πιο Βοειε νοιι 0,01 Ριοιοιιι 8τειπειππε Με 87,5-88,6
πεινοιι·ιοι. Βεε Με.πιπιπιιι πει 'Ι'ειπρειειπι κπιπε εεποπ
πειπ 8-4 Βιππποπ ει·ιοιεπτ; νοπ πε. επ πει πιο 'Γεωπο
ι·πιιιι κιεπει πιω κει· επι Μοιποπ ποε πι1επειειι Τειεεε
κιεπει ιιοιιπει. Βει ειιιοιπ Ρετιεπτειι, πει εισπ ιιιι Απ
ιεπεεειεπιππι πει Κιε.πιιπειι. ποιεππ πιω πει ιι

ι
3 Βε1ειι

επι μ
ε ειιιειπ Ζκιεεπεπιεπιπ' νοιι 2 Τεπειι Ι)οεεπ νοιι

0,005-0,01 ιιιιιειιι πειιιιιιι, ιιοπιιι.ε 1ιοιιιε Τειιιρειειπι
ειειπειππε νειπειεπποτ κειποπ. (1'ιε11οιεπι εΙΙιιιεπ1ιεπε
πεκπιιπππε επ πεε Ριοτειιι?) Βεε ΑΙιπειιιειππεπππειι
κει πει πεπ ιπιι Ε'ιεπει· ιεεπιιειιπεπ Ρεπεπιεπ Ιειεπι
πεειπι·ι: ειε 1πεειεπ ππει· Κοριεεπιιιειε πππ 8επκιιεπε

ποίππΙ.
Νππ κπιπε επι Ριιιιππε πει ννιιιιππε επ Ι.εριπεοπ
ι;οεοπιιιτοπ. Ζπ ω" ΖκεπΙι ιιιιιειι·ιε Α1ιεΙ 0 Ι..εριπεοπ

(4 νοιι πει ιπποιόεειι Με π νοπ πει πιπεπιπεεπ Ροιιιι)
πιο Βοειε νοιι 0,015 εοιιιεε Ρι·οιοιπε. Κε κπιπειι επ
ιοπειιι Ριι.τιεπιεπ 2 Ιπιοειιοπειι 8ειπε.επι πππ εκει Με
ικιεοπειι πειι Ιιιιεειιοπεπ οιπ Ζειιιεπιιι νοιι 10 Τε.ποπ.
Βε ειο11τε ειεπ πειε.πε, πεεε 3 Ρε1ιεπιεπ επι σε Ιπιεε
ιιοπειι εει· πειπ ι·εεπιιιοπ, κοποι ιιιιι Τειπρειειπιειει
πειππε ιιοπ1ι ιπιι. 8ιπιππ8επ νοιι 8ειι.οπ πεε ΑΠπειιιειιι
πειιιιπειιε. νοπ πιοεειι πεπϋι·ιεπ 2 πει· ιιιεεπιπεειι πιω 1

πει ιπποιπεεπ Ροιιπ επ. Βει ειιιποιεπ εκειειι εποε πιο

Τειππεικιπι ιιπι πιπ ειπιπο Ζεπιιτε18ιε.πε, εε ιι·ε.ιοπ ππ.πει
εποι Γιϋειοιπ πιω Ρειιιειποειεπ ιιι π” Ηεπι πει Ειπε
ιπιιιιτειι επί. Ι)ιε 4 ιιπιι€επ ιεεΒιιτειι εεπεπ επι οιιιει
πεπι.1ιεποπ Τειπροιειπιειει;;ειππε πιω $ι0ιπππ ποε Διιπε
ιποιππειιππεπε. νοιι πιεεειι πεππιιεπ 8 πει ιπποιιιεειι
πππ 1 ω· ιιιεεπιπεειι Ροιιιι ει. Με Τειιιροιιιιπι· πεπεπιι
πε ιπιιοπ εικο 2 $ιπιωεπ μπει ιπιεειιοιιοιιι επ ετοιεεπ
πιω ειιειεπιε ει.κε. ιιιιεπ 6-0 8ι.πιιπειι ιπι· Μπιιιιππιιι,
κεΙεπεε ειε1ι πιιι 88° πει·πιπ ποκοπιε πππ πει ειπειιι Ρε.
ιιεπιεπ Με 88,8" πιιιιιπίΒιιιις. Πε πιο Ιπιεειιοπεπ πιιι
11-12 Μπι νοιιιιιιιεεε επεπειιιπιι κπιπειι, πει ππε
Μειιιιιπιπ πει 'Ι'ειιιροι·πιπι ιπ σε Απειιπει.ππποπ. Με
8ιειπειι πει Τειιιρειει.πι· κει ιιιιτ Γιιιετε1π νοιππιωειι,
κοΙεπεε ειειι πει Βιιιιπεπ εοεπι επ ειπειιι ιιεπιιπεπ επειι
ιειιιοει πεειειτοιε. Αιιι Απειω πιω ιι

ι πει Νεειιι πεε
ιιειεπ 'Γεεεε ιιιο.πιειι πιε Ρε1ιοπιεπ ππει Κοριεεπιιιεικ

πιω $επιιιει·ποπ ιιι πεπ Βιιιιειιιιιιι.ιειι. 2 Ρε.ιιεπιειι κιο
εεπ επι $επιιιειεπειιιιι1ιοιτ πει Ι.ορι·ε1ιποιεπ πιιι. Με
ΙπιοειιοιιεειοΙΙε 2ειΒιο 8.πεεει πω» ιππεει8επ Ριπι1ιπιιπ
πιω 8επκεΙ1ππε, κε1επε 2 Τεπο εππιο1τ, πιοπιε Απεικ
πιοε. Αιιι πιιεπειειι Μοιπειι κει· πιο Τεπιρειειπι Με
ππε Α11πειπειππεΙιπποπ ποι Ρειιεπτεπ κιεπει ιιοι·πιε.1.
Βιεεε νει·επεπε πεκοιεειι, πεεε 1 Οεπτιει. πει Τιοε1ιειι
εππει.ειιε (Ριοτειιι ποε Βε.ε. ρεπειειιεπε) πει πεεπππεπ
Μεπεεπειι «ειπε κιιιιπππε1οε ει, κιιπιεππ πιεεε1πε Ι)πειε
πει Τππειεπιπεεπ ειπε πεπι:1ιοιιο πεπειππ.Γιο Δ118ειπειιι
ι·επειιοιι πεινπιιπΓι. Πιπ πει Ι.εριπεειι ειπε επειιεπ ιιοπε
Ριεποιειειεει·ππε επ ει:ιεΙειι κιε πει ΤππειεπΙϋεεπ,
ιππεειε ιππειι Με Οεπιιιιι·. ιπιιειιτ κειπειι. Ψεεειι πει
νοιεεπιεπεπποιτ πει πει πεπ Θεεππποιι πιω πεπ Ι.εριπεεπ
ιπιιοιιι.ειι 1)οεοπ ειιω πω ΒεεπΙιετο πειπ νειειειεππει·
πππ πει νειεπεπ πιοπι πεκειεοππ - ιεπ κειπο ιπιππ
εριιι;ει πιι.πει Με επι ιιιπ ποιπ1“ειι.
ΨΥππι·εεπειιιΙιεπ π1οιπι εε ιιιιιιιει·πιιι, πεεε. Ι.εριπεο
επιιιιει· επι ππε Ργοειεπεπε-Ριοιεϊπ ιεπειι·επ Με θε
επιωο.

Π. νειεπεπε ιιιιτ πειπ Ριοιοιιι ποε πεπ.
ιιιοπιειοεπε.

ΒιιιειεΙΙππ8. Με εκειι:ει 8ιοΕΕ πε.ειειιο11ει Νιιτπι
κπιπο νοιι Απο! ππε Ρι·οτειπ ποε Βεε. ριοπιειοεπε πει
εεει:ει1ι. Ζπ πειπ Ζκοειι κπιπειι 90 επί πιο επειι πε
εεπιιεπεπε Αιι ετειιιιειιτε Κο.ιιοπειιι ιιιιτ πω· ιι·ιεεπειι
επί Λέει-Λεει πεεπεπιει.επ Βεε. πιοπιπιοεπε-Οπ1ι.πι πε
επειι. Με Ο Τιιιιειι ποιτειι επι πιο Κοιτοποιπ πει
Ζιιπιπειτοιπρειε.ιπι ιπιι ειποι· πιειιεπ επειι ποε Βιιε. πιο
πιειοεπε πεπεειιι.
Νπιι κπιπο πιο Βεπιειιεπιπε.εεε ιιιιι οιπειιι ετοιι1επ
Μεεεει επεεεεπεπι. Με Απεπεπιε κει· 52 πω. ιΐοποπ
πεπ Βι·ειεε. κε1επει ιιι Φιππει 8ειιιεπι επί Ρειιι-Βεπε1
εποπ εεειιιππειι πιω »οι 88" Η.. 8 'Ι'ειπο πιιιππιεπ πε
τιοειιιιει, 11 πιει. ιιοεΙιεπε 8ππειειιπ ειπεπ.
νοιι 40 ιιππειειι Ριοπιειοεπε-ΚοιιοΙιε1-Οπιιιιιεπ κπιπε
επι' πιεεε1πε Ψειεε 6 Οιιιιι. ιιοε1ιειιε Βεπτειιειιιιιεεεε ει
1ιε1ιοιι.
Βε κπιπε πππ σε πετιοο1ιποιο Μεεεε νοπ πεπ ει·ειεπ
00 ΚειιοπεΙπ ιιιιι ποιιοεπιοιπ πειεεειι νιίε.εεει ιπ πει· 10
ιπε1ιειι Οιεκιεπιεπιεπεε πεε ιεπειιιοπ Βιειεε επ ειιιοι
ΕιππΙειοπ νειιιεπειι. Πιεεε κπιπε εκεε1ιε Βιειι1ιεειιιοιι
οιπο Βιπιωε 1ε.ιιε πει 100° Ο

.

8οιιοεπι Με 2 'Εεεε 1ε.ιιε
ιιιι Τποιιιιοεπιιεπ πει 88" Ο. ιιπετεπεπ εεΙεεεειι. νοιι πεπ

εριιτει πεειιειειι 40 Κπιιοπειιι κπιπε 81ειεπιει11ε ειπε
Γειιειιιο Ειππ1ειοπ ιιι πει ε1ειεπειι κειεε πειεεειεΙ1ι,
εποι πιοπι πειιοεπι Με επει;επεπ πειεεεειι. Βοιπε Επιπ1
ειοποιι κπιποπ πειεπι 2 8ιπιιπειι Ειπε ιιιι Ρεριιι°εεπεπ
Τοπ! πει 1200 Η.. εε1ιοεπι. Νεεπ πειπ Κοεπειι ειπεπειι
ειεπ ιιιι θειιπειι πιιπειιιιιι 600 πιτπ. Βιππιειοπ.
Νεοπ πειπ Ει·1ιεΙιεπ κπιπε 1ει;2ιειε πιιιεπ πιο Οπε.ιπ
πει1ιιππ1ιειπο πιε-πι, κοπει πειπ οιπ εοπϋπεε, επεο1πι
Μει·εε, ειιοπεοιπεε 1·"ιιιι·ει ειπιε1ι. Με Απο! ποιεπι ππε
ι·ιιιιει επί οπεπειπ Ρεποι ειππε.ιπριοπ κοΙιτε, πει πε
ππιεπ ειπ ιι1οιιιειοε νοιπιιιειι επ ειπιειοπ, Επιιπ ει, πεεε
επειι ειππειεειεπεπεπ Κοεπειι ππε ΡιΙτ.ιε.ι ειπε πει·ιιι€ε
ποε1ιι€ε Τι·ι1πππε· 2ειΒιε, πιο πειιπ ίπιτπεεειπιειι Κοεπειι

ιιππιει ιπειιι εππε1ιιιι. πι ειεΙΙιε πειιπιιι ππε Κοεποπ ειπ
πππ πεεειι1οεε, ππε Ριοιειπ, κιο εε επειι Βπεπιιει πε
ιπειι πω, ιπιτ Α11ιοποι επεεπιπ11επ.
ΝεεΙι πειπ Ει1ιπιτεπ κπιπο ιι1εο πειπ πω” εονιοι
νοιπ ει πιω. Α1ιιοποΙ πιπιπποεειπι Με ιιειιιε κειτοιε
Τιιιπππε ππιεπ νοιιιιοπιιειι Α11ωποιεπεε.ιε ιιιεπι ειιιιε1ι
κπιπε (εε. 2 νοΙπιπειι Α11ιοιιο1). Πιο Απειιι1Ιπιιε εο
εεπειιι ιιι πει Κπ1ιο. Βε ειιιειειιπ ειιι νοιπιπιππεει,
ποο1ιιπει Νιεπειεεπιπε, πει ππιεπ ΑΜιεπειιι πει Β'1ιιεει8
πειπ, Δπεεεπποπ επι πειπ 8ε.ιιππιτει πιω επειι 4.ιεπιπειιι
'Γιοειιιιειι ιιιι νεοππιπ πιει 8ε1ικοΓε1ειιιιιε Με κειεε
ιε,·ιεπεε Ρπινει· εοκοπποπ κιιιπε. Με Απεπεπιε πειι·πε
επι 2,8 θιιιιι. Βε.εε πιε Απεποπτε ιιιι νει·81οιεπ ιπιι

πει·ιοιιι€ειι νοπ Βπειιπει ειπε πει·ιππειε κει, κι!!
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Απο! ποποπ οτ!τ!ιιτοπ, ποοπ οτ--ποιοο Βιοο!πιοπ ποποπ
πιο Οποιοποτ!οππιιοτποιιιιτιτιο, κιιιιτοππ Βοππποτ ποπιι
Κιοποιοοπτ ποποπ-ιο.: Αππποτποιο π!ιοπ οιπο ποκιππο

Μοππο ποπ Ρτοιοιππ ποοπ ιιο Α!!το!ιοΙ ποποοππιτι, κο!π!ιο

Πιτ Απο! πιππι ιπ Βοιτοπιιπ ποιο, .ο οτ ποτ ποπ Νιο
ποτππιι!ειονοτοτποιιοιο. ”ΙΒιπο !ι!οτ πιιιιτιο Ροτιιοο ποτ

οπο· ποιο Βοποπποιπ ποιιοπ!ιοποπ Ρ!!ιππιειποιι ποπ, ιο
ετππποτοπ Μοπεοπ οοεοκοοπτ, οοπιι οιπο ποοι!ιπ!ιο Βιοτοπ
τοοπι:ιοπ, οιπΖοιπποπ, ποππ πιιτπ!ι Α!!τοιιο! πιππι ο!!ο

ΡτοιοιποοπποοΓο!!ι κοι·ποο κοτοπ. Βοπ πο €οκοπποπο
Ρτοποιο ποιοι.ο πιοπο!ποο Β.οοπτιοποπ κιο ποπ Ργοπγοποοπ
Ιππιτοπι. Βιοπο 8πππιοοπ ποπ ποποπ οι. νοπ Απο! πιο
οιπει·οοκοιπποπ, νο!!ιποο1πιοπ ιτοπιιοποπ Ροινοτ, ποοπ

ποιο πο. οιπ πο.» ποοπ ποτ Βοτπιο!Ιοπο ποπποιποπ νοτ

ποποοπ κοτ.

νοτποοπο. 2ο ποπ νοτποοποπ, πιο ιππ οπι.οτποπιπι
ποτοιιοιο ιππ ιπιτ οιπο 2 ρτοπ. ποποπ ποπ Ρτοιοιππ ιπ
Ψοπποτ, κοποι ιππ ποτοοι·ιτιο, ποππ ποπποιπο οιπο ιιο ιιο!
τοο κοπο· ππιικοτ τοπιο, κοπ ιοποπιι ποι οοιιπποιπ Ετ
κοτιποπ ποτ Ρ!οππιειτοιι οικω ιοιπιιτοτ Βοποποπ. Ιπ!ι οτ
ιιιο!!. ο!!οτπιπ8π οιπο οικοπ πιοπο Ι.οποπο, πιο οπο. !ιιο
ποτοπ 8ι.ο!ιοπ οιποο Βοποπποι.π ο.οπιο!ιοο !ιοππ, οπι.πππ!οππ
ποιοι! οποτ ποοπ πιππι, πιοπο!πο πο ιι!ιτιτοο, πιο πιππι

ιοπε!ιπποτκοιπο οιποπ 'Ι'ποι! ποτ κιτιτποιποπ 8οππιοππ οιι!
ποπ Ε'ι!ιοτ πο ποιιοιπιποπ. 2ο Οοπποτνιτοπεππκοπιτοπ Μοτο
ιππ οιπο Μοπποτπριι.πο νο!! Οοιπρποτ πο ιποιοοτ Ι.οπιιοπ
πππ ποιοι πιοποιπο ιο !ιιιοιπο Ρ'ιοποποο πο 25 (ιππ.
Μοιπο Ι.πποπο κοτ ποι!Βοιπ οποιοι,

13ο πιο οπο, κιο οι. ποποπ οοιιιπτι.ο, ιτοιπο νο!!ιτοιπιποπ
Μοτο Επποπο ποιτοιο, ποοποτπ πιπ!ι ποιτο Βιοποπ ποτιο
οιπ Βοποπποιπ πιΙποιο, ποτ ο!!οτπιποπ ποιο 8τοππι.οπ 'Γποι!
οπο Γοιπ ποπροοπιττοπΟοιοπιιοτιποι!πποπ ποπιοππ, οπποτοι·
ποιππ οποτ οοπιι πιπποτ οιποπ ιι!οιποο '1'ποι! νοιπ Ρτοιοιπ
πο!ππτ οπτ!ιιοι!:, πο πιο Ι.ϋποπο ποποπ νοτ ποιο Οοιορποτ
ποποτπ οτ.κοπ οπο. κοτ, πο κοτποπ πιο νοπ πιιτ ιιο Ρο!
Βοοποπ οποοεοποοοπ Βοποπ κοιι! οι:κοπ πιοπτιποτ πο ποπ
ιποο ποιο, ο!π ιππ πιο οο!ι.ιοποιππποι ποπο. ιππ ποπο πιο
Βοποπ ποπιι ποιο Ρτοποπτποποιι ποτ @ποποπ οποοποποο,
πο ιππ ιο πιο!ιπ κιπποπ !ιοππ, κιονιο! νοιπ Ρτοι.οιο οοπ

Βοιο!!οπ κοτ.

Βοι πιο Όποιο ποτ ιπ_ιοπιιοπ οππο!ιοτοπ ιοπιποππο!!οπ,

ιοιιοιτιο οι. πκοιοπ Βοποπποπ, ιποππ!ιοποο Κοπιππιιοπ πο
οι ποπ 'ο Οπτο. ιποιποτ Ι.πποπε, οιπο πο. 0,005 ποπ 0,01
Ρτοποιο ιο πιο ιιππιτοπποοι. πω. 'Ι'πιοι·ο κοτοπ ιιο
νοτ!οοι ποπ 'Βοποπ πππ πιο ποοππποπ Τοπο οποππο οποιοι·
κιο νοτ ποτ Ιοιοο!.ιοπ. Πιο Τοιπροτοιιιτ ποιοι!» ποτ πο
ποποοιοοπο Βιοιοοτοπο: - ιιο Αιιοι· ποιοοοποο, οττοιππιο
πιο ποι ποιποο 'Ι'πιοτοο ποπ!ι 6 Βιοοποπ ιπτ Μοιιιπιοιπ
ιππ; 39,5° πππ 69,6 °. Απο πο.οποιοο Μοτοοπ !ιοτιοο
πιο Τπιοτο 89,0°, πιο ποτ Μιιτοππποιι. ποππο!ποο 'Βοποπ
πω.» πιο ποτιπο!ο Ηϋπο ποτ 'Γοιπροτοιιιτ πο οττοιπ!ιοο.
Βιο Ιπ_ιοπιιοπππιο!!οιι ποιοιοπ ιιοιποτ!οι τοοππινο Ετππποι

ποποοπ.

Πιο οιιπιι πο ι!ποτποποοπ, οπ πιοπο πιο οπο Βοποπ ποπ
θιοποπ οιπο οπποιποππο ττοπο Ριιιππιοικοιτ οιπο πιοτιιοτο

ιιι!ιτιτοπΒ οποιο!ιοι, ιοιιπιτιο οιι οιποιο πτιιιοπ Κοοιοοποπ
ο Οπιπ. νοπ πιοποτ πτοτ!ι ποποπ @ποποπ ιπ πιο Ε!!πιιοπ
!ιοοι. νοτ ποτ Ιοιοπιιοο κοτ πιο Τοιπροτοιοτ 88,6°.
ο Βιοπποπ ποοπ ποτ !πιοπιιοπ οττοιο!ι!.οπιο ποπ Μοιιιτοοιπ
τπιτ.οο,ο°, πιο» πιο ποιο οππππιοο Μοτοοπ πιο 3ιι,0° οτ
οπο, πιο ποτ Μιι.ι.οεπποιτ κιοποτ πιο Νοτιο πο οττοιπποπ.
Απο! πιοποπ οπο» νοτπιο!π πιππ ποοπ ποτ Ιπιοπι.ιοπ οποππο
κιο ποτ ποτπο!ποπ.
Νοπ πομπο ιππ τπιι ποπ !πιοπιιοποπ πο ποπ ι.ορτπποο
πππ οπιοτπιιππτο οπο, κιο οπ Απο! Βοι.ποπ οπο., πο
οτπι πιο ινιτιπποε οπ 0ιοποπποπ, κοιι πι. ποι`ιιτππτοτοποι
ποτ Βοτιπποπ ΜοοΒο ποτ $οποιοππ, πιο τπιτ ποτ νοτ

ι!!ποπο πιοππ, ποιοι! πο ιιοτπ πο ιιοιποιοπ πππ κοι! οπ
τπιτ ποπιι οιι!1οτ ιππ, ποποπιιπτ πιο Ψιτιτοπο ποι Ι.ορτοπο
!οπιποπι.ο!!οπ. _

-Ας-.---'843 ·ο ροο····:μ.Βο “κ” *ο

ιππ ποποπο ιπιπ ο Οπιπ. (οιπο πο. 0,01 Ρτοιοιπ) πτο
Ροτποπ ποπ ιπιιοιτιο πιο 5. Ροπτποτ οπο.. Βοποπ πτοιοο

Ι.ορτπποπ ποιοι· πιο Ηοοι ποπ Οποτοτο1π. πιο πιοποι·
Βοπιπ οτιιιο!!; ιππ ποι οι!οπ πτοιοπ οιοπι πιο οοτιοεπι.ο

Τοιπροτοιοτπιοιοοτοπο.
Αοπιι ποι ποτ ποπιιπιοο Ιπιοπιιοπ νοπ 1 Οπιπ. ποτ πο

οπο;; (= πο.. 0,02 Ρτοιοιπ) πτο Ροτποο, κοιππο ιππ πιο
Θ. Ροπτιιοτ οπ πιο οπποτοο ΕΘΡΓ688Π νοτποπτο, !ιοππιο
ιππ !ποιπο Τοιπροτοιοτπποιεοτοοε οποτ ποππιιοο Βοοπτιοποο

οποτ 8ιπτοποοπ νοπ Βοποπ ποπ Α!!8οτποιπποιιοποππ ποπ

πι.οιιτοο.

Βιο ποο!ιπιο Ι)οπιπ νοπ 2 Οπιπ. (= πο. 0,04 Ρτοποιο)
ιπιιπιτιο οι. πιο 11. Ε`οπτοοτ ο Ροι.ιοπιοο ποπ οτπιοιι.
ιοι.πι ποι ο!ιοπ οιπο ποιιι!ιππο, κοπο οοπιι ποτ ποι οιοοιπ
νοπ ιποοο 68,0" οποτπιοιΒοππο Τοιπροτοτοτπτοιεοτοπ8.
ποποπ ποποο!πο ιποπο οι. νοπ ποπ ποο!ιπποπ οππ !οιπποπ
1ιι_ιοπιιοποπ ποι 15. π'οπτοοτ ποΒοο, κο οι. πο. 8 Οπτο.
νοπ ποτ Βοποπ (= 0,06 Ρτοιοιπ) ιπιιπιτιο. Πιο 'Ι'οτπ
ροτο!.πτ ποποπο ποι ο!ιοπ πο. 2-3 Ξποοποπ ποοπ ποτ
!πιοπιιοπ οπποπτοιοοπ ποπ οττοιππιο ποοπ πο. 6-9 Βιοπ
ποο ι!ιτ Μο.ιιιιοιιιπ, πιο οοππ οικο 24 8τοοποπ κιοποι·
ποτ ποτοιοΙοπ Ηο!ιο πο πο!οοΒοο. Βοι Α!!οο ινοτπο πιο Απιπο
ποτ Τοιπροτοιοτ πω; πο οιο πππ ποτποιποο Ζοιτ οττοιο!ιτ.;
πο εοκοππ!ιππ πιο 10-11 !!πτ νοτιπιποεπιοιιπιτικοτπο,
πο! ποπ Μοπιιποιο ιο πιο Βιιιπποπ νοπ 6-9 Πιο Νοπ!ι
οιιιτοοπ. Ψιο ππποο οποιοι, κοτποπ ποποτο 'Γοιπροτο
τιιτοπ ο!π 88,6° πιο!ιι οττοιππι. Βοι ποπ Ροιιοπτοο, πιο
ποποπ ιππ τοοιπο νοτποππο ιοοππιο, κοτ ιιο νοτ!οοί νοπ
2 Μοποιοπ ιοΒιιππ 8 πιο πιο Τοιπροτοιοτ Βοοιοπποπ κοτ
ποπ ποπ κοτ πιοποιπο πιοπο ποοπο ποπ ιιποτ ποττοοι πο
κοποπ. Αιπο ιιοποι.ο πιο Τοπιροτοιοτπιοιποτοοε ποοιι ποπ

Ιπιοπιιοποπ οιιππ !ιοιπο ποιο!!ιπο ποιο, κιο πο!π!ιο οι!οτ

πιοοπ ποκοι!οο ποι οπο... Ροιιοπι.οπ νοτιτοιπιποπ.

Μο ποτ Τοιπροτοτοτπτοιοοτοπο ποποπ ποι νιοτοπ νοπ
ποπ απο Ροιιοπιοπ, ποποπ ποπ Ρτοιοιπ ιο Βοποπ νοπ
0,0ι πππ 0,06 ιπιιοιτι κπτπο, οοοπ Βιοτοποοπ ποπ Α!!
ο·οιποιοποίιοποοπ, κιο π'τοπιο!π, Κοριπππιποτπ, ο!ιοοπιοιποπ
π11!πιο!ιοιπππο!ιιπ!, ιοοπτ οποτ κοοιοοτ πτοτ!τοΘ!ιοποτ
πππιποτποπ πππ οιοοο!.πιιτπιιππο Ροτοοπι.ποπιοπ (Κτιοπο!Βο
ποπ ιο ποτ πιοπο οοι. Πιοποπ !οιπ!.οτο 0οιιι!ι! κοτ ποπ!ι
Απποπο πκοιοτ Ροιιοπποπ νοπ ποτ ιποπο!οποπ Ε'οτιπ ποτ
Κτοο!ι!ιοιτ. ποι ιπποπ ποποπποι·π ιο ποπ @ποποπποποπ πουτ
!ιππ οοποορτοοι.. Απο πιοπο Αι!ποιοοιποτποποιοοοΒοο πιο!
ποπ πο. 24--36 8ποπποπ πο. Βοιιο ιοπΓιοπ Ροι:ιοοιοο,
ποπποο 'Ι'οιπροτοιοτ ποκοιι! ποι ποτ Ιπ_ιοπιιοο νοπ 0,04
οιπ οποπ ποι οιποτ ποιπποπ νοπ 0,06 Ρτοιοϊο ποτ πιπ

οιπιπο Ζοππι.ο! πιιοο, κοτ ποπ Αι!ποοιοιπποιιπποπ ιοπι.οοτ
πιοπο εοπι.οττ.
Πιο ποπ ποι πιο !οπο!οπ Ψιτ!ιοποοο ποτ Ιοιοπιιοποπ
πο ιτοιοιποο, πιοπο ιππ ποποπππι ποιοοτικοπ, ποππ πιο !οιπ
τοτοπ νοπ ποπ Ροτιοοι.οο ο!π ποιο· πππιποτπποι'ι.οιπριοοποο
κιιτποπ. Βοι ο!!οπ, οοοπ ποποπ ποι ποπ ιι!οιποο Βοποπ
πιο!ιτο πιππ οπ ποτ Ιπιοποιοοππιο!!ο οιπο οτγπιοο!οιοπο
Βοιποπο πππ 8ππκο!!οπο νοπ ποτ 0τοππο πιοπο Ηοοπ
το!!οτπ πππ ποτιιποτ πιο. Πιο ποτοιποι.οπ Ροτιιοπ κοτοο
πιοτ!ι πτοπιτοιπριιππιιππ. Νοπιι πο. 48 8τοπποπ κοτ οοπ!ι
πιοπο Βοοπτ.ιοπ νοτπο!ικοοποπ πππ πιο Ιπιοπιιοπππιοι!ο
πιοπο ποποπ!ι πιππιπ Αποοτιποπ. Ζκοι Ροτιοπιοπ νοπ ποτ
τοποτοποπ Ροτιο ποτ Μοτο Βοποπ οπ, ποο!ι ποπ Ιπιοπτιο
ποπ οιπο 8πιικο!!οπο ποτ ιτιπππ οο!οοιτοποποπ πορτο
ιιποιοπ ιο ποτ οπο.. ποτ Ιπιοοιιοπππιο!!ο ποιοοτιπτ πο πο
ποπ, κοπ ιππ οποτ πιοπο ποιππι ποοποπιιτοπ !τοππιο.
Πο οι. νοπ τποιποτ Ρτοιοιιι!πποπο οοπιι οικω ποοιι
ποπο!τοπ οποιο, ιπ_ιιπιτιο ιππ νιοτ ππτοπιποποο, πιοπο ιιο
ποτοποπ Ροιιοπιοπ (οιποιο Κοποονο!οπποπτοπ νοιο Ιπιοτοπ
ποτ.οττπο!ιπ, οιοοιο Ηοοιιιι!οοιιιοτ, οιποτ Ροιιοπιιπ ιπι!
ιποιοτιππποτ Αρποπιο ποπ οιποτ ποποοπο!ιοπ Ι.οοιιππ!ιοπ)
2 Οοιπ. ποτ Ι.ϋποοιπ (= πο. 0,04 Ρτοτοιο) ρτο Ροτποο,
οιπο Βοπιπ, πιο ποι Ι.ορτοποπ ποποπ ποοι!ιππο 'Ι'οιπροτοποτ
πιοιποτοπο πππ Βιοτοποοπ νοπ 8οιτοο ποπ Α!!Βοοιοιππο
!ιπποοπ ποτνοτοοτοιοπ οπο.. πιο οτκιοπ οπο, ποπο πιοπο
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Βοειε !ιιετ εοινοΙιΙ αιε Τσαιρεύει.αα, Με εασα αιιε ΑΙΙ.ασ- ι αμεα: σ.αε νειαιιαααεεε.ΙΒαιαοεεα ιεσιιι·ι Μα ααι αεα·
ιασιαΙισααασα νοΙΙΙ:οιααισα ιαιε.στ Ήσεε. Με Ησεστιοαεα
αει Ιααεστιοαεεισ!Ισ ννε.ι·εα αισεεΙΒσα Με αει ασα Ματα
εσα, ααι· ια 8ειαααστεια Οιειαε εαεεσρι·εατ; ε.αεΙι ααα
ααιασα αισ Ια]σειιααεα ασε Ρι·οτεϊαε Με εεΙιι εσιιιασια
ΜΗ: σαιρίααασα. .

..Με ΒεἱερὶσΙ τα: αεα Τσιαρσιεται·νσιασ.αϊ Γααι·σ ισα Ιιισι·
Ρι8.α, Π, Ν, ν σα. Με αεασα στεισαι;Ιισα Μ, αειεε ια
2
ΕεΙΙσα νεα Ι.σρι·σ. ιααειοεε. (Οιιι·νε Ι εσαιαι σιασα
4.8ιαΙιιιασα Μεαα ααι: εκει· Ι.σρτε τιιαστοεει, Οατνε Η
σιασα 38]αιιι·ιεεα Μεαα ΒΙσισιιΓει!ε αατ ε.Ιτετ Ι.εριε. τα
αστοεσι) αιιι·σιι 0,04 ασε ΡιοαιΒιοεαε-Ριοτειιιε αεαιΙισΙισ

Τσιαρστε.τατετσιασιαααεα ΙιετνοτεσταΓσα ιναι·ασα, ινε:Ιιτσαα
αει πει αααει·σα Ρε.ιισατσα αατ ΒιεισαΒαιιι€σα ΑΡΓσστιαασα
(Ισιειαε σειαι·τασΙιε ααα ΗειαιρΙσεισ) αιεεεΙΕισιι Ποεσα
νϋΙΙι8 ινιτΙιααεεΙοε αιαα›σα.

εσεααασα ααα ταασισαΙϋεσα ΟιΕααιεαιαε ρι·ιασιριεΙΙ αισ

ΒΙεισασα ειαα Με αισ ασε Και: α'εσαεα ΤαϋεισαΠαε ααα
αει· Παι.στεοΙιισα ααι ια αει· Ποειι·ααια Βσιαετ ΒαΙιει.εαασα

Πεμ (Με Ποειτααε Για· ααε 'Ι'ασσι·σαΙια ιετειαε μήποτε),
αἰε ννιιαιιιιιεσα ασε ΤαϋετοιιΙιαε ειιιειι· ααι' 'Ι'ααστεαΙ6εσ
ααα Ι.ερταεσ εισα ααΠεΙΙσαα ΒΙσισιισιι, ινοΙΙιε ΑΜΙ ε.ασΙα
αισ Ψιι·Κααρισιι αισεσι· Βασετσαασα ααι” αεα Ισρτϋεσα Οι·

Βααὶειααε ρι·αίσα, 2α ιιτσΙσασιαΖινσεΚ στ εισα σα αὶσ Βσια

αε.ι·ετσΙΙααε αει· Πεαισι·οαΠιαιιιοεε αιεισατσ. Ετ ασαατατε

σ αει2α αισ νοιι αιωιασε εα.ε;σ8εΒεασ Μσι.Ιιοασ.

Πε αεε νεα Με.ττασε ασαατατε Ρσρτοααια εισσααι ε
σει·αε νοα Η. Καιιια ὶα Ι.σιρειε ααι Οττσ αισιιτ σα αα
ασα αυτ, ααα Με αατα νοι·νειεαοα ασπαιτε Μωσα
εσΙισ Ρσρτοααια εισεαια σ εειαε εισιι ε.Ιε ααι.εαι;!ισιι ει·-Ρ

Γιαπ Ι. Ι.ερι·ε τιιΕισιιοεα.
Β. ρι·οαισ·ιοε.

Με. ΒΧ. 1σιστιιε σατατι·Ιια1ιε. Πα. ν. ΗσαιιρΙσε·.Αραεεισι.
Β. ρτοαιειοε. Β. ριοαιΒαοε.

Ααε ΑΠεια ασια ΓοΙαι, ααεε εοΙεΙισ Βοεσα ασε Ραοτσιαε
ασε Β. ριοαιαιοεαε, ιανσ1σΙισαει Οσεααασα αει· Ιισιασ απ
Ιιααε Μεσα, αει Ι.σρτϋεσα ασατΙιεΙισ ΤσιαρσιατατετΙιαΙιαα
ασα ααα $1ϋτααασα ασε ΑΙΙΒεαισιασσααασαε πι· ΡοΙΒε
Ιιε.αεα. Με Μειωσα νειαισ.Ιτεα εισΙι εοαιιτ αΙιαΙισΙι Με
Με 'ΓασεισαΙαεεα ααα αισ νεα Ρι·οΓ. Πσιιιο ειιεΒιεεριο
σιισασ νειιαατααασ αει εισΙι εοιαιτ ιαατεασΙιΙισα σσετατιατ.
θα αασιι θσειιαασ ε.αί σιαε ει·ι1εεει·σ Ποειε ασε Ριο
Ισιαε νιεΙΙεισΙιτ τεεειτσα παταω, Κοααιε ιαει;εα αει Μει
ασα Μσα,ασ αει $τοΡΓσ, αισ αατ νει·ίαεααα εισιαασα, αιεια.
αεειισσινιεεεα ινστασα.

ΙΙΙ. νειειισαε αιιτ ΠεατειοαΙΒαιαοεσ.
ρε. Με.ττΙιεε") σ.αί θιιααα εσιιιστ ΠατετεασΙιααεσα
ιαιτ Βσετιιαιαιαειτ Εισαεαρισι, αεεε αἱε ννιιαιααεσα αει·
Ι)σαισι·οε.Ισαιαοεσα, νασΙσιισ οΙιασ ερσσιεΙΙσ ΒεστσιιεΙΙσ 'Πιαέα?ε
') σε ι Ιι σε: «Πεαστ αισ Ψ1ι·Ιιιια,ε; σιαιι.ς·σι·εαΒεατιια ειιι
νει·ΙσιατσιΑΠιαιαοεσιι στο.» Ι)εατ. Λισαιν Με Μια. Μσαισια,
Μ. Μ, 1895, ρε.<ι·.57 ααα 48,

Πε. Π. Ι.σρι·ει.ιαΙιει·οεα.
Β. ρι·οαι8·ιοε.

ι

Β ε. νι. Ωειωιι·1ι. νεα·

Π8 ΙΙΙ. Ξερω ιαασαΙοειι.
ΠσατειοεΙαααιοεσ.

ΒΧ. ΨΙΙ. Τιιασι·οιιΙοειε ραΙια.
Π'ΪΟΠΙΪ- ΠσαΙστοιιΙαααιοεε.

Πσατει·οεΙαιιιαοεσ.

ινισε, ετεΙΙΙ:σ ΑΙισΙ εεια Πειραιει; ε.αε ασια Ρερτοαιιαι
εισσααι ΨΗτσ ω.
Ζα αισεσαι ΖνισοΙι εισΙΙτε ει· εισα Με ασαι Ριε.ρε.τατ
σιασ 5 Νοε. Ι.αεααε Ιισι·. Με Ι.αεαα;; νασαι·Ιιειασ νο!!
εισιιαα;σ, αει σιασ εσαινεισΙισΤιααιια8 Ι›σετσΙισα αΙισΒ (Ησ
ιστοεΙααιαοεσ). ΝασΙι ασια Ααεεα12σα αει· Ι.αεααε ιαιτ
νιεΙ 8ισιαεαΙα ιναι·ασ αει· σαιετσΙιεαασ ΝισαστεεΙιΙε.8 αειεΙι
15 8ιααασα εα›αιωιι ααα 2ααι Μειισιι Ρ1Ιτι·αι εονισΙ ιαιτ
ΚοσαεεΙα εσεαι.τιατεΒεειεεεατσ 2αεεεοεεσα, Με σιασ αατοΙι
τιοαΙισασα πω" εισαΙιιαι·ισ Ριοασ Μετα αετ ΝεατιαΙιεε.
τασα αατ ΝεΟΗ- ααα ΟΠ804·Ι.ϋ8ΠΠ8 Ιιειαε αιετΚΙιαΙισ
ι'Γιασααε αισιιι· εεε. Με ααι· ιιιω ειι:Ιιει·, αε.εε Με
Ησιστο- ααα ΡΓ0ΒαΠ1ΙΙΙΙ1058 αασιιαι.ετιν σαεασίαΙΙτ αι.
Πει· σατετεαασιισΝισαστεσΙιΙαἔ ινιιιαε αατεα ΚααΙσαραΙνστ
παω, ααε ΙιΙσ.ισ ΡιΙιτατ ιαααΙιαΙιετ 8σαε.α ααι. ΝεΟΗ
Ι.0εααι; ασατι·ειΙΞειττ,ααα αεσιιασια σε ια1 Πειαρίσεασ ααι”

να νο1αια σὶαεσααιαΡι`τ ανοιιασα, αει· ΒαιΙγεσ εσ8εα Βιοε

εεαασε ννεεεει· ααεεεεεται.. Πισ ααι·εΙι αισ ΒιεΙγεσ νει·

ιασΙιτισ ΜεαΒε αει Ι.6εααε ιναιαε νεα Νεασια εαί εια
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ιοοοο).Βοι πιοοοο Ροιιοπιοο οπο πιο Έοοιροι·οιπι· οιπο
6 8ιππποο οοπο ποι· ιιι_ιοοιιοιι πο ετοιμο, οιιοιοιιιο πιο·
ιιπι· πιο Ηϋοο νοο 87,4°. Αποο οιοι, πιο ιιοι :ποιο νοι
οοι·οοοοιιποπ Ρο.ιιοπιοπ, ιοοιι.οο Βιοι·ιιοΒοο νοο 8οιιοπ ποο

Αιιποιοοιποοποποοο.
Με πιο Ιοοο.ιοπ Βοιποι·οοοοιοποποπ ιιο ποι Ιοιοοιιοοο
οιοΙΙο οιποοι, οο ιιοοπιο ιοο οοι οιιοο Ροιιοπιοπ, πιο Ιο
_ιοοιιοποο οοοοοιιοοο οιιιιοο, οιπο οιοιοο Βιππποο ποοιι ποι·

Ιπιοοιιοο οπιιιοιοοπο οιχοιροιοτιιΒο Βπιοποο οοοοοποιοο,
νιοιοοο ιοοοι· οποι ινοοιιςοι νοιιοι·οιιοι »νοτ ποπ οοι οιοι

ποπ πιει ποο Βοοποπ νοιποι·ο.ιιο οιοοιι.οοι. Πιοοο 8ιοΙιοπ
νοιιοπ οοοι οοιιι οπππιιιοΙοο, :ιπι Ι)ι·οοιι οιοριιοπιιοο ποπ
οποιοοι·πιοο ιιποο οροποιο. Ι)ιοοο Ηϋιοποε ποπ Βοιωτοι

Ιππο οοιιι οιπο. 2 Τομ πο, πιο ποοπ οιοοι· οοιπ-Βιιιοοο
Υοι·Γιιιοποο Ροιιπ ππ ιπο.οοοο.

.Μπι οοι·οιιοιο ιοο ιοιι· επι πιο οοοοο οπεοΒοοοοο ννοιοο
οπο ποοι Βοοι οιοιοοι· 8ποοιιιιιπ, πιο ιποοι· πιο απο ιπ_ιι
ι·ιι·οο πο ιιϋοποπ_ οιπο 18-ρι·οοοπιιΒο Ιπποποε. Μι ιοο ππο
πιο! ππ ιιοπιο νοο ποι· Βοπιοι·οοιοποιοοο οιιοοοοοο.ιιοπ
ιιιιιιο, ππι πιο Βοοιο ιιΙΙιοιιοιιοο οιοιιιοι·ο ππ οποοοο, νοι
οποοιο ιοο οο Βιοιοο ιοο: οιοοι· οι·ποοοι·οο Βοοιο πππ ιππ
οιιι.ο οιο 22. Ε'οοι·πιιι· 11 Ποπ· νοι·ιοιιιιιο οιοοιο ιιιιιιιιε
8οοοοιοο Ιορι·ϋοοπ Μιιποοοπ νοο 28 .Ιοοι·οο 5 απο. νοο
πιοιποι· πιιοιιοιι Ι.ποποε, ιιιοο 0,8 μοι. ΒοπιοιοοΙοοιοοοο
ποιοι· πιο Ηοοι ποι· οοιποπ Οοοι·οοοοποοι. Ιοο οι·οιοιι
ιοιπι οιο οοοοοιιοο ΒιοιΒοο ποι· Τοπιιιοι·οιπι·, πιοιοιιο ποιοο
ο 8ιππποο πιο Αοιοο ιοιι 39,8° οι·ι·οιοοιο, ππι νοο πο.
ιιιοποι· πιοπιιιοο οοοοοιι ποποιοιΙοο, οο πο.οο οιο πιο Μοι

ποο ποο 28. Γοοι·ποι· ιιιοποι· 87,0 οοιι·πο. Απ πιοοοιο

Τομ οιοοι· εποε πιο Τοιοροι·οιπι· ποσο οιοοιο! πππ οοιι·πε
πιο Α`ποππ 87,9", πιο οιο 24. Ροοι·οοι· νοΙιοοπο ππι· Νοι·ιο
ππιιιοΙιπποοοι·οο. (Οι. Τοπιποιοιπι·οπινο Μ. ΙΙΙ). Απο
Αοοοπ ποο 22. Ροοι·πιιι· οιοοιο πιο Ροιιοπιιο ποιοι· οιο.ι·οο
8οοοιοι·ποπ ιο ποπ 0ιιιοποιο, πιιιοοοιιιοο ποι· ππιοι·οο Επ
ιιοιιιιιιιιοο, πιοΙοοο ιοι· παο θιοοοπ οιοι ποοιιιΒιιοο ιοιιοιι
ιοπ, ιοι·ποι· ιιοοι· οιιιι·οοπ Κοριοοοιοοι·π πππ οιΙοοιοοιποο
ϋποοοιοοιο. Βιοοο Βι·οοοοιοποοοιι πιιποι·ιοο ποοο οιο
πιιοιιοιοπ ΤοΒο Μι, ο·οοπ οποο πιο οιοοι· Βοτιιιοοι·οπ Ιο
ιοοοιιιιιι. οιο 24. Ε'οοιπο.ι· Πιιιιιο οιπο πιο Ροιιοοιιο πιο
ποι· νοιιιιοοιιποο οπο!. Βιο Βοοοιιοποπ ποι· Ιοιοοιιοπο
οιοιιοο ννοι·οο πιοοοιοοο, πιο οοι ποπ νοιοοι·Βοοοοποο Ρο
ιιοπιοο, ππι· ποπο ποιιιιιοοοι· ο.ποοορι·ιιοι.
Ζπιπ νοι·οιοιοο ιπιιοιι·ιο ιοο πιο 24. Ροοι·ποι· πιο 1 Ποτ

πο.οοιοιιιοΒο οιοοιο 84-ιοοι·ιΒοο Μιι.οπ ιοιι Ποιο.ι·ι·οπο νοο
ιιιοπιι οοι·οοιοπο πιοοοιοο Ποοιο, οποσ0,8 Βοπιοι·οοΙοποιοοο
ποιοι· πιο Ηοπι ποι· ΟοοιοοοοποοΙ. Αποο οιοι· Ιιοποιο ιοο
οιο 8ι.οιεοπ ποι· Τοιοροι·πιπτ οοοοοιοοιοο, πιο οπο ποι·

οοιοοιι.ιΒιοο Οπι·νο Νι·. Ή οι·οιοοιιιοο; πιο Τοιοροι·ο.ιπι
οιι·οιοιιιο ιοποοο ποι· οιπο Βοι·ιοεο Ηποο πππ οοιι·ιιο πιο
Αοοοπ ποο 24. Γοοι·πο.ι·-ππι· 37,4°, ιιιοΙι οιπο οι". ιο
πιοοοι· Ηποο οιο ποιο οιιοοοιοο Μοι·Βοο ποπ ιιοοι·ιο ποπο
ιιιοποι ιο πιο ιιιιοοι·οο 0ιοιιποπ ππιιιοιι. Βιιο ΑΙΙΒοιοοιο
οοιιοποο πιο οοι πιοοοοι Ριιιιοιιιοπ πιοοι ιπι 8οι·ιποοιοο
ποοιπι·ι. Βιο Βοοοιιοοοπ ποι· Ιοιοοιιοποοιοιιοο ννο.ι·οοπιο
οοΙοοο, πιο οοι ποπ Ι.ορι·ποοο.
Απ ποιποοιοοο Τιιπο οριιιπιο ιοο οποο οιποοι πο-οιιιι
ποπ ιποοιοπιποο Μοποοοο ιπι ΑπιοοΒοοιοπιπιο ποι· Κι·οοο
οοιι, ιιοιοοοο Βοοοι›ω ιιοιτιο, οοιι οιο οοιιι· ονοοοοπ ο.οοι
ιιοοοιιιοι ππι·, πιο Βοοιο νοο 0,32 Βοπιοι·οιιιοπιποοο οιο.
Ηιοι· οιπο πιο Τοιοροι·οι.πι· οοοποΙι ιο πιο Η0οο ποπ οι·
ι·οιοοιο ιιοπο οιπο 7 Βιποποπ πιο Αοιοο ιοιι39,1°. Απο οιιοιι
οιοο Μοι·Βοο οοιιο8 οιο 37,6", πιο Μιτιοεοποιτ ποοοοΙοοο

Τοεοο 36,8" ποπ οιιοΒ πιο Αοοοπ ινιοποι οιο 37,6°, ππι
πιο 28. Ε'οοι·ποι· ινιοποι· πιο οοι·οιοΙοπ ιο'οιι.οο πο ποιποπ.
(οι. Τοιοροι·οιπιοπινο Νι·. νο).
ποιο οι·οιοοι οπο ποπ Οπινοπ, πο.οο ποι· 'ι'οιοποιοιπι·
οποιοι ποι· Ι.οριποοπ, ο·οιοοο 0,8 Βοπιοι·οοιοποιοοο πιο
σοι οοιιοοιιοοπ οπτιοο, ποπ ποι· ποι· ιποοι·οποιοοπ Ρο.ιιοοιιο
οιπο.πποι· οοοι· ιιοπιιοο οπο, ππι· πιιοο οοι ποπ 'Ι'ποοι·οπιπ
ποπ οιπο πιο οοιιοΒοι·ο θιιιοο 8οπιιοιο ππι ποιιοοιοοο Ε'ιοοοι·
οιιοπι ππ οιπιοιοπ. Αποο οιοι· ινοιοο πιο ΑιιΒοοιοιοοι·οοιιοι

οποΒοο οιιιι·ιι οποοορι·ιιοι: οιο ποιο ιδοοιοιΒοοποι Τοπι
μοιοιπι· ινοιοιι Ριποιοιπ, Κοριοι:ιιιιιοιπ, Ηιιοποιιοιοοοο ποπ

ΜππιοοοιιοΒοιποι νοι·οποποο, νιοΙοοο ΒιοοοοιπποΒοο πιο
ποοι Αοιο.Ιιοο ποι· 'Γοιπροι·οιπι· πο.οοοοοοπ. νοο ποι· Ρο
ι.ιοοιιο οποιο οοοο οοεο8οοοπ, ποοο ποι· Ηποιοο οιπο
οποο ποι Ιοιοοιιοπ νοι·οιιιιοι οιιοο.

νοο ποιο Βοοι ποι· Ιιποιιο8, πιο ιπι ποοο οιι.οοοοοιιιιοο
οιιτιο, ιιιιιοιι·ιο ιοο, πιο πο οιιοοι·οο, ιοο ινοΙοοοι· Βοοιο
ιοο πιο 0ιοοππποο Ε'ιοοοι· οοι·νοι·ι·πιοο Ιιιιπο, οιοοιο Βι
ιιιοι·ιποο, ιιιιιιιιιι ιπ,οοο.οιοιι οοι·οοιοοοοπ Οοποιτοοιοοι·
1,12 οπο. Ι)οπιοι·οοΙοπιοοοο. ποιοι οοιοιιπ οι οιο οοοποι
Ιοο Αποιοιοοπ ποι· 'Γοιπροι·οιπι, ινοιοιιο οποο 7 8ιοοποπ
ποιο Μιιιιιιοποι ιοιι 89,4° οι·ι·οιοοιο πππ οιο ππιο Μοι·οοο
ποο οιιοοοιοο Τομ», πιο: ποσο πο.. 18 8τοοποο, ππι 87,5”
πο!. Ποτ Αποποοο οπο ποι· Ποιοι·ϋοι·ο οπο· ιιιι.οι·οοπ ποο
Ε'ιοοοιο οοποπι.οοπ νοι·οιιιι·ιιι.

12ο οιιι οποσ οποιι πιο Τοιοροι·οιπι·οπινο ιιι πιοοοιο Ε'ο.ιιο
Αοοπιιοοοοιι ιπιτ ποπ.Οπι·νοο ΙΙΙ ποπ ΥΙΙ, ποι· οι·ι·οιοοτο
οιπο οιοι· οι·οι πιο οιοοι· Βοοιο νοιι 1,12 οπο. πο.οοοΙοο,
νοο οοι ποπ νοιοοι·Βοοοοποο πιο 0,8 πππ 0,82 οπο. -
ΑΙΙΒοοιοιοοι·οοοοιοποποο ιιιιοοοι· οιοοιο εοι·ιοΒοπ ΜππιΒ
ιιοιιοΒοιποι ποπ Ηιιποοοίποι πιο Αοοοπ ποσο ποι· Ιοιοοιιοο
ιοοιιοο ποσο ιο πιοοοιιι πιο». πιο οι οοιιοοπο ιι·ιιοΙιοο,
οιι οιι· οο ιπ πιοοοιο ιπι ποιοι πιο; οιποοι Ιιιπινιπποιο
πο πιππ οοιιοπ, ποιο οιοι·οοι· οιο οιο ποοπ Βοοππποι· Μοοοοο
ππι πιο Βοπιοι·οοιοπιποοο ι·οιιΒιι·ιο. οι οιι ιοποοοιιιο πιο
οιοοι· θιοοοι·ι·οοο, πιο οιπο οιι.οο ποι· Ιοιοοιιοπ ποπιιιοο
νοιοιιιι·οιο.

Απο ποο οοοιοοπ νοι·οποοοπ, πιο ιοο ιοιι ποι· Βοπιοι·ο
ο.ιοπιοοοο οιοοοοπ οοοοιο, οιπο :ποπ οοι·νοι·, ποοο πιο
ιποοι·οπΙϋοο Ροιιοοιιο ππι οιπο νιοι οιοιοοι·ο Βοοιο ιοιτ
ι·'ιοοοι· ι·οοΒιιιο, οιο πιο Ι.οριποο. Βοι οοιποο ιι·ιιτοο @οι
πιο οιοιοοοο 8ιπι·ποποπ νοο 8οιι.οπ ποο Αιιοοιοοιοοοιιο
ποοο οπι. Απι πιοοοιοο Βοοιο, πιο πιο ι.ορι·ποο, ι·οο.8ιι·ιο
ποι· θιοοποπο ιιοποι πιοιιιιιοο. Βοι ιοτπιοι·οιο οιιο8 ποσο
ποι· Βοοιο νοο 0,8 πιο Τοπιροι·οιπι· οποιο ππι· οονιοι, πιο
οοι ποπ 8 ι.ορι·ποοο, ποιοοο ππι· 0,42 οοιιιιιοοπ.

Πιο ποοο ππι πιο Βοοιο ποι· Βοπιοι·οοιοπιποοο, ινοΙοοο

ιιοιοιιι νι·πιπο, ππιιιοοπποοοι:οοπ, ιπποο ιοο οοπιοι·οοπ, ποοο
ιπι νιοΙ ει·ποοοιο Βοοοπ ιιονοοποπ ιπποοιο, πιο ιιοο.οιιο
ποπ νοο 8οιιοπ ποι· 'Ι'οιπροι·οιπι· ππ οοιιοπιιοοπ, πιο Μοι
τοοο ιο ποι· νοο ιοιι· οοιιοπ οιιιιιοο Ατοοιι ιιποοΒοοοο
πιο. Ι.οιπιοι·οι· οιοοι π. Β. πο, ποοο οοι ιοποιο εοοποποπ
Μοοοοοοπ Βοοοπ νοο 0,07 οπο. Βοπιοιοιιιοποιοοο Ε'ιοοοι·
ιιοι·νοι·ι·πιοιι. Ιοο οοοοιο οιοοι· ιοιι οιποι Βοοιο νοο
0,8 οπο. ππι πιο Ηποο νοο 37,6°. - 8οΠιο ποο Ρι·ιιρο
ποιοι, πιο ο·οΙοοοιο ιοο οι·οοιιοι.ο, νιοΙΙοιοοι ππι·οο πιιο
οιοιοι·ο 8ιοοοπ πο Ψιιιοοοιοοοιι νοι·ιοι·οπ οιιοοπ? Μοι
ιοοο οπο οπιπΙιοο οποο 8οιποποο, ποοο πο.ο πιω ποι·
Βοοιοιιιο Ρι·ειροι·οι οιιιιιιοοι οπο, οιο πο.ο ιιιο·,;οι·ο Ζοιι
ειπιοοιιο.ιιιι.ο. Οποι· ποι· ιποιοο Ι.ποποε πο οοοοοοιι·ιιι
ποπ οιοοιο ιοιοιοο ποοοοο ππ ιοοΒοοιο ι·οοοι·ι›ιιι.?
νι7οπο ιοο οπο πιο Βοοοιιιιιο ποι· ΑΙιοΙ°οοοοο ποπ ιποι
ποι νοι·οποοο πποοιοπιοπιοοοο πππ οπο ποποοιοοο Ροιοο
ιποΒοο πιοοοο πιιι·ι, οιι Βιοιιοο ιοο, ποοο ιι·οιπ ποι· 8οι·ιο
8οο Ζοιοι οποοι·οι· ιίοι·οποοο οιπο ποσο ιπιι Βοοιιιοοιιοοιι
οπο ποιιοοιοοο οοινοι·οοοι, οιιιοιιοο: πο.οο πιο ιπιιιοποε
@πιοοοι· Βοοιοι·ιοοριοιοιπο ποπ ποι· Βοπιοι·οιιιοπιποοο ππι
Ι.ορι·ποο οιπο 8822 ειπποι·ο ιοι, οιο ππι θιοοποπο, οροοιοιιοι·:
ι) ποοοΙ.οριποο ππι οιποΒοοιο πιοοοι·8τοιίο
ιοιτ. Τοιοροι·οιπτοιοιποι·πο8 ποπ Βιοι·ππΒοπ
νοο 8οιιοπ π” Αιιοοοιοιποοιιοποπο ι·οο8ι
ιοο, ινοΙοοο οοινοοι Τοιοροι·ιιτπι· πιο ιιποο
ΑΙιεοοιοιποοιιοποο ποι· θιοοποποο νοιΙοοπι
ιοοο ιοτοοι 1ιιοοι.,
2) ποοο πιο ννιιιιιππο πω” 8ιοΠο οοι οο
ρι·ποοιι πππ Τποοι·οπιποοο -ποι·ιοπι,ιι;οπ ποπ
1ιοο κι, ινοιοοο ποιο Κοοιιοοοοο'Γποοι·οοιιπ
ο ο ο ο.π ο τ ιο τ.
Ψοεοπ ποι· 8οιιιοΒοο πιο ποι· Ιοιοοιιοοοπ ιιοοιιιο νοο
οιιιοι Βοοοιιοοιππο ποι· Ιοοοιοο νοι·οπποι·ποποο ειπ ποπ
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Ιεστεεειι ΝοπετΙσπεεοε ινοεΙ Ιτοιιιιιι άιε Βεσε εειιι, σε _ιο- Ι
σοοε σιεεο Ξεοσε ειιεΙοεε Ετεοεοιεπεεοε νοιι 8ειτοιι σετ

'Ι'ειιιροτειιιτ ιιιισ σοε ΑΙΙΒειιιειιιεεειισειιε εετ Ι.ορτοεοιι
εετνοττιοΓειι, πιο οιιιετεειιε σεε Τιιεοτοπιιιι, ειισετετεειιε

εεε ΟεττεεειιιΙΙε°εοεο Ηει1εετιιιιι. εε ετεει: ντοεΙ σετ
ΑιιιιεΙιιιιε ιιιοετε ιιιι ισ'εεε, σεεε ντιεσοτεοΙιε Ιειοοτιοιιειι
νοιι ετϋεεετειι Βοεοιι εποε σιοεετ ΒιοΙΤε εειιΙιεεε ΙοοεΙο

νετειισετιιιιΒοιι εε σειι Ιερτϋεειι ΝειιειΙσπιιεειι εετνοτεπ

τπίοιι τι:: $τειισο ειιισ, Με σοε Τιιεετειι1ιιι πιισ σεε θετ
τεεοπιΙΙε°εοεε ΗοιΙεετιιιιι. Βε ινετο εΙεο εεετ ινστι
εεεειιειτοττε, σεεε νοιι σιεεοιι Βιοσοιι ετσεεετο Μειι€οιι

σετεεετοΙΙτ ντϋτσοιι πιισ στο νετειιοΙιε εε Ι.ορτσεειι ειε
ιΙιεειι ιιι. ετϋεεετοιιι Μεεεεετεεε Γοτι.Βοεεεεειιιστσοιι. ΜΟΒ
Ιιοεοτττοιεε 1ιοιιιιτειι στο Βεοιοτιειιρτοιοϊιιε ιιιισ 1)οπτετο

εΙεπιιιοεοιι ιιοοε ειεε ΒοΙΙε ιιι σετ Τεετεριε σετ Μοτο.

εριεΙειι.

Ποιετετε.

Ι)τ. Α. Ρετεεννε1τι: Πεεετ στο νοτεεετοοεοιισο
Ε'οτιιι σεε Αιιειιτιτειιιε ετοπε εοτι.εο. (Μεσιοιιι. Οεοετ.,
.Με 1898. .

Απτετ ιιισεετε ῇειιεοε σει· ιιεοΙιετειι ΒιιτεεεεπιιΒειιι·εεο!ιο
στο Αιιοιιττετιιοιισοε Ατοιιε Αει·ιιιε ιιι οιεειιιΙιοεε Αιιοιιτγειιιειι
πιισ ιιι Βοιεειεειι οιιιεει.εειΙτ.ννιεεειι,στοειεε ιιι ιΙιτειιι ινειτει·οιι
νετΙιιιιίε Εεεε νετεοιιιεσειι νετΙιεΙιειι. Με ΒειεριοΙο τετ στο
σιιτοε ιιοτνεεε· θτιιιισιιτειιοεειι νετειιΙεεετειι Ισοτεειεοιι σοε

Δοττετιεοεεεε·ίσετι ει· εεε εειιιει·_ Ρτειιιε ιιιεει·ετε τ'ε1ιο εε,
ενο εετ Αιιε·ιιιε ροοεοι·ιεειεε σεπτΙιοΙιε Ιστννοιιετιιιιετσοε Δετ
τεεεοεεεε ιιιισ σοε Ηετεειιε ιιεοεινοιεεετ ννει·ειι,στοεεετ Με
Αιιιιιϋτειι·σετ ΑιιςιιιεεετεΠε Μεσοι· ιιιτιιοεΒιιι€ειι. τει ειεε
εΠειι σιεεειι Β'εΙιειι εοιιιιι.ε ειπε ερεειιεοεειι Οοιιιτεοιιοιι σει·

οετιρεετειι ΗιοτεεεεεοοεεεΙιτει. ινοτσοιι, στοΜε στοιι·εει·εοεοιιι
Ποεε Πι·εεοεε σετ ΑιιΒιιιε εεεεεεεοιι ννοισειι ιιισεειο. Πιοεε
Οοιιττεοετοιιειιεπιι Αιιτετ στι· 1·'ο1,ςειιειιιει· ι·εσεοιοτιεοεειι-
νοιι νετεοιιιοσεεοιι Κετροι·ι.ΙιειΙοιι επεεεεειισειι, οσετ σιτεο
ιειι - σιιι·οε Ιιιτοκιοεοιειιειι οσετ Αιιιοιιιιοκιοει.ιειιειι νοτιιι·
εεοει.ειι - Βοιιιιιιε σετ νεεειιιοωτιεοεοιι Νει·ιιοιι. Βοιιιι Οοιι
ιι·εοιιοιιε2πετειισο σετ ροι·ιρΙιει·οιι Αττετιειι ειειττοσετ Βιιιι
στποΙτ τε σειι ετεεεετιΟοτεεεειι ιιιισ σε εεεετοιιιεεϋεε νοτειι
σετεεεειι εεε. οτι ειε Αοτιοιιεοεοιι νοι·Ιιοιιιπιοιι εε ειιτει.εετ
ιιι. Γο18ε σετ Πτποεει.ει€ετιιιιε· εποε ειετ επιι εειιεΒ·ειειι ειεε
Βοι.εειε, εϋι·ειι σιο Πι·εεοεειι σει· ροτιρεοτοιι οιετεεεερεειιιειι
επί, εε εειιιι, εει ιιοοε νοτεειισειιετ Βιεει.ιοιτε.τσει· Θοι`εεε
ιιτειισ,εποε ειε Βοτεειε ννιοσετεπι·ϋοεε;οεειι. 8οΙοεε Εοτεειεειι,
στο εεο!ι- εσει· εριιισεΠει·ιιιις εειιι Ιτοιιιιειι, ιιιιτετεοεεισειι ειεε
νοιι σειι ειεεει1ιοεειι Αιιοιιτι·ειιιειι σιιτοε τετ ιεεεεειιιει·οε
ννεοεετειιιτι, ειε ιινεισειι ιιιο εε ρεεε ιιιισ Ιιειιιιειι, ννιεεεεεει,
ιισοσοτ ειιτιιοεεεεοιι, ννεει·οιισ στο ειεειιιΙιοεοιι Αιιοπι·γειιιοιι
πιιιιπιεε1τεειιι Με ειιττιΙοιεΙειι Αιιε8·ειι€ε ειεε ινοιτετ νοτει·ϋε
εετιι.

Ο

ΚορρεΙ.

Βσετιετειι:ειεειι ιιιισ Βεεετεοεπεσειι.

εοκι·οριε Γ. Πιιοοοε.. Ηἰοιιιιτιιιιε ιτε οοτοο·τεοεσιτι·ειιιιιε' °
ιιερο,ιοιτειι;ειιιιι. Αιιτιιοιιο.ιοι·ινιοοκοε εεοετε,ιι,οοειιιε.

Ι]θΡθΒ0][Έ σε ε-το εειτειικετο ιιοιιιιιιιε, ,ιιοιιοιιιιοε

ιιετο τι ιιοροριι6οτειιιιετο ιιοο.ιστοιιερ·τιι ειι·τορε ,τοια

τοροιι·ιε Μ. Βεχι·τοιιιιοοιι·ε, ιιοιι·ε ρειιεκιιιοιο ,ιι-ρε
Α. Γ. Φ ΟΟΗ Οθ ΡΓ21. 'ΠΗΓΕ Ι. ()_-ΙΙΒΤΒΡ6"ιπ_ ]ΔεεεΒιο
Φ. Β. ΠΙ_ειιεεοιτετε.1898.

Βεε τεειιι1ιοεει εεεειιιιιο ννετε νοιι Πτ. Ηειιιτιοε ΡΙοεε.
«Πεε ινοιε ιιι σοι· Νειιιτ- ιιιισ νειιιοι-εεεω, σοε πειτε σειιι
Τοσο σοε Υετίεεεετε νοιιι εεοενει·σιειιιοιι ΑιιιετοροΙο8οιι πιισ
Ατειε .Οτ.Βετ τοτε ειεε τοιοεο Υετιιιοετιιιιε ιιιισ ετιιιισΙιοεε
Πιιιει·εειι.πιι€ οττεει·ειι εει. εετ @Με ειεε Πεεει·εειεπιιε ειιοε
Με Βπεειεοεε εοιιιιισοιι. Ειπε επειεΙιτιιοιιε Βεεετεοειιιιε· σοε
ννετεεε επ σιεεει· ΒιειΙε "Με ε εειι2 εεετεσεει€,σε σεεεο1εο
_ιοσοιιιιεΜτε ιιιισ _ιεσοιιι εεειΙσοτειι Ιτετεε ινοτιι επι· θειισ8ε
εεεεειιτ ιει.. ει» ινοΙΙοιι 1ιιετ επι· σει·ιιιι ειιιιιιετιι, σεεε σεε
`εε1εο ειεε ννοετε Βιιοι·Ισορεσιε τετ εΙΙοε σετεεεΙιτ, εεε ειεε
εετ Με Γι·ιιιι ιιι ιι·ιιοιισ οπιει· ΙιοεεεεΙεεε εεειεει, ειεε εοετο

Νετ.ιιι·-Με Οπιτ.ιιτ8·εεοειοετεσοε ινοιεεε. σει ιιιιτ Ρεετεινεε.
εετ οιτεοτετΓοι·εοιιιιιιε Βετιιεειισοε ειιεεεΙτ. Βιιτοε στο νοτ
Ιιεεειισε Ποεοι·εοι.:ιιιι8· σεε Βιιοεεε, ιιι σειιι εοντοεΙ Αετετε
ιιπσ Αιιιετερο!ο,ττοιι,:σε εποε Βι.ειιοΙοοειι, νοΙεεειιιισείοι·εοεετ
ιιιισ ιοσοτ ει·ιιει: σειιΙτειισοθεεΗσετε οιτι σεεττειοεεε Μειει·ιεΙ
ιιιισειι ντει·σειι,ντπι·σεσεεεοΙεο εποε ε·ειτοτειιτιιεεΞεοεειιΚτει
εοιι ειι€ε.ιιεΙιοΙι ετοιιιεεει. Με Ποεετεοι2πιιετεεΙεεε εευνειι:σειιι
Ι. Βειισε ιιεοε εοπτειιειΙτ ντοτσοτιΙτειιιιι,τετε!ο ειεε εοετ εε
Ιπιι€ειιε :τι εειειοΙιιιοιι. Ποτ ε;Ιει:ι.εετιιειε εει, σετ σεε Οτι
ειεε! ειιεεειοειιετ, Ιτοιιιιιιι:εποε σετ τιιεετεοεειιΠοεοτεετειιιιε
τω. Με ΑεειΙσπεεεε, σοι·ειι ΟΠοεοε νοιι σετ σειιτεοεοπ νετ
Ιετ.τεεποεεεεσιππε εο2οεειι ειιισ, εεεεειι σειι_ιειιιιτειισοε Οτι
ΒιιιεΙε ιιιεετ ιιεοε. Νεοε σειιι Βτεοεειιιειι σοε Π. Βειισεε νει·
ερτιοει. στο τιιεειεο!ιε νετΙεεεειιοεεειισΙπιιε ιιι ειιιοιτιεεεοιι
σει·οιι Αιιεειιεε ειιιε Οεετεεεει·ιετιε σοε ινοιιιοτ σετ νετεοειε
σειιειι νειΙτετεοετιτιοιιΒιιεεειιισ οτεοεοιιιειιπιι Ιεεεοιι, σιε ιιπ

Ο(τ·ΐιι€ΙΙνετιιιιεετ
ινιτσ.Βοτ Ρτειε σοε “πιεε ννετεεε εεττειεςε

ιι ε .
Βεοεεε

Ρ. νοιι Βιιιιιιιεε.ττοιι πιισ Ε". ΤειιεΙ. .Τεετεεεετἱοετ
σεετ στο Εοττεοετιτ.ιο ιιι σετ Ι.εετο νοιι σειι επιιειι
εειιεε Μιετοοτεειιιετιιοιι ιιιιιΓεεεοιισ Βεοτετιοιι, ΡιΙεο
ιιιισ Ρτοιοεοειι.

θεε·ειι Βιισε σοε νετσοεεειιεπ .Τεετεε τετ.ιιιεετ.πιιτ ω· ΠΠ·
εεε "ιεΜτε Βιιιισ @το 1896)σοε Βε ειε ε·εττειι'εοΙιειι .Ι ετι
τεεεει·ιοΙιτοε οτεοειειιειι εοιισετιι ειιοε εοεοιι σιε ει·ετε
Ητι1τω σοε σι·ει2οΙιτιιοιι Βετισεε @το 189Τι. Βε ε,ιετειοει:σειι
Ηετειιεεεεετιι επι· Βετο, σεεε ειε ποτε σοε Αιιινεοεεειιε σοε
Μει.ετιε1ετετ στοειιιεεΙιιειι Βεττοετιι_ιεετεοε σοοε ιιι Ψεςε
ετιιιεειι, σειι Αεεεειισ τικ·ιεοεειισοιιι Βι·εεεειιιοιι σετ ιιι σειι
ΓεοεΙιτειεειι εε στιιι€ειισ ει·ιντιι·ιετοιιΒε.ιισε ιιιιιιιετ ιιιεετ ιιι
νετειιτεειι. ΑΙε ειε Ιιειιιιι εει·ιιιετοι·οενετσιειιετ ιιιπεε εει·νοτ
εεεοεοιι ενοι·σειι,σεεε σει· ΧΙΙ. .Ιιιιιτε·ειι;; εειιιειι νοτςσ.ιιεετ
ειιετιρ ιιιιι 100 Βειτειι εε Πιιιι“ειιε;εεετττιστ, οερτΙειοε στο εε
σοπτειισ ετΙιεειε Αιιεεε1 σετ επ τεΓετττοιισειιΑεεειισΙιιιι επι
πιιι. σετ ε·εινοιιιιτειι νειΙετειισιΒεοιε εεετεοιιει ιινοι·σειιιετ. ιιιο
Βοτεε νοιι ΡιιεΙιοειιοιιειι επί σειιι ειεεοεΙσ. ιΒιειι θεεἱετε τετ.
σειι Μιτετεειιοτιι σοε σεετεεεεττοετεεεοετοι ιοεει· νδ*ετεειιιεετ
2ιιεειιΕΙιοε εεννεεειι ιιιισ εετ ιιιιτειιι στο εεινιιιιεοΙιτε Βεορτο·
οειιιιι; ιιιεετ ειισειι Ιιειιιιειι; πιιι _ιοσεοεεΠειι ετΙΙιεειι Αιιτ'οτσε
τιιιιττοιισοε Ιιιι.τετετιιττοτεοεοτεΒετοοιιτιιι ενετσειι, ειιισ ιιππ
ιιιεει· εποε στο 'Με εοΙοεει· Ατεο1τοιι πιιτ οιιτερτεοεειισετ
ΟιιεΙΙοιιειιεεεε ιιι Με νετεειοιιιιιεεο επτ'εειιειιιιιιειι-ινοτσειι.
Πιο νοιι πιιε εετ Βεερτοοειιιιε σοε ΧΙ. .Βιετςετιςεε εεεεε·
εει·ιο Ηοτϊιιιιιιε·,στοτιιεειεοεειι Ατεειι.ειι Μεσοι· ιιεοε σειι Οτι
ειιιεΙοιι νοιι εοτιιϊοιιοτ$ειιε τεΐοι·ιτι. ιιι ειισειι, εεε ειεε νετ
ΜτεΙιοετ. τιισειιι Πι·. ΑΙειτειισει· Ιιετνιιι ιιι στο Βειεειι
σετ Μιτει·εειτοι· επι Βιι ιι ιιιεετ τ'εεεειι .Τεε τ εε εε τιο ει.
ειιτεοεεεεειιτι: Μ. .

Α ω

Ρτοτ:ο1το11ο σοε νετειιιε ετ. Ρετετεειιτεετ Δει·ετε.

651. 8ιτειιιιε σειι 5. δειιιιετ 1899.
νοτειι.ιειισετ Μ ο τ ι τ.τι.Βειττετει· 'Ι

'
ε. Ο ο ε ε ε τ τ
.

1
.

Οετιιιε.ιιιι τετ'ετιι·ιιιεετειιιοπ Ρε.ΙΙ νοιι νετεοεΙιι
οΙιετι οιποε Γτοιιισ|ισι·ρετε.
Μειιιο 'Ι'οοιιτοτ ιιιι ΑΙτοι· νοιι 4 .ΤεΙιτειι νετεοε1ιιοΙιτε νει·
οιιιιΕοι·Ζει ειεε ΜιιεοεεΙ νοιι ι·ιιιισοτ Ροτιιι. Ι)ε τεε Επιτε
ιιοιι επ Βοεοπ Πιι·οετειο, ενιιι·σειιιιτ σιιτοε Δειισετιιιι€ σετ
Με: τετ τοοετ οορισεο ειιιιιιο εεεοτει. Πεεοι εοιιιιι·ιιεεμε
ιιιιοε σιε Ει·εΒτο,»πιοεο τεε ειιοε _ιετει:σειι ΟοιΙοε,τοιινοτΙεεειι
σώσετε,Με εεε: πιισ Με Ιειιοε σει·ι"πιεε τιιειε εΙειεοιι ιιιισ
ειιννει·ιειι. Νεοε 2 ιιιεΙ 24 Βιιιιισειι ειεε; σιο Μπεοεει πιιτ σειιι
ΒιιιιιΙε τω. ΙΠοιιιοιιεττειιοιι).
Μ ο τι το. Με ειτοεεο σοτ νει·εοειιιοΙαοιι ΜιιεοεοΙ σϋτΓτοσετ
_ιοιιιεειι οιποε ειι·οεεοιιΑρτιεοεειιεοτιιοε εΙοιοΙιεοιιιιιιοιι.

Η ο ιιι ε ι· ο νν ε ιι ι. ΑΙε Ρειισειιτ επ σειιι Ο
ι
ε τ ιιι ε ιι ιι'εοεειι

Ιιειιιι Με σε" τοετοιισοιιΓεΗ εοτιοει.ειι. Βιιι 3-_ιεετιετοεΚιιισ
νοιεοεΙιιοειε οιπο Β Κοροεειιιιιιιιιεε. Ι)ετ Απε εοιιιιιο ετετ επι
8. 'Νεο ιιεοΙι σειιι Ηι·οιετιιε εει·εειεοεοΙιεΙΤι ινοτσοε. ννεΙιτειισ
σιεεοτ Ζω ιιοειιι σειι Κιιισ εετ σιιεειετοΝεΙιτπιι8· επ ειεε. Ποτ
Απο νετειιοειε ιιιιι: ειιιειιι Μσε2ειιτειιο;ετσειι Β"τειιισιιστρετιιι
ειιιτεειτοιι, ετοιοε σεεει σιτεΒιισε σοε εΙσιιιειιτ'ειιεοτε εε ιιιισ
ει·εοειε σεε Κιιισ ιιεοε Ρειοτεεπτεκ Βοι σετ Πιιιετειιοεπιι€
Ιτειιιιτε ιπιτ σοιιι σετ οιιιεείσει·ι.ειι Ι·`ιιιε,·ετσετ εεετε Βειισ σετ
Μειι:ε »ασοεε ειεε οιποτεεειεΙΙτ εει.ιο, ετείεεΙτ. ενετσειι; πιιτ.
οιποτ 2ειι ε ετοΙιιιιετεε σοιιιι ειιοε στοεοΙεεεπ ειιττεειτοιι. Αιιι
ειισοτειι εεε ειεε· σιτεΒιισε σοε Μιιιιεειιτ'ειι€ετε εετ ειιιιιιι
εε. (Βειιιοιιετι·ετ1οιισοε σιιτοιι σεεΙειιεε νοτινειΙειι ιιιιΟεεορεε
εεε νετειισοτιοιι 8 Κορ.-Βιϋοεοει.
Ι.ιε Ο τοπ. Βοι Βοοιιοιιοιι ειιεε εε τοοετ Μποστ; Οε1ε ιι

εεττ τει Πετιιιττιιοτιιε ι·οι·εοΙιΙιιοειο Γτειιισεϋτρει· :τι σε επ,
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ι·εεε. Με ι1ει·ε1ι ΜεεεΙΙιειι νει·ει·εεεΙιτεε νει·ΙΙ.ειΙει·ιιεεεε εε
Ι:οεοεεεετεε.θείε.1ιιΙΙεΙιει· εΙε ι·εει1ε 11εεε1ιεΙεεεε 1ΜΙεεεε εΙειΙ
ΚεοοΙιεεειΙΙεΙιε, Β'ΙεεεΙιορίρ1ετιεε ε. ε. ιν. ινεΙεΙιε εΙεΙι Ιε εεε
ι·ει· 11ΙεΙιτεεε Ιω ΟεεορΙιεε·ιιεεΙεΙιεΙ1εε, Με 1νεεειιεε· εεεεε1
εεε ει·ι·οιΙΙι·εε εεε εε εεε νει·εεεΙεάεεετεε Ε'οΙεεεεειεεεεε,
εεΙΙιετ πε Πεεεεεε·εεε·ι·ΙΙ.ε εεε '1'οιΙ ΓΙΙΙιι·εε ΙΙΙΙεεεε.
8εΙιωΙΙ.2. ΙοΙι ειΙεεει·ε ωΙεΙι εΙιιεε Ε'ε1Ιεε εεε εει· ΑΙΙΙ.ΙιεΙ
Με; Ιω ΧΙειΙει·εοερΙιεΙ, ννο εΙε Κεε.Ιιε νοε 8 .ΤειΙιι·εεεΙε 2
Κορ.-8ιΙΙεΙι νει·εεΙι1εεΙιιε. ΠΙε ΙΙΙΙΙιιε·ε ρεεεΙι·ιε εεε ε·εεεεε
Τι·ειειαιιεΙε 2 Τεεεε.

Πε Οι·οΙΙΙ. ΠΙε θεεεε‹1 εει· ΒΙΙ'ει·εετΙοε εει 'Ι'ι·εεεεε. Μ.
‹ΙΙε_ιεεΙΒ·ε8ιεΙ1ε. ινο Με Γιεωι11ιοι·ρει· ωεΙετ ετει:Ιιεε Ι›ΙεΙΙιεε,

Βεεέι
ΙιΙει· Ιετ Με Ρεεεεε·ε Ιε Με· 8ρεΙεει·ΙΙΙιι·ε ε.ω ιεεΙει:εε εε

Ιε εει.
Πε εΙ ε. ΒεΙ εΙεει· 1ιιτεΙιετΙοε ινεΙεΙιε ΙεΙι οΙιεε Με ΒϋΙιι·ε
εε εΙεεω ΙΙ"ει1εεεε ΙΙιιΙι·εε, ειιεΙΙΙΙιι·ιε, νει·εοΙιΙΙιεΙιιε Με 5:ΙΙΙΙι
εεε ΚΙειΙ Με ΒΙΙΙιι·ε. ΙΒι·ετ εεε1ι Β 1ινοεΙιεε @Με Με ΒϋΙιι·ε
ιιο. ΠΙε Μεεε·ε εεε θι·εεεε νει·εεε1ιιεΙιτει· Ρι·εωι1Ιι6ι·ρει· Ιιεεε
εεΙιι· νει·ει:1ιΙει1εεεεΙε. Με ΚιιεΙ›ε ΙιεΙ ινεΙεΙιεω εεε θοΙοε
εεεοειιεεεε εεε ι.ι·εεενει·ειιω εεει.ΙΙεΙι εΙε ιΙΙε1ιει· Ινε1ετ εε
ΙΙΙΙιΙειι εει, εει.Ιεειτε εεεε ΚΙνεωεε εΙεε εεεειιιεετΙε Μεε,<.κε
ΚΙι·εεΙι-, Αρι·ΙΙιοεεε- εεε ΡΙΙι·εΙεΙιΙιει·εε.
Ν' εεεε ε. Με ννεεεειΙΙεΙιει· Πειει·εεΙιΙειΙ ΙιεειεΙιε ιΙει·Ιε, σε
εει· Ρι·εωεΙιοι·ρει· Ιω ΟεεορΙιεειιε ειεεΙιεε εΙεΙΙιτ, οιΙει· ι1εεεε1
Με εεεεΙι·ι. ΒεΙω 8Ιτ2 εεε 1·'ι·εωιΙΙιειΙρει·εΙω θεεορΙιεε,·ιιεεΙετ1
εεΙιννει·ε Βι·εε1ιεΙιιιιεεεε εε εείΙΙι·εΙιτεε, ννΙε εεΙιοε νοε Πε.
ΟΙ·οΙ κ ει·ννεΙιει ννει·ιΙε. Πειειρει·ι'οι·ει.Ιοεεε ιΙει·οΙι ΙΙ'ι·εωιΙΙιοι·
εει· ΜΙι·Ι'τεε νΙεΙ εεΙτεεει· εεΙε. Ιω Βεει.εω Ιιοειιεε εεε·εεεε
εεΙιεε θεεεεετεειΙε εε εει·Ιρι·οΙιιΙΙΙεεεεε ΑΙιεεεεεεΙΙΙΙεεεεε
1ειειιΙεεειιεε εεΙιεε. 8ο ΙιεΙιε ΙεΙι ΤΙιεΙΙε εΙεεε ΙΙ'Ιεε1ιεΙιεΙειτεε
οτΙει·θι·ειεε εενν·εΙΙεε εεΙ ΙΙι·ϋΙΙειιεε εοΙεΙιει· Αεεεεεεε Ιε εει·
Πω,εεειιεε εεε Βεετεω εεε·ετιοεεε. 1ε εΙεεω εειΙει·εε 1Ι'εΙΙε,
Με· ννεΙεΙιεε ΙεΙι Με _Ιετ2Ι εοεΙι ΙιεΙεε Βι1ιΙει·εεΒ· εείεειΙεε,
ΙειειΙεΙιε εε εΙεΙι εω εΙεεε Πει. ωΙτ εΙεει· ΠεΙειεεΙιει·εΙε ννεΙ
οΙιει· εει Βι·εοΙιεΙειιε.ε·εε εΙεει· ΙΏεΙ:2ΙΙει1ιιεε;εεε Βι·εοΙιεεεΙιεε,
ΙιεΙ ι·εροεΙεΙει· Ι·1ειεΙε, Ιεε ΙΙοερΙιεΙ εΙειι·ει. ΒεΙ εει· Ορει·ειιΙοε
Ι'ειει·ΙεΙεΙι1εΙΙ:Ιιι εΙιι·ΙΒει· ΒεΙε Ιω Βι·ιιοΙιεε.εΙι; Ιε ιΙεωεεΙΙιεε

Ιε
ἔ εΙε 8ιι·οΙΙΙιε.Ιω νοιι 5--6 . Πεεεε. 177Ιε ιΙετεεΙΙιε ΜιΙιΙιι

.εεεεε·τ.ννει·, Ι›ΙΙεΙ› εεεε8.ιεΙΙΙΙΙ.ι·Ι. Πει· ΑεεεεΜΧ ννε1εΙιει· Ιε
Μεεεω ΓεΙΙε εειιεε ΙεεεΙοΙι·τ ννει·ι1ε,νει· εεεεετΙ.

8 ει·ε1ι ει·Ιεεει·ι. εΙεΙι εΙεεε Ι4'εΙΙεε Ιε ννεΙεΙιειιι εΙεε Κεε·εΙ
νοε 1 Ο. Ιω Πιιι·εΙιωεεεει· Ιε 4 'Ι'εε;εε εεε Πε.ι·ω εεεεΙι·τε.
8Ιιει εΙε νει·ει·ΙΙΙιιοΙΙιει· θεεεεεεειιε εε ιΙεϊ Ιω ΟεεοεΙιειι·εε,
Μιεε ει· εΙεΙιι ωεΙιι· Ιιει·εεεε·εΙιοΙι ννει·ι1εεΕεεε, εε Ιι1εΙΙιι εΙεΙιι.ε
ΙΙΙιι·Ιε, εΙε ΙΙιε 1ιΙεεεΙει· ιιι εΙοεεεε. 8Ιιετ ει· Ιω Με.ε·εε, εε
ιιιιιεε ιΙει·εΙι νει·οι·εεεεε· νοε ΒιεΙ, ΚοΙιΙ, ε. ε. ιν. Με· ι:ο
εεε 8ιεΙιΙ 8·εεοι·ει Ιιε ΠεΙιι·ΙΙ.ιεεεεει·ι·ε1ιΙεεεεεννει·ιετννει· εε.
ΤΙΙΙεε·. Πεε 7ει·ννεΙΙεε νοε θεεεεειεει1εε Ιιιι Πειει εε
ιι·εΙΙ"εεΙΙ,ωϋε1ιτε ΙεΙι εΙεεε Ε'ε.ΙΙεε Βι·ννΙΙΙιειιεε· ιΙιιιιι. ΙΙΙιει· νι·ε1
εΙιεε Με εεΙιοε Ι'ι·ΙΙΙιει·εΙειεε.Ι ιεΙ'ει·Ιι·ι. Ιιεεε, εΙε ?ΜΙ Ιε νι·εΙ
ε1ιεω εΙε Ι'εΙεεΙιεε θεΙιΙεε ιΡΙειιε ωΙι ΙΙΙΙεειΙΙεΙιεε ΖεΙιεεε εεε
εΙεεω ΒεΙιεε ιεΙι. ννεΙοΙιεω εεε θεΙιΙεε εε άεε εεειιεεεε Ζε.Ιιε
ΜΙΝΙ ννιιι·ι1ε)νει·εεεΙιιεΙιι ννοι·εεε ινε.ι·. ΒεΙω 8οεΜι·εε 1ιοεετε
ΜιεεεΙΙιε Ιω ΟεεουΙιε.ε·εεΜΜΜ;ωεΙιι· εε.εΙιβενι·Ιεεεεννει·ι1εε.1εΙι
με άεει ΕΙει·ι·ε εεε Εεεε, ι·εεΙιτ νΙεΙ ΟετεεΙΙεε εε εεεεε εεε
Με Β'εεεεε τεσΙΙοΙι Ζε ΙιοετιιοΙΙΙι·εε. Πει: εποε νειΙεεΙ νοε
ειεΙιι· Με 100 8'εε;εε ινιιι·‹Ιε εεε θεΙιΙεε εει· εεεω εεεεεειοε
εεε. Ιε εΙεειε εει1ειειι Β`εΙΙε ινει·‹Ιε εΙε Ιι·ι·εΙεεΙΒει· _ιιιεε·ει·
ΙΙε.εε νοε εεΙεεω νετει· Ιεε ΑΙειιεεεειΙιοερΙιεΙ ωΙι εΙιιεω
ΑΙιεεεεε Ιε εει· ΙΙεΙιειι 8εΙΙε ε·εΙΙιεεΙιτ. Πει· ΑΙιεεεεε ννιιι·‹Ιεεε
ερεΙιεε εεε εεε άει· 'Ι'Ιειε εΙεε εο1ιΙει'εΙιεεΙιι·οεΙιεεε 16 Ο.
1εεε;εΗοΙεεει1εΙ. Με εΙε Με 1Ιι·ειιεε εεω ΗεεΙιεΙε νοε ΜΙΜ
ΙεεεεεΙιεε εεει·εεεΙιεε. Ιιειειιεεεεοεεε. Πει· Με.ειι Ιετ Μιεει ιω
ωει· ειεΙιεΙεει. εεινεεεε. . _ _
1Ιοι·Ι Μ. Ιι·ι·εΙεεΙειε νει·εεΙι1εεΙιεε ΙιεΙιεεετΙιεΙι Με νει·ει:ΙΙιε·
εεεει·τΙεεεεε θεεεεετεεεε: ΙιεΙ άεε εεε. Μεεεει·εοΙιΙεεΙιει·ε ειει1
εΙεΙεΙιΓεΙΙε 1εεει·εωειιι.ε εει· νει·εεΙΙΙειΙεεει.ειι Απ. ε.εί ορει·ε.ιι
νεω Ινε,ι;ε εειΙετι:ιι ννοι·ιΙεε. ι
ΒεεΙιωεεε ει·Ιεεει·ι εε εΙεεε ?ΜΙ νοε 15"ι·ιεΙιει· εεε
θι1εεεε.Ιε ινεΙεΙιεω ΙΙΙιει· 20 θεε·εεειεεεε. ΙΙΙεεεει·ε, ΘεΙιεΙε ε.
ε. ιν. εεε ι1εω ΙΙι1ει;εεεει.Ι'ει·ει:ιι·ει·ι1εεειεεετεε.
ΝεοΙιτι·ες 2εω Ρι·οΙ:οΙιοΙΙ εει· 851. 8Ιτεεεε·.- .

ΙΙ ε ΙΙ ε. ΝεεΙι Πειει·εεεΙιιιεεεε ΙΙ
Ι
ε ΙΙ ε ει· θε ειιιιΙ εοινοΙι1Με

Πε.εε- Με ειιε1ι Γοι·ιενει·ΙετΙοεεε εεε θεεορΙιει;ιιε ει·οεεεε
8ε1ιννειιΙιιιεεεε εετει·ννοι·Ι'ειι.

8ο Εεεε Με Ιιε,=.ιειΙεεεεΙΙιεε· ιο

εεεΙι άει· 8ι.εΙΙιιεε εεε Κορί'εε οιΙει· εεει Δ1ι.ει· εεε1εΜνι
ι1εεω εΙεε ινεε1ιεεΙωΙε εεΙε. ΖεΙιΙιεΙεΙι εΙιιι1Με νειιειιιοεεε
εει· Εστω εει· 8εεΙεει·ϋΙιι·ε: 2εινεΙΙεε 1ιεεεεε 18 ΕΙει.>;εεεεε 12
Βι·ειεΙΙ.ει·ιιεεεε, εειερι·εεεεε‹Ι εεε ΖινΙεοΙιεεννΙι·1ιεΙεοΙιειΙιεει·εεε.
ν7Ιι·ΙιεΙΙιόι·ρει·ε, εειει·εεΙιΙειΙεε ινει·ι1εε.Δω ινΙεΙιιι€ετεε ιετ Με
ΙειιεΙΙΙΙει·ΙιεΙε Εεεε. Ιε ι1εω Ι.ιι8·ενει·Ιιε1ιειεε εννιεεΙιεε
0εεορΙιερ;ιΙε εεε Δοι·τειιι·Ιι.ι: ι;ΙεΙεΙιΙεΙΙε Ιω ΠεεΙε εει· .ΙεΙιι:ε
εΙεε νειεΙειΙει·εεε· εΙε, Ιε εο Ι'ει·ε εΙε Ιω ι·ειΙει·ειι ΑΙτει· Με
Δειτε Ιιειεει· ειεΙιι· :ιιι 8εΙτε ι·ΙΙο1ιι, ννε:Ιιι·εειΙ Ιοειω Νειιεεεο

ἰεεεε
εει· θεεεεεε.ε·ιιε Γεω εεΙ άει· Ινιι·Ιιε1εΙιεΙε 20 11θεεε

οωιετ.

ΙΙει·ωΙεεειεε.

- ΠΙε Πεει.εεΙιε θιεεεΙΙεεΙιείτ ι'ΙΙι· ΟΙιΙι·ει· Ιε
εει τω· Με εΙΙεΙιεΙ.ε .ΤειΙιι·Ρι·οΙ'. Πι·. Ε!. ν. Βει·εωεε ε Ι ει·
ΙΙε) ειιω νοι·εΙΙ:εεεεεε 8·εννΙΙΙι1ι.- Πει· ΙεεεςΙΙΙΙιι·ΙΒε Βε.ι1εει·ετΙε Αι·εεεεει·ει ειιά άει· ΙεεεΙ
Οεεε1) ννΙι·ΙΙΙ. 8ιε.ετει·ει.Ιι Πι. ΜΙει·εε_Ι ενν ε1ιΙ Μ. εεει
ΒΙιι·εείι·Ιει1εεει·ΙεΙιτει· εεε ΟεεεΙεεεεε Βε
εΙι·Ιιε ει·εεεει ννοιι1εε.- Πει· εει· ΙΙΙΒ·εεεε Κεεε1εΙ 8ι·. ΚιιΙεει·ΙΙεΙιεε ΜεΙεειΙΙΙ: ΙΙΙι·
Με 1εειΙτιιιΙοεεε εει· ΙίεΙεει·Ιε 1ι1ει·Ιε ειιε·εεε.1ι1ι:εννΙι·ΙιΙ.
8τε.ιιιει·ετΙιΠι. 8ε.ΙιΙεεΙιΙ Ιει εεω θοεειι1ι.εετεε Με

Ι ε ε ε ι· ε Κ ι· ε ε Ιι ΙΙ ε Ι τ. ε ε εεΙ εεε 8ι. Ρειει·εΙιει·ε·ει· Εεεε
ιιειΙ ΒιεΙεΙιιιεεεεεειεΙιεε εεε Βεεεοι·ι:ε άει· Κε.Ιεει·Ιε .11ει·Ι ε

ειιεεεει. ινοι·ι1εε.- Πει· θθΙΙΙΙΙ.8 εεε 1Ιο1ιΙΙεινεεΙιεε θειινει·εεωεετε-ΜεάΙεΙεεΙ
Ιεεεεετοι·ε, 8ιε.ειειειΙι Πι·. 117]ετνι Ι ε ε ΙΙΙ, Ιει. εεω ε τ ε ΙΙ
νει·τιετεεεεε Θε1ιΙειεει·ει Ιε Πε.8·Ιιεετε.ε ει·
εεεετ ννοι·ιΙεε.

“- Πει· _ΙΙΙιιε·ειε ΑΙΜ εε εει· ΙΙΙΙεΙΙι ΙΙΙι· θεΙετεεΙιιεεΙιΙιεΙτεε
ΙιεΙ εει· ωΙΙΙιει·-ιεεΜεΙεΙεεΙιεε ΑεεεεωΙε Πι. Μ. Μ. Πο Βιο
τννοι·ε1ιΙΙιεΙ: εΙεΙι Με Ρι·Ιν·ειιΙοεεει ΙΙΙι· θεΙετεε
εεε Νει·ι·εε1ιι·ε.εΙΙΙιεΙΙ:εε εε εει· ε·εεε.εετεε ΑεειΙειεΙε
ΙιεεΙΙΙΙΙι·ι.- Πει· Μω. Οο11εεΙεει·ειΙι Πι·. Θ ε ο ι· Ι; Η ο Η' ω ε ε ε Ιει.
ειπε Ηε.εεε.ΙεεΙιεε Κι·εΙεε.ι·ει εεε εει· ει·εΙιιΙεεΙιε ΑΜΙ.
ΒεΙεΙιοΙιΙ ν. 8εεεΙιεεεΙι 2εω Αι·ει εΙε ΑωΙιεΙε
τοι·Ιεω ΙΙΙι· ΚΙιιι1ει·1ιι·εεΙιΙιεΙΙ.εε εεε ΒΙεε.εοΙιεε
ΑενΙε εε ι· 8εΙιινεετει·ε εεε Β.οι;Ιιεε Κι·εεεεε
ειεειιει ννοι·εεε.- Με θεεΜι1ετεε ει» εεε ι1ει·ε1ινει·εεεεΙιΙεάεεες εεε Ρεο
Ιεεεοι· ΚοεΙιιεΙιΙ ειι1εΜ Ι:εε ΠεΙιι·ειεΙι1 εει· εΙΙΙι·ιιι·εΙεε1ιειι
ΓεεεΙιει.εΙιΙΙεΙΙι εε εει· ει·εε1ιειιει·ΠεΙνει·εΙιε.τ Ιιε.Ιιεε εΙεΙι
εεωεΙΙΙει. Με Ρι·οΓεεεοι·εε ι1ει·εεΙΙιεε ΙΙεΙνετεΙιει: Πι·. ΙΙΙ. Π'.
Με.ιιΙειο ιν, Με. Ρι·οϊ. εει· ορει·ει:Ινεε ΟΙιΙιει·,<.;Ιε.εεε Πι·.
Μ. Α. ΙΙΙ ε. ε ε Ι ΙΙ ε ιν, εεεεει·οιι1. Ρι·οί.
ΟΙΙΙι·ιιηςΙε.- νει·ειοι·Ιιεε: 1

) Αιε Β
.

ΑριΙΙ Ζε Ι.ΙΙιειι εει· ΜειΙεε
Με: ε. Π. Πι·. .1ιιΙΙιιε ΗεΙει·ΙεΙι '1'ι·Ιεεε Ιω ΑΙι.ει· νοιι
89 .ΙεΙιι·εε. Πει· ΗΙεε·εεεΙιΙειΙεεε, ννε1εΙιει·εεε ΚειΙεε‹1 ει.εωωτε,
Ιιει.ιε εεΙιιε ωεΜοΙεΙεοΙιε ΑεεΙΙΙΙιΙεεε Ιε Ποι·ρει. ει·Ιιε.Ιτεε, ινε
ει· νοιι 1851-5θ ειιιιΙΙι·τε. ΝεεΙι ΙΒι·Ιεεεεως εεε Αι·κτει·ειΙεε
ινει· 'Γ. εεεεεεεΙνε Οι·Μεεεοι· εει ΜετΙεεεοερΙιεΙ Ιε Κι·οεετε.ΙΙΙ:,
Ιε Ρειι·ορεννΙοννε1ιεεε Ιιι ΝΙΙιο1ε_Ιεινε!ι εω Αιεει·, 187Ο-76
ΡΙοττειιειετ Ιε ΚιοεετιιΜ. Νεο1ι εεΙεει· νει·εΙιεεΙΙΙεεεεε 0876)
ΙεΙΙιε ει· Με ΙΙιιι.εει·ι·εεεετοι· Ιε Κιιι·ΙεειΙ. - 2) Δω θ. ΑιιιΙΙ Ιε
'Ι'εεΙιοι·εε ΙΙ..ΙνΙεειΙ) Πι. ΙΙΙΙΙΙΙιεΙω Ι77εΙιει· εε Αρορ1εΧΙε
Ιω ΙιεΙιεεεΙεΙιι·ε. Ιε Ποι·ρε.ι εεεοι·εε, εποε· ει· Ιω .Ιε.Ιιτε
1880Με ιΙοι·ιΙΒε ΠεΙι·ει·εΙιε.τ, ιιιε εΙεΙι ι1εω 8ι.εΜιιω εει· Με
ΜεΙε :ιι ινΙι1ωεε. Νε.εΙι Α1ιεοΙνΙι·ειιε: εεΙεει· 8τιιΙΙΙεε Ιει .ΙεΙιι·ε
1888Με ει· ιΙεεε Με εε εεΙεειε Πε1ιεεεεεεε εΙε Απε Ιιι
'ΓεεΙιοι·εε εεε ειιεςΙεΙεΙι Ιε εει· εεϊιεΙΙιεει1εε 8τεΙΙεεε εΙιιεε
ΙεΙιεειΙειι Αι·2Ι;εεεεε Περιοεοι·Ιεωε ΝεεεεΙ ιεΙτ. νο1Ιει· ΗΙε
εεεεεε ε;εννΙΙΙιι:.- 8) Δω 4

.

Αρι·ΙΙ Ιε 1)ΙοεΙιεε εει· Λεει Με
Με 8ι.ιιιΙεει:εε εει· ιΙοιιΙεεε ΙΙεΙνει·εΙΙΙΙτ Πι·. Α Ιε ει. Ρ ι· ο ε ο -
τον, 52 .ΙεΙιι·ε Με. Πει· νει·ειοι·Ιιεεε, ινεΙεΙιει· εεΙΙ. 1870Με
ΙΙ.ι·2ΙΙΙεΙιε Ρι·ε.ιιΙε εεεΙΙΙιιε, ΙιεΙΙΙεΙι1ετε εεε. 1876ειιεΙ1Με 8τεΙΙε
εΙεεε Αιετεε εω ΜοεΙιειιει·ΟοωριοΙι· εει· ΒεΙεΙιεΙιεεΙι. - 4) Δω
11. ΑριΙΙ ε. 88.. Ιε ννΙεεεεεεε εει· εΙιεωεΙΙἔε Ρι·οι'εεεοι·εει·
Ιεεετειι ΜεΜεΙε Ιε θΙεεεεε Πι·. Β εεεε 8 εΙιε Ιει 82. Πε
εεεεΙεΙιτε. νοιι 1856 Με 1878 ννΙιΙιτε 8. Με ΙΙΙΙεΙΙιει· Ιιι
θΙεεεεε εεε 1εΙΙιε εεΙιεεει Ιω ΒιιΙιεετεει1ε Ιε ΙνΙεεΙιει1εε.
ν7ΙεεεεεεΙιεϊι.ΙΙεΙι ΙεΙ ει· ΙιειιεεεεεΙιΙΙεΙι ι·ΙειεΙι εεΙεε ΒεειΙιεΙτιιε.ε·
εεε ιι·εΙΙΙΙεΙιεε Ν Ι ε ω ε ν ε ι 'εεεεε ΠεειΙειιεΙιεε άει· εεεεΙεΙΙειι
ΡετεοΙοε;Ιε εεε 'Ι'ΙιειερΙε εεΙιε.εει. εεννοι·εεε. - ό) Ιε ΙνΙειι
άει· ΙΙΙΙΙιει·ε Ρι·οΙ“εεεοι·εει· ρειεεΙο,ε·ΙεοΙιεε Αιιει.οωΙε εε εει·
ιΙοι·ιΙεεε .Ιοεεεεε-ΑεεεεωΙε. Πι. .Ι ο ε ε Ε Β ε ε· ε Ι, Ιεει;ΙεΙιτΙ
εει· ΑεεΙετεει Β ο ΙΙ Ι Ι. ε

. ε ε Η Ι ' ε , Ιω ΑΙτει· νοε 88 .1εει·ειι.-

θ
) Ιε ΜεεεεΙΙΙε εει· εΙιεωεΙΙΙ.ιε 1)ιοίεεεοι· άει· ιΙοι·ΙΙΒειι ιιιεΜ

εΙεΙεεΙιεε ΚΙἱεΙΙι Πι·. (ΙΙι·ε.ι·ΙΙ.- Πει· 8τ. Ρειει·εΙιει·εει· 8εωει·Ιιει·νει·εΙιι ει·ΙΙΙΙεει ι1εωεεεΙιετ εεΙε Κι·ε.εΙιεεετεεεΙΙΙεε

Π ε. ε· ε ι· (Κ ε
. ε ε ε ε Ιι ε] ε
.

89). ΠΙεεεε Περοι Ιει εΙε Εεεε-Ιε
εΙΙιει εεε εοΙΙ εΙε εο!εΙιεε εεε ννεεΙεει· Ι›ειεΙΙ.ι.εΙιεε ειιά ε.ι·ωεε
ΚιεεΙιεε Με ΜϋεΙΙεΙΙΙιεΙΙ. ΙΙΙειεε, Με εει· ΚιεεΙιεερΙΙεεε ει·ίοι·
ιΙειΙΙεΙιεε, ωεΙετ ιεεΙιτ ΙιοειερΙεΙΙεεε ΠιεεεΙΙΙεε1εΙΙινι·εΙεε εει

ΠΙε Τειιε ινΙι·ι1εΙεε εε1ιι· εΙειΙι·ΙΙι·ε εεΙε. ιιοιοιΙεεΙι
Αιιιιε ννει·ι1εεΜε 8εεΙιεε εεεΙι ε·ι·ετΙεεειΙεΙΙιεε Ιιεεεεε. Ζει·
18εΙ:εεΙιωε νοε ΙΙΙ.εεεΙΙΙειι Με εεω Περοι. ΙιεεεεΙιτΙριτΜε Πει·
είεΙιΙεεε· εΙεεε ΜΙΙ.εΙΙειΙεε εεε 8ειιιει·Ιιει·νει·εΙεε οιΙει· εεε εε
Ιιε.εάεΙειΙεε Αι·ιτεε. Πει· 11ιερΙΙιεε·ει·εειι·ΙεΙιιετ ει·ειεειιιεει·εεάο
εε.εΙι άει· 'Ι'ε.ιιε,Με εΙεε ΙιεειΙωωιε ΖεΙι, Με θεεΙΙΙιι· εεε εΙε
Ι.ει·1εει:εΙεε, ε;ΙεΙεΙιΙΙι.ΙΙε €ειΙερι Ιιειεεεεεεε, 8ειεωε εΙε ΡΓεειΙ
Με Με εει.ΙΙεΙιεεεε 8εεΙιεε. Κι·ειιΙιεε, ιΙει·ειι Αι·ωιιτε ι1ει·εΙι

ει·Ιιε.Ιιειι.

Με εΙε εωεΙ'εΙιΙεει1ε Ρει·εοε εεεοΙιεΙεΙε;Ι. ΙΜ, ννΙι·ι1 εεοΙι Μεεε .

θεετΙοεεεεΙΙΙιιει; ει·Ιεεεεε. Πει· Πιερίε.εεει· Ιετ νειρΙΙΙοΙιτει,
Με εεΙΙεΙιεεεε 8ιιεΙιεε Ιε Βιετεω Ζεειεεεε εει·ΙΙεΙιεεεεειΙεε.
Ε'ΙΙι· ω.ιΙεΙΙοεε 1εειειιΜιεΙιεεε εΙ1ει· Ιω Περοτ ΙιεΙΙεΜΙεΙιεε
ΙΙιεεεΙΙΙεε, εοινΙε εε ιΙει·εε ι·εις·ε1ι·εεΙιτεΠεεΙεί'εει:Ιοε ινΙι·ιΙ με·

εει· ΙΙιεοι·ειΙεοΙιεε
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εστω εειιι. ννιι- εννειι'εΙιι ιιιο1ιτ Μι·ιιιι, Μεε ιιιεεεε Μεε Ιιι
ειιιιιτ εοννο1ιΙνιε1ειι ιιιι1ιειιιιτ.τεΙτειιΚι·ειι1·ιειι,Με ε.ιιο1ιΜε ειε
εε1ιειιόε1ιιιιειιΑετιι.ειι ειπε Ι)ιειιειε Ιειετειι Με, ιιιι‹1ιιιιιεΙιειι
ΜΙιει· ιιιιε1ιιιιιεετε Εεεει· επί Με ενιιιρε.ΠιιεεΙιεΠιιτ.ει·ιιεΙιιιιειι
ειιιιιιει·1ιειι.ιιι.Βιιιριε1ι1ιιιιςε1ιετιειιπι· Βιιιιιε1ιιιιε νοιι Πιειιει
Ιιειι Με Μιιι 1)εροι.ννετιιειι νοιι

ὲεΜιιι
Βιιτς1ιεΜ Με Βειιιει·ι

ι.ει·νει·ειιιεεει' νιωεωι. ειιιειιι _ι
ε

οιι Ατετε ειιεεει.ε11τινει·ιιειι ,

ιιεεε1ειεΙιειιΜε Βε 1ειιιειιτ. ειιι νετπειειιιιιεε Μι· ΠτειιειΙιειι
ιιιιιι Με '1'ιιιιε, ννειε ε ειιεεετι1ειιι »Με ιιιι Πειιοι: ειιι€εεε1ιειι
ενει·Μιι ιιιιιιιιειι.- Με Μι·ε1ι Ρτοι'. Κ οεε ττ'ε Βει·ιιι'ιιι:ιε ιιιιε1ιΒοετοε1ιει·- ι

ιε.ιι€ω 8ι.ε11ιιιιι.τΜε 1ειτειιιιειι Αι·ετεε Μι· Β τ ε ι
ι ιιι ε ι· ' εε1ιειι

Ηει1ειιετε.Ιτ.ιιι θετιιετειιοι·ι Μ: ιιιιιιιιιε1ιτΠι·. θει·1 Β ει· νεο ε Ζ

ιι1ιετττει.τειιννοι·Μιι. 8οννειι: ιιιιε 1ιε1ιειιιιτΜ, ιιιιιε·ιττε δ
.

Με
Μπι Με Απε Μι Μιιι Βε.ιιετοι·ιιιιιι«ιωιεεεω» ιιι θοε1ε.ι·.- Αιι Μι· Πιιινει·ειτιιτ ΚιεΙ ιει: ειπε Ρι·οιεεειι τ.
τε ι· Ο ιι τ ε ιι ιι ε ι Ι ιι ιι ιι ιι ε εεει·ιιιιι1ετ. Πιτ ενε1ε1ιεΜι· Μοιρ
ειςετ Ρτινετιιοεειιτ Πι·. Β ι

· ιι ε τ Ρ ι· ι ε τι ι· ι ε ιι ιιετιιιειι ινστ
Μιι Μ. .- 1ιι 1.ι11ε ινιιτι1ενει· Κιιι·2ειιι ειιι Ρεει.ειιτ-1ιιετι
ιιι: ετϋΜιει ιιιιιι ειιεΙειεΙι ειιι Πειι 1ιιιιεΙ Πιτ Ρεει.ειιτ
ειιι.1ιιιΙΙτ. Ρ. 1ιεε;ιιιιιι 1ιεΙιειιιιιΙιε1ι εειιιε 1.ε1ιι·τ.Μιτις1ιειτΜε
Ρτοιεεεοτ Μι Μεεει Πιιινει·ειτι.°.ι:.- 1)ιε Ζε.1ι1άει·ιιι ΡΜ”. ει·εο1ιειιιειιι1ειι πιε
ιιιειιιιεε1ιειι Ζειτεε1ιι·ιιτειι ιιιιιιιιιτ. Με Μι· «Με.
ιιιιιιΜ» νοιι Μι·ι εεεεΙιτιε1ιειιννιιιι,Ιιεετειιι1ιε ιιι ειιιει· ;,τει·ιιΜπιι ;

ιε1ιεΙΙιειτειι νι1ειεε πι. Βιεεε11ιε ιετ ιπι 1.ιιιιιε Με πω" 1898
νοιι 186 επι 296 ειιςεειιεεειι; Με ιιιειιιειιιιεε1ιειι.1οιιτιιειεάετ ·

Ηειιιιι:ετε.ΜΜεεε ειεΙι ειεε επι 60 ιιΟι.. ιιιιιετ1ιεΠιειιιεε .1ειι- 1

τεε νει·ιιιειιι·τ. 1)ιεεει·Γοτι:εειιι·ιιτ ιιι Μι £1ιιιιιιιιι.ετει.ειιι ε.11ετ
Μεεε ιπι ιιιιικειιειιι·ιειι νετιιιι.1ι.ιιιεεπι· Ωιιε1ιΙ:Μ Μεεετ .1οιιι·
ιιεΙιετι1ι.Με ειο1ιΜι· Με1ιι·2ε1ιΙιιε.ε1ι εΙε ιπι Ζιιει.ε.ιιιιεΜε Ρε·
ιεειιιειιιιιε Με Μπι θρεοιε.1ιι.Μειιιιιιιιι.ιεΙΙεΙιειιιι ει·ινειει. Ειιιε
ειι;ειιε, ειιεεΜιοΙι νσιεεειιεε1ιειτ1ιεΙιεΖειτεε1ιτιΠ1ιετε.ιιειιιε·εΙιειι. .

ιετ ιιιιιιιΙιεΙι ιιι Ριιι·ιε Με ιιιοάετιιειε ?Μπι Μι· ΒεεΙειιιε Πιτ
Με νετιι·ετει· ιιιεΜειιιιεειιει· ιιιιοι ιιγειειιιεε1ιετ Αι·ιιιιε1. Λεει·
Πιε1ιετ, Βι·οειιιετειι, ε1ιειιιιεεΙιε 1ΐ'ε1ιτι1ιειι,Ιιε1ιοτετοιιειι τω·
Ηετιιιιιιτετειιειιιιιιςειι. 1ιιεττιιιιιειιιειιιιιε.ε1ιει. ΒιιΜειιιετ.ε1τειι,;

Κτειι1ιειιννει·τειιιιιιιιιιεειι,Μι1Μιρι·οΜιεειιιειι, ιιιειιιει:·.ιεε1ιενετ
Ιεςει· ιι. ε. ιν. ρ;τιιιι‹ιειιεπι Με ννειιε εοΙεΙιε Ζειιιιιι€ειι, Με
πιιτ 1ιει·ιιιΙοεειιΒιιειιιι€ε1ιει·ιεΙιτειιοΜτ ιιιειιιειιιιεε1ιειιΑιιειιιιοιειι
.Με Μι· ετει;ειι Ηειιε ειιε;ειιιΙιτ ειιι‹ι Με! Με Μιιιι επί Με τοι
ιτειιτιειιΒιιιι.τ.ειιιΟτιειιιε1ει·ιιΙιεΙ πιιτ ιιιειιι· οΜτ ινειιιι.τει·νει·- 1

εωειιι.ει· '1'ειιΜιιε ιιιιιι εοΜιεεεΙιε1ι Μι·εει.ε Εεεειειιιειι Πιτ ιιιτε 1

Ζννεε1ιε Μεεε 1εεεειι. ΖειιΙειιτ1ε Α1ιοιιιιειιι.ειι 1ιε.1ιειιΜεεε
Ζειιεε1ιτιΠειι ιιε.Πιι·Ιιε1ιιιιε1ιτ. ειε ινει·:ιειι ·ι·ιιτιεειιιιιιιιΠιεΙιειι
Αει·ετειι νοιι Ριιι·ιε, οιι ..Με Μεεε ιιι ει· Ρτονιιιε επιτε
εε1ιιειιι:. (Α11ες.ιιιε‹1.Ο.-Ζτε;.)- 1ιιι Εεεε Νοε ε ιι :ιιι τ (ΒιιειιιμτονιιιΜ ννει·Μι· ΒρτιιΜΙ,
Με ειιιειΒ·εΩιιεΙΙε, Μ!" ννεΙε1ιετΜεεεε Βιι‹1 Μιειττ.Μ, Μι εκει
'Ι'ε8ειι νειειεει, ιιε.ειιΜιιι Μι·εε11ιε1ιιιιιετ1ιειιεΜι;εερετττ ννοι·- -
Με να”. Με ιιειιε 1.ειιιιιι€ειι Πιτ Με ιιειιετι·ιεΙιτετειιΒιιΜ
1ιειιεει·ειιιιι1ιι·ιιι.<τειι.Α1ε ιιιιιιι1ιο1ιΜι· Βρτιιάε1 ιιιιεΙι Μεεετ :

Αιιερετι·ιιιις ννιειιετε·εϋΠιιετννιιτΜ, Μεε ει· ιιιο1ιτ.ιιιε1ιταπό

`

ειεε ιιεε1ι ειιτερτεοΙιειιιιει·Βειι·ιιεεετιιιιις Μι· Πιιι;ιε1ιιιιιι;τετ.εΙΙιε
ετ ..κι ννιετ1ει·ειε. μαθει. ιιιιι νει·ιιιιιιιιεττετΚιεΠ. Με ιιιιιι
Μι· «Με ε Ατει Βι·. Γτει1ιει·ι·ν. Οειε ι ε ιιι Μι· «ΑΙΜ. ιιιειι.
Οειιιτει- τς.» ιιετιε1ιτει, νετιιιε1ιι·ι ειεΙι Με Μειιςε Με ειιε- ·

ιιιεεεειιιιειι 1νεεεει·ε ννιετ1ετε11ιιιιι.ΜιεΙιΜε ιετ Με ννε.εεει

-ωειιιιιτοιιοειι
.ιειιιιιιι επι· .....ι..ιι ε.@ί Βιιο1:ι1ιειιά1ιιτιε ω.. ει. ι.ζ ιιιεκειιι ε.

.
Μ. Ρετετειιιιτε, Νενειιν-Ρι·. 14. εοννιο ιιι ε.ΙΙειι ιιι- Με ειιεΙειι‹1. Αιιιιοιιεειι-Οοιιιριοιτειι ειι€ειιοιιιιιιειι.

ιιιειιε·ε εειιοιι ννιετιει·ειπε εο1οιιε. Μεε ειε Μπι Με1ιει~ιεειιΒε
Μιι·ι'ιιιεεεΜε Ποε1ιεοιιιιιιει·ε επ '1'ι·ιιιιι- ιιιι‹1Βιιιιεννιιεεει νι511ις
Β·ειιιιΒ·ειιπω.. -- Πει: Μιά Νειιειιε1ιι· Με Μιι·ειι Με εοε1ιειι
1ιεειιιιετειιιιιιιι'εεεειιάειιΝειιΙιειιτειι, ννε1ειιε εεειι ειιιε 11ι11ιοιι
11ετιι εειιοειει. 1ιει›ειιεο11ειι,_ιειιειιιεΙΙε 1ιε ειιτειιιι ;.ςεννοιιιιειι

ιιιισιάι1ετι
Μιιετ 1ιοιι'ειι,Μεε Με Ζειι1εειιιει· Ρ'τειιιιΜ ειιιιειιιιιειι

ννιι· .- ιιι ΒνΙιιιιε1ι Με!. Με ιιιι 6ι·ιΙιε1ιειι 1.ειιιιεε1ιεΠεΙιοεριεε1
ειε 1ζι·ειιιιει·, Μι· Μι ειιιετ Ι.ιιιιε;ειιειιτειιιιιιιιιις ιιειιιετΙετ1:ιει,
ιπι Ρ'ιε1ιετννειιιιΜε Μπι εννειτειι Βτοε1ιννετΙιειιιιιιιιιεεεειιιτει.
ιιεειιιιειιι ει· ιιιι Νε Με 8σ:1ιειιιειιΜε Πορρε1Γειιει.ει·εεει·ετιιιιι
ιιιει·ι:1ιει.ι.ε. Πει· 'Γειά πιιι· εοιοττ ιιι ?Μεε νοιι Βιιιιιιιτ Μι·
1.ειιετειιιςεττειειι.- Με Με ΤεεεεΜΜιει· ει·ιε.1ιτειι,κι ιιιι Βιιιιιετει·εοιιιιιεΜε
Πε1ιει·ιιι1ιτιιιιε;Μι· νει·ινειιιιιιιτ Μι· ΠιιιετιιΙΜι.ιετ νοιι 1

.
ι ιι ε 2 Μ
.

8ωτεμ Βιιεεει.. Κειιιιιιει·ιι ιιιιιι Βει·ιτιεινε1ι Με
Μπι Β.εεεοι·ι.Με Μιιιιειει·ιιιιιιε Με 1ιιιιει·ιι ιιι Με Με 11ιιιιετ.ε·
ι·ιιιιιιε Μι· Βειιάννιτι1ιεε1ιειτΜιά Βειειιειιοιιιιι.ιιειιειιιιΒιιΙιι€ ειπ
εειιιειιειι ννοι·Μιι.- Ι)ι·.Πιιιιε'ε άει·ιιιε.το1οΒιεεΙιε Ρτειεε.ιιίΒιε1ιε.
Πε Μι· Πιτ Με .Τε1ιτ1898ειιεεεεε1ιτιε1ιειιεΡι·ειε νοιιθ0011ει·1ι
ιιιειιι. ειτ1ιειΙτ ινετάειι ιιοιιιιι.ε, εε Μ: Με εΙειε1ιε ΑιιΓΒε1›ε ιιιιε1ι
τω· 1899 ι:,εειεΙιτ ιιιι‹ι Μι· Ρι·ειε εει' εεε 11ιιι·ιι ετιιιιιιτ
ννοιάειι. Π” Τιιειιιε ΜΜΜ: «ΙΜ εεΙΙ ιιιιτει·ειιειιι.ινετιιειι, οι:
Μιά ιιιννιεννειτ«ΜεΜε1ιετιιιιεεεεεειιειι ερεειιιεειιειι1ι'ιιι·1ιιιιι€ειι
Με ΒΙεεΠιιε ε.ιιε1ιΕΠεειιι ιιι Πιι·1ιειι νετιιι6ι.ιειι». Με ΑτΒειτ.
ιετ. πιιτ ειιιειιι Πειτε νετεε1ιειι, Με 1

.

Βεοειιι1ιει·1899Μι Μι·
νετ1ειεειιιιειιΙιειιιι1ιιιιε Εεε ρ εΙε νο ε ε ιιι ΗειιιΜιτ8· ειιιειι
ι·ειοιιειι.- ΝιιεΙι Μπι νοτΙειιιι,<; ίεετε;εεετειειι Ρι·ορει·ιιιιιιιιΜε νοιιι
12. (24.1Με 15. (27.) Πει ά. .1. ιιι Βει·1ιιι ετεπιιιιιιειιάειι 0ο ιι -

€ι·εεεεε
πιιι· Βειιιιιιιιιιιιιι€ άετ Τιι1ιει·ειιΙοεε εΙε

ο11ιε1ιι·ειι1ιιιειτ ειιι‹ι Με Ψοι·ιι·εΒε επι' Μιιιεε11ιειι ιιι
ειεε ΑΜ1ιει1ιιιη;ειι Β·εε1ιειιετι.Με νοιι Αιιι.1ιειιιιιιεενοτειιιειιιιειι
ε·ειειιετ.ινει·Μιι. Αιι Μιιι Οοιι€ι·εεε ννετι1ειιΑιιιοτιι.ϋ.ιειι.Με
Με Ρτοιεεεοιειι νιτειιονν, 1.εγάειι, 11.Κοε1ι, θει
1ιει·άι, Ζιειιιεεειι, Κο1ιετι, [Μ. Ι)ειτ.ινει1ει· ΝΤΜ
1ιειιετ.ειιι,ιιιιιι ΑιιΜι·ε ειο1ι 1ιεΠιει1ιπειι. 1)ιειειιιε;ειι Πετι·ειι,
ννειειιε νοι·τ.τιιΒιεΜι 1ιε.ΙΙ.ειι 1ιεε1ιειεΙιιι€ειι, ινετι1ειι ε;ε1ιετειι,Ν

Με Αιιιιιε1Μιιι€ειι ιιιι Με Βιιτεειι Με Οοιιι;τεεεεε. Βει·Ιιιι, ινε.
1ιε1ιιιεριετε 2

. Μι εειιιιειι. Βιε Πιιιιει· ειιιεε νοι·τ.τεΒιεεεεΙΙ
10 Μιιιιιτειι "Με ιιεει·εειιτειιειι. Ζιι€Ιειειι ινετι1ειι Με ειιιιιεΙ
ΜιιΜιι Πειτε" ;τεΙιειαειι,Με 1ιιΙιε1τ ι1ιτει· Μιτ.Πιειιιιιιαειι Μ·
ιιιιι'ε ει.ννιιιεει· νοτ1ιει·ιιεετΥει·ϋι1`ειιτ1ιε1ιιιιη;ιπι '1"εεειι1ειτΜε
Οοιι€τεεεεε ιιι 1ιιιτεειι1.ειτειιαειι πιιεειιιιιιειιειιΠιεεειι Με Με
ειιιιι 8

.

Πει Πει ειιιειιεειιΜιι.
ΒΕ

νεεειι Ζε ιι. Ι) 1Βε ννει·ι1ειι Αει·ιτε τω· «τει ιπι Κτειεε

Π ε τ ε ν ε ο Ι ε ι
ι Με”. Σνο1οε·όει Με ει·ϋΠιιετ.εει·ειΙιειιε Βε

επι.. εεειιοΜ. (ΜΜΜ 1500 ΒΜ. ιειιι-ιωιι. Α6 τεεεε
”Μ·τει·ειι:ο:ιευκεπ Βειισκ:ιιι Υιιμ:ιιι:ι".

+ Νειο1ιει:ε Βιι:ειιιι8 Μεε νει·ειιιε ει. Ρετει·ε
1ιιιι·εει· Αει·ετε: 13ιειιετε.Β τ1ειι 27. Αρι·ι1 1899.

Τε.εεεοι·ιιιιιιιι€: Η ε1ιιιιι‹ι τ: Πε1ιει·ΗεΙιιιιιιιΙΜειε.

+· 1ΝΤειο1ιετε8ιτειιιιε ι1εε13ειιι:εο1ιειι ετιιι:1ιεΙιειι
ι7ει·ειιιε: Μουσε; Με 9. Μει 1899

“Χ
Πεεε:1ιειιιι ε.
Πιτ 111ιιιζειι-ιιπά Βιιι·ιιι1ιτειιιι1ιειιειι,

(ΜΟΠιιετ Αρτι1-.Τε.ιιιιει·.

.

τω) ιε-ε.

Υ011
Ριοι. Πτ. Βιιεειιιιειιιι ιιιιιι Βι·. Με. Ριειιιιν.

έΜ) Με.

9.11ειιιρετ'ε9επειετιιιιιι
Νειιεε Κιιτιιειιιε

1·'ειιειιειιι (Βιιιιετι.ιιιι€ειιιιιειι ιιιιιει· Μεε'
ινεε1ιεειεοιιττοΙΙε).ΠιεΙυειεε, ΠΚΦ!. Ηει·κ- ιιιι€1Νιει·ειιιιι·ιιιι1ι1ιειιειι,
Με (1ιΙιιεΠιιιτειι).Βιιιτιο1ιτιιιιε Πιτ ΕΙειιιι·ο- ιι. Ημ1ι·οι1ιει·εριε ιιι εΙ1ειι Β'οι·ιιιειι.

Ρτοερεοτε.
Πι·. (Σ. 1ιιιιηιει·.

υιιινΑπεειιζΑεειΑι.ι
Πιτ Μειἔειι-. 1)ειτιιι- Με 5τοιἶινεο1ιεειι‹ιειιιι‹1ιοιτειι

Βετιιιι Μ.. ΚειιιΒιιι-ΑιιΒιιετεεπτεεεε 29, επι ΤιιιετΒει·ιειι.

1 Αι1ιεεεειι νοιι Κτε.ιιιιειιρΠεεετιιιιιειι:

1 Ο.ιιι.ι·ε Οειι·ι·.ιιοεε...Οεριιεεεκεε, ε. .Νε17.
ιιιιε.ρ·ι.19.

8οιιινεετει·Οοιιει:. εεεωιαι, Πε·ιερ6. οι.
Μει·ιιιιεεεκε.ε να. ε. θ

,

κε. 20.

· 11Ιει·ιε Πο1ι1.. ε. 0
. ι. ε. Μ, κε, ε.

Μεε 1Πει·ιε Επιασε, Οι. 8ι.ε111ιοιεΙ.ι·.
Ηιι.ιιεε. Γιιιιιιεε1ιειιΚιι·ε1ιεθ-8,Ω_. Π).

' Α1επιιιιιιι·ε Κεεει·ιιιονν, 11ιιιιο.πεεεειιεε
να. ιι. 61, ιτε. Μ!.1

Ο1Βιι Βοάε, Βιιε. σειρ., 14 Με.. ιι. 38,
κε. 2

.

Νειιι·εεΠιε

· Ρτειι ΠεεειιΕ11εε, Πει. Ποε·ειιιιεειι.ε. Μ,
ιιιι_π..
Ρι·ειιθϋ.1εειι' Ψ. Ο..1?. 1.ιιιιε.Ηειιε .Η 18,
θα. 10.

ΜΙΠ'18Ψι11121ετ,γτ. 0οειιεοειι εστι. ι
ι Πιιε

·ι·ε.ιεΠιιοιιεεοιιγι. ε, 4
.,

εε. 11.

ι ι:”ι·ιιιιΟιι.τ.1ιει·ιιιεΜιο1ιε1εοιι, Γει·εριιιι
Μεεε ν.·ιιιιιε π. 80, κε. Π.



ΠΠ

ΡΥΒΜΟΝΤ.
8πὶεοπ Λιάπη· ΠΜ Με 10. ΟιποΒοι·.- Γ1·οπποππ:16-18000.

διπποπ ω- Ηπππον.-ΑΙιεππ.-Ε¦ἱεεπΙ›. π. άεε ΕΠΙεπεεε ΒοτΙὶπ-ΗἰΙἀεεΙιεἱπ1 -ΟϋΙπ-Ρπτἱε.
ΜΔΕ Ποστ- π. ΒοοΙΜ!.ποτ·ιπούετπετει·ΕἰπτἱοπτιιπΒ·. ΕπΠ;- π. 'Γεττεἱπ-Ιἱιιτοττ ἰπΙιεττΙ.
π·πΙάι·. Ππ18επππε·. Μπακ: 1ίπι·Ιπιπε. - Ιπικνπ-'Γεππἰε-ΡΙΜ2π. ΤΙιεπτει·. Βε.ΙΙε, Βεππεπ.
£ὶε1οεεππ.επ .Ιερά π. Πεοπει·ο5. Ρ:·οερεοτε άπι·οπ Ρπι·εϊ:Ι. Βτιιπποπ-Βἱτεοτἱοπ.
(θ?) 5-1.

Βειά Κἱεε1πἐ·‹επ

Π
τ
.

Δ
.

Μιιεειιτ'ε Κιιτ!πιιε π· Ηιιτι!κπιπΕα* ε·-===θεο=Μεωε
ΑποΙι ειπάετεΚι·υ.πΚε, ἀἰε οἰπε ρΙιγεἰεειΙἰεοΙι-ἀἱπτοτἱεοποΚω· ππωι· πι·ετ.ΙἰοΙιο:·
Μήτση εοπτπποΙιεπ π·οΙΙοπ, εοινἰοΒεοοπνπ.Ιεεοεπιεπ πω! ΕτποΙιιπεεπεᾶϋι·ΐτἰεο,
Μπα] ΑιιΓπο.Ιιππο.εσωτειι.80 1πΜνΕπποΙΙο Βεππιισ1Ιππε. Ρι·οερεοΕ8 ει·επε.

'Η ΒὶεΙιε: Κἱεεἱπ8οπ ΗΜ·Ηει·π!‹ι·ππΙ‹ε νοπ Πτ. δ. Ι.οπεεοι·.
νει·Ιειε νοπ ΨοΙπποι·8·οι·.,Βπ‹Ι ΙΠεεἰπΒεπ.

ω) 1ι-2.

Απεεπιπω.τισεεεπεεΝΑεεε ·
Σ· Ιπ εο1ποπι Α1·εοπ- π. 1Ξ11εοπεοπει1το νοπ.
Ιω1πωπ ε11ιπ11οποπ Μ1ποτει1ννεεεετ οπτε1οπτ.ι
νοττπτπὶἐ ἰπ πΠεπ ΑΙ)οτπεΚεπ υπό Μἱπετπὶκνειεεετὸεροτε. !

ῖ
Ι

ἰ
ἱ

`

απ) ε-ε.

ρΓθἄΠΖἰδ ἄ£!Χ δθίδ ΠΠΠΠ'θ|δ »Μπείτε έΐ86' Ειπα.

ΡΑ8ΤΠ.¦..Ε8 νιοι-πτ-ε·ι·Α·ι·
ΒοηΒοπε ἀὶ9εετὶἱε.

οοΜΡπιΜεδΐιοπν-ετΑ·ι·
ΜΜΜ· ρτ·έ·ροτει· εοὶ-τπἐπιε Ι'επιι επΙοπΙἱπε 982ειιεε.

νο1ἔ£ιπΠπω 8ξέπππ, Βτειππεοπκπέ1ε.<

π
. π
. π. π. επεσε. Ρτἰεωεη-Ππμμπ¦-Ἐπτητη¦ιτπ ο
.
ο
. π. π. 88898.

ω. τση. ι.ε.πωωπεε, θεεἱοπ$εἰεΙιἱ, ΒὶπετεΠππ8· οπο. ΑΠΘ Με @το Ιιε1·εεετεΙΙτοπ
ΒἱποοΙεε πω: Ρτἰεπιοπ. ...πω- ννεΙππεπ Νπιιιωι εΠεεεΙπεπ π.ιιοπ εοἱπ ιιπϋι.:επ.
Ϊπ άεπ 50-ει· .Τππι·επ ιΉεεεε δπΙπΙιιιπάει·ιε οι·ί'π.πά πω· ἰὶεπΙἰεπἱεσΙιο Ιπεεπἱοπι·

,.ΡΟΒΒ0“ απο Ρτἰειποπ-0οιππἰππτἱοπ.Μπι... Με ιιπτ8·οποπττοΒΕΙά εἰπεε Γοι·πι·οπ1·
ΟΙῇεοιἱνε πιιΐιπι·ὶπΙιτεπ Βοειειττοτε,π1εοεεεἰἔπετ. ννπι·,Με ΠιπΙιοΙιι·-Βγετεπι ἱπ εἰπειπ
τω·ι·σε1:ΠεοΙιεπΡετ·πι·πΙι1·2π ει·εεΙ:πεπ. Πἱεεο Ροττο-Ρτὶεπιοπ πω. πιιοΙι Με Μπω
εοΙιπΙ'Ι:. Με Ροι·πι·οΙιι· επ νοι·Επεποπ, ε‹κἰπεε «ΜεὺοττοεττἱεοποΡοι·πι·οΙιι· @τοπ Απνεοπ

@πε ιΙοι·εεΙΝ.σπείπε εεοεεπτΙἱοΙιοι·ΙιεπᾶΙἱοἙιοι·οΙ'οι·ιπ οι·ΜΗ:.
θεεεπἰὶπετ άεπ ΠοπρεΙϊαι·πιι·ο!πεπ επΙἱΙεἱεοΙιει· θοπεττποτἰοπ 2εποπποπ εἱοΙι ιιπ

εει·ε ΒορροΙ-Ροτπτοπ1·οπιιι·οπ εἱπ νἱοΙ ει·6εεει·οεθοεἰοπτείεΙ‹Ι ειπε, π.. ιιπεει·ε πειι·οιιο
ππἰεοπειι ΟΙειιΙπτο οὶπ εοΙιεἰπΒπτεε θεεὶοΙιτεϊεΙἀ Με επ 40”πιιΐυνείεεπ. επ τΙ:ιεεΜε Μπεν
θ-τππΙϊε:οπ νοι·ει·ϋεεει·ιιπε Με ινπΙιτο θοεἱοπιεΓεΙιἰ θ·.=6°ποτπ·πε·τ.ΔιιοΙι εἱπ‹Ι π.. Ροι·το

Βοηηω1-Ι'ει·πι·οπτοΙΜ ..πωπω νω·ει·ϋεεει·ππ8·ΜοΜ.οι· πιω Με ε«πππ·π. ππτΙ πωωωπ
Με ΒΠ«ΠοΙποε ὶπ πΙΙοπ 'ΓΙιοἱΙοπ νοτττοϊπἰοπ.
ΠΙ!. ΡΜ· άεπ ΒοΒι·π.ποππω· ΡΗεπιππ-Ι'οι·πι·οπτο επτά ποεοπάει·εππι·επί επίιποτ1:

εαπ:
εοΙ6εΙ: ενει·ποπΜε!. - . - · -

Ώἰεεε Ιπεστιτιπειιτε εὶπό επ θτι8·ιππ.Ι-Ρεπι·ιΕ-Ρτοιεοπ επ πε2ιοΙιοιι
Επ·ιπει 01ΜΕοι· ΙΙ. 8'Ι'ΒΔΠ88, θτοεεε Ποι·εΜήπ. 27. Μ. Ροτει·εΙ.ιπι·8·.
Ρ1·ο1εο:Πτ. 1

.

Οπῇεοτὶνϋπππιιε· Ι8,5ιπ/πι, νω·ει·6εεει·ιιππ· θ πιπΙ, θοεϊοπτεΐεΙά 38-40)
ΜΚ. 140. = 65 ΒΒΙ.
ΜΚ. 180.= ?δ »

Με. 180.= 85 »

όιιι·οπ ἀἱο

» Πι·. 2
.

ΒορρεΙ-Γω·πτοΙι1·, νει·ει·ϋεεει·ππς θ ιππΙ .
π Πτ. δ

. » › νοι·ετϋεεει·ιιπα θ ιππΙ .
(66; 1-1. πω. Ζο11πιω Βροεοπ.

.__.

8·οιπποΙιτ,άπεε ππτοι· Κεἱποπ ΠπιεΙ:Επποπ ἱτεεπι! οἱπο 8οΙιι·εππο επι Ιπετι·πιποπ0.η
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ιιποπ 80πεππο-Βοι·Ι!π.ΜΜΜ ΠΠ·

πω! νει·ννππότε Ζυ
ετΗπόο, Νπεοιι- ππά

ΗειΙεΙπΙποπ.
θεοεττπεεε Σ

.
νοι·ιπ. 9-1 ΠΜ· τω.

ξ)Θεο,-Α1·2τ
Ι)ι·. ΙΙτπ8·οΙππιππ, Βπ·.

οπιιιιπ επποΙιννεὶεπ.» Οιιη;Η.ετε
(δώ-ΠΣ
.πω Ε”.Ή'. Ηἰιιὶπε-Βἱἱ0οππο.

(θ2)8-2. Ρτοερππω ετπΠε.

.με 'Γπε θεεπιππιτΚοετοπ)

0τεπιιὶεοποε Ε1εοπ

Μππ8ππ-Δ1πππι1ππτ Βοι·τοΙ
(πΑππ.ποπεπ).

ει.. εἰεθπτεἰοπεε τπππἔππππΙτἰἔεε
ΒΙιιτρτ€ΙΡειτειτ, ννεΙοπεε τΙειεΕιεεπἱπ

π οτἔειπὶεοπετΡοι·π1 8“θι)11ΠόθΠεπτπέιΙτ.
ΠΠ· άεπ πω.."Πω. π.. Ε'εΙά π. επϊ πω· Βεε. ΠΙοεε Ιιιετι·ιιπιοπτο ἱὶΙ›οι·πτ·εΗ`οπππ ΕοΙΙὶ8-

·

ΠπτετοΙΙππ8 επ €τοε ἰ
π σΙοτΑ ...πω

νοπ Μπι€. Πο1·το1 π. πω.
νει·ΙεπιιΓ ἰπ πΙΙοπ ΑροτποΙωπ.
εμε-ε..

ϋἄϋ%**ϋΏἄῦ&ἄΏἔ*Ήϋ*ῦ#Π*ἔ**

Μ. 8οππεϊοι· ἔ

ΒΑΒ ΝΑΠΗΒΙΜ. ἔ

*ἄϋἄῦϋἔἄῦἔἔἄἄὐἄᾶἔϋἔἔϋᾶἄἔϋΉ

Ιπι Ποιιτεοπεπ ΑΙοΧππἀετ-ΗοεΡὶππΙ νεὶτά
ΝππὶιννοἱεεπιπώΙτ πω» επι· 2ο". ἀἰεπετ
πω. ΡποΒοι· πω! Ρποεω·Ιπποπ Επι· Με
ριπνετε ΚτππεοπρΠοΒ·ο (ρ;οεοπ ΖπΙιΙππε
νοπ ό!) Οορ.).

Δάτοεεοπ νοπ Κι·ειπΙπεπρΠοεοι·ιπποπ:
Βοπννεετω· Β1ἰεε 'Ι'ωπεεοπ, ΗοποκΜ
προοπ. π· 136, απ. 18.

Ρι·ππ Δι11πΙἱ€Β0Β11Ι$ε, Φοε·ι·πεππΗ ΕΠ,
πε. Π!).
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Π'. ΒΑΡΗΑΕΕ·ΨΕΙΝ
οιιιρίο111οιι Με τοτι1εο1ιοε, κι·επτ18οιι:1οε πω! Με

νστάειιιυιηι; ΙσοΕ61·άοττιάοε 1111161.
Πιε Βτοεσιιι1το ι1Βετ ὸειι

δΑΙΝΤ·ΜΡΕΑΣΕ·Υ!ΕΙΗ
Με ΝειΙιτιιιιΒε-, Ιέτειίτι€ιιιι€ε- ιιιι‹1 ΗειΙιιιΜεΙ

Με Ι)οστοιε €10-Β81°το,
Μπι ειιιι νετΙετιἔειι νετε:ιικΙτ.
Υοτιιη;ΙιοΙι νοιι θοεοιιιιιιιοΙι.
ΑιιΐΙιεινειιι·ιιιηε; ιιιιο!ι Ρ ειε τ.ο ιι ι·'ε

ΜεΠιοόο.
Ζιι ιιιιιιο1ιιιι ιιΠειιΒεεεω·ωιΨειιιιιιιιιάΙ8.,
ΔιιοτΙιεΕοτ-Πιιμ.πιπειιΜιά ΑροτιιοΕοιι.
ΟοιιηιιημιΙε«ΙιιΜε «ΙσΒιιιιι€-ΒιιμΙιιιο
ιι ΥιιΙοιιοε (Βι·ι3ιιιο) Ι·"ι·ιιιιςο.
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1Π_ιετεΙιιι_ιιιΜεάι2ιιιιι 1897,Νι·. 1
).

Βιο!ιο ει.ιιοΙιάιο νοι·ϋΠ“ειιιΙιοΒιιιιεειι ι1Ιιει·'Ι'ειιιιιιιΙΒιιι νοιι:
Ρι·οΐ. θ. Ήοι·οι·ιΙτ, ΠοιάοΙΙιετ€, Ρι·ιωεωω ν. ΕιιΒοΙ, Βι·ϋιιιι, Κ. ΗοΙαιιρίεΙ.
θττιιεειιιιι·Β·,Κιιιόειο.ι·ιτ Κα, Αιιο!ιοιι, ΒειιιεοΙιε Μοάιοιιι. ννοοΙιειιεοΙιτιιτ.

εειιοιι τοιΙιιαιτοιιάετι.εοτΙειτινειιΜιά αυτι ετιιειτ:3.ι·ειιΒιεοιιεοΙιει.ίτειι,ειιάω·ιιτΙιειΙε άιιι·οΙι

ιεειιιο άιο Βοεοηιτιοιι Βοίϋι·άοτιιάει1 ιιιι Με 8τοΙΐννοοΙιεοΙ πιοι,ι.τοι·ιιάειιΣνἱτΒιιιιἔοιι.
Πιε Ιοιιιιιγοι-Ρτέρετειτο ννετόειι νοιι ΚΙιτιἰΚεττι ιιιιό νίεΙειι ι

Αετ2τειι ειιιΓε ννἐιτιτιετε ειιιρίοιιΙοτι υπό ετε!ιτ ιι
ι

Πτιινετεί'ε2ιτε- .

εοννιε ειέότιεοϊιειι Κτειιὶςειιὶιἐιιεετιι ιιι ειέιιόιεειτι δειπειιιοιι. .

ινιεεωεεωιιιωθ ιΧΒΙιειιιεΙΙιιιι€ειι ι1Βετ Π:ΗΤΗΥΟΕ τιεΒετ 4

Βοοερ'ειοτπιθΙτι νετεε·ιιόετ ἔτειτἱε ιιιιό ίτειτιοο όιε
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Δάι·εεεοιι νοιι ΚταιιΚοπρΠεεοΠιιιιοτι:
Βερτιι Φειιοροι-ιπε. Πε.ειοπιιι|Φγριιι·ι·ειιι·ι·
πιιπ Ν. ιι. 45. κΒ.
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ΧΧ1Χ. Μιιιιωικο. Ρ Β Β 8 Β Η '10 Β Β Νειιε Β'ο1Βο Μ. .181ιι·Β.

Μ111ΓΠΝ111111ΐΠΒΕ11ΜΒΒ111
ειιιει· άοτ Βοι1ιιοτιοιι νοιι

Πι. 1οιιιιιιιιοε Κι·ειιιιιιιει!ε.
Βιρ_ιε..

Ρι·ιιι'. Πι·. Και! Πιι!ιιο.
.1ιιι·ιων (Ποι·ριιι.1.

Πι·. Βιιιιιιιι' Μιιιιιι:ιι.
8ι. Ροτει·εΒιιι·ι:.

Με 481.Ρετει·ειιιιι·ςοι·ΜετΙιειιιιεο!ιοννωιιεωωιιι-ιιω οι·ει·.1ιοιιιι_ιειΞειι.-" ΑΒο11πει:ι1011Μ·Απί'Μ·18ο ιιον210Ε11θ 1ιιεε1·ε.·1:ο
“

8οιιιιεΒειιι1. - Πει·ΑΒοηηει;"Μ,εμ·ε1ειετιιι Ε·ιιεε1ΜΜθ Κω. ΠΜ·ι1εεΉι.τει:ιιιιιιι ειιεεο!ι1ιεεεΙιι·.1ιιιιιΜε Βιιι:1ι|ιειιι11ιιιι€νοιι Κ.1.ι.Β101εε1·ιιι
1ε1ιι·,4 ΗΜ. Γι'1ι·τ1ιιε1ιε11ιο.1ιε1ιι·ιιιε1.Ροετιιιει.ο11ιιιιε;ιιι1100Μιάου” θι;.Ρετοι·εΒιιι·ρ;'Νεννε1ιγ-Ρι·οερει:ι..ΗΜ.. ιιι ι·ιοΙιτειι.-πε, ει" ο:·1Ρ*:.ε
1ι|:ιάφη;20Πιιι·1ιιΜιι·1ιι·.1ι,ΙΟ Πιιι·Ε1ιεΙϋ]8ιιι·Ιιο1ι.Πει·Σηωπ1οηεΡ"1. εοννιεεΠε ειιιι1ιο11οι1ιι.ει.ιοιιΜιιι€1ιο1ιειιΜΜ:1ιοιΙιιιι€ειιΒιι:τει.πιει: οιι
Μ· ι1ιο3ιιιεΙ εεερεΙτειιεΖειΙο ιιι κει. 1ει.181(ορ.οι·Ιοι·35 1ηοιιι1.-1)οτι.ι1ει1Βεεοιι Μιε Πι ιιι·ε ιιι1οιι Κει1ιιωιειιι·Πι·.Βτι.ι1.011Ψαι1Μ:1ι.1ιι8ι..Ρε
ΔιιΕοι·οιιενει·ι1οιι25θερει·εωΕπϋμι1ιι·οι·0ι·ιειιιιιΙει·ι:ιΜε!Μ1808Επι11._α0Γ81ΗΙΓΒΡοι:ει·εΒιιι·Βοι·δειτε,Ροιει·-Ρειι1ΒοεριωΙ ιιι ι·ιεΜειι θρι·ει:1ι
Κειει·ιτε εν0ι·ι1οιιιιΜ.1ιι1οιιι$ιαι.ε νοιι 18 ΗΜ. ρι·ο Β088ι11ιοιιοι·ιι·τ.

1111? Μ. Ρειει·ειιιιι·Β, 24. Αρι·ιΙ (Ο. Μιιι)

ε1.ι1ι1ι16ι1Μοιιιεε, Μιι.ινωιι ιιπά Ρτειιιι8 νοιι 2-8 ΠΜ.
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1τιιιιι1τ..ΗιιΒο Ηιι·ει:Ιι: ΠεΙιει· νοτιιιιάετιιιι€ειι νοιι ΡιιΙε ιιπά ΑιΙιιιιιιιιΒ· Με οιιιι,·ςειι ρεγο1ιιει:Ιιοιι ΖιιετιιιιτΙειι.- Απε
ιιιε ιιιιε άειι Ρι·οιο1ιο1Ιειι άεε όιει1τεοΙιει1 Μπι. νει·οιιιε 2ιι 8ι. Ρετοι·ε1ιι11·Β·. -
ΒιιΠειιιι Βι. Ρετει·εΙιιιι·8·ε. - Αιιιιοι;;ειι

"ειιιει· Υει·5ιιιι1ει·ιιιιιιειι νοιι Με ιιπά Αιιιιιιιιιιιι ω
οιιιιιιιιιι ρεγι:ιιιει:ιιιιιι Ζιιειιιιιιιοιι ')

.

ΡΙειιιγειιιοει·ιιρΙιιεο1ιε ΠιιιειειιοιιιιιιΞειι
νοιι

Η ιι Ε
.: ο Η ι τ ει: 1
ι
,

μα. Αεειετειιιειι άοτ ρεγοιιιειτ.Κιιιιι1ι ιιι Ποι·ριιτ.

Με Ε'ιιιιιο Με άειι 1νεοΙιεεΙινιιΚιιιι€ειι ρεγοιιιεο1ιοι·
ιιπά ριιγειει:Ιιιιι· ΠιεοΙιειιιιιιι€ειι, ινεΙοιιο ει:Ιιοιι άοιοιι .Μει
ιιιιιεειι‹1ε άοιι ίοιεοΙιειιιιειι ΙιιΙοιιεοΙιειιιζειετ Βεεοιιιιιιιει, Μι

ιι
ι

ιιιιεειοιιι .1ε!ιι·1ιιιιι6ειτ άειι Αιιετοεε ειιι· ΕιιτινιοΙιεΙιιιιε
ω" ιιοιιειι εεΙΙιειετιιιιιΙιΒειι ννιεεειιεοΙιο.Γι, Μι· Ρεγοιιο
ριιγει1ι, ΒοεοΙιειι. Με Μειιιει· Αϋει:1ιιιιιτ Με άοιιι (ΜΜΜ
ι1ιεεει· Ψιεεειιεοιιιιίι, ΒοιιεΙΐοιιι1 Με νοιει1ι1ειιιιι€ει1 Με
ΒΙιιτιιιιι!ιιιιΓεε ιιιι‹Ι άοι· Ατιιιιιιιιι€ Μι οιιιι€ειι ρεγε1ιιει;Ιιειι
ΖιιεΗ5.ιιτ1οιιεοΠ ιπι Ρο!Βοιιι1ειι Κα” Βεερι·οοιιειι ινει·ι1οιι.
Ειιι ε.ιιοΙι πιει· ΠιιοΜιθει· ΠεΒειϋΙιοΚ Μια· Με ιιιειοτιεοΙιε

ΒιιιινιοΙιο1ιιιιΒ ιιιιεει·ει· Ε'ι·ιι.Βο πω» άειι Βιιιιιιιειι ιΠεεει·
Α1ι1ιιιιιι11ιιιιεΜι ινειιοιιι ιιΙιει·εοιιι·οιτειι; νοιι ινιοιιιιΒιιιιιι
Μ3ιιιιοιι πω· οι·ει; ι1ιε ιιοιιοι·ειι Αι·Βειτοιι επί άοιιι Βοιιειιιι
του θε1ιιετ εειιι, ινοΙοιιο ι1ιιι·ι:112ινεο1ιοιπεριεοΙιειιιΙε Αρρε
ι·ιιιο οιιιι6ΒιιοΙιτε Βιιρει·ιιιιοιπε ιιιιιιΒιιιι, - ι1οοιι ιιιιοιι
ιΙιεεε Μιιιιοιι Ιιιοι· πω· Ιιιιι·ε εεειι·ειΓι πετάω.

Πει· οτειο Αυτοι, ι1οιιι ω· ινοι·ι.ΙινοΙΙε Βοιτι·ειΒο 2ιι άει·
ιιιιε ιιιιοι·εεειι·οιιι1οιι Ρι·ει8ε νετι1ειιιΙιειι, ιετ Α. Μοεεο.
ινεΙοΙιοι· εοιτ 1876 ιιι ειιιει· Βιοεεειι ΒοΗιο νοιι Αι·Ιιοιτοιι
ει:ιιι Βεεοιιι1ει·εε Ιιιτειεεεε άει· ρεγοιιοΙοέιεο1ιοιι $ειιε άοτ

Παμε ειιινειιιιοτ. Ζιι οιιοΙει·ειο1ιοι·οτ Πιιτοιειιοιιιιιι€ Με
νιοΙε εειιιοι· νοι·88.ιι€ει· 1ιεΓειιι€τε Με νοτ ε.ΙΙοιιι Μι· νοιι
ιιιιιι ει·ίιιιιι1ειιε ΡΙει.11γειιιοΒιο.ριι, ινεΙοΙιει· Βοι1οιιτοιιε1ονοτ

Με να· 11111111Με ι1ε1ιιιι εεΒι·ειιοΙιΙιοΙιειι ειιιιΙιο1ιοιι Αρμι
ι·ιιιειι ειιίινειετ. Βειιιε ινιοΙιι.ιΒιετοιιΕι·ΒοΒιιιεεε ειιίρεγο1ιο

Ο Πει· νοι·ετε!ιειιι1εΑιιΓειι.ιιι ειιιΜ.Ιτ ιιι Κϋι·2ο Με Επεσε
ιιιεεε ειιιει· ιιι ι·ιιεεἰεοΙιει· Βιιι·ιιο!ιο ιιιιςοιιιεειειι Βιεεει·τειιιοιι
ειιιει· ι1οιι1ΤΠε1: ,,06·ι. ιιεπειιειιιειι·ι. ιιγ:ιι.οε ιι ιιι.ιιιιειιιιιιιριι
1:1”1ΞΚΟΤΟΡΗΧΈΙΚΟΠΧΗΠΒΟΚ"Χ'Βοοετοιιιιιιιιι·ιε. 11:ιει·ιιειιιοι·ρεψιι
ιιευκικ ιιεο;ι1ε:ιοικιιιιιι. !Οριεειι1ε1891)." Μιι:41ιτ1ιο8·ι·τιριι.'Για
ι'εΙιι. Βειιι 'Παω νει·ιΙιιιιΙιτ άοι· νοι·ι'. άει· ΜεΙιειιεννϋι·ι1ιαΙιειι.
Με Ηει·ι·ιι Ρι·οι'.Ψ. Ε". 'Ι'εαΜεοΙι, ιιιοΙο1ιειιιει· ιιιιι:!ι ιιιι Με
πι· ΒιοΙΙο εειιιοιι ιιιιιι·ιο!ιιιι;οιι Ι)ειιιΙι ειιιεερι·ιι:Ιιτ.

νει·ιιιιει:Ιιτεε - Μοι·τεΙΗΜε

ρ1ιγειει:Ιιοιιι ειωιω ειιιτ1 ιιι Κιιι·2ε εινα ΓοΙΘειιι1ε. Με
ιιοιιιι ΠεΒοι·ΒιιιιΒ νοιι Μι· Βιιιιο πι· Ηιτιιι1ιετιέΚοιτ ειι
επιιιιιεΚοιιιιιιειιι1ε Βι·ι·οειιιιΒ Μιά ειστε νοιι ειιιει· Αειιι1ε
ι·ιιιι€ άεε ΡιιΙειεε εθθιωιει. Ι)ιεεε λε11ι1εΓ11ιιεε: ιιειοΙι
Μοεεο :ιΙεο ιιιοιιτ ειπε ΕιΒοιιτ1ιιιιιιΙιοΙιΚοιτ άει· θειετοε
ιιι€1τιι;Κοιτε.ιι ειι:Ιι, εοιιι1ει·ιι άει· ιιιιτ ι1ιι·οιιι Βιιιτι·ιτι. νει·
Βιιικιειιοιι Βι·ι·οΒιιιι€. Ε'ει·ιιει· οοιιει.ειιι·ιε Μοεεο, ι1εεε
Μι ινοιτειιι ιιιοιιτ :Με εεΙ1ιει. Με ειιοι·διεοΙιειε ιιιτεΙΙοοιιιοΙΙο
Τιιιιιιι;Κοιτ, Με θειιιιιιιιεΒοινοΒιιιιΗειι ε.ιιΓ άειι ΒΙιιτΚι·ειε
Ιειιιί ι1Πι1ερεοιεΙΙ ειιιί Με ΒΙιιτΙΊ1ΙΙο Με Βιιιι·οιιιΜτειι ιιπά
άοε θειιιι·ιιε ειιιινιι!ιοιι; ειιιΠιοιι Ιιεει€1τιΒιοοι· ιιοο1ι. ινοι·ιιιιι”
εο!ιοιι ειιιιιει·ε Αιιι.οι·ειι ειιίιιιοιΙιειιιιι Βιιιιιιιι:1ιτΙιιιττειι, ι1ει.εε
επι ρεγοιιιεο!ιοι· Βιιιόι·ιιοΙι, ε. Β. ειιι Βο1ιιιιοι·2, ννε!οΙιοι· Με

νειειιο1ιερει·εοιι ιιιιει·ινει.ι·τοτ ΒείεΙΙι, ιιείειΘε!ιοιιιΙο νει.
εοιιιοιοι·ιει:1ιοΥει·ει.ιιι1οιιιιι€ειι Ιιει·νοιι·ιιίτ, Με ιιιειιιι οι· ειπε

18ι188ι1Π1ειιιιι·ιοΙιεΙτ. οι1ει· ιιιεΙιι·ίει.ο1ιινιοι1ει·ΙιοΙτ. ι1ε.εεε.1εο
οιπο εειιι· ειιιι'ίεΙΙιΒο θειι61ιιιιιιιΒ @με ι1οι·.ι.ι·τιΒε ιωιω
οιιιτιιιτ.

ΑεΙιιι!ιο1ιο νειιιιιι1ειιιιι€ειι @οι Οιι·οιιιιιτιοιι ω εεἱετὶ8ει·
'ΓΙιειιι8Ιιειτ Βεετει:ιετοιι ειιιι:1ιΤιιειιιιοΠει· ιιπά Β'ι·ιιιι
οοιε-Ρι·ειιιοΚ, ινιιιιι·οιιι1ω” ιιεεοιιι1ει·ε ι1ε.ι·ιι.ιιίειιι
ινιιοε, ι1ιιεε Με Υει·ϋ.ιιι1ειιιιι€οιι νοιι ΡιιΙει·ΙιγΙΙιιιιιιε ιιιιι1
-Ι<'οι·ιιιω ειιι1ειιοι·ιιάοι·θειετοετΙι5.ιι€Κοιτ Βιιιιιιιι άοιιι θρεπ
ιιιιιι€ε8ι·ιιιΙο άοι· Αιιι”ιτιοι·ΚειιιιιΚοιτριιι·ειΙΙεΙ Βὶιιεειι.

Κι·ειερεΙιι1 Ιιοιιιιιο εο!ιοιι ω εο οιιιί8.ο!ιοιι ρεγοΙιι
εοΙιειι Ι.οιειιιιι8οιι, πιο Μι άει· Βεειιιιινοι·ι.ιιιι8 άει· Πεμ
ιιιι.οΙι ι1ειιι Νειιιιειι ι·ο8εΙιιιιιεειιι· νετειιιιοι·ιιιι€οιι νοιι ΡιιΙε

Γτειιιιειιε ιιπά -Ροι·ιιι ιιιιοιιινοιεοιι.

ΒεΒοειιι ιιιιτοτειιοΜε 8ειιειιιει· Με ιιιτει·εεεειιιε ΤΗΜ
ειιι:Ιιε, ειιιΓ ννεΙοιιο ειιοΙι Ι,οιιιΙιι·οεο ιιιιιινειει, @εε Μι
θειειεεΚιειιιΚειι Με νιιεοιιιοι:οτιεοΙιε Βοποτιοιι ιιιιΓ Βο1ιιιιοτ2
ειιιι1ι·ιιοΚε ι1ιιτοΙιειιε νει·ειιιι1ετι οτει:1ιοιιιι, ινοιιιιιε 1ιοινοι·-ε

8οΙιι. @εε ιΙοτει·τιΒε Βει2ε ειιιοε ιιοιιιιο.Ιειι θε1ιιι·ιιοε ιιε
‹Ιιιι·ϊειι, ιιιιι Με ιιοιιιιιι1ε Βειιοιιοιι ιιειιιοι·2ιιιιι·ιιι€ειι.
Ρι5ιε Με, Με κάθε Ι.ιιετεεί01ιΙ Με ιιιιιι:Ιι νει·
ετϋεεειιιιιΒ Με νιιΙιιιιιοιιε άει· ΟΙιοιιιιιιιεεειι ιιιιεεειο. ΜΙΒ
ιειιι1 @Με ΠιιΙιιετεει”ϋΜ Με θεεειιιιιι·ιΙ Βενιιι!ιο. Ζιι
ι1θΠ18θ11)ΘΠΒ.οειι!ιιιτ ΒοΙιιιιΒειι ει.ιιο!ιΟ. Ι.ιιιιι;ο ιιιιι1 Α! -
Νεα Ι.ιιιιιιιιιιιιι, ινοΙοΙιοιι Με ριιγειοιο8ιεοΙιειι ΒοεΙειτ



κι -
ετεειιειπππεετι άετ ΘεπιιιιιιεΒεινεεππεεπ ειιιετ εειιτ ειπ

Βειιεπάεπ ειτρετιτπεπιειιεπ Ρτιιιιιπε ιιιιιετΖοε.
Ψπιιάτ ιιπεεετι ειοΒ ιιΒετ άιε Ψιτιτιιιιε άετ Επει
ιιιιά Ππιιιετἔειιιιιιε ιιιιπιιοΒ πιο άιε οΒεπεειιιι.ππτειι επιο
τειι, άοειι πιιι. ειιιιΒειι ΒιιιεοΒτιιπιτππΒεπ: ΒειιινεεΒε
Ι.ιιετετιιριιιιάιιπετεπ τιιΓετι ειπε νετετϋεεετππε άετ Ρπιε·

Μπριιιιιάε ππά νετιιιιιεεειπιιιι€ άεε Ηετεειιε ιιετνοτ,
εειιιντεοΒε Πιιιιιετειπριιπάιιιι€επ - άιιε θεεειιιιιειι.
Ξτει.τιτε εττεεεπάε θτειιιιιιε (ιιιι€επειιτπε οάετ ππειιεε
πειιιιιε) Βεννιτιτεπ Ρπιενετετϋεεετππε ππά ΒεεειιιεπιιιΒιιιι8,

άερτεεεινε θιειιιιιιε - άιιε θεεεπιιιειι.
Ιει:ει πιιι.ιι ο νι ιιιειιτε επί Οτιιπά εειπετ ΠπτετειιοΒιιπ
εεπ άιε νετεεΒιεάεπειι εεπειΒιεπ ππά εειιεοτιεεΒειι ΙΙειΖε
ιιι 2 ΟειτεΒοτιεπ: ι) θε Μεενετε:ιΒετιιάε (εειινε.εΒε
Ηεπιτειπε, ιιπεπεεπειιιπε θεεεΒιπεειτε- πιιά Θετιισιιετειεε
ιιτιά :Με θεειειιι.ε- ιιπά θειιότετει2ε), 2) Ο επι ε εε τ ινει
τε ττιά ε (8ειιιπετεεπιριιπάιιπε, ιιιιΒεπεΒιιιε θεεειιπιεειτε
ιιιιά θετιιεΒει·ει2ε).
Ζιειιεπ πιιτετεεΒειάει εειιτ €ειιειι επιεεΒεπ €ειιιιιιε
Βειοπτειι ππά Βειιιιιιειτειεπ ρεγειιιεοΒεπ Ζιιετιιιιάεπ ιιπά

ερτιειιτ ειτιοι πιιτ ετεπετεπ ειιιεπ Ειπιιιιεε επι άιε
Βιιιτειτειιιε.ιιοπ πι.
Αιιειι Κιεεοιν, άετ άιε Ε'τεΒε νοπ άιεεεττι θεειειιτε
ριιπειε επε ειιιετ Βειιιιπεπ Ρτιιιιιιι€ ππτετεο8, ιτοπιπιι επ
άεπιεεΙΒεπ Βεειιιι.ει, επειι νετπειιιτ ετ άπτειιιιιιε ιεάε Ψιτ
ιτιιπε άετ Αιιιιιιετιτειιπιιτειι επι άιε ΟιτειιΙειιοπ.
Μεπιπ άειςεεεπ Βει:οπι ωιεεωεκιωπ άε.εε Ιειειετετ
ειπε ερεειιιεειιε, ιιιιά εινε.τ ρπιεΒεεειιιειιιιιεεπάε νιίιτιτιιπε
επιτοτιιιπε, ιετπετ νετιτιιι ει· ιπ ινειφειιειιάειετ ιινειεε άιε
Μειπππε, άειεε ιεάεπι Ι.ιιει€ειιιιιι ΡπιενετΙεπεεειπππε, ιε
άεπι Πιιιιιει€ειιιιιι ΡπιεΒεεειιιειιιιιΒιιιιε ετιιερτεειιε.

Αιιιζειι 'ιιπά δ. Με. [.ειιιιιι.π ιτοπιιιετι άιεεε ιιπά
επειι άιε ριει:ιηεπιο8τεριιιεειιε Επει- ιιπά ΠπιιιετινιτιτιιιιΒ
ιιιειιτ ειιεπειιπιειοε Βεειιιιιέεπ; μια εττιει: ιειιΒιιει; ειπε
εοιειιε Βιιιειάε.
Ηιιιιιοπ ιιιιά Οοτιιτε ιιπά εΒεπεο Βιιιετ. ιιιιά
Οοιιτι.ιπ, πειειιε άιε ππε ιιιιετεεειι·επάε ΡτειΒε νοιι
ιιιιετι Απιοτειι επι ειιι€ειιεπάειεπ ππι.ετεπειιι ιιιιΒεπ, Γατι
άεπ Βει άειι νετεειιιεάεπετειι ρεπειιιεειιειι Ζιιετιιιιάεπ,
εΒεπεο πιο ιιπειι Βει ρΒγειεεΒετι Ιιειετιιπ8επ ετειε ειπε

νετιιιιιιάετιιιιε άεε νοιιιτιιειιε άετ Επιτειπιιιιτειι. Απε
εειιιιιιπιεπ Ε'ειει:οτεπ ειπά πιιειι άειι πω. «Εττεεετ άεε
Νετνειιεγειειπε», ντεΙειιε νε.εοοοπειτιοτιοπ ιιιιά πιειει Βε
εειιιεππιδιιπι; νοιι Ηιιτειιιετιειτειι πιιά Αιιιιιιιιπε Βεινιτιτεπ.
Βε ειτιειιτι ππτ ειτι ετιιάιιειιετ Ππτετεειιιεά 2ινιεειιετι
άειι νετεειιιεάεπειι Εττεεετιι, ιπάεπι ριιγειεειιε ΑτΒειι
άεπ 8τόεετειι εστω ιιετνοττιιιι, ιπτειιεει.ιιειιε άεπ
εετιιιεειετι, ενιιιιτειιά άιε ΠειιιιιιιιεΒεινεειιιι€επ άιε
Μιιτε ιιιιιιεπ.

Απε άιεεετ ιτιιτπειι Ι.ιτετε.τπτιιΒετειειιι (ννοειι ποειι ειπιεε
νοτιιεττεειιειιά ριιγειοιοΒιεοΒε ΑτΒειτειι επ τεειιτιειι ντιιτεπ,
ινειειιε ειοιι ε.Βετ Με πιιι άετ ννιιιωτιε νοπ Ξειιτπετ2
ετιιριιπάπιιΒ επι άιε Οιτειιιε.ιιοιι Βεεειιιιι'τιτςειι,Με άιε νοιι
Μειιιιεεε.επι, Ο. Νε.ιιτπεπιι, Νοινιτειιγ. Βε
Μπι πιιά Βειπάιοτά, 8. Απιιιιιι ππά Ατιάετε) τιτ
ΒεΒεπ ειειι εειιτ Βεάεπιεπάε ΜειιιππΒενετεειιιεάετιιιειιειι.
Με ινιοιιιι€ετεπ άετεειΒετι ιειεεειι ειοιι ιπειπετ Μειπιιτιπ
πειειι ιπ ιοιεεπάε 3 Ε'τε.8επ επεετπιπεπιεεεεπ:

ι) Μπιτ τειπ ιιιτειιεε:πειιε, ά. ιι. νοιι Αποε
τεπ ιτειε, θειει.ιΒε ΑτΒειτ επι άιε Οιτειιιειιοπ ιιπά Πεερι
τειιοπ επι, ιιιιά πει άιε Απτωει-κεεωιωτ άε.Βει
ειιιετι πεειιινειειιειιεπ Ειπιιπεε'Ρ

2
)

Επιερτεειιεπ άειι Ι.πει- ιιπά Πιιιπετεειιιιιιεπ
Βεεοπάετε ιιιιά οοιιετειιιτε ριιγειοιοειεειιε νετεπιιετιιπέεπ'9

ει ιι?ειειιεε ειπά άιε ρεγειιιεοιιειι ιιπά ριιγειοιοΒιεειιειι
Υετεπάετιιιι€επ (νοιι Βειιετι άετ Οιτοπιιιι:ιοπ ιιπά Βεερι
τιιτιοιι) Βει 5 τ
ι
ιι πι ε τ ετει2επ 2

ΕΙιε ιειι επι Βεεπιινοτιππε άιεεετ Ρτεεειι ειιιεπ Μιτε

εειεεειετι ειρετιπιειιτ.ειιειι Βειιτε.8 ΒεΒε, πιπεε ιοιι πω·
Βετιάεε ·ιιΒετ άιε ι'ει·επειιεεποτάππιι8 νοι·ειιεεοιιιειιεπ.

Με ειιπειειιει άεπ Βετιιιτειεπ Αρρο.τει ωιιιιιι, εο πιιτ
εε άετ ειι€ειπειιι Βειτιιιιπι.ε Μοεεο'εειιε ΡιειΒγειποετιιρΒ
πιιι. Ψεεεετιιιιιιιιι8 πιιά Ι.ιιιιιιΒετιτε.Βιιπε επι' ειπετι Μει

τεγ°εειιεπ 8ειιτειΒιιιιπΒιιτ, επ ινειειιεπι ιεάοειι ειπε Γεω
ινεεεπτιιεΒε Μοάιιιοειιοπ επεεΒτεειιι πιιτ, ινειειιε τοπ άειι
πιιτ ιιι ιιεΒεπεινιιτάι€ειετ ινειεε 8εεεΒεπεπ ΑπεειΒεπ άεε
Ηεττιι Ρτοι. Αιιτ. Ι.ειιπιε.ιιιι ιι

ι

Κορεπιιεεειι νετ

άεπιτε”). Πιο Αιιιπιιιιιε ννιιτάε ιπιτ ειπεπι Με.τεγ'εειιεπ
Ριιεπιτιοετει.ρΒεπ πεπεειετ Οοπειτπετιοπ ειιι€εεειοΒπει.
νι'εε άιε Ετιτιιιτππε άετ ριετιιγετιιο8τεριιιεεΒετι Οιιτνε
Βει.τιιΤι, εο ΒειιιιΒι εε ποιά Βιετ πιιτ άιι.τειι επ ετιιιιιετπ,
άεεε πιτ εε ιπ άετεειΒεπ 8επιεεεττπεεεειι πιιτ ειιιετπ

«Βιιτειιεειιπιιιεριιιε» επ ι.ιιιιτι ιιειΒεπ, επ ινειειιετπ ιεάοειι
ειιειι :Με Οοπιροπεπτειι άεε εεινϋιιιιιιεΙιεπ «Βτιιειτριιιεεε»
ειιιετ Ατιετιε ειπε Βεειε επ ιιιιιετεειιειάεπ ειτιά ιιιιά επ
ινειειιετιι 8εττιάε τειε.ιινε νετιιτιάετπιι€ειι ππτετ νετεεΒιε
άεπεπ Βεάιπ8πιιΒειι Με άειιιιιειιετε Βετνοτττετεπ. -
νοπ ειιιεπ νετιιπάετιιπ8ετι, ινειειιε ππε άειεΡιειιιγειποετε.ιπτιι
πιει, (ά. ιι

.

άετ ΡιιΙειτειιιιεπε, άεε Βρε.ππππΒεεπετεπάεε
άετ Ατιετιεπ, άετ Βιιιιιιιιιε άετ Ειτττειπιτ.ιιι, άετ άιιτεΒ
άιε ΑιιιιτιππΒ Βεάιιι€τειι ρετιοάιεοΒεπ 8ειιιτειιιτιιπετειι)
ιεεε πιι ιπι ΡοιΒεπάεπ άεπ ετετετεπ, ά

.

ιι
.

άει· Ριιιειτε

τιπειιε άιε ετϋεειε Βεάεπιππε Βει. Πιεεε Ετεειιειιιιιπε ιει
ιιιτεπι Ψεεεπ ιιειειι άιε ιτιετετε, ειε επι νετιιπάετιιιιΒειι
άεε Ηετετιιχτ.ιιττιπεΒετιιιιεπά, ινε.ιιτειιά άιε επάετεπ ποοιι
νετεειιιεάεπε Πεπιππε επιεεεεπ.
Ιειι ΒεΒε ειεε ιιι τιιειπειι νετεπειιειι, ιιιιιιιιειι ινιε
Μεπι2, άετ Μεεεππε άει Ριιιειεπεειι άιε ετϋεειε Απί
ιπετιτεετπιτειι επεενπιπάτ ππά πιιειι πιιι Ηιιιε ειιιεε Οιτ
ιτειε, ειπεε εειιτ €επιιιιειι Μιιιιτπειεττπεε.εεεε πτιά ε. 'Πι.
ειιιετ Ι.ιιρε άετ ιπϋΒιιοιιειεπ θειιιιπιειτειι ΒειιειεειΒι. Ι)ιε
Ριιιεινειιεπ ινετάειι ιπιπιετ νοπι Βε;;ιιιιι ειιιεε ε.πιει.ειΒεπ
άειι δειιειιιτειε Βιε ειιπι επάετιι πιιά ει:ετε 8ειιεπ ριιτειιει
άετ Ηοτιεοπτειιιιπιε Βεπιεεεειι. Πιτ άιε ιπειειετι ΡιιΙιε
ΒετιιιΒιε ιιΒτιΒειιε άιε ΕτπιιιιεΙππε ειπετ Ππτειιεειιιιιιι:ε

ιιιιι€ε ε.ιιε ειιιετ Βεειιτπιπιεπ Αιιπιιιιι νοιι ι'ι'ειιειι.

Ειτρετιιπεπτιτι ινιιτάε επ Β εεειιπάειι, ιιιτειιι€επτετι
Ρετεοπειι ιτπ Αιιετ νοιι 20-80 .ιειιτεπ ιπ ειπετ 8τοεεειι
Αιιεειιιι νοιι Βιπ2εινετειιοΒεπ. ιιι άετ πι" Βει8ειιιει.επ
Φωτ Κοππιεπ ιιε.ιιιτιιειι ππτ ιιτεπιεε Οιιτνεπ Αιιιπιιιιτπε
Ππάεπ.

Ι. Αεπάετιιιι€ νοπ Ρπιε πιιά Αι:ιιτππιιε »τη
τειιι ιιιτειιεοιπειιετ ΟειειεεετΒειι..
νετ Αιιετπ Βιιι εε ιεει.2ιιετειιεπ, πιεε πιτ ιιιιιετ τω"
ιπιειιεειιιειιετ ΑτΒειτ επ νετετειιειι ιιεΒεπ.
Με πιειετεπ Αιιιοτειι, ινειειιε ειειι πιιι άιεεετ Ε'τιι€ε
ΒεεεΒιιιιιΒι ιιιιΒειι, ειιοιιεπ άεπ ΠεΒεττεεειιιιιι€ειιιιεει πιιά

ειπειι€ε ΑπιτεΒιιιι€ Με άιε ινιοιιιι8ειεπ άετ Βεπιειιεπάειι
θειιιιιιε Βει ιιιτεπ νετειιοιιειι επ νετιπειάεπ. Ι)ιεεεε πιι
Βει ιπειιτΓεειιετ Ψιεάετιιοιππε ε.ιιπιιειιετ Αιιι8εΒειι πιοιιι:
ιιιιεπ εοΒινετ, ππά τπε.ιι ιτε.ππ εειιιιεεειιειι ντιτιτιιοιι τεεΒι
ειειιετ εειιι. εε πιιτ ειΤεει.ίτειετ θειετεειΒειι€ιτειτ επ
ιιιιιπ επ ιιε.Βεπ. ι)οειι εειιιειι εε πιιτ πϋιιιι€, άεπ Βε8τιιι°
ιΒειειιΒε ΑτΒειι» ποειι ειινεε Βεπειιετ επ ρτε.εειειτειι ιιτιά
πειπεπιιιειι πεθειιιιΒετ άεπ Ζιιεττιπάετι 8ειειιι8ετ Βιιιιε
εειιιιτιετ εΒεπετεπεειι. ιΝειε ιιπτετεεΙιειάει ειεο Μειω
ετΒειι νοπ Οειετεετιιιιε, Βει ννειειιετ ιιπ Ψεειιειι άοοιι
Με ειπε Βειιιε νοιι νοτειειιππΒεπ Βεειιιπάιε άιε ιιπάετε

Η ΡΞειιιιπάειι ειειι Βει άιεεετ Μοάιιιου.ιιοιιω” πιιι Ε'οιεειι
άεε: Βιε θιιιιιιπιπιππειιεττε άεε ειιιειι Μο ε ε ο 'εειιειι Αρματα
ιεε Μ: ιιιεετάπτειι ειπειι θεοι: ειπε ΐειπειεπι οιιιπιιιιι ετεει2ι,
άεεεεπ οιΤεπεεΕιιάε ειπ Βιιπάε άεε ΡΙετ.ιιγειιιοετε.ριιεπεγιιπάετε
ννιιεεετάιοιιτΒειεειιετ ιετ. ιιι άιεεεπ θάειτ ινιτά άει· Ατπι ειπ
;;ει”ιιιιι·ι,ππά Με ιιππ ινε.εεετ ιπ άειι Αρριιτειτ εεΙειι.ει, εε
ιιππ ει· άεπ Ζιπιεοιιειιι·ιιιιιιι κινιεειιεπ ΟγΙιπάει· ιιπά Βιιειτ ειπε
ππά Ιει:ι.ετετ εειιτπιεει: ειοιι άιιτειι άειι Πι·ποιτ άεε ννεεεετε
ιιπ άειι Ατπι πιιά εε ινιι·ά ιιππ _ιεάε νοιπιπνετεπάει·ιιιις άεεεει
Βεπ επι' Με ιντιεεει· ιιιιά άεπιι ινειιετ επι άειι 8ειιι·ειΒιιιιιιΒοπι·
ιιΒετιι·ιιιςετι. Πει· τ;ι·οεεε νοι·επε· άιεεεε Αρρετιιι:εε ιιιεετ.ιιι
άετ τω νιιιΙιεεπ Βεεειιιειιπ;ς νεπιιεετ Βιειιιπιι€ ιιπ ππτετειιειι
Ι.ειι Αι·πι, ντεΙειιε ειειι Βει άετ ιτιιιιει·ετι Μιιιιειιει:ιε Βει άεπ
τπειετεπΜεπεειιεπ εειιοιι ιπ ιτιιι·2εετει·Ζει: Βειιιει·ιτΒε.ττπιιοΒι.ε
ιιιιά ειιιι“εετ.ϋτεπάετεινιι·ιιτε.



Π!!!

!!ε!!!!, εε! !ε!! !!εε! Πε!.ε!εε!!!ε!!ε, !!εεε !ε! ε!ε!ε!εε Με!!
Με !!!ε!!!εεε !!ε!εε!!ιεε εεεεε ρ!εεε!ε!!! !ε!! Βεε ι!ετε!
εε!!ε!!!εει!εΜε!!!ιι!ε! !!εε! ενο!!! !ε !!ε! Τεε.εεεε!!ε !ιεε!!!ε
!!ε!, !!εεε !!εε ε!!!ε Με! εεε!!! ινιιιε !ε Τ!!ε!!ε!!ε!! Μ,
!!εε εε!!ε!ε Με! εεε! !ε!!!.
!!!!ε νε!εε!!!ε!!εε !!ε! !!!!!!!ε εεε !!ε! ε!εεε!εεε Α!!εε
νοε ε!ε!ετεε!!!!!.!!ε!!ε!! !ιε!!!ε!!!ε! εε!!! !!εεε. εε!εεε !ε!

εεε!!ε Βε!ερ!ε!ε: Βε!!εε ιν!! Με!! !ε!ε!!!ε Κεε!!εεεε!εε!!ε
!εεεε, ε!.ινε ε)(6, εε εεε!!ει ε!!! ε!ειι!ε!!εε! νν!!!ε!!ε
!ι!!ρε!ε εε!!ινι!ε!!εε (!!ε!!εε; !!!εεε! ινε!ε!. εεεε!ε! Ι!!εεε
εεεεε!ε!!εε !!!ε Βε!!ε ει!!! !ετε!ε!ε ρεγε!!!εε!!ε Τ!!ε!!!ε!!ε!! .

εε!!! !!εε!! εε!ειεε!!εε!! νε! ε!ε!!. 8ε!!εε εε!!ε!ε εεετε!!ε! .
εε ε!ε!! !ιε! ε!εε! ε!.ινε.ε εε!!ινε!ε!εε Αε!εε!!ε, εε!!ιεεε
ιν!! ε!Χ 27. Η!ε! εεεεετ !!ε! ε!ειεε!!εε ν!!!!!ει!ε!ιερε!ε
Με!!! ε!ε!!!. εεε!!ε!ι! εε !!ε!!ε!! ερε!ε!!!!ε εεε!! ε!εε! εεε!
εεε!! ιεε!!!ε!ε! εο!ε!!ε!, ειε Με ε!εεε!!!εε 'Γ!!ε!!!εεε!!ε!ε
εε !ερ!ε!!εε!!εε ει!!! ει! νε!ε!ι!!εεε. Με !!!!!!εεε!!εε!!!εεε
!ε! !!!ε! ε!εο !!ε!ε !!ε! εε!!! !ε!ε!!!εε Αε!εε!!ε εε!!εε ν!ε!

εει!ιρ!!ε!!!.ε! εΙε !ιε ε!ετεε Ρε!!, ννε!! !!!ε εετοιεε!!εε!ιε

Τ!!!!!!ε!!ε!! εε!!ε!! ιεε!!!Γεε!! νοε !!!!!!εεε!ιερε!εεε εει!!!
!!!εε!!εε ιν!!!!. Πεε!!εε ιν!! εεε !!!ε Αι!!εε!!ε εεε!!
εε!!ιν!ε!!εε!, εε !ε!! εε !!ε!, !!εεε ιν!! εε εεε!! !ε!! εεε!!
ε!ε!!! !ιν!!!εεε!ιερε!εεε εε Με!! !!ε!!εε ινε!!!εε. Μ!!
!!!!ι!εεε ε!εε !!!!ε!:! εεεεε. !!εεε !!!ε 5ε!!ιν!ε!!ε!!ε!! ε!!!ε!

Αε!”εε!!ε εεεεε εε!ε!!ε! εε εε!εεε !ε!. !!ε! Ζε!!! εε!! Ιε
!εεε!!.ε! !!ε! !!ε!!ε! !ε Αεινει!!!εεε !!ειειεεε!!ει! !ν!!!εεε
!ιερε!εε, σε!!! !ε!! εε!!ε!εε !!!!ο!!εε !!ε! Βρει!εεεε !!ε!
Αε!ιεε!!!εε!!!!!ε!!, !!εεε εε!!νε ΑεΓιεε!!!εε!ε!!ε!! !ε!
ε! ε!εε !!!!!!εεε!!εε!!!εεε,

Εε !!εε! ε!ε!! !ετε!, σ!! !!εε !ν!!!εεε!ιερε!εεε, εΙε !!ειε
!!!!ε!ε!!!ε!!ε!!!!ειε εε!ε!!εε! Α!!ιε!!, ε!ε !!.!ε!!εεε εε! !!ε!
ρε!!!ε!!ε Ζεετεε!!ε εε!!ειειετ.

Ζε! Εε!εε!!ε!!!εεε ε!εε!!! Ρ!εεε ε!ε!!!ε !ε!! ε!!!ε !!ε!!!!
νοε !ίε!εεε!!εε εε. Μ!! !!εε !!!!εε!ε!!εε !!εε Πε!ιε!

!εεε!!εεεεε!Τεετεε ννε! !ε !!'ε!εε !!!ε!ε!ε!!εε!!ε! Πε!!εεε
!!ε! νε!εεε!!ερε!εεεεε εεεο!ε!.. εεε!! ινε! !!ε! !!!εεε !!ε!
εε!!ε! Ε!·!εεεεε νε!!!εε!!εε, Μ!. ε!ε !!εε! ΙΒερε!!ιεεετε!ε!
εΙε !!!ε!ε!!εεε!ε!!!ε εεεεεε!ιε!ετεε!!ει! εε!! Ι5!!!εε!ε. Βε
Γεεεεε!!ε!!: εε!! ε!!ι!!!ε!!ε Α!!εε!ε ν!!!!!ε !νεε!!ε!εε.

Με. 1 ε!!!ε!. !!!ε ΡεΙεεε!νε !!ε! !!ε! εε!!!
Βεε!!εεεε!εε!!ε: 56 : 7. νε!ει!!!ε!εεεεε ε!ε!! !ε !!ειεε!
!!εε ε!ε!!! ε!! !!ειεε!!!εε. (Με νε!εεε!!ερε!εεε !!ε!!!ε εεε!!
8ε!!!εεε !!ε! Βεε!!εεεε!!ε!ε Ζε!ε!!εε εε!!εε.)
Ιε !!εε !ε!εεε!!εε νε!εεε!!εε ινε!!!εε ιν!! εεε!! εεεε!ε!
ε!!!εεε Αεε!γεε !!ε!ε!!!εε! Αε!εε!!ε!! εε!ιεε !!ε! εε!οιι!ε
!!εε!!εε 0ε!!!!ε!!!ε!!ε!!ε!! εε!!εε ε!ννεε ιεε!!! ν!!!!!εεε!ειρε!εε
εΙε !!!!!!!ε εεεε!!ιεεε ιι!!!εεεε.

Με. 2. (Αε!ε.: εε εο!!!εε !ε ε!εε! Τεεε!!ε !ε 2 εε!
ε!εεε!!ε! !ε!εεε!!ε ε!εετε!!!εε Ζε!!!ει! !ε!! ε!!!εε!!ε! ε!ε!!!

ε!!ε!!! ννε!!!εε) ε!!!ε! !ε !!ε! Πε!νε εεεεεεε!!εεε Ρε!ε
!!εεε!!!εεε!εεεε νν!!!!!εε!! !!ε! Βεε!!ει!εε. ν!!! Βεε!εε
!!ε!εε!!!εε !ετ !!!ε Ι)ε!ε!!εε!!ε!!!ερε!ε!εεεε (7 Ρε!εε) = 8,7
Με., εεε!! Βεε!εε (ε) ειιε!ε! =θ,3, ερετε!

= 6,16 Με!.
Με Ρε!ε!ε!ιε εε!ετ !!ε!εε νε!εε!!ε!εεε εεεεε! !!ε!!! Ρε!εε
!!ε!!!! Ρ!ε!!, ινε!ε!!ε! ε!ινεε !!εε!!!ε!!ε!εε Με!ε!!ειι!εε εε!
ιι·ε!ει.

Με. 8 (εε!ε.: 27 χ Η!) εε!ετ !!ε! εεεεεε! Αεειεεε
εεεε !!ε! ε!εεε!εεε Ρε!εε ε!εε ε!!!εεε!ε θ!ε!ε!!!εεεε!ε!!ε!!;
!!ε!εε!!!εε εεε!! Βε!!!εεε !!ε! Βεε!!εεεε !!'!!!!!εε!! !!ε!
Κεε!!εεεε !ε!!εε ν!ε!ε !!εεεε!!ε!ε !!ε!εε Ρε!εε (ν. 6,0 Μ!!!)
εε!. Αεεεε!!!ει!ι εε!!εε ιν!! ε!ε εε!!εεεε $!ε!εεε !!ε!

ε!ει!!γεε!εε!ερ!!!εε!!εε Οε!νε εεε!! !!ειε !!!ε!εεε Λ!!!ε!!
!!ε!εε!!!εε εε Βεε!εε !!ε! Βεε!!εει!ε. (Με νε!εεε!!ερε!
εεε ιεεεε!ε !!!εεεε Με! !ιε!ιε Βε!!!εεε !!ε! Βεε!!εεεε ε!ε

Ζε!ε!!εε εε!!εε, !!ε!εεί ε!!!ε!!! ινε!!! !!ε! νε!εεε!ε!τε!;ε

Ρε!!! !!ε!!!!

Αεεεε! Βεε!!εεεείεε!!εε ετε!!!ε !ε!! !!εε νε!εεε!!ερε!εε
εεε εεε!! εε!!ετε; εε !!εεε !ε!! ε. Β. εεε ε!εειε !!ε!εεε

εε!!!εε!!!εε Δεεε!!ε!!! ε!!!ενεεε!ε εεε! εε!!ε!ε Βεε!!ε!.ε!!εε

εε!ε!ε!!!ε εεεει!!ιεεεεε!!!!εε εε!! !!!!ε 8ειειεε ιεε!!!ε!!.

!ε!ε!!τειι

Αεε!! !!!ε! !!ε!!ε!! ιν!! εε !ε!! ε!εειε ν!ε!!!!ε!!εε ιν!!!!!!!ι·

!!ε!!εε 8ε!!ινεε!!εε !!ε! Αε!!ι!ε!!!εεε!!!ε!! ει! !!!εε.

Με. 4 εε!ερ!!ε!!! ε!!!ειε εο!ε!!εε νε!εεε!!. Με ε!ε!ε!!!
ε!ε!! εεε !!ε! ()ε!νε ε!εε εε!!! !!εε!!!ε!!ε Πεε!ε!ε!!!εεεε!ε
!!ε!!. !!εε !!!!ν!!!ιεεε ινε!!!εε!! !!ε! Α!!!ε!! εε!! εεεεε Βε!!ε
!!ε! Οε!νε εε!!εεε !!ε!ε!!εε!ιιι!!!!!ε!!ε Βεεε!!!εεε!εεεε !!εε

Ρε!εεε. Νεο!! !!εε!!!ε!!ε! ε!εε!!ε!ετ εεε! !!!ε! ε!εε νε!
ει!!!ε!εεε !!ε! Ρε!ε!ε!!ε; εε !ε! ε!ε Ρε!ε !!!!!!ε!·ε! Βρεε
ειιι!ε, εεε!ε!ε!! εεε!! $!ε!εει! !!ε! ε!ε!!!γειεεε!ερ!!!εε!!εε
Οε!νε.

Α!ε ιν!ε!!!!εε!ε νε!!!ε!!ε!εεε !!ε! !!!ε!!ε!!εεε νε!εεε!!ε,

ινε!ε!!ε !ε!! εε! εΙε Βε!ερ!ε! ν!ε!ε! εε!!ε!ε! !!!!ε!!ε!!ε! εε
!!!!!!ε, !εε!!εε ιν!! ε!εε νε!εε!!ε!ειιεεε !ιε Ρε!ε!!!γι!!ιεεε
ι εε!! εινε! ει!! εε εεεεεερ!εε!!εεε!, _!

ε

ε!ε!!! !!!!!!εεε!ιε

με!εε ιν!! εΙε !;!!!!!!ε εεεε!!ε!εε; εε !!εε! ε!εο Με !!ε!

!

ιεε!!!ει!ε εε!!ε, !!εεε ν!ε!!ε!ε!!! !ε!!ει!! !!'!!!εεε!ιερε!ε, ε!!!ε
ε! εε! ε!ε!!! εεεεε !ε!, ε!εε νε!!!ε!!ε!!ε !εεε!νε!!οε !!εε
θε!εεεεεε!ειεε, εε!! εινε! νε!ιεε!!!!!!!!! ε!εε Ρε!ενε!!!!!!εεεε

εε!ερ!!ε!!!.

Με Η!!!ε!›εννε!ε Γ!!! Μεεε Αεεε!!!εε ε!!εεε!ε !ε!! ει!
Με Βεεε!τε!ε νεε Μεε!;ε εε!! (!!εε, ννε!ε!!ε !!ε! εεεε
ε!!εεετε! ιν!!!!!!!!!!ε!!ε! Αε!!εε!!!εειε!!ε!!, !!

.

!!
.

εεε!! !!ε!

ε!ινε!!ετεε !)ε!!ε!!!οε, !ιε! !!εε!!εεε εε!! !ε!εεε!νεε Μ!!!

!εεε!ιερε!εεε, ε!ετε Ρε!ε!!εεε!!!εεε!εεεε Γεε!!εε. νοε
!!!εεεε! Ωεε!ε!!!ερε!!ε! εεε ιν!!!! εε εεε εεε! εεε!! νε!

ε!εε!!!!ε!! ιν!ε εε!!ε!ε Ε'ε!εε!!ε!, ε. Β. Κ!εεειν, εεε!
ε!!!εεεεεεεεε!ε!εε Βεεε!!ε! !!ειεεε. Μεεε! ιι!εε!!!ε ε!!!ε!
!!ε!! ίε!εε!!!!εε νε!εεε!!: ε! !!εεε !!εε νε!εεε!!ε!ε!!!ν!!!εει!!
!ε!!. εεεεεεετε! Αε!ιεε!!!εε!ε!!ε!!; εε! ε!εεε ε!ε!! !ε!!εεειε
εε!!ε!ε!!ειι θεεεεε!ε!!!! εε!!!εε, Με εειν!εεε Ζε!ε!!εε εε

!!ειεεε!!!εε ε!εε!!!!! ινε!!!εε. ΙΒε !ετ Με!. !!εεε εε ε!ε!!
!ι!ε! !ιε! !!ε!· νε!εεε!!ερε!εεε εε! ει!! ε!εεε εε!!!!!ε!!ε!!εε
!λ!!!!εεε!!ι!ρε!ε εε!!εε‹!ε!! !!ε!!εε !!ε!!ε, ινε!ε!!ε! !!ε! ινε!

τε!εε εενε!!!εε!!ε!! '!'!!ε!.!ε!!ε!! Με !!!ε!!!εεε ε!!!ε, Με !!εεε

Με εεε. εειν!!!!!!!!!!ε!!ε Αε!ιεε!·!!εεε!!!ε!!, !!
.

!!
.

ο!!εε

εεεε εε!!νε !ιερε!εε, ινε!!ε! ιν!!!!!ε. Μ!. ινε!!ε!ε ΜΥ!!

!εεε!!εε!!!ει!εεε !ε!!!!ει!. !!εεε!.εε ε!ε!! εο!ε!ιε τ!ε!ε !!ε!

νε!!!εε!!εεε!! (ρεεε!νεε) Αε!ε!ε!!!εειε!!ε!τ ε!ε!!! !ε !!ε!

Οει·νε !!!εεεε!ε

Με εε!!!εε ιε!! ιν!ε!!!!ε. !!!εεε !!!εεε εεε!! εεε!! !!εε
Ωε!νεε εε!ε!!ε! Αιι!ε!εε εε ε!!!!εε, ινε!ε!!ε εε!!!ε! εε!
ε!ε!!! εε! Με Ρε!εεεεε!!ιν!εΜε!!ε!! εε!!!εε. 8ο Με!! !ε!!
!ε ε!!ι!!ι!!!!!ε!!εε ει!! εεεεεε!!ε!!εε !!ε!ε!!!εεε θι!!νεε νοε

Μεεεε εε!! 'Γ!!εε!!!!!!ε! εετε! 18 Ρε!!ε!! εε! ε!!!
Με! εεεε εε!!!!εε Ρε!ενε!!ει!εεεε!εεε ινε!!!ει!!! εε!ε!!εε!
Α!!›ε!!, εεεετ ε!ετε Βεεε!!!εεε!εεεε.
Με!εε ε!εεεεε νε!·εεε!!ε εε! Εε!εε!!ε!!!ι!εε εεεε!ε!
!!!εεε ιι!ε!!!!!ε!!τε !ε!! εεε!! !
ε

ιεεε!!!είεε!!ε! !!!!ε!εε. εε

ε!εεεετε !ε!! ε. Β. ε!ιρε!!!εεετε!! !!ε!ε!!εε !!!!!!εεε!!!!ρε!εε
!ε ε!!!, !ε!!ειε !ε!! ιεε!εε εεεεεεετε Αε!ιεε!!!εεε!!!ε!!
ε!ε!!!!εε!! ερεετεε ενν!εε!!εε εινε!Μι!εεε εε!!ιι·ει!!!εε !!εεε,
ε!ε!!. ενν!εε!!ει! ε!εε!ε Βεε!!, !ε ινε!ε!!ειε !ε!! !εε, εε!!

!!εεε ιν!ε!!ε! !!ειε Τ!ε!!εε ε!εε! Πε!. ε!εε!!!! ε!ε!! εε ινε!!
νει! ιεε!εειε Ο!!! !ιε!ει!!!, !!εεε !ε!! !!εε Τ!ε!!εε ι!ε! π!!!

Μ!!!!ε εετε!εε!ιε!!!ει! !!εει!!ε; εεε!! !ε εε!ε!!ει! νε!εεε!!εε

Με!! ε!ε!! ε!εεεε!ε Πειεεε!ε!εεε!ε!!ε!! !ιε Ρι!!ε!!!γι!ιιεεε
εε!! !ιε Α!!εειεε!εεε Ρε!εεεεε!!!εεε!εεεε.
!ν!ε ε! ε Α !.!!ιεεεε ε!ε!! !!ε! ε!!εε!!εεε! θε!ε!εεε!!ιε!!
νε!!!ε!!, εε!εε !ε!! Με! εε! ει! ε!εε!!! Βε!ερ!ε!.

Με. 5 ε!ε!!!! !!εε 8ε!!!εεε ε!ε!!! Οε!νε !!ε!, ινε!!!εε!!
ινε!ε!!ε! ε!εε ε!εεεε!ε Ρ!εε!!ε!!εε!εε!!ε εεε! Αεεε!!!εεε
!!ειε. Μ!! εε!!εε !ε !!ε! Βεερ!!·ε!!εεεεε!νε νε!!!!!!ειεε

!εερ!!!ειε εε!! εε!!! ε!!!!ε!!εε!! νε!!εεεε!!εε Ε!!ερ!!!ειε.
θι!ε!ε!! εεε!! Βε!!!εεε !!ε! Αε!εε!!ε !ε! !!εε θ!!ε!ε!!εειν!ε!!!
!ιε!!!ε! Ατ.!!ειι!ρ!!εεει! νν!ε!!ε! !!ειεεε!ε!!!, ννε!!ε! Με Α!!!
ιεεεε, ινε!!:!!ε ιν!!!!!εε!! !!ε! Α!!!ε!! ε!ειε!!ε!! !!εε!! ινε!.
Με!!! ιν!!!!.

Μεεε! Α!!!ειε!γρεε, ινε!ε!!ε! ε!ε!! εεε!! εεε!! !ε ει!!!ε
!εε ε!!ε!!ε!!εε νε!ει!ε!!εε !!ε!!ε!, εε!!ε!ετ Γ!!! !!εε ε!εε!!!!
τεε Θ!ε!ετεεεεε!εε!! !!ε!ε!!εεε ε!!ε!εετε!!ε!!εε!! εε εε!ε.



!όθ

8ε!ι!ιεεε!!ε!ι Μεε ὶε!ι ιιοε!ι επι ΕΧρει·ιπιειιτ νετειιε!ιτ,
επι άεπ Ε!ιι!!ιιεε άεε ν!!!!!ειιε ευ! άεπ Ρε!ε εε ρι·ϋίειι.
Τετε!ιειιων ιιπά ειιι!Βε Αιιάετε Μεεε εε!ωιιιιι!!ε!ι
εεεειετ, άεεε ειιιεε!ιιε Ρετεειιειι νν!!!!‹ιιτ!!ε!ι !!ιτειι Βετε

εε!ιΙεε νει·ιιιε!ιτειι !‹ειιιιειι. ΙεΙι ε!εάει·!ιε!τε επ πιιτ εε!!›ε!;

ά!εεειι νετειιε!ι ιιπά πω· ε!ε!ε!ι άεε ει·ετε Με! πιιτ άεπι
ΕτίεΙΒ, άιιεε άετ Ριι!ε νοιι 75 ευ! 88 8ε!ι!εεε ιι

ι

εει·
Μ!ιιιιτε εποε. θεε!ει· Μεε κι! ιιεε!ι ε!ει!‹ετε Βεεε!ι!ειι
ιι!Βιιιιε ει!ιε!!ειι, άεπ νειειιε!ι ε!ιετ ειεεειι εεΙπ ιιπειεεε
ιιε!ιπιετ ειι!›_ῇεε€!νι~ι·Νεε!ιειιιρειιάιιιι€ειι, Ηετ2Κ!εριεε εεε.

ιιιε!ιτ Με ινιεάετ!ιο!;.
“

Με. θ πιει; ά!ε θιιτνειι νοιι Ρε!ε ιιπά Δτ!ιιπιιιιε εει
ε!πεπι άετετι!εειι νετειιε!ι. Βεεοιιάετε ιν!εΙιτ!ε εε!ι!ειι εε
πιιτ !ιιει·εει εποε ά!ε Ατ!ιπιιιιιΒι ειι τεΒιεττ!τειι. Τει·
ε!ιειιοιν !ιε!ιειιρτετ ιιειιι!!ε!ι, άεεε ά!εεε εει εε!ε!ιετ

Ριι!εεεεε!ι!ειιιιιΒιιιιε εε.ιιε ιιιινετειιάεττ ε!ει!ιε. Μειιιε
Οιιι·νε Με! άεεεεειι Πιιτεεε!ιιιεεειε!‹ειιειι ιιι άετ Μεεε
ιιιιά Τ!είε άετ Α!!ιειιιε!ιεε, εεεειιάει·ε ει!ιετ ιε!!ι ειπε ετε

τ!Βε !ε!ειιιε Ε.τ!ιε!ιειι€ εε! άεπι ε.!ιετε!Βειιάειι $ε!ιε1ι!‹ε!
(Ιιιερ!τετιειι) επί; εε Με! άεπ Αιιεε!ιε!ιι, ε!ε πειτε ιιι 2

ΑεεειΖειιειι·ιεεει!ιιιιει εετάειι. Ιιι ερειιετειι νειειιο!ιεπ

ινειιιάτε κι! άεε!ιε!!ι ε!ιε!ε!ιτ!!ε!ι πιειιιε Αιιίιιιει·Ιεεειπ!ιε!τ
άεενν!εε!ιειι άετ Ατ!ιπιιιιιε επ ιιπά άε. εε!ι!ειι εε εει! πιιτ

ειιε!ι Ζε !ιεετε!:!εειι, άε.εε ά!εεε άε!ιε! 8ενιεεετιιιεεεειι πιιτ

Αιιεττειιειιιι8 ιιπά ι·ιιεΚινε!εε νει· ε!ε!ι ε!ιι€. 8!ε Β!ἱε!ι
άεπι Αι!ιειιιτγριιε, Με απ· ι!ιιι εει ιεάει· ετεεεετεπ Μεε
!ιε!ειιεττειιΒιιιι€ επ ιιπε εειιιετΚειι. Ψεάιιι·ε!ι πιει· άεε

θεί!!!ι! άετ Αιιετι·επειιιιε ειι1ετε!:ιτ, !ετ Μάι! εοΜ πιιτ
ΒιεΙιετ!ιειτ Ζε ειιι.εε!ιε!άειι, ά!ε ίετ!ε·ε!ιτειιά ιν!εάετ!ιε!τειι

Ψ!!!επε!πιρε!εε ιιιεεειι άεειι εειιιεθειι, ιιπά εεε ά!ε Βετε
εεεε!ι!ειιιι!Βιιιιε εε!!ιετ !ιεττιπτ, εε ειεε!ιε!ιιτ εε πιιτ ειπ
ινε!ιτεε!ιειπ!!ε!ιετειι, άεεε Με ειιει·ετ ιιιι!ιεινιιεετ, ιιι Ρε!;ε
άετ ε!ετ!ιειι νν!!!επεεπειτειιΒιιιιες ά!ε Ατ!ιιιιιιιιε 2ιιπι 'Μεεε
άετ ΑιιεττειιΒιιιιε ει·ιιι€ειι ιιιιά άειιιι εΙε $εειιιιάετετεε!ιε!
πιιιι€, ν!ε!!ειε!ιι. ά!τεετ άιιιιε!ι άεπ ετ!ιε!ιτεπ ιιι!ιετ!ιεπιεε

!ειι Βτιιε!ε άεε Ηετε ειι ιιεεε!ιετειιι 8ε!ι!εεεπ 80ε1°εε!ι!.
Μτά. Ψ!ε άεπι εεει· ειιε!ι εει, άεε !πτετεεεειιιε Ρεετιιιιι
!ετ ιεάειι!ε.!!ε άεε, άεεε ειιε!ι πιει· ειπε ειειτ!ιε Ψ!!!επε

ειιεττειιΒιιιιε Ριι!εεεεε!ι!ειιιι!Βιιιιε !ιετνεττείτ ιιπά ιιεε!ι

!πτετεεεειιτει· !ει ά!ε Πιιι!(ε!ιτιιιιε άεε νει·ειιο!ιε: εποε
εε!πι επεεεετειι€τειι !νε!!ει1, άεπ Ριι!ε ειι νειι!ειιεεε
ειεε. Μτά ετ άοε!ι τεεε!ιετ; ά. !ι

.

εε !εεπιπιτ ε!εε ιιιε!ιτ
επ! άειι Ιιι!ιε!τ άεε ν!!ε!!επε, εειιάετιι ευ! άεε !7!!ο!!επ
εε!εετ επ. Ιιι άει·εττι8ειι νει·ειιε!ιεπ Βειι!!ετ εεετ »Με
άετ ε!πιιιε!!Βε !!ν!!!ε, άειι Ριι!ε ειι εεεε!ι!ειιιι!Βεπ οάει· 2ιι

νευ!ειιεεειτιεπ, εειιάετιι, εεεε!ά άεε θεί!!!ι! άετ Απερειι

ιιιιιιε εάει· εεερειιπ1ετ Αιι!ιιιει!‹εεπι!€ε!τ ειι!` άεπ Βετε

εε!ι!εεέ πεε!ι!ιεεε, εεε ιιιιπιετ ιιεε!ι πειι!Βεπ θεειιπάειι εε
εε!ιε!ι, πετ ειιι ειιιιειιτει· !Υ!!!ειιε!ιιιριι!ε ει!οτάει!!ε!ι.

Απ! Οτιιιιά ε!!εε ε!ε!ιει· εεεεετειι !ιει!τε ιε!ι πι!ε!ι Πιτ

εετεε!ιτιετ ιιιιεετε ει·ετε Μεεε εεειιενεττειι ειι !ιειιιιειι:
Βειιι ιιιτε!!εεεεε!!ε, ά

.

!ι
. νοιι ΑΠεετειι

!`τε!ε, Βε!ε!ιεε Ατ!ιε!τ πετ ειιιεπ !Βιιι!!ιιεε
ειε! Ριι!ε ιιπά Ατ!ιιιιιιπε, εείετιι ειε πιιτ !ιειιι
!!εςειι ιιπά ιιιτειιεινειι !!!'ι!!επειιιιριι!εεε ειπ
!ιειεε!ιτ.
Ι!. Αειιάετιιιιεειι νοιι Ριι!ε ιιπά Αι.!ιπιιιπε εει
άεπ (!ε!ι!!ι!εειιετεπάεπ άετ Εεεε ιι. Πιι!ιιει.
Με 2. Μεεε, εε άεπ Ι.ιιετ- ιιπά Πιι!ιιετεε!ϋ!ι!επ εε
εειιάετε ιιπά εεπετειιτε ρ!ηε!ε!εειεε!ιε Υετειιάει·ιιιιΒεπ άεε

Ριι!εεε ειιτερτεε!ιεε, Ιιειιιι Μι επ άιεεετ $!:ε!!ε νιε! Κετ
εετ εε!ιειιάε!ιι, εΙε ά!ε Μεεε. Ιε!ι ετε!!τε !εά!ε!!ε!:ι ειιιε

Βε!!ιε νοε Οεπι.τε!!νετειιε!ιεπ επ, ιιι άετειι Αιιοτάιιιιιι€ιε!ι
Γτϋ!ιετειι Αιι!ει·ειι, εεεεπάετε ΑΙΜ. Ι.ε!ιιιιειιιι !ε!ετε.
Βιεεε Ι.ιιε!;- ιιπά Πε!ιιειετεειιεειιάεπ νει·ειιε!ιε ετει.τεε!πειι

ε!ε!ι ειε! ε!!ε 8ιππεεεεε!ετε πιιτ ε!!ειιιιιέει· Αιιειιε!ιιιιε άετ·

θεπϋτεειιιιι!!πάιιιι€ειι, πει! Με επι! ά!εεειιι Οιε!ι!εε !›ετε!τε
ειε εε!ιι· ειιιεε!ιειιάειι Πιιτετεεε!ιιιεεεπ νοιι Μειιτε εε
ε!ιεειι. Απ! άεπι !!Ψεεε άετ θεε!ε!ιιεεπιρειιάιιιι€ειι Μεε
!ε!ι πιιτ ιι
ι

ειιιεπι ειιιειεεπ νει·ειιε!ι, ιιι νι·ε!ε!ιειιιω!! ιπ!ε!ι

εειιε επι !.ε!ιπιειιιι ειιεε!ι!εεε, ά!ε εειιειιιιτειι θε!ι!!ι!ε

!ιει·νει·ειιιιιΓειι εεειιε!ιτ, άε Μι πιιτ !‹ε!ιιε τεε!ιτε νν!ιε!ειιιιΒ
άε.νοπ νει·εριιεε!ι. Απ! άεπ ειιάετιι 8!πιιεεεε!πετειι πιιι·άειι
άετειιιιΒε νετειιε!ιε επ ε!!ειι νετειιε!ιερετεειιειι πιε!ιι·!”ε.ε!ι
Μεάετ!ιο!τ.
Με !3ε!ερ!ε! επ ά!εεε νετειιε!ιε ειπε !ε!ι ιιι Πε. 7

ιιπά 8 πιιι· 2 Οιιτνειι επ; ιιι ετεεετετ ινιιι·άε Αεε. ίεετιάει,
ιιι !ετε!ετετ Ρετε!ιε!εειπ άετ νετειιε!ιερετεειι ειιπι Β.!εε!ιεπ

εεεεεειι. Με Πιιιετεε!ι!εάε, ιιειιιειι!!ιε!ι ιιι άει· θτεεεε άετ
Ριι!εειιιρ!πιιάε ιιπά άετ Α!!ιιιιιιιι€, ειιιά πεσει ιιι ά!ε .αιι

8ειι ι“ε!!ειιά.
Αιιε ε!!ειι πιε!ιιειι νετειιε!ιειι ει·Βε!ιειι ε!ε!ι ίε!Βειιάε
νειεπάετιιιι€ειι:

1
) εε! Πε!ιιετεπιρ!!ιιάιιιι€επ:

ε, Ριι!ε!ιεεε!ι!ειιπιειιιιε - !π ε!!ειι Ε'ε!!ειι.

ε, Κ!ειιιετ- ιιιιά Πιιάειιτ!!ε!ι ινει·άειι άετ Ριι!εινε!!επ πιιτ
νιε!ειι Πιιτεεε!ιπεεε!Β!‹ε!ιεε άετ Ριι!είει·πι - ιιι άετ Με!ιι·
εεε! άετ Ε'ε!!!ε.

ε, νετε!ιειεε!ιεπάεε εάετ άειιετιιάεε Βιιι!εειι άετ νε!ιιπι

ειιι·νε -- ιιι ειιιι€ειι Ρε!!ειι; ιεάειιίε!!ε εεει· !πι ε!!;;επιε!
πεπ ιιιε!ιτ ά!ε Τεπάειι2 Ζε ειιι!εειι εΙε ειι ετε!εειι.

ά
,

Βιε Αι:!ιπιιι πε !ετ ιιπτεεε!ιιιεεε!εει·, είε !ιεεε!ι!ειι

πιει.

2
) εει Ι.ιιετεπιρ!!πάιιιιεειι:

ε, Μεεε !ιειιί!Βετ Ριι!ενει·!ειιεεειιιιιιιε, ε!ε Ριι!εεεεε!ι!ειι
ιι!Βιιπε.

ε, Με Ριι!εειιιρ!ιτιιάε Με ετεεεετ, ά!ε Ριι!είετιιι Μεε!
ιιιεεε!8.

ε, Πιε νε!ιιπιειιτνε Με! ε!ιετ άὶε Τειιάειιε ειι ετε!εειι;

ά
, Με Α τ!ιπιιιπε εε!ετ ιπειιε!ιπιε! Ψετ!επεεειιιεπε.

Ηιετειιε ετε!ε!π ε!ε!ι ι
ιι Πεεετε!ιιει!πιιπιιπε πιιτ άεπ

πιε!ετειι Αιιτει·ειι, άεεε άεπ Ππ!ιιετεείϋ!ι!επ εεπετειιτειε

νετειιάειιιιιεεπ επτερτεε!ιειι, ε.!ε άεπ ΙιιιετΒεί!!!ι!ειι. Ι)οε!ι
άε ά!ε ιιι ιπειιιειι νετειιε!ιεπ ετι·εετε Πιι!ιιε!:. Με ενε!·ι!
ειιε!ι εει ει!!επ ειιάετιι Αιιτει·ειι, ι·ε!ειειν νιε! !πιειιε!νει·

Με”, ε!ε ά!ε Με, ινε!ε!ιε !ε!ι ετΖειιεειι !:ειιιιτε, εε !ι!ε!!ιτ
ά!ε ΜεεΙιε!ι!εε!τ άιιτε!ιειιε εεετε!ιεπ, άε.εε ε!ειε!ιετετ!κειι
Ι.εετειπρι!ιιάιιιι€ειι ειιε!ι εεειιεε ε!ε!ε!ιιιιεεε!Βε ρ!ηε!ε!εε!
εε!ιε νειειιάειειιεεειι ειιτερτεε!ιειι ινετάειι.

ΙΙΙ. Αεπάετιιιιεειι νοε Ριι!ε ιιπά Ατ!ιπιιιιιε ιιπ
τει· άετ Ε!ιιιν!ι·!‹ιιιιἔ νοπ Βε!ιιιιετετε!εεπ.
!Νεε ά!ε νειειιε!ιε άετ νετεπάειιιιιι€ειι νοιι Ριι!ε ιιπά

Ατ!ιιιιιιιιε εε! 8ε!ιπιετΖειπρΠιιάιιπΒ εετιι!!!'τ, εε Μεε !ε!ι
άιεεε νοιι άεπ !ιετε!!ε εεερτοε!ιεπειι Πιι!ιιε!ειιιρ!!πάιιιιεειι
εεττειιπ!., πιπ Με ειιιι€ε νετΙιε!ιιι!εεε. πεπιειιτ!!ε!ι ά!ε
ρεγε!ι!εε!ιε 5ε!τε άετ Μεεε, ετινεε εειιειιετε Πιιτει·ειιε!ιιιιι
εεε ειιειιειε!!ειι. Με νετειιε!ιεειιετάιιιιιιε Με· !ιιετεε! ιο!
Βειιάε: Π!ε νετειιε!ιερετεοπ εε.εε πι!! ἔεεε!ι!‹ιεεειιειι Αιι€επ
άεε, ά!ε ειπε Ηε.ιιά ιπι Ρ!ετ!ιγειιιεΗτερ!ιειι, επι ε.ιιάετιι Μπι
νι·ιιτάεπ ά!ε Βε!ιιπετει·ε!εε, ιιιε!ετ εε!ε!ιε νοπ μια Κάπα
!)ειιει·, ε.ερ!!ειεττ. ΙεΙι εεά!ειιτε πι!εΙι (ΜΗ ειιιεε Γετεάι
εε!ιειι 8ε!ι!!ττειιερρετεπεε ιιπά ειιιετ εεεειιάει·ιι ΒορρεΙ
ε!εειιιοάε νοιι πιεε!!ε!ιετ !ε!ε!ιιετ Αιιεάε!ιιιιιιι€, επι Μιιε!ιε!
εειιττεε!.!εεειι ειι νει·πιε!άειι. Πιε 5ιειι!ιε άεε 8ττειιιεε
Κειιιιτε ιιετϋι!!ε!ι πιιτ ειιε!εει!ν !ιεετιιιιιιιτ πετάω. ΙΞε
ινιιι·άε πιε!ετ πιιτ ειιιετ εο!ε!ιειι Ηειεετειι!‹ε ερει·ιετι, άεεε
ά!ε νετειιε!ιερει·εοπ άεπ τεε!ι!; !ιε1Ίιεεπ Βε!ιιπετε εετεάε
εεε!! ε!ιπε ε!!μειιιιε!πε Μιιε!εε!ειιε!ειιιι€επ ετττεεειι !(ειιιιιε.
Μεεε 8ε!ιιιιετε!ιι!ειιε!ιετ νιιεε!ιεε!!ε ιιεπιτ!ιε!ι εει άειι·νετ
εε!ιιεάειιειι Ιιιάινιάιιειι ιιιιά εει ειε ιιπά άεπιεε!!ιειι επ
άεπ νετεε!ιιεάειιεπ 'Μεεε, εε άεεε ε!ε νετ ιεάεπι νετ
ειιε!ι ειπε πειιε Γεετεεετε!!τ ενετάειι ιιιιιεε!:ε.
νει· ε!!επι !‹επι εε πιιι· ιιι ιιιειιιειι νειειιε!ιεπ άε.τειι!
επι, ά!ε ρ!ηε!ε!εΒιεε!ιειι ν!!ιτ!ιιιιιεεε άεε 8ε!ιιιιει2εε νοιι
άεπ Εεεε ετετε άειιεε!εειι !ιεε!ε!τειιάειι άετ Πεεεττεεε!ιιιιι€,
άεε Βε!ιτεε!ιεε ιιπά ε!ιιι!ιε!ιετ ΑΙΤεετε επ ιεε!!ει·επ. Βε
εεΙΙ; ει!εε _ιεάεπ ρ!ει.ε!!ε!ι ειιι!;τετειιάειι Βε!ιπιενε Ζε νει·
πιειάεπ. Ζε ά!εεεπι ΖινεεΚ εειιιι12!ε ιε!ι ειπε ε!!ιιιε!ι!!ε!ι
άιιτε!ι ειπε Ρ!ειιιιιιε ειε!ι ει·Ιι!!εειιάε Ι)ινι!ι!.ερ!εεε, ινε!ε!ιε
άεπ Μπι άετ νει·ειιε!ιερετεειιι εετιι!ιττε; άετ ειεε εεε!
εει·ιιάε $ε!ιπιει·ε ενιιι·άε εε!ειιεε !“ει·εεεεειετ. Με ει· (Με
!~!'ω Μπι.) ειεε ειεε ιιιιετιτεε!ιεΙιε 5τετ!‹ε εττε!ε!ιεε.

ε -εμ4ξ.











Με ιιιει·ειι εειι6τιι;ε Οιιι·νε, ινεΙειιε Μι ινεεειι Βιιιιιιιιιιειιι- ι
;;εΙε επί εει· Τε.ίεΙ ιιιειιτινιεόειεςεΒειι Ιιιιιιιι, :ιειΒι ίοΙΒειιιΙε
νετειιεει·ιιιι€ειι:
Με ειιι·εΙιεειιιιιττΙιεΙιε Ριι!εΙειι€ε κι ειιίειιΒε 6,4 ιιιιιι.
(ι1ιιιιιΜεΙΒει· νοιΙιει· πιει· ειε 6,8 εεινεεειι), ειιειτει· :
5,8, εεεειι Εεεε εει Οιιι·νε ιιιιεεει· Ξ 6,4.
Με ΡιιΙείοιιιι Ζειει ινειιιε ειιεςεερι·οεΙιειιειι Μειοιιε
ιιιιιε, εε ειιιιεειι ΨεΙΙειι τειιιι Με εεειιιιι1ει·ε Ει·ΙιεΒιιιιε
μια Με νοΙιιιιιειιι·νε Μέι 2ιιειει εειιι· εειιι!ιειιε ι·εερι
ι·ετοιιεεΙιε ΨεΙΙειι, ινεΙειιε ιιιιι εει· Ζειτ εεΙινειεΙιει· νει
ι1ειι; ειιεΙειεΙι εΙΙιιιεΙιΙιοΙιεε ΒιιιΙιειι.

Με Αιιιιιιιιιιε: Βεετειιειε ειιιιειιιιιειιάε ΒεεεΜειιιιιευιιε
ειιά νει·Βιιειιιιιι8.
ΜεεεΙΙιειι νειειιιΙει·ιιιιεειι εειεειι ιιοοΙι 4 ειιιιιε, ιιιιιει·
ειιιι!ιεΙιειι ΒεειιιΒιιιι€ειι ειιΓεειιοιιιιιιειιε Οιιι·νειι. ΝΠ· εεΙιειι
ιιΙεο εει ι·ειιιει· Ξειιιιιει2ειιιρΒιιι1ιιιιε
1) νοιι $ειιειι εεε ΡιιΙεεε:

ΡιιΙεΒεεεΙιΙειιιιιιιιιιι8.
ΚΙειιιει·- ειιά ΠιισειιτΙιειινσει·εειι εει· ΡιιΙεινεΙΙειι.

Θει·ιιιεεε ΒιιιΙιειι άει· Υο!ιιιιιειιι·νε.

2) νοιι 8ειιειι άει· Αιιιιιιιιιιι;:

ΒεεειιΙειιιιιειιιιε ειιά ΡΙειεΙιει·νειι1ειι.
Μεεε νειειιεει·ιιιι€ειι ι!εοΙιειι εἱειι ει1εο, Με ειιεΙι εκει
ειιεει·ε ειι ειινειιτειι ετιιιιιι, ν0!ΙΞε ιιιιι εειιειι εει· εει ειι
σ” $νειεε ει·εειιΒιειι ΠιιΙεετεείϋΙιΙε.
Ψνειιεειι Μι· ιιιιε ῇειετ άειι αυτοι Μοεεε Πεεει·ιεεειιιιιιε
ι·εερ. 8ειιι·εεΙι ειΖευΒιειι ρΙιγειοΙοειεεΙιειι ΒτεοΙιειιιιιιι8ειι
πι. Με ΒειεριεΙ ειεεει Αι·τ @εει «Με Οιιινε Με. 9.
(ΒειιτεεΙιι·ει2; ΡεΙΙειιΙειεεειι υιι‹1 Ζει·Βι·εοΙιειι ειιιεε (Πε

εεε). Με Ι.ειιιεε εει· ΡιιΙεε κι νει· άεει 8ειιιεεΙι ιιιι
Ι›ιιι·εΙιεεΙιιιΜ = 6,8 πιει; ιιιιιιιιιιεΙΒει· ιιεεΙι άεει $εΙιτεεΙι
4 νει·ΙιΙ1ιειε ΡιιΙεε νοιι 5,5-6,0. Με εει·ε.ιιί ειπε ΒειΙιε
(8-'7) εεΙιι· εεεευιειιιι νετΙειιεειιει· ΡιιΙεε νοιι 7,1 πιει
ιιιι Βυι·εΙιεειιιιιι.τ, ινοι·ε.ιιί ι1ιε Ι.8.ιιΒε νιιιεεει = 6,Β-6.4
Μια. Ιιιι Μοιιιειιι. εεε 8εΙιιεεΙιεε ειπε ΜΜειιιΒε 8ειιινειι
Ιιιιιιε εει· Οιιι·νε ειιι·ειι ι·εΠεετοι·ιεεΙιε Οοιιττεειιοιι εει
ΑιιιιιιιιιεΙιεΙιι.
Με ΥοΙιιιιιειιι·νε πιει ετιιι·Ιιεε ΒιιιΚειι (Ι.ει2τει·εε ιετ
ιιιειιτ εΙε ειιιιιεΜει·ιειιεειι ΠΠ· εοΙοιιε ΒειΖε ευειιεεΙιειι,
εε. εε ιι

ι

εει· ΜεΙιιιιιιιΙ εει· Οιιι·νειι ι”ειιΙι ειιά θα Με
διειεειι ΒεοΙιεεΜετ Μιά).
Με Ατιιιιιιιιιε πιει ιιιι Μοιιιειιι. εεε ΞειιιεοΙιτει2εε
ρΙϋι.2ΙιεΙιειι Βιιιιι·ιτι ειιιει· ιιιινοΙΙετειιειΒειι Ιιιεριιειτιοιι ειιά

ΒεεειιΙειιιιιευιι€.
Νεεειι ιιιεεει· εειιι· εοιιετειιτειι ΔΙΙιεπινει·ειιι1ειιιιιε ίειιι1
Με ιιι εΙΙειι ειιιι!ιοΙιειι νει·ειιεΙιειι εΙε ειιειεΙιτειιετιεοΙιετεε
Μει·ΙιιιιεΙ νειιιιισειυιιεειι ιιιι ΡιιΙει·ιιγτιιιιιιιε. Ισ ΓοΙΒειιεει
ΤιιιιεΙΙε εει» Μι ιΠεεε νει·ειιεειιιιιεειι νοιι ΙΟ νειειι
εΙιειι, ιιι ινε|ειιειι ειειι (Πε Αεει11εεειιιιΒ εει· ΡιιΙε!ειιΒειι
επι ιιι6ΒΙιεΙιετει· θειιειι1ΒΚειτ ιιιιιεΙιειι Πεεε, Μεσα:
Εε ειΒὶε`ι›τ ειι:Ιι Μει·ειιε ειιιε εεΙιι· ειιΠιιΙΙειιεε νειιιιιιιε

ιιιιιε εεε Ρυ!ε-ΒΙηιιιιιιιιε ιιιιιεΙι ι1ειιι 8εΙιι·εοΚι·ειε.
Με ειιιεΙιεειιιιΜΙιειιε Μιι€ε εει· ΡιιΙεε ιιιιιιιιιι Με εειιι
Βειεε ιιι (Με εΙ!ειιιι€ει· Αιιειιειιιιιιε νοιι Δε ΙΙΙ), ιιιιιι
πιει· εεεε1ιιειιι ειεεε ΖιιιιεΙιιιιε επί ΒεεΙιιιιιιι€ ειιιιεει·
μια ειιεεει·εεννϋΙιιιΙιεΙι νειΙειι€ειτει ΡιιΙεε, ιιεΒειι ινεΙεΙιειι
Μι. Μει!ει· ειιιιειε εειιι· Ιιιιι·2ε ετεΙιειι, εο ιΙεεε, Με σε
ΤεΒεΙΙε πιει, Με ΠΠΤειειιε ενιιιεειιειι ΜεΧιιιιεΙ- ειιά Μιιιι
ιιιε!ρυΙε ιιειεΙι άεει Βειε ειιιειιε.ιιιιιεΙοε ει·ϋεεει· Πει, εΙε νει·
εειιιεεΙεειι.
Εε ειεεΙιειιιι. ε!εο Με εοιιετειιιεε Β.εειιΙιετ ιιειο!ι ιειιιειι

Πεεει·ι·ειεειιιιιιεε-(5εΙιιεεΙι-)ΒειΖειι: θιι·οεεε Πιιιεεε!ιιιεεει8
Κειτ ιιιι Ριι!ειΙιγιιιιιιυε επι ειιιεΙιεεΙιιιιιιΙιεΙιει· νει·Ιειι8
εειιιιιιιιι, ιΙειεει οΓι επι Οτϋεεειιινειι1ειι εει· ΡιιΙεειιιηιΙιτι16ε;
Με νοΙιιιιιευινε πιει ιιι Ηιτειιι 5τειεειι οιΙει· ΒιιιΙιειι Ιιειιιε
θοιιετιιιι2.

νειεΙειεΙιειι Μι· ιιιιι ιΠεεειι Ει·εειιειιιιιεεειι ιΙιε νοι·Ιιει·τ
Βειιεειιι.ειειι, εει ιειιιει· 8ειιιιιει·ιειιιυΒιιιΙειι€, εε ίεΙΙι ιιιιε
εοίοι·ι ειιι εειιιιεεει· Αιιιεθοιιιειιιιιε :ινιεειιειι εειι1ειι ιιι εΙε
Λιιι;ειι. -- Ψνειιιι που, Με εε εεινόιιιι!ιοιι άει· Ρε!! εειιι
Μιά, εεισε ΑΠεειε ΒΙειειι2ειιιε ειιιιι·ιι·Ιιειι, ευ ινει·ι1ειιΜε
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νει·ειιεειιιιι€ειι εεε ει.61ιΙιειειι νοιι ιιειιιειι ριεενεΙιι·ειι.
Με ιιιειειειι ιιιειιιετ νει·ειιεΙιε 2ειεειι ευεεεεριοεΙιειιειε
8ειιι·εοΙιειιιιρτοιιιε, εεε εειίϋι εριεειιειι ινι1ι·ιιε, εεεε εεε
θεϊϋιιΙ εεε 8ειιιεεΙιεε Γιι1Ιιει· οιιει· ιιιτειιεινει· πι· Ρει·
οεριιοιι Ιιειιιιε, εΙε Με εεε ΞειιιιιειΖεε. Μεεεε εε2ιεΙιτ
ειι·Ιι ι1ειιεειιε ιιιιι ω· ιιιεεειΒε 5ειιιιιει2τειπε, Με ιιιειι
ειε ιι
ι

ειιιιΙιεΙιειι νειευειιειι ιιιιι ειιινειιεειι Κειιιι.

Με ΡιιιιΙιτ εει ινεΙειιειι ίει.ειΜε Αιιι:οιειι, ινεΙεΙιε εεε
ΡιιΙε ιιι εειιιει· ΒειιεΙιιιιιε ευ ρεγειιιεειιειι Ζτιετειιεειι ιιιιτει·
ειιεΙιτ Ιιειιειι, ευΓιιιει·Κεειιι ιιιειτιιειι, Ιει ιΠε Ο ε ννϋιιιι ιι ιι€.
ΑιιεΙι ιιι ιιιειιιειι νει·ευεΙιειι ιιιιτ 8ειιιιιει·ει·ειΖειι Ιιειιιε Μι
ιειειιΙιειι ΟεΙεεειιιιειτ ιΙιεεε ευ ΒεοΒεειιτειι. Πιιά πιει·
Μπι Μι 2.ιιι· Πεεει·ιευΒιιιιε, εειεε εεε, εεε ινιι· θειι·ϋΙι
ιιιιιιε επι $ειιιιιει2 ιιειιιιειι, Με ευ ειιιειιι Θεινιεεειι ΒιιυΙε
ιιιι εΙΙιιιεΙιΙΙειιειι νει·εειιινιιιεειι εεε ειιειι `ιιεεεΙιι·ιεεειιειι

θειιι·εεΙιεΕεετεε ιιιιι εειιιειι ννιι·Κιιιιε,ειι εεειεΙιτ.
Με ει€ειιιΙιεΙιε Βειιιιιειιιεεειιοιι Μειω. εεεεεειι εοΙε.ιιΒε
ιιεοΙιινειεεει·, εΙε εει· 8ειιιιιει·2 1ιεειΙιευρτεΙε εοΙε!ιει· ινειιι·

εειιοιιιιιιειι ειιά. Ιιι εεινιεεειιι Βιιιιι ΓιειΠειι Ιιϋιιιιειι Μι·
ιι.ιιεΙι νοιι ειιιει ενιιΙΜεΙιειι θεινόιιιιιιιιι; ειι δειιιιιει·2ειι

ερι·εοΙιειι, ειπε ιιιϋεεειι Μι ιιιιε Με ειιειεειινε δειτε εει·
8ειιιιιει·2επιρΒιιειιιιε ειινιιε ιιεΙιει· ειιιεεΙιειι.
[Με ιιιεεειιΜιεΙιειε εει εὶεεει ιετ εει Οοιιιι·ει.ει εεε εεε
ειιιιι·ετειιιιειι Ζιιειε.ιιάεε ιιιιι ιΙειιιιειιι€ειι. ιιι ινεΙεΙιειιι ειειι
Με ΙιιεινΜιιιιιιι ιιι ιιιεεειιι Αιι€ειιεΙιεΙι ΙιεΓειιε.
8ο εειιειι ω, ιΙεεε 8ειιιιιει·ει·ει2ε, ινεΙοΙιε ιιι Ιιιιιιειι
ΖεΜιιτει·νε!!ειι επ ειιιειιι Κϋι·ρειΒειιι·Κ ερρΙιειι·τ ινειεειι,
ΜΗ ινειιι€ει· εεΙιιιιει·εΙιείτ ει·εοιιειιιειι, πω! Με ]ει1ειιι



ΜΒ

ε$ετΙιει·ειι Βειε ειπε ετειι·Ιιε Νεοπεπιρπιιππιιε, ιι
ι

Ροιιιι
ειπεε ιιι·εππεππειι θεϊπΙι!ε, επ πει· Ιιεττεπεππεπ 8τεΙΙε πιι
ι·πεΙώΙειΙιτ, ινε!ειιεε επεπ πεπ Οοπιι·εει πιιτ ε" ειπιι·ετειι
πεπ 8εΙιπιει·2ειπρπιιπππε νει·τιππει·ι. Με ΌεΚειιιιΙ:0 ρενε1ιο
μπνειεεΙιε θιεεετε Με εΙιειι ειιεΙι πιει· εειιιε θιεΙιιιιι€, πειεε

_ι
ε

ει·πεεει· πει· νοι·ιιιιιιπεπε Βει2, ειιεΙι ιιιπεο ει·πεεει· πει
ΙιιππιιΚοιπιπεππε εεἱ11πιιιεε. ππι ΒΙειεΙι ετειΙι ειπρίπππειι
επ ινει·πειι.

Με εει εΠεπ ρενοΙιοριιγειεεπειι Πιιτει·ειιεΙιιιπεεπ, εεΙιεπ
Μι· ειιεΙι πει πεπ ιιιιει·ιεεπ Με Αιιίιιιει·ΙιεπιπΚειτπει
νει·ειιειιερειεοπ ειπε ει·οεεε ΒιιΙΙε εριεΙειι. ΠοεΙι Ιιεππ ιπι
πιει· πιιι· Ιιιιιε επί ειπιπε πειιιιιι ιπι ειι€επ Ζιιεειιιιιιεπ
ΙιειιΒε ετεΙιεππε θεπιππιεεπετεππε ιιιιπ Με πει πεπεεΙΙιεπ
ειιιΠ.ι·ετεππεπ Αεππει·ιιπεειι νοπ ΡιιΙε πππ Απιτπιιπ8 πιιι
ινειεειι, ινε!εΙιε Πιτ Με Βειιι·ιΙιει!ιιιιι; ρΙΜΙινειιιομεριιι
εεΙιει· Οπι·νεπ πΙιετΙιε.ιιρι νοπ Βεπειιτιιπι; ειππ; εε ειππ
Μεε Με Ζιιετπιιπε ειιεειΙιεΙιει· Βιινιιιτιιπε οπετ
Βι·ι·εΒιιπε πππ νϋΙΙΙΒει· ΟειππτΙιετιιΙιε.
Ιπ Με. 10 εεΙιειι πιιι· ειπε θιιι·νε, ινε!εΙιε ει·ετετειιι
Ζιιετε.ππε επιερι·ιεΙιτ. Με νει·ευεΙιερειεοιι, ινε!ε!ιε πιπ
8εεεΙιΙοεεεπεπ ΑιιΒεπ πε εειεε, ει·ινει·τετε ειιιεπ 8εΙιιιιει·ι
ι·ειε οπετ ειπε ππε.πεεπειιιιιε Πεεειι·εεειιιιιιε, οΙιιιε ευ
ινιεεεπ επι” ινεΙειιεε ΒιιιπεεεεΜει πει· Με ειπινιι·Ιιεπ
ινετπε. Πιο Ι·'οΙΒε πενοπ ννε.ι· πεε Βεετιειιειι επί _ιεπειι
Ιειεεετεπ νοι·θεπε ιπ πει· Ρει·ιρΙιετιε πεε Κει·ρειε επ
εεΙιτεπ, πιπ τεειιιπειιιε Με ει·ετε ΑιιΓιτετειι ω. πιοΙιειι
πειι 8επιιιει·εεε ινειιιπεπιπεπ επ Ιιπππεπ πππ πεπιεπτειιι·ε
ειιεππ επ ι·εεΒιι·ειι.
Ηιετ Ιιε.ϋειι ππι· εε εΙεο πιιτ ειπει· ιιιιιιιει· ννιεπει ειπε
ιιειιε πιιτειι ιΨιΙΙεπειπιριιΙεε ιιπτει·ΙιεΙιεπεπ, π

.

Ιι
.

εετινεπ
ΑπΓιιιει·ΙιεειιιΚειτ 2ιι πιιιιι, ΙΞε ει·εεΙιειπτ πειππεειι εεΙιι·
ινε.ιιι·εεΙιειπ!ιεΙι, π:ιεε πειε @πει!ειιπε πεε Ει·ινε.ι·ιιιιιεεεπεετεε
εετε.πε επί πεπ ίοιτινε.ιιιεππεπ ινιΙΙΙιπι!ιεΙιεπ Βρεεπιεπ πει·
ΑπΓιιιετΙιεππιΚειτ Ιιει·ιιΙιτ, ινε!εΙιεε πιιιεΙι εειπε ΙιεετεππιΒε
π'ιεπειιιοΙιιπε ειιιιιιπειιπ πππ πεπιιι·ειι ιπι ΙιοΙιειι θι·επε

ιιιιΙιιε1ετιεπεππ ινιι·Ιιτ. Βιε ιιετνπε-ιιπι·ιιΙιιεε Οιιι·νε (Επι. 10)
εριεε·εΙτ Μεεεπ 8εεΙεπειιετεππ πιιτ. €ιπεετει· ΒεπτΙιεΙιΙιειτ
ννιεπει·. Βει· ΡιιΙετΙηπιιπιιε ει·εεΙιειπι ειιιιΐεΙΙεππ ινεεΙιεεΙππ,
Μι εεΙιεπ ΡιιΙεε νοπ 53,2 πππ πεπειιεπ εοΙεΙιε νοπ 8,0
πππ 7,0 πππι. Μεεε. Βιεε ερι·ιεΙιτ πεεΙι πεπι οΙιειι (επ
Ιειεε!ιεΙι τειπ ἱπτεΙΙεετιιε!Ιει· ΑΝιειτ) εεεεετεπ πιι·εει: Μι·
Με ΑππεΙιιιιε ειειιΒ ει·πειιιει· ΨιΙΙειιειιπριιΙεε. Με νοΙιιιιι
ειιι·νε πιει πιιτ ει·πεετει· ΠειιτΙιεΙιΙιειι: Με τεεριιειτοι·ιεεΙιειι
8ειιινεπΚιιπεειι. Μεεε Ει€επεεΙιείτ ιει ΙιπεΙιετ εΙιει·ιιΜε
τιεπεειι ΗΜ· πεπ επεείπιιι·τεπ Θεπιππιε2ιιετειιπ. -- Με
ΑτΙιπιιιπιι; κι ιιιιιεεε1ιπειεειε πππ »πιο οπειεπεειιΙιεΙιει· ιιππ
ι·εεεΙιει·.
Με πιτεετεε θεεειιετϋεΙι πππι ειιεπ πεεειιι·ιεΙιεπεπ Ζυ
ετεππε ει·ειειιτ ειεΙι πει· “πιω” Θιειιιπτ.8ει·ιιΙιε.
Βιε Ρυ!εειιινε νει·Ιειιιτ Ιιιετιιει επ ΒΙειεΙιιιιεεειε ιιππ οΙιπε

ιιεεριι·ε.τοι·ιεεΙιε 8εΙιινεπΙιιιιι€επ, Με πιιι· εε ειπε. ιπ πει·
Επι. Ι εεΙιεπ. Ι)εεεΙειεΙιεπ κι Με Απιπιιιιιε Ιεπεεειιι ιιππ
ΒΙειεπιπεεει8.
Ζπιιι 8εΙιΙιιεε εει παπι Ειπε ει·ινειιιιτ, πεεε ειιιιΒε πει
Βεεετιοπεπ επι' $εΙιιπει·ετειπε Με επ ειπειιι εεινιεεεπ Οιτεπε
πει· εροιιιεπειι ΠπτετπιπεΙιιιιιε ειιΒε.ιιΒΙιεΙι ειππ; επεεει·
πεπ εΙΙΒειιιειπεπ ΜιιεΙιεΙειιεΙιιιππεπ, Με πιεεεε ιιι ειπε πειπ
ιιΙΙιει;Ιιειιεπ Ι.ειιεπ ΙιεΚειππτ Μ, ειιιπ εε παπι Με νοπ ιιιιε
Ιιετι·εειιτειεπ Βεπειιε εειτειιε πει· ΔιΙιιιιιιπΒ. ννιι ιώπιιειι
ιιιιε πει πιειιι. εΙΙευειετΚεπ Βει2επ πιιτ Ει·ίεΙε ΙιεπιπΙιεπ.
Με ρΙΟΜιεΙι ειπιι·ει:εππε Ιπεριι·ιιτιοπ, ινεΙεΙιε Μι· Με·
ννιεΙιτιεετε Β.εεειιοπ επί 8εΙιπιει·πειεε Ιιειιπεπ Ιειπτεπ.
πππι ειπιι·ειεπ επ Ιειεεεπ. εοιιπει·ιι ιιιιιιιε ινειτει· επ επιιιιεπ.
Με ειεΙι πει εοΙεΙιει· Ππτει·πιπειιιιπε εεΙιι· εεΙπ ειπετε!!επ
πεπ ΙεΙιιιεΗεπ Πιι!πει.8εΓπιιΙε Ιεεεειι επι ειπε ετΙειεΙιτει·ππε

ι

ινιι·Ιιιιπε πεε ιιοι·ιπεΙειι ΑΜειιίεε πει· Βεπειε εεπΠεεεεπ.
Ια Μεεει· ΒιεεπεεΙιεΓτ, Με ειιΒιεετινε Ι.ιππειππεεπιΜεΙ,
Ιιεπειι εΙΙε Βεπεκε οπεπἱιει· ειπε ιι·ειτεεπεππε Βεπειιιιιπε
Μ· ιιπεει· Ι.εΙ›επ πππ ΨοπΠιεπππειι.

Ιτι ΓοΙειεππε ειιιΖε ίεεεε ιππ Κιιι·2 Με ιι·ἱ0ιιτι8ει·επ Βε
ειιΙτετε πιιει Ριιιε- Με Λιιιιιιιιπεενει·εππετυπεεπ ειιειιιιι
πιεπ, Με ειε ειεπ ειπε Μεεει· Πιιτει·ει1επιιιι€ πππ ιιι Βε
ι·ϋεΚειι·Ιιτιπππε εππει·ετ Αιιτοτειι ει·εεΙιεπ.

1
) Βειιι ιιιιεΙΙεετιιεΙΙε Αι·Ιιειτ πεειππιιεει Με Βιιιτειι·ειι

Ιειι.ιοπ, εοίει·π ειε ιπτεπεινει· Α”. Μ, π
.

π
.

πιιτ ει.ει·Ιιεπ
πππ Ιιειιίιεεπ ννΗΙεπειιιιριιΙεεπ ειπΙιει·πιειιι.

2
) Μεεε Βεειππιιεειιιιε Ιιεετειιτ. ιιι ει·ειει· Ι.ιπιε ιπ

Αειιπετιιπε ω. ΡιιΙει·Ιινπιιπιιε, ιιιιπ πινει· ιιι ΒεεεΙιΙειι
πιειιπ8.

8
) Ιπ ΙιπΙιει·ειπ Μεεεεε, εΙε επεετίι·ειε Ζιιετιιιιπε, ινιι·Ι(επ

εεΠιιιΙειιετοπτε ειιΓ Οιι·ειιΙειτιοπ πππ Απιιιιππε.
@Με Α” Μεεει· ΒεειπΒιιεειιπε ιετ ίεει. Ιιεει.ιιπιπι. πιιι·ειι
πεπ ΟΙιει·ειΚτει· πει· ΟεΓπιιιεΙιετοπιιιιε.

π
) Ππιιιεπιετοπτε ΟεΓΜι!ε 8ειιεπ πιιτ ΡιιΙεΙιεεειιΙειιιιιειιιιε,

Ριι!ενετΙι!ειπει·ππε πππ ΑιιπεΙιπιε πει· ΒιιιιΠ1ΙΙε πει· Βιιτι·ε

ιπιτετεπ ειππει.

θ
) Ι.ιιετΙιετοιιτε ΘιεΠΙΙιΙε 2ει€επ Τειιπεπε ιιι πεπ επτ

Ε.ιεεεπεειετεπ Ιπι·εεΙιειιιιιιι€ειι, οπει· πεπιειπ ειεΙι ννεπιεετεπε
πειιεπ νπΙΙιεει· θεπιππιτππε.

7
)

ν0ΙΙιεε θιεπιππιει·ιιΙιε Με επει·ιιΜ.ετιειι·τ πιιι·εΙι θπεἱεΙι

ιπειεειΒΚειιι εοινοΙιΙ πει· Οιι·επΙεποπε- Με ειιιοΙι πει· Κεερι
τε.Ι.ιοιιεειιινε ιπ μπει· Βεεὶειιιιπε (ΒιιντΙιιιιιιε ιιιιπ Ροι·πι).

8
) Πειππιιιεει·ι·εε;ιιιιπ (Ει·ννε.τιιιπ8, 8ρεππιιπει, Μεε Απεει)

επεεειπ ειεΙι πυι·ειι Ππι·εεεΙιππεειεΙιειιεπ πετ Οιιι·νεπ ιπ

μπει· ΒεειεΙιιιπε; ειπε πει εοπειεπτεειεπ ΕιεειιειπππΒειι
ειιιπ πειιπὶειιε ι·εεριι·ετοι·ιεεΙιε 8εΙιινεπΙιιιιιΒεπ πει· νοΙιιιιι
ειιινε.

9)13ιε πιιι·εΙι 8ειιιπετε, οΙιπε εεϋτειιπεπ Νεεεπεπεετ,

Ιιει·νοι·εει·ιιΓεπεπ νει·πιιπετιιπ8επ ειππ πεπειι ΜεεεΙΙιειι,
Με Με πει· ΠπΙπειεεΓπΙιΙτε πΙιει·Ιιευρτ (εΙειεΙιεπΙτιε επί
ινεΙειιε ννειεε Μεεε ει·πειιιιι ινιιι·πεπ).
10) Βειιι·εεΙι επεεειτ ειειι ιιι εεννιεεει· Βε2ιεΙιιιπ8 ιιι

πειιι 8επιπει·2 επτεεεεπεεεετ21ετ Ψειεε; Μεε ειιιιι·ειΜει·ι
επεεπειε Μει·ΙσπεΙ Μ. Αιιινιιιιπιε πεε ΡιιΙεεε πιιτ ω
'Ι'εππεπε επι· νει·Ιειιεειιιιιιιππ.
ΙΙ) Βε!ιτιιει·πτει2ε ι·ιιΓειι εοΙειιι;ε ι·εεριι·ετοι·ιεεπε πππ
νεεειιΙειιε νετεππει·ιιππειι Ιιει·νοι·. Με πει· 8ειιιιιει·2 πΙιει·

Ιιειιρι Με εο!εΙιει· ρει·ειριι·ι. ννιι·π.

Π) Ι)ει· θιτεπ πει· Ιὶειιετὶοιι επί 8επιπει·2ι·ειπε ι·ιεΙιι.ει
ειεε πεεΙι πειπ θιτε.π πει· ειιιιιεετινεπ 8ειιιιιει·2επιρπιιπππε,
ινιε Μεεει· πιιι·ειι πεπ ειι€επιι!ιεΙιΙιεπεπ ρενειιιεειιειι Σπ

ειεππ (ΑπΓιτιει·Ιιεεπιπειτ. ετινειεε εεΙιιιιετ2επΙΙεππε Μεπἰ

εειιιιεπτε Με.) ΙιεΜπει; Μ.
18) Πιο ιεπεεωιιεεΙιειι Κεεειιοπεπ επί 8ειιιιιει·ει·ει:ε
νοιι 8ειτειι πει· Αι.ιιπιιιιιε ειππ Με επ ειπειπ Βεινιεεεπ
Θιι·ε.πεω· ννιΙΙΙπιτΙιεΙιεπ Ηεπιιιιιιπε ειιεεπεΙιε!ι. Βιε ππι
εοΙεΙιει· Ηειππιιιπε νειιιιιιιπεπεπ ΠιιΙιιετ8ει“πιιΙε ειιι·εεΙιειι
Πιτ πεπ ει·ΙειεΙιτει·ππεπ Οπει·εΜει· πει· 8εννϋιιπΙιεπεπ
8ειιιπει·ει·επειιε.

ΙΛτει·ιι.τιιι·νει·πειεΙιιιιεε.
Αιιιιτιπ, 8. Πειιει· πεπ Τοπιιε πει· Βιιιτι;είεεεε πει Βπ
ινιιιιιιιιΒ νοπ Ψει·ιπε πππ ΚεΙιε. ΖειιεεΙιι·. Γ

.

ΒιοΙοειε
ιεε7, π. ιε.
ΑπεεΙΙ εππ Βιιιιοπ Με. Ι.εππεπ. 'Με οι·πεπιε επεει.ε
οί επι·εεεεΙε :ιππ πιεειΒιεεειι1ε επιιιιιΙι.Ρενειι. Βεν. Νειν
Υοι·Ιι. 1806.
Βιπει. ετ Οοιιιτιει·. ΟιτειιΙεποπ εε.ριΙΙιιιι·ε πε Μ. ιιιε.ιπ
πεπε εεε ι·εριιοι·τε ενα: Ιε. ιεεριι·ειιοπ ει. Ιεε εετεε ρεν
ειιιπιιεε. Ι.°Απιιεε ιιενεΙιο!. 1885.

Βιπετ ετ Οοιιι·Μει·. Επεετε πε ιι·ενειιΙ ιπτε!ΙεειιιεΙειιτ
Πε ειι·ειιΙεποπ εειρι!Ιειι·ε. Πιιπειιι 1896.
Βιιιετ ετ Οοιιι·τιει·. ΕΙΤεειε πεε ειποποπε επι· Με οιι·
ειιιιιιιοιι. Ιπιπειπ 1897
ποτε. 8επεειιιοπ ετ ιποιινειιιεπτ. Ι887.

Ε
'

ι·ε πε οιε- Ε
' πεπ οιι. ΒεεΙιει·εΙιεε ειπιιιιιιιεε ει ειρετιιπεπ

τεΙεε επι· Ιεε ιιιοιινειπεπτε εΙτετπετιίε π°ειιρεπεἰοπ ετ πε
τεεεε:·τειπειιτ πε εει·νειιιι. .Ιοιιι·ιιιιΙ πε Ι°Αιιετ. ετ πε Μ.

ΡΙινε. 1877.
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(11ε1. Εεεε.1 ε111Ιεε οο1111111ο11ε11Ι1γε1ο1ο811111εε11οΙα 11ε11
11111.1111111,11ε Ρ11γε1ο1.11ο1111.οτ 1111111111.1881.
1111111111111Οο1111ε. Βεο11ε11:11εεε111 1

1
1

ο111:111ε111ο11111

111Ι11111ε1111112Ι'11ο111111ε,1
.

1111111111111 11οι1νε111ρρ11.1ε11
111ε11ε111οε11ιρ1111111ε.Α11:111ν1111ΡΙ11ε 11ο1111.111 1111111.
1894.
Ηο·111111111ο11·11. Ο 1111111111ρο.1111ρ11111ε1111111111ο111111ε111.
1111111111111111111111111οογ1111ο111οο11ο11111111ε.11ο11·111111.111111
11ορ11111111.Ο.-11ε1·ερ6. 1885.
Κ1εεο11·, 111. νε1ε11ο11ε1111111111111118ρ111111111ο1111111ο
111ε1ε11111111111ε0111111111εγο111ε1:11εΒ11ε81111811ε1νο18ε
1111ο11ε11νε15.1111ε11111εο1111εεΒ1111111111:Ι1εε11ε1111Μο11εο11ε11.

ΡΙ111οεορ11.8111111111.1111.Χ!. 1895.
Κ1αερε1111. 13εερ1ε1:111111ε11ε1 111ε1°εο11ε11
81:111111111'ε.19.11111111:11ε111.Β11. 196, 11118.50.

11111811, Ο
.

Πε11ε1 θε11111111ε11ε1νε1.11111Βε111887.
Ι1ε11111111111,11111. 11111Η1111ρ111εεε1πε11εε 111ε11εο1111ο11ε11
11ε11111Ιε1ε11ε11ε.1892. 1

Μ11111ε8112211. 11ε1 Βο11111ε11111Βε21ε11111182111111111111ε

ε12ε118111111111111211 11ε1 Ηο1211ε1νεε11118ο11ρο11111ε111ε1Ι
8111111111.Βε1ε111.11118ο111111111°ε11111111.18117, 1

1
.

1611.
11111111.11111111111ε111111111811.1:11ε11εο11ε1811111εε1ε1Ζε11ο1
Ρ111ε111111Α11111111118.ΡΙ11111ε.8111111111.11111.ΧΙ. 1895.
Μοεεο. 8ο1111111111111ονο111ε1ο11ο11ε1 11111111111 1111111
111ε111111ε1ν11ε1ε11118.11ε11'11ο111ο.Αο1111.11ε11εε1:1ε112ε 1

1
1

Το1111ο.11οΙ. Χ!. 1875.
Μοεεο. Β1ε 1)1181111ε111111εεΡ111εεε.1879.
Μοεεο. 11111111·11ε11Κ1111εΙ11.11111εεΒ1111εε1111111ε11εο11Ι11:11ε11
8111111111.1881.
11οεεο. 111ε11'111·1:111.1889.

Ν1111111111111.Ο. 13111Ε111ερ11ε11ο11111εε11ο1111ε1111ε11111111ε

111111111ε1111ε11111111!.1111Ε1111111εε11111Ρ111ε1111111111111111
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πιο

ι·!ε!!ειι ιι!εετ!ι·ειιεειι δε0ιιιιιειειεεεει· ειεει ε!ιει·!ιιιιἱεε!ιειιΑιτω
ειοε. Βε !ιοειιιε ιι!!εε!ε!!ε ειιι νειεεε!ιε εεε' Νιιιιιιι ι·εεε πιει·ω. Πε!ιει ενιιι·εε !ιειιιε εεεεεε !ιιι'εεειοεε!ιτειι!ι!ιειωε νοι·!ιει·
@με εε, ειε Κι·εε!ιε ινει· ιιιε!ιε !ιιιε!ιε!ιειεο!ι.Αεί εει· Ηιι.ιιε
!ιεεεειι ειιε!ι ειιιιιιι!ε ειιιε ειιι!'ιιε!ιεΡιιτριιι·ιι. ο!ιιιε ε!ει”ει·εΙιι
!!!ει·εε!οιι. Βε ννιιι·εειι Ριιιεε!ειιιςειι Με Με Με 8ρε!ιιεε·ειι
ιιιιε Κε!! !ιγρει·ιιιεει.τειιιο.νει·οι·ειιεε. !)ιιι·ε.ιιε!ι!!ε!ιΡετ. !ιιιιιι·ει·ε
Ζεἱε εστι ιιιιε ειε!!ιε ειο!ι ει·εε ιιιι ειιιιιιιιι· νν!εεει· νοι·. Π”
Π!ειιε νιιιιι·,Με ειε” ειιιειι !ι!ειιιειι ειπεπ επι !ιιιιεειειι Με,
νετ!ιει!ε πιιε εεει·!ιει· Νει·!ιεε!ιι!ειιιιι; ιπι νοιιεετειι
'Γ!ιε!!, ινε!ε!ιε_ῇε ε ε ε ε.ε ε !ι Η ε ιι ε ε ρ ει· ι· ε νει·ιιι·εεε!ιεε.Βρε·
ιει!ι!ε εεε ειιιιιι ο!!!'ειι!ιει·ειε Π!εει·εε!οιι ιιι !!ιι·ει·ίτε!ιετειι Λεε
εε!ιιιιιιιι; ινιεεει· εεε εεεεεεεεεε.
Μεειιιι.; ει·ιιιιιει·ε ιιιι ειιιειι νοιι ι!ιιιι !ιεοεεε!ιεεεειι Γε!!
νοε Ριιηιει·ε ινει·ϋεειιε!ἰε!ιε ιιι εει· θε. Ρεε. ιεεε. Ψοε!ιειι
ει:!ιι·.).ιιι ννε!ε!ιειιι ειε εεινε !ιιιιιετε!!ει·,ςι·οεεει·Ριιι·ριιι·εεεε!ι
εεε' εει· Βι·εεε Με εεε ειε Β'ιιεο!εειιιιε;ιεεεεε 2ει·εε!. Βο!!εε εε
ε!ε!ι ιιι εειιι !ι!ει· νοι·εεεεε!!εειι Ρε!!ε ιιιε!ιε ε.ιιε!ι ιιει !ιε.ειιιοι·ι·
!ιεΒιεε!ιε Ιιιε!ει·εειοιι εει· Βε!ι!ειιιι!ιεεεπιιε ιιεο!ιε'ο!8ειιεειιιεειιι;
ι·ιιεεεεεε Ζει·ίε.!! ι,ιε!ιειιεε!ε!ιει.!ιειι?
Βιιιιιιι !ιεεννει!'εΙεειε ιιιει·ειιι·ιε!!ε Νεειιι· εει· ΠΙοει·ειιοιι;
!ιει εειιι ιιιιειει·Ιιιιι ι·εε!ιε !ιει·εεεει·,ςε!ιοιιιιιιειιειιΛ!!ιςειιιειιι!ιε
εεεεε εει· Κιεε!ιειι ιιιειι· εε !ειε!ιε εε εεεε!ιινιιι·ιεειιι Ζει·ι“ιι!!
Με εει· Πεεεεε!ι!ειιιι!ιεεε εε!ιοιιιιιιειι εειιι; ιιιιε Βεεεειιιιιε εεε
Λ!!Βειιιειιιιιε!!ιιεειιε πιιε εε! ειιιερι·εε!ιεεεει· Τ!ιει·εριε !ιει!ε
εεε Π!εεε ο!ΐειι!ιει·ε!ειιι!ιε!ι 1ε!ε!ιε.

Η ι ι· ε ε!ι ιιιειεε ε!ειο!ιε'ε!!ενοει Ωεεε!ιε!!!ιει·Με ιιι·εε.ε!ι!ιε!ιειε
Ποιιιειιε !ι!ει· ει!ιεε!ιειιεε !ιεειιειι· ειε εε! εει· !ιεειιιοι·ι·!ιιιιζ!εε!ιεε
Βιιιι!ιεεε ιεεειιι'ε!!ε νοι!ιιιεεεεε ι/ει·ειιεει·εεε εει· Βιιιειιι!εε!ιειιι.ι·
μπω εει· Βιιιεεε!ιειιε· ειεει· εοΙε!ιεε Αεεειιοιι εει· Μειιε
εε!ι!ειει!ιεεε, ειε ειιι·ε!ι ειε ινιεεει!ιο!ιειι 'Ι'ι·ειιιιιειι πιιε νει·
ειιι·ειιι!ειιιιεεε !ιε!ιε Βεεειι ειιε Κειιειι Ιε!ε!ιε πιιι· Π!εειιιε!οε
εεε θιιιιιει·εεε εε!ιι·ιιε!ιειι·!ι·ε.

Α εεει·ε: Ι)ιιε Βι!ε, ννε!ε!ιεε'Ι"!!ιιιε ιιιι Οεεε!ιει· εε εει·
Κι·εε!ιειι ειι!ι, ει·ιεεει·ε ιιι εει· 'Ι'Ιιεε ειε Νοιιιιι. Αεειι!!ειιε "Με
εε ιιιιι·, ειιεε εει· Ρι·οοεεε εεε' ειε Βε!ι!ειιιι!ιεεε!ιεεε!ιι·ε.ιι!ιε!ι!ιε!ι;
εειιιι Νοιιιιι ιεε ιιειιιει· ρι·οΒ·ι·εεεινεεε Πειτε ι·εε,ιε!ιιιε.εειεεεε!ι
εε Ζει·ειει·εεε· εει· Πιιιιε, εε ειιιιεεεε!ιιιεειι !)είεεεειι εεε Νετ
!ιειι ιιι ε!εεει·. Αεεεει·εειιι !ιιοιιιειε Νειιιε. εε! Βι·ννεε!ιεειιειι
ιιιε!ιε νει.
Η ο ε ι·ε ο !ι ε! ιιι ει

.

ιι ιι !ιεεειιεεειιι.εεεειιε!ιει·,εεεε ε.ιιο!ιΝοιιιιι.
ιιιιειιιι!ιιιιεννειεεεεε' ειε Βε!ι!ειιιι!ιιιιιεεεεε!ιι·ε.ε!ιε !ι!ειεειι !ιε.ιιε;
ει· Με ε!εειι Ρε!! 8·ειιιιε Βεο!ιιιε!ιεεε,ιιι ννε!ε!ιειιι Νοιιιιι ε!ε!ι
Πιε!ειιιειιι Κιιιι!ιεε ιιιι Αιιεε!ι!εεε εε 'Ι'γρ!ιεε ειιειινιε!ιε!εε ιιιιε
εε θειιιι;ι·εειι εει· ννειι,εειιεο!ι!ειιιι!ιεει, πιιε ΠεΙιει·ιι·ι·ειίειι εεε'
εεε Κιεεει·, πιει-ω, _ιεεοε!ιο!ιιιε Ρει·ι'οιεειοιι ειιιε!ι ειε Ηιιιιι.

2
. ιν!εειιιι!ι·οιν ιιιειι εε!ιιειι εεεε!ιειιε!;;τειι νοι·ιι·ιιε:

«Πε!ιει· ειε ερεειεεε!ιε 'Γ!ιει·εριε εει· Ρεει»,
ερεο!ε!! ε!ιει· ειε ιιοεινε Ιειιιιιιιι!ειι·ιιιιι; εει·ε!ι ειε
εε .‹<Ρεεε!γειρ!ιε» πιεσε ΗιιΠ!ιιιι.

ι ε.!ιτειιεειε Βειιιι!εειε εει· Βε!ιιιιιε!ιιιι,ς Ρεει!ιτιι.ιι!ιει· πιιι
εειιι Ρεεε-Ηε!!εει·ιιιιι !ι!ε!ιει·ιιοε!ι 2ινε!ίε!!ιεεε ειπε, !!εεεειι εε
ι·ειεε ροειεινε Βιεε!ιιιιεεε νει· !ιι!ιεειιε πιιι”ειε εεεινε !ιιιιιιιιιιι
ε!ι·ειιε !ιιε!εει· Βενε!!ιει·ιιεςειιιεεεεε ειιι·ε!ιΗ :

ι ι ι Η ι ιι'ε«Ρ ε ε ε·
!γιιιιι!ιε». Α!ε ειε Ρεεε ιε Ιεειειι ιιιιΓετεε, ιιιι!ιιιι Ηειι'Γ!ιιιι
εειιεε!!›ειι θεειιιι!ιειι, εεε ει, ε!!ει·ειιιε;ε πιιι εννειι'ε!!ιεεεειιι
ρι·ιιεε!εε!ιειιιΒι·Γο!Βε, εε!ιοε εει· Ζειε εει· ()!ιο!ει·ειεριεειιιιενει·
ι'ο!ιςε!ιεεεε, νιεεεει·ω. Με Ρι·ιιιειρ εειιιει· Μει!ιοεε ιιεεεειιε
ειιι!ε, ειιεε ειε ι.ιιεινιεεεεΩεεεεεει ειιιει· ι

ι ιι ε ε ε 6 ε ι ε ε ε ε

Β ε. ε ι 1 ! ε ιι ο ε! ι. ει· (εει· εεε. «Ρεεε!γιιιρ!ιε»! εειιι Ζινεο!ι
ω· εεεινειι Ιιεειεε!ε!τεει.: εε!ιεεεε.ιιΜαι” ινιιιεε. Πιε ει·εεειι
νετεεε!ιε ιιιιε εειιιει· Ρεεε!γιερ!ιε ιιιιι.ο!ιεεει· εε ειε!ι εε!!ιεε
εεε ιιιι ε!ει8·εε ι'ι·ειιν!!!!εειιΜιειιι!ιειεει·ιι; ειε Ιιι_ιεεειοεειι Ηε
Γεε ειιιε εεεε!!ε!ιε Βειιιει!οε ιΡιεεει· εεε.) !ιει·νοι·, _ιεεοο!ι ο!ιιιε
ιι·εεεε ννε!ε!ιειιΒε!ιεεειι. !ε ε!εεει θεεειιε·ιιιεεε εε Βγειι!!ε.
Πεε!ειι) !ιεεεε ει· θε!εμειι!ιειε ννιι!ιι·ειιε ειεει· Ρεεεεριεειιιιε
νει·εεε!ιε ιε ε·ι·ϋεεειιειιιΠιιιι“ε.ιι€ε ιιιιεεεεε!!ειι. Πιε Βεειι1ιειε
ενιιι·ειιίι·ερρε.εε: νοε ε” ίι·ε!ινιΙΙιε πιιε εει· Εγιιι·
ρ!ιε θειιιιιιεεειι ει!ιιιιιιιεεεε εει· εε!ιι· ιινεειΒ·ε,
εεει·Βεε ιιοε!ι νιε! ινειιικει·, ννϋ.!ιτειιεεεεει· εεε ιιιε!ιε
θιειιιηι!'εειι ειε Ρεεε ε!ιεεεο ννεε!ιεεεΜε ιε εει· ειιι·ι€ειι Βε
νε!!ιει·εερι εεε θι·εεε. Πιε εει;!!εε!ιε Βει.ι;!ειιιιιε·,εεε' ειεεε Βε
ειι!εεεε ειιίιιιει·!ιεειιι ειι·οι·εεε. εεεεεε Η. ιε εειι 8ειιεε εειιιε
Εγειρ!ιε ιιι ιζι·οεεειιι 'εγ!ε !ιει·εεεεε!!ειι ιιιιε εεεεννειιεεε. Βι·
Ιιειιεεειε Βοει!!οιισε!ειιι·εε εει Ρεεε!ιιιο!!!ειι; εε. ε!εεε εειιι·
Ιε!ε!ιε εε Βοεειι ε!ε!ιειι. εεε εεε ννει.ε!ιεε!ιειιιεει· Βεει!!ειι επι
Βοεειι ειε ε ει·!ιε!ιει·εεινιι·ε, εεεειε ει· εει· θε!εει· ειε Ωεειιιειιιιι
Γεεε εε, ννεε!ιεε εεε εει ΟΙιει·ειεε!ιεεε!ιννιειειειιε,εεε Βεε!!!ειι
ειιιειι Ηιι!ε εεε Με ειε Ε”!οεε,εεεει· εο!ε!ιεε Πιιιεεειιεεε ινε.ε!ι
εεε ειε θε1εει·ειι εε!ιι· ιι Με ειε εει· Οιιει·Πεε!ιε,εεε: «Βιιι!ε!ι
ιιιειι» !ι!!εειιε. Η. !ιεεε ιεεε οιιΙιει·εε ε !νοε!ιειι Με; εεε!ιειι;
ιιιι:!ιε !ιει·εει·ε Ζειε. εειιιιε ειε Ριοεεεειοε εει· 'Ι'οιιιιιε ι·ειο!ι!ιε!ι
ι.ι·ειιεε ινει·ε. ιιιε!ιε !εεεει·ε - ειιιιιιε !εεεεετεεἱε!ι ιιιε!ιε νιεεεει·
πει·εεεεεεε. Ι)ε.ιιε ινιιι·εε ειε Οε!εει· εεε·εεεει.εε. Ι)ιιιε ιιεεεεεεε
Η. ε.ιι!”εε,ε,ιεε!ιειιιιεε!ιεΑεεεε!ει1 ιθιιι·Βο!,ειει!ιει·ιεε!ιεθε!ε εεε.!,
@εε εειιι· εε.ιιιι εει· θεει·ι!!ειι·ειιε εετε!ι ν!ι*ει·ιιιεεεε». ΙΜ ετ
ινιεε ειο!ι, εεεε ειπε Βι·ινιιιιιιεες εεε' 65°, ε!εε Βεειιεε !ιιεε,ι,
εει·
ΑΙ:ιιεειιιεε

ε" ΜεεεειιεεΙειιι·εε εειιιιςτε. Νε.ε!ι Ρι·εϊειιι;
εει· εεε ειεεε νειω !ιε!ιεεεε!ιειι Ρ!ιιεειΒ!ιειε πιιι' Βειιι!ιειε εεε

8τειιιιεει ιν!ι·ε εει·εε!!ιεε πιιι· 8ἰε!ιει·!ιεἱε ειι.ειι εοε!ι ε!ιι

“

Λεει
εερειειιιιιιιι,25 ρΟε. Οιιι·!›ο!ιεεεεεεεεε. Βε.ιιιι ιιιειι! ειε ίει·ειε;ε
«Βγιιιρ!ιε>ιιιι !:”!εεε!ιε!ιειι,εεεε!!ε. Η. !ιειιιιεειε Βοιι!!!οε νεε
Ηειιιιιιε!εειεε!ι, ινε!! ει εεε Γ!ειεο!ι εεε ιιι Ιιιειειι !ιε!!!εειι Βιε
εεε ιιἱε!ιε εειιι νει·νιιειιεειι !ιοειιεε; εοε!ι ιεε εε ε!ε!ε!ι,ι;!!ειε,
ο!ι ιιιειι Ηιιιιιιιιε!- Β.!ιιε- εεει· Ηιι!ιιιει·εειεε!ι ιιιιιιιιιε. Ιιι εειιι
!ιιεειςειι Ιιιεε!εεε τει εκιιει·ιιιιειιιε!!ε Μεε!ε!ιι !ε.εει. ννι. ειε
Ρεεε!γιιηι!ιε εειιειι ιιιιε!ι εεε ΐοι·εε!ιι·ιΠειι Η ιιΓΓ!ι! ιι ε !ιει·
εεε!!ειι; ε!εεε!!ιειι ιιιεεεειι ευ ι;ειιιιιι ειιι€ε!ιιι!εειι ινει·εειι, ινε!!
!ι!ει· ιιιο!ιε ειε Μεει!ιε!ι!ιειε ,ι;ειςε!ιειι!εε ειε !'!ι'ιι·!ιιιιιεεει· Εγιιι
ρ!ιε _ιεεεειιιιι!ιιι εηιι·ο!›εε; εεε Τειει·εκρει·ιιιιειιε ιετ. ειι:ει·ει
ε!ιειιε. Η εε'ε!ιιιι εε!!›εερι·ει'ειιι Ιεε!ειι ειιιε @εε εειιε Ροτ
ειοιι εειιιει· Ι.ιγιιιρ!ιε ιιιι ειεει· Αιι:ιι.!ι! ιιι ιιιιιιιειι!ειιεεεει· Ιεε!
νιειιειι; ει· ιιει·!ε.ιι,εε«Με, ειιεε ειε ι·εεεεινε Τειιιρει·ιιειιι·εεει
ιςειιιιι€ ιπι Πιιι·ε!ιεε!ιιιιεε89" ειιε·ε!ιειιω!! Ηιει· εε Ι.ιιιιεε Μ:
ειε Ρεεε!γιιιρ!ιε ιιι. πι. εεε δε. Ρεεει·ε!ιει·ε,·ει·Ρι·ερει·ιιε! !ι!ε!ιει·
εει· εε! εει· Εκεεειειοιι ιιε.ε!ι Α εεε ιι ι'Γει·!ιεεεειιι εε εειιι
Ι.ειεει· εειεε!!ιειι Πι·. Ι.εινιιι Με εειιιειι Βεε!ειεει·ε ειιεε
ινε.εεε ινοι·εεε. Πιε Βεεεειοιι ιιιειι·ιτε!εεε θ·ε!ιιιιιΓεειινει·εε!ι!ε
εεε εεετ!‹, ειιεερι·εε!ι ε!ιει· ιιιι Α!!εειιιειιιειι εεε ο!ιειι ειιεεεε-ε
!ιεεειι Γοι·εει·ειιε;ειι. θεε·ειιιι·ει·ειε νιιι·ε ειε Ρεεε!γιερ!ιε ιιιι
!ιιεει,ι;ειιΙιιεειεεε ιιι ει·οεεειι Μειιεειι ειιι·ρςεετε!!ε.Πιι· εει· Αε
εεεεειιε· ννιι·ε ειπε ιεεε θιι!εει· εεί εειι·ε.ιι;ε νει·ειιι·ε!ει€ειις
ειιι·ε!ι Βεριορ!ιγτειι. ειε ε!ε!ι !!!ιι·ι€ειιε ιιιειεε εοε·Ιε!ε!ι εει·ε!ι
θει·ιιο!ι !ιειιιει!ι!ιει· ιιιιιο!ιε,εεριείε: ειε ΑΙιιεεεειιε ει·ίο!εε ιιιι
!νεεεει·!ιιιεε; εειιιι »Με ειε Ιιγιιιρ!ιε ιιιιεεε!εε ειι;ειιε ειπε
εοιιεει·ιιιι·εει· Αριιιιι·ιιιε εε ιιιε.εεειιι Ρ!εεε!ιε!ιεε εεε'ε!!ε. ε!εεε
νει·εε!ιειο!2ειιΜε ιιοε!ιιιιε!ε εεε' (55°Ο. ει·ινε.ι·ιιιε.
Η!ει·ειιΓ ε!ιει!ε νοι·ιι·. ιιοε!ι ειιιι€ε Βεεε!ιιιεε εεε Πιιίε!ιιιι'
εε!ιεε Βε!ιεεινει·ι”ε!ιι·ειιεπιιε. ινο!ιει ει· ε!ε!ι νοι·εν!εειειιε εεε
ειε οι"εε!ε!!ειιΒει·ιο!ιιε εει· ιιιειεε!ιειι Βε!ιει·εειι εεεεεε.Μ· νει·
ννε!!ε εεεοεεει·ε εε! εεε !ει·εεεειεεειι. ννε!ε!ιε ειε θο!ιεεε
ιιιιρϊιιιιε·ειι ιιι Ε ο ιν ε ι· Ι) ιι ιιι ε

. ε ιι (ροι·εεειεε!εε!ι
Ιεε!ειυν

εε
!ιει'ειε !ιε!ιειι, ινε!! εεε !!ιεειι ε!ε!ιε εει· ειε 8.!ιε0!εεε Μι
εε.ιιι!εειεεει· «Ρεεε!γιιιρ!ιε» 2!! ει·!ιειιεειι ει, εοιιεει·ιι ε.εε!ι ειε
ι·ε!ειειιιεΒεεεεειιιιε ειι·εεεει·ει·εεε !ι!ειιιει·ει·Ποεειι,εοινιε ιιιειι·
!ιει·ει· εεε εε!ιινεο!ιει·ει· Ρι·ε.ρε.ι·ιιιεεει·εε!!ιειι.Ροιει·εε, ινε!
ε!ιει· :ιιι εεε Αι·!ιε!εειι ιιι Βο »νετ Ι)εειειι ιι ε!ιε!!ε·ειιοιειιιειι
Με. !ιεεε!ιι·ει!ιε ι:ειιιιεει· ειε ι·εει.ειινειιΒι·εε!ιε!ιιειι,ςειι ειιε!ι
εει· Ιιι_ιεεειοιι: Ιιιειιι·ειιιοιι ιιιι εει· Ιιιιρε'ετε!!ε, Τειιιρειεειιι·ετε!·
Βει·ιιιιι; ιιιιιε!ι θ-!Ο Βιιιιιεειι) Με πιιι. Ε'ι·οεε, Περι·εεειοιι,Κορε
εε!ιειει·ε εεε. !)ε.ιιιιε!ιΛεει!! εεε Ε'ιεεει·ε πιιι.Βε!ινιιειεε:ιιιε.ιιε!ι·
ειε! Πειρειιε!!ε!ι!ιειε εει· 8ειο!ιεεε!!ε.ιιεε!ι ε.!!εειιιε!ιιε !)ι·ι!εειι
εε!ιννε!!ειιςειι. νοιι ινἰι·!ι!!ε!ιε·εί'ε.!ιι·Ι!ο!ιειιΒι·εε!ιειιιειιςειι ειτε
!ιεειιι !ιει·ιε!ιεεε.πω. ιετ.εει· Αιιειε!ιε, ειιεε ιιιε.ιι-ειο!ι,Με ω·
εν!εεεεειι *λει!ιεε.ιιι!ιε!εε!εεει· Βε!ιειπ!ιιιρεεει; εε!!ιεε ειιιιιι νοιι
Πιι· "Με ειιιιω εεεε!ιι·εε!ιειι !ε.εεειι, ιι·ειιιι ιιεε!ι ιιιιεει· 'Πιε
εειιεειι εει· ειιιε οεει· ειιεει·ε θειειρεεε εε.ι·ιιεΖε θι·εεεε ι;ε!ιεε
εο!!ιε. Πιε Ρεεε!γιιηι!ιε ΜΗ!!! ιιεε ε!ιεεεεε!ιΙιε!ι ιιι εεε 8εειιι!
εεε2ειι, ειιτε!ι Ιιιιιιιιιε!ειι·ιιιιε· εει· Βενε!!ιει·εει; ειε Εμιεειειε
ειιιειιεειιιιιιειι. νιιεε εεε”ιιιιεει·ε Ψε!εε εει·ε!ι ωνειιειεινε!εε Ιω
!ιι·ιιιιει ιιιιε ειπ!. ιιι. ιιει· εε!ιννει·επι ει·ι·ειε!ιεε ιεε. Αιιεεει·εειιι
ειε ειε !ιιιιιιιιιιιειι·ειιε; ειιι·ε!ι ειε !ει·ιιιρ!ιε ιιε.ε!ι Η είί!ιιιιε
Μειιιιιιιι; εε ι·ιιεε!ιειε, ειιεε !εεεεει·εειιιο!ι ιιιι.ε!ι εεεεεεε!ιιι!ιεει·
Ιιιεεεε!οιι, ιπι Ιιιειιιιεε!οιιεεεεειειιι εοε!ι ιν!ι·!ιεειιι εειιι !ιιιιιιι.
νει· εειε Ρεεε-Ηε!!εει·ειιι Με ειε Ρεεε!γιιιρ!ιε ιιοε!ι εεε εποε
εειι νοι·ειι,ε·,ειιεε ειε ιιιε!ιε,Με _ιειιεειεε εει· ιιιιεεινε,εοεεει·ιι
ειιιε ειε εινε Ιιιι ιιι ε εκει εεε θι·8·ιιιι!ειεεε !ιεινιι·!ιε. Επι·
!ιε!ι ιετ.ειε Πεεει· ειεεει· Ιιιιιιιιιε!εϋ.ε ιιοο!ι ειε!ιε !ιε!‹ειιιιι; ειε

5!εέεεετ!ιειε
εει· Σιγιιιρ!ιε ιεε ειπε ε·ιιι.ε (_ιεεειι!'ε!!ειιιε!ιι· ιι!ε 1

ε ι·.
Ζειιι Βε!ι!εεε εειιιοιιεει·ιι·ενω-ιι·. ιιοε!ιιιιιι!εειε εε!ιοε ιε εει·
νοι·ιι;ειι Β!επιιεε; νοιεεπειεεειι !Τ!εεο!ιε!ιειι πιιι Ρεεε!γιερ!ιε
(νοιι Πε Πει» ιιιιε εεε εειιι !ιιεειςειι Ιεεε!ειιε Πιι· εκρει·ιιιιεε
τε!!ε Μεειειιι).
Αεί ιιιε!ιι·ίε.ε!ιεΑεει·εςειι εει· Αιιινεεεεεεε εε!ι!ιεεεεΨ!. ε.ιι
εειιιειι νοι·ει·ει; εοε!ι ειειΒ·ε Βειιιει·Ιιιιιιι.ςεε ε!ιει· εεε Ρι·ιεειρ
εει· 'Ι'οιι!ε -- ιε.ερ. Αεειεοιι!εννιι!ιιιιιε, εοινιε εειιι· ιιεε!νε εεε
ρειεεινεΙιτιειιιε!ιε.ε.

Πιι·εοεοι·: Ψ. Κει·ιι ι ε.
Βεει·εεει·: Ε!. Β!εε ε ι ε.

Υει·ιιι!εε!ιεεε.

- Ζιιιιι Οειει·ι'εεεε ειπε ιιιιε!ιεεε!ιεει!ε Α ιι ε ι ε ι ε !ι ε ε ιι -
,εε ιι εεε Αει·εεειι Α!!ει·!ιϋε!ιεε νει!!ε!ιειι ινοιεειι:
θι·εεεενει·Ιει!ιιιιι,ε·ειι: εει· δε. θεε.ιι!ε!ε.ιιε
Ο1·εε ιι Ι. Ο!ε.ε εε -- εειιι θε!ι!!εεε εεε ()!ιειει·εεεε εεε ει.
Ρεεει·ειιει·ιι·ει·Μει·ιιιε!ιοεριεει!ε,ιν!ι·!ι!.8ιεεεει·εε!ι Πι·.Βι!ιιιιιι
εεε εειιι Ε!ες8·ιειι.ειιεει·ει, ινἰι·!ι!. Βιιιιιεει·ιιε!ι Πι·. Τ! ιεο Γε
_ιεινε!ι!. Πει· Βε. !'ν!εεἰιιιιι·-Οι·εεε 3. Ο!ε.εεε -
εειι Οοιιεε!εειιεειι ιιιι Βεεεοι·ε εει· Αεεεε.!εειι εει· Κειεει·ιε
ιιι ιι ι·ι ε, ειτε!. Βειιιιεει·εε!ιειι Πι·. Η εε· ιιι ειε ι

ι εεε [Π. Α!.
Νεεε ο!ιει_ιειε; εειιι Απε εεε Θε. Ρεεει·ε!ιετεει· Οοιιιρωιι·ε
εει· Κειεει·Ιιε!ιειι Τ!ιεεειει·, θεεεεετιιε!ι Πι·. Ηε!ιιι. Πει· δε.
ΗεειιιεΙειιε-Οι·εειι 8. Ο! εεεε - εεε 0ι·ειιιεεοι·εε εει·
!ιιεε!εειι Ηε!!ιιιιεεε.!ε ει» ειιι!ιε!ιιιιτε Κι·ε.ε!ιε εεε Βεεεοι·τε εει·
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Ρ1ιι1εειι·ορ1εο1ιοιιθεεο11εο1ιει'ι.1)ι·. .Γ 8 ο1ιοιιι Με ει. Πι. Ρε.
Βιι·ειιο1ι, 1)ι·. Κιιτ.2.1)ι·.Κι·ορε ιιεά 1)ι·.Α. Βει·ν.
11'-Θ Βοί6ι·ι1ετε: Ζιιιε ννίι·1ι11ο1ιεε 8ι.εει.ει·ετ1ι -
ι1ει· 05οι·ιιι·ετ εεε Ν11ιο1ε1ενν'εο1ιεεΜει·1εο1ιοεριι:ε1εεεε Μειώ
ε1εε11εερεει.οι·εεε άοι·1:1ε·εε11ε1'εεεΠι. Κ ν 5 ο ι·; άει· ειε11ν.
91. Ρειει·ε5ετιι;ει· Μεάιο1εε11εεροειοι·Οι. Κε ι· ει 11ο εν; άοι·
111ι·εοιοι·ειπ 111ιιοι·ε1φιο11οενοε 8ιει·ε“ε Β.εεεε, 1)ι·. 'Ι'11 1-
οε ο1ιε_1ον; :Πε Οοεεε1ιεετεε εε εεε εειε1:εε εεε Βεεεοι·ιε
Ποτ Κε.ιεει·1εΜιιι1ε:1)1)ι·.Τ1ι80 άοι· Νοειιιε.εε, Ν11ι.
1Βιιε1ιονν εεε θ. 'Ι'ι·εο1ιτεε5ει·ε·.
4- Βοι· Β1ιι·εε1ε15Μ1ειοι·, Μι·1ι1.8τεετει·ει1ιΟι. Κο ι· ο »Με
1ετπει 11181111181ετει· εεε Κε1εει·11ο1ιοε Ποι'εε
οι· ε ε ε ε τ ινοπ1εε, ειπ Βε1εεεειι.ε; 1ε ι1ειε νοε 11ιιιι5ο1ι1ε16ο
Με Αιιιιε ο1εεε 111ιει·οεΟπ11εετοιε επι 1ι1εε1εοεΝ11ιο1ε1-11111
τει·1ιοεΜιε1.
-Π1ο1ιεε1ιεε1εο1ιο ειει11ο1ιι1εο1ιεθεεε11εο1ιείτ
ΜΒ 11ιι·ο5οε1οε 1411εε_ιεε111ες11ει1ει·Πι. Α. Ο ά ε ο ε ε ιι ιιιο ιν
ιιεά 1)ι·. δ. Κ ε 1:ιι 11ε 1ιεε ο νν, ννο1ο1ιεεοο1ι ειι άοιι θι·11ιι
ειπε άει· θεεε11εο1ιείτ.(1864ςοςι1ιει1οτ.)8·ο1ιειοε. εε 1

1
1
1
ι

το ε
ιειικ11ει1οι·ιιεοννε.1ι1τ.

' η
(Με.)- Π1ο Βερς1ει·ιιε;εοοειιιι1εε1οε,ενε1ε1ιοι·1ε ι11οεοει.1ε.1ιι·οΜε

Ρι·1111ιιεεεεΖει· Βι·1εειςιιεει εεε Δι·πει·εάεε εε άει· ιε111τει·
ιεει1ιο1ειεε1ιεεΑεει1οιιιιοε5οι·τιεεεε ννοι·ιιοε εεε, 5εετε1ιτεεε
«Με Ρι·οίεεεοι·οε Ν. 1ννεε ουν ε1ι1 (Ρι·11εοε).Αιιι·ο , Τε
ι·εεε:1ι1,Δ.Βεει1ενιε1ι1,Ο.Ποιε1ιιιι.1ιοινε 1 ιιεά
ι1ειε ο1ι1ι·ιιι·Β.Οο1ι111'ειιεεε Ο5ει·ει·πεε εεε Ο5ιιο1ιων-ΗοεΜτε1ε,
Όι. Δ. '1'ι·ο“ε.εονν.- 11οιιι εει1εεεο1ιοεΚι·ε1εει.·ιτ.,Οο11ε81οει·ει1ι1)ι·. θεο 1ι 1:
βιοεε, Μ. ι1οι·1Ν1εά1ει1ι··0ι·ι1εε 4

. Ο1ε.εεε Μι· 35
ιε1ιι·1ε·εε 1)1εεει νει11ε1ιεεννοι·άοε.- Ζειιι 8ε.ε11.εεεε.ιει άει· Β1)ζε.εε1ιοε8Μετνοι·
ννε1ιιιεΐ)ιει

εε 1)ι·. 11εει·ννεε·οε'ε 8τε11ε. ινο1ο1ιει·5ο
1ιεειιι1ιι·1ι 1ι·εοιοι· εεε ει.ει11.1εο1ιοεΚι·εε1ιεε1ιειιεοε εννοι·τ1εε
1ει 1)ι·. 117.111εάοι· ονν111ι1ιννοι·ι1οε.εε ι1εεεοε 1:ο11οάει·
51ε1ιειιἔε Β18εεο1ιε ἔιο1εει·π Πι·. Νεεει·ε1ι1 ειιιιι 11181»
εο1ιεε 8ι.ει1ι.ει·ετ οιεειειιτ ννοιάοε Με. _-- Ζιιιιι θο1ι111“οιι άεεΡι·εε1εοιιτειι“άει· 51ο1οι.;1·
εε1ιοε 8εοιιοε άοε Βιιεε1εο1ιοε θεεε11εο1ιείι
ει” Ψε.1ιι·εε); άει· νο11ιεε;εεειιά1ιοΜ 1ετ.ιε άοι·
8ιι:ιιεε επι 12. Α ι11άει· Ρι·ο1οεεοι· άει· ει111τει·-ιεει11ο1ειεο1ιεε
Δεει1οιε1εΠι. Α. εε11εννε1ι1 εει.νε1ι1τννοι·ι1εε.- Αιε 19. Αρι·11νο11οει1ειοεε1ο1ι25 .1ε1ιιο άει· 1ε.ει1
εε1ιεϊτεειει11ο1ιοε '1'1ι1.1Πε·1ιε1ι. ι1εε1)ι·. 1111.1

.

1)ο1
ε1ιεε Η ων, Ρι·εειι1εετεε εεε ειιι11ο1ιεε 17ει·ε1ιιε1ε 1ίει·ε1ι.
Με· .1ιι511ε.ι·ινει·εεε1ι Α5εο1ν1ιεε εεε 0ει·εεε 1ε Ο1ιε.ι·1ιοεν
(1865)εεΓεε;;ε Μι1ιι.5.ι·ειετ,εε.εε 1εεε5ε1ιεει·ετ εεε πει 1ιιι
Αρι·ι11874 Με 0ι·ι1ιεει.οι· εεε Κειε1ι'εε1ιεε θεενοι·εειεειιτε-.
1.εεάεο1ιε.11ε1ιοερ1ιε1ε1ε άειι 1.εεε1εο1ιεΠει11εεει.άοιιι ει· Με
μια ι.ι·ειι ε;ε1ι11ε5εεΜ. ν71ε άοι· «ννι·ε.τεο1ιεει·1111ιι·ι,1εε 61ο
.1ε511εειεε1'ε1ει·Με :επι 5

.

.1εε1 ε.ιιίε·εεε1ιο5οειννοι·ι1οεειε ινώ
ε1ιειιι 'Προ 1ε Κιιι·ε1ι Με θοεει·εεε Μι· Αοι·ειο ιιεά 17ει·ιιοιοι·

#18:
1..εει1εο1ιείιειιάεε Κιιι·ε1ι'ει·1ιεε θοιινοιιιειεοετε εωιι

ε ει.-- ν71ο ε1ε 1(1εννοι·Β1ε.ττ.ιιιε1ι1οτ,1ετ άει· Ριοεοετοι· 5ο1ιιι
Εε1ιι·ετιι1ι1άει· Αιιε.τοιιι1ο ιιεά Ρι·1νετάοοεει άει· Κ1εννοι·11ε1
νει·ε1ιετ.,Πι. Ν11ι ο1ιι.1 81ι ιι1ι. ε.1εΡι·ο(εεεοι· Μι· ε1εειι 1ιο1ιι·
ειιι1ι1 εε άει· 1ιεει'ι.1εοε ιιιε‹11ο1ε1εο1ιεεΓεοε1ι11τ άει· Ο:1εεεε.ει·
Πε1νει·ε1ιε.τ1ε Αεεειο1ιτ εοεοειιιιεε.- νοι·ε ιοι·5ειι: 1

) Αει 8
.

Αρι11 1ε 1)ιι55ε1ε(Με Πρμ)
0ο11ες1εειετ1ιΠι. Αεει·εε.ε Κι·εεεε 1ει Α1ιοι· νοε 76 .Με
τω. Πει· Η1εςεεο1ι1οι1οεο,ννε1τ:1ιει·εεε 1.1ν1ειιι1ετεειιιιι.ε,1ιετιε
εο1εε ιιιει11ο1ε1εο1ιεΔεε511ι1εεε 1ιι 1)οι·ρει οι·1ιε1τειι,»νο ει· νοε
1847-1852 ετιιά1ι·ιο. Νεο1ι 111ι·1εεεεεει1ει· 1)οοιοι·Μ1ι·ι1εΜε·
Κ. εείειει:ε 11111ιε.ι·ει·:τ.ι1ε.εε Αι·ει: ειε Ποιε15.εοιι1ιοΐ1ε 8ειιιο
Ιεεε1ι, νοε 1874-1882 8ιε.ειει·ει 1ε 8ειιιο1εεε1ι ιιεά ειι1οικτ
Απε ειε ι1οι·ι1ειοεΡοει.οοειιιιο1ι·. Ιιιι .1ε1ιιο 1888 ιιε.1ιιε ει·
εο1εοε Α5εο1ι1ει1ιιεά Μειιιοτε ε1ο1ι@Με άοι· 1'ι·ε1εεΡι·ειι1ε. -

2
) 1ε 8ι. Ροιειε5ιιιἔ 8ι.ιειει·ει1ι 1)ι·. Η ειι1 ιιι111 ε ε 11ο ε ο ιι

51ει.ε 1ιε 79. 1ιο5εεε_1ε1ιι·ο.Πει· 1'ει·ει.οι5εεο Μ: ιεε1ιι· Με
45 .1ε1ιτε Με Αι·ει: ι1ιετ1ε·ο,·εννοεοιι. - 8) 1ε 1ίοννεο άει· Ο5οι·
ειιι. εεε 11ι·τ11ε1ιοε11111ιει·1εεει·οι1ιε,8τειιιει·ει1ι Πι. Α11'ι·οι1
11ε.11:εε5οι·ε· 1ιιι 45. Ι.ε5εεε1ε1ιιε. Νεο1ι Α5εο1ν1ιεεε; εεἱ
εεε 8τι:ιά1εε εε άοι· Κ1εννει·Πεινει·ε1ιει. 1ιιι.Τε1ιιο 1876 ννει· Ε".
Λεει 1ιι 11οε1ιεε,ι1εειι θι·ι11εειοι· ειε Μ111ι11ι1ιοερ1τε.11ε Ι(1ειν
εεε ειι€1ο1ο1ιΡι1νε.α1οοεετειι άοι· Πιι1νοι·ε1ιε.εεεεε15ε1:.Με οι·
1897 πιει Ο1ιει·ει·ει.εεε Μ11ιτει1ιοεριιε1ειιι Κοινεο ει·εεειι1)
νιει·ι1ε, ενο ει· εο1ιι·5ε1‹1Με Με Με Με 14εεεο1ιε1εε εεε·ο
εο1ιοεο 8ιε11εεε· ε1εεε1ιει. -- 4) Αιιι 18. Αρι·111ε Κι·οεεειι1ι
άει· ε1τειε Δε:: εεε 2

.

Κι·οεε1Μι.ει· Β`εειειιεε Βετε111οεε,(151
10ε1οιιτει.τ1ιΑ6 ο1ιι1ι Εεε ν

; ο ε 5εε 1ι ο ι· εε.ο1ι 111εεειοι·
Κι·εε1ι1ιοιι. Με 11ιετ.11ο1ιοΡι·ειι1ε ειπε Ε. εε1ε 1878εεε. -

ό
) Ιιι Γιο15ει·ει 1.13.άοι· ο1ιειεε11).ιοΡι·οι'εεεοι·άει·ειει11ο1ε1εο1ιεε

Ο1ιοιιι1οεε άοι· ι1οι·1:1εε Πε1νοι·ε11.Μ.[Μ. 1.. ν. 135.55, 1ιιι81.
1.εΒοιι8_18.11ι·0.νοε ε.εεε εεε Αι·ει, Με). ει· Μεεεεεο1ιει”τ.11ο1ι
εεειειιι11ο1ι Με ι1ειε θεΜειε ι1οι·Ο1ιοιιιιε ιιεά Ρ1ινε11ιΗοινοι··
τει.ιεεεεε εο1ε1ειει. - θ) .Με θ. (15.) Αρι11 άει· Β1ι·εει.οι·άει·
ενε1ι.5οιε1ιιιιιοε Ρι·1νει-1ιιοεεεειο1τ 1ε 1·16ι·11ι.ιι,8εε1τΜ.ει·ετ1ι
1)ι·. Ιιιι άνν1ε .Κε1ι15ε.ειε 1ιε Δ1ιοι· νοιι 71 .1ε.1ιι·εε. Πει·
Β1Ιιεοεο1ι1εάεεε, ννε1ο1ιει·ε1ε1ε;οΜε. ΡΓ1νε1.00081Η1ε Κ6ε18ε

5ει·Β·»νετ εεε 1863 εε1ιιε Ηε11οιιειε11:1ιι θϋι·1112ει·11ετ1010.Μ).
ε1ο1ιειιιει· Αει1οιεει ι1ε.ι1ιιι·ο1ι1ε άοι· Ρενο1ι1Μ.1°18νειά1εει. εε
ιεε.ο1ιι,ι1εεε ει· ειιοι·ει. Με Δε1'ειοι·1ιεειιι1ιε1ιΜε Με εο1ιοε 1ιι
άει· .1εεεεε11ιοι·νοι·ι.ιοτοιιάοερενοΜεο1ιοε Πο('εοτε-1οιι1ιιε εεε
εε ι1ει·εε Βε1ιεει11ιιεςεεε ει·ειε ει·ει11ο1ιο1°ε.εεεοε1ιιιεΜι·
1ε.<εοεά11ο1ιοθειιι11ι1ιε1ιι·ειι1ιεει·εεάειε. .- Ζεει οι·ι1εει11ε1ιεε Ρι·οι"εεεοι· άει· 1ι11ε1
εο1ιοε 11ει1ιε1ε εε άοι· Πε1νει·ε1ΜΜΒοει.οο1ι
Μ. άει· Με1ιοι18ε εεεεει·οι·άειιι.11ε1ιοΡι·ο1”εεεοι·ιιεά Π1ι·οετοι·
άοι· ιεει1. Ρο111ι11ιι11ιΠι. Ε

'

ι·1 ο ιι ι·1ο1ι Η ε ι· Η ιι ε 5εΠ1ι·ι1ει·ι.
ννοι·εοε, ννο1ε1ιει·1ε 1ειειοι· Ζε1ι. εειεεεε11ο1ιι1ιιι·ο1ιεε1εε θειι

Βιοἔ
115ει·Μεε·οε1ιι·εε1ι1ιε1ιοεε1ο1ι1ιοι·νοι·ε·οι1ιειιΜε. (ΑΙΜ. ιιι.

.- τ.ε·.). .- Με· ειιεεειοι·άοετ11ο1ιεΡι·οι'εεεοι· Πι. Α1ιιι6 ΡΜ το τ. 1ε
θεε1'1ετ :ειε οι·ι1οει.11ο1ιοε Ρι·ο1°οεεοι· Μι· Μο1ο8·1
εο1ιε Ο1ιοιιι1ε,Τοιι11εο1οε·1οεεε ε1ιο.ι·ιιιεοοετ1εο1ιεθ1ιεει1ο οι·
εο.εετ ννοιι1εε:- 1)ειε 1)ιι·εοι.οι·εεε 1ινε·1οε1εο1ιοε1εει.1ιιιτε1ε θε1ι·ο, 1)ι·.

Η ο1ει·ιο 1ι 1111.το ι·. ννο1ο1ιοι·ι'ι·111ιοι·Ρι·1νειι1οοειιτ άοι· Ην

€Ξοεε
εε άοι· Βι·οε1ειιοι Πε1νει·ε1ι11.τννε.ι·,1ετνοει άοιιιεο1ιεε

ειιεει·άει· Ρι·οιοεεοιιιι.ε1 νει·11ε1ιοε ινοπ1οιι.- Ιε άοι· ΜΜΜ 'Ι'εε ο1ι1ιεε ε, 1ε ννε1ο1ιει·ε.11ε1εε;οΒιεε40
Δει·ει.ο 1ε5ειι, 1ετ

°

νει· 1ιιιι·ιειε ειεο «θεεε11εο1ιείι:1:ει1εεεεεε
εο1ιοι·Αει·2ιε» 1εε 11ε1ιειιιεει.ι·ειοε.

·- Πε.ε Β11ει1οιιοιιι·ετοι·ιιιιε άει· Κε1εοι·1ε Με
ι·1 ε Α 1 ο ιι ιι ε ε ι· ο νν ε ε εεεεειιι1οι εεο1ι άοιιι Βε1ερ1ο1ίι·111ιο
τει· .1ε1ιι·ο1ιε Πε.1Μεάοι·ιιιε σε. 85 Α51:1ιο11ιι εε·οε νοε

Α ιι ε ε ε ι· ε τ. ο ιι ειπ: άοιιι εϋι.1ι1);εεΗ111Γεροι·εοεε1Με 1εεει·ε
άοε 1ο1ιεε.- Βειιι 1ι1εε1εεε ενε1511ο1ιειι ιιιεάιο1ε1εα1ιε ε Ιε
ε1:1ι.ε 1

:

ε1ι:‹1ειιι·ο1ιάοιι θεεεεε1-θοενει·εεει· νοε '1'ιιι·1εεεεεε
4000 1151.,ννε1ε1ιεάει· 1Βιιι1ι·νοιι Βιιο1ιει·ε 2ει· Ε.1ει·1ο1ι -
εεε; εεε ε·ο5ει·εεεϋ11'11ε1ιεε Κ11ε11ε 5ο1ι1ειε εε
εεεειοε 1ιιετ1ιει..εοερειι‹1οε1ιετ,ἱ15οι·εεε‹11:ννοι·άεε.- Με εεννιεεοι· .1. 1.11.8ο1ιο1οε1ιοννε1ι1 Με ι1ει·Κ1·
εννοι· Πε1νει·ειι:ε.τ ο1ε 0ερ1ιε1 νοε 1035011.51.εο

ε ρ ο ε ά ε η Με εεεεοε Ζ1εεοε 300 1151.Με 8 τ
.
1 ιι ε ε (
1 1 ιι ιιι

Η” ε1εοε Μοι11ο1εει.ει11ιοει1οε εεε ι1ειε 811ι1ννοευ
ε;ο51ει:νει·ενεει1ε ννει·ι1εε εο11ειι.ΠΙε 115ι1851ε15εετ1οεΖ1εεοε
εο11ειι τ1οει 8τ1ειι61ειεε Με Με ιεε11)ιο Πετοι·ε 1.118

ε ιι ε ε 5ε1 Α5εο νιι·εεε άοε Οει·εεε εεεε·εεε.1ι11:ννει·ι1εε.
(Κ1ονν.8ε1οινο-ννι·.).- Νοεει·ι11ιιεεΜι·ι1 Με '1'1εοι.ιιι·ει. οεεεε51ε1ιιΠοεε

νοε Αε.ι·νεε1ε(.Ιοει·ε. 6ο ιιιεκ1.11οΡει·1ε)ε.1ε 2ε1ιεεεε

ε τ 1
ι
ε ι ι ο ε ιε ε.ιιο1ι5ει Ζε1ιεορει·ετ1οεεεειερ1'ο1ι1εε.Ζε ά1οεειε

Ζννοο1ι νει·ι1εεε1: ιεεε, 1
ο εεο1ι άει· 1)ε.εοι·άει· Ο ει·ειι1οιι,Με

'1'1ιιοτει·ειπ ι1οι·8-5 1'ειο1ιειιΜεεε,·ο ννειειεε 1ίεεεει·ε ιιεά
1ιι·1ε τ

:

ι11οεο1.6εεεε· ιιι1ι.τε1ει.ε1εεε Ψει.ιοι.ειιιροιιε ἰε εεε Με· .
1εε ε1ιε. Βε.εε Μεεο1τ.ιεε.ιιΜε άει· νειι1ειιειοε 'Ι'1ιι1ετιιι·εοο1ι
(Με Ζε1ιιι11ε1εε1ι1ε άει· Πειεο5εες άεε 1ιι·εε1ιεεΖε1ιεεε ιιεά
Εεεε ειιο1ι Με Βεο1ιοε άει· Ζε1ιεεεεεοε 1ε Με Τ1ε1:ι.ιιι·(ειι
11.Μ" ει]
νεοεε 2ο ε; 1) Βε Μιά Με Απ: (νοι·ειι;εννο1εεΟ1ι1ι·ιιι·Β·)
Ζει· 11ε11πιεςάεε Βειιι1εε1ιεΠε1ιοεε1ιε1ειειε 38 Βει:τοε 1ε

'Γ ε ο 1
ι
ε ι· ο ρ ο ε· ε ε (θοεν. 11οινε,ιοιοι1)Βεειιο1ιι..081181151500

1151.Ααι·εεεε: «Περοεοεεεεεε Βοιιοιιεε 5'ερεεε». 2
) Εεεε

εο1ιείτεει·ειειε11εεε Κι·ε1εο 'θ ε ιι ά ο εεε (Οοεν. Ψ1ε.ά1ιιι1ι·).
θε1ι. 1200 8.51.,Μιὰ ε.11ε 5 .Τε1ιι·εειε 800 1351.οι·1ι61ιτ,Με 61ο
Νοι·ιε.νοε 1810 Β51.-_115.1ιι·11ο1ιει·ι·ο11:1ιεει.. Αειοεεε: «Ονιιοι·οιι
εεεε 8οιποκεειδ'ερε.εε». .- 1)1εθεεεειιιιι.2ε1ι1 άοι· Κι·ιι.ε1ιεε 1ε άειι Ο1ν11
1ιοερ1τε1ει·ε 81:. Ρο1:ει·ε1ιει·ε·ε 5ει.ι·ει; ειε 10. ΑΜΠ

ε. .1. 8139 (77 ννεε. Με 1ε ε
. νοι·νν.), ι1ει·ιιε1:ει650 '1'νε1ιεε-
(36 ενω.), 840θνιι1ι111ε- (11 ννεε.). 66 8ο1ιε.ι·1εο1ι- (1 ννοε.),
107 1)1ρ1ιι.1ιοι·1ε- (12 ιεο1ιι·),98 Με.εει·ε - (6 ννεε.) ιιεά 50
Ροο1ιεε1ιι·εε1ιο- (15 ιιιο1ιι·Με 1ιιάει· 7οι·νν.).
Αιε 17. Α ι·11 ό

.

.1.5οιι·ιιι; Με 2551άει· Κι·ιιε1ιοε7501(688Νοε.
Με 1ε άει· οι·ννοο1ιο.),άει·ιιετοι·568 'Γνιι1ιιιε- (82 ννειι.), 704
Βνε1ι111ε- (66 ννειι.) 68 8ο1ιει1εο1ι- (3 ννοε.), 98 Πεπι
τ1ιοι·1ε- (9 Νοε.), 98 εεει·ε - (Ο ννεε.)ιιεά 46 Ροο1ιεε1ιι·ε.ε1ιε

(2 και.) Με ιε άοι· 17οι·νν.

Μοι·1:ε.11τετε-Βιι11οτὶε 81:. Ρετοι·ε5ιιι·εε.

Με· Με 17οο1ιο νοιιι 4
. Με 10. Αρι11 1899.

Ζε.1ι1 άοι· 81.οι·5είε11ε:

1
) εε.ο1ι θεεο1ι1εο1ι1:εεε Δ1ι.ει·

Ιιεθε.εεεε:έέ··έ5ΞΞΞΞεεΞειέ€Ξ
ρ__|_`Η=ωωωωωω>εω>ει-εΞ¦
···ν·8·-151515115151εέ$·ι···ε!:έε.·.2:1.28:28
8702626821259088712216754350438429150
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2) ιιιιο1ιιιοιι 'Γοιιοειιι·ιιιι.ο1ιοιι:- '1'γρ1ι.οιιιιιιτ1ι.Ο, '1'γρ1ι.Μιὰ. 17, Ροιπιιι ι·οοιιι·ι·οιιε1, 'Η ιιιιι
οιιιιοΒοιιιιιιιιιιιιτιι;ιιιιι·Β'οι·ιιι1, Ροοικοιιδ. Πιιεοι·ιι 18.Βιιιιιι.ι·ιιιο 1,

1)ιρ1ιτιιοι·ιο18, θι·οιι 1, Κοιιοιι1ιιιετοιι 4,Οι·οιιι›ϋιιο 1ιιιιια·ιιιι

οιιιιιιιιιιιιιιἔ
24, 12η ρο1ιι.ιι1, θι·ιρρο θ, Ο1ιοΙοι·ιι ιι.ειιι.πιοιιΟ,

Βιιιιι· Ο, ρισ1οιιιιει:1ιοιιωιιωιιι 2. Αοιιωι· θο1οιιΕι·1ιοιιιιιιι.
τιειιιιιιιΟ, Ριιιοτιτιιι οριιιοιιιιοιιΟ,Βοιιιιι·ιιιι1ι1ιοιτ.1, Διιιιιι·ιιι Ο,
Ηγι1ι·ορ1ιο1ιιοθ,Ριιοι·ροι·ιιΙΒΜιοι·2, Ργιιιιιιο ιιιιιι Βορ1:ιαιοιιιιο18.
'1'ιι1ιοι·οιιΙοεοω· Ιιιιιιςιιιι '73.Τιιιιοι·οιι1οιιοιι.ιιιιοι·οι·Οι· απο 28,
Α11ιο1ιο1ιειιιιιεπιιι! Πο1ιι·ιιιιιι "οιποπι 10, Βο1ιοιιεεοΙιινιιοο ιιιιιι
Αι.ι·ορ1ιιιι.ιιιι'αιιτιιιιι37, Πει·ιι.ιιιιιιιεειιιιιιιε 80, Κι·ιιιιιι1ιοιωιι άειι
νοι·ιιιιιιιιιιιιεοε.ιιιιΙε68. '1'οιιτιιο1ιοι·οιιο87'.

Πιτ ιιιο νιώσω» νοιιι 11. Με 17. ΑΡΝΙ 1822.

2) ιιιι.οιιάειι 'Ι'ο‹1οιιιιι·ιιιιοιιοιι:

ι'γΒιαι.
οιιιιιι.ιι. 2, 'Ι

'

ιι. Μιά. 16. Ροιιι·ιο ι·οοιιι·ι·οιιιι Ο
,

'Ι'γιι1ιιιιι
ο1ιιιιι ετιιιιιιιιιιιεω- οι·ιιι Ο

,

Ροο1ιοιι 8
.

Π·ι.ιιοι·ιι20,8οιιιι.ι·ιο.ι:1ι δ
,

Πιριιιιιοι·ιο 22. θι·οιιιι Ο
,

Κοιιο1ιιιιιιωιι Δ
,

0ι·οιιιι6ιιοΒουκου
οιιιιιιιιιιιιιιι; 25. Βι·γειροΙιιιι 1

,

Θι·ιρρο Τ
,

Ο1ιοΙοι·ιι "Πιάσε

Ο
.

Βιιιιι· 1
,

Βριι1οιιιιω1ιο 11οιιιιι,ςιιιιι Ο
.

Λαικα θο1οιιΕι·1ιοπ
ιιιιιι.ιειιιιιιι Ο

,

Ριιτοι.ιι.ιιιοριιιοιιιιοιι 1
. Βοι21ιι·ιιιιιι1ιοιτ θ
,

Αιιτ1ιτιπ θ
,

Ηγιιιοριιο1ιιο Ο
.

Ριιοι·ροι·ιι1ιιοΒοι· Ο
.

Ρι·14.ιιιιοιιιι‹18ορτιοιι.οιιιιο 7
,

'Ι'ιι1ιοι·οιι1οιιοάει· Βιιιιιι;οιι 84, Τιι1ιοι·οιι1οιιοεπιιειιι:: 0ι·ιτιιιιι Η,
ΛΙ1ιο1ιοΙιιιιιιιιειιιιιι Ποιιι·ιιιιιι ι.ι·οιιιοιιιι δ

,

Ι.ιο1ιοιιεεο1ινι1.ο1ιοιιππ!
Αιι·οιιιιιιι. ιιιι'ιι.ιιτιιιιι47, Πιιι·ιι.ειιιιιιιιιοιιιιιιι18, Κι·ιιιιιιιιοιωιι άει·
νοι·άιιιιιιιιςιιοι·Βο.ιιο82. '1'οάτι;ο1ιοι·οιιο27.

ΖειιιΙ Μι· 8ιοι·1ιο18.11ο:
1
)

11802θιιεο1ι1οοιιι:@ι 'ΑΚΡΗ. Φ 1Ν15.ο1;ιετοΒιι:ιιιιιιε άσε νοι·οιιιε Μ. Ροι;οι·ε
ω, θ,,,,,,,,,,, Ξ Ξ μ

;

2 Ξ ..Ξ ιι έ.
:

Ξ 2 μ
;

ι.
: έ Ε. Βιιι·εοι· Αστειο: Βιοιιετιι.ε άειι 2'7.Δρι·ι11889.22 'Ξ η :Ξ

η η η η η η η ε
ξ '1'υ.μεοι·ιιιιιιιιε:8οιιιιιιι1ι: δώσει· Ηι·ιιιιιιιι1ι1ειειε.

ιι-ι-8= Τι - ι·ιιιιιΒιιιιο .ι ..
ε

ιο 'τ
ι.

Ξ Ε! Β 3 έ.
:

8 έ Β ,Ξ Φ 125.ο1ιετο 8ιτειιιιμ1οεΒοιιτεο1ιοιι 5.ι·πι:1ιο1ιο
841 307 648 147 78 813ιο ιο 16 54 52 44 64 τ 82 11 ι Ψοι·οιιιε:1!1οιιτιιε όση 8.111Σιιι1899. ·

#1
Ψ

Δ121ΊΟΝΟΒΝ]ΤΒ1)ΒΒ._ΑΒ'Ι'ΐνδιιίιδ-δει·ηΒιιοΜιιιιιι11ιιιιζ ἶδιΪΚΪΊ.μ ΒΙΟΚΕΒΐιι)Μ
-

ει. ΡοιοτεΒιιιε, 12ενειιγ-Ρι·. 14. εονι·ιο ιιι 2111811111-ιιιιτι ιιιιειιιιιιι. Αιιιιοιιοοιι-Εοιιιρτοιι·οιι ε· Βιιιιοπιιιιοιι.3

.θ.Ο.Ό .θ.θ.θ.θ.θ.θ.θ Οθ.θ.θ.θ.Ο.θ.θ.θ.θ.θ.

Τιιιιτιιιιιι-Κυιιιτι ιιιιιιιι (ο
ι

ΣΙΕΜ).
ΙΜ ειιιοτιιειττιιιιτιιι.ει1τι€ε δειικινείειιιιεττιιε νοιι Βειειοτι 48" Ο.
ιιιιτωι ιιι 18 Ωιιο11ειι188·1ιοιιιιιιιιιι· .Με οιιιο ιιιιιιωι Πω· '1'Ιιει·ιιιιι.1ινιιεεοι·.700 Βιιιιε-Βε.εειιιε. Κιιι·ιιιιιιιιΙ: '1'1ιοι·ιιιιι11ιιιιιει·,0181Ε·
πιι-Μια ΒΜει·, θιιειιιιιιιιιι1ιΜει·, 1)οιιο1ιειι,ιιιιιιι1ειιιοιιειι,'1'ι·ιιιιιιιιιι·,Μιιιιιιιι8ο,θγιιιιιιιειι1ι, 8οο11ιΜετ,Ηγιιι·οι1ιοι·εριο,Μι1οιιιιιιι·στο;

1ιιι1ιοιιιιοιιοιι:Λαικα ΜιιειιοΙ- ιιιιιι θε1οιιιιι·1ιοιιιιιιιτιιιιιιιιιι,οιιι·οιιιιο1ιοι·Βιιειιιιιιιτιιιιιιιιιιάει· Πιιιιιιοιιι ιιιιιι θε1οιιιιο, ι·1ιοιιιιιιι.
1ιεο1ιοΝοτιι·ιιιιςιοιι,ιγριωιω ιιιιιι ι·ιιι·οιιιει:1ιοθιο1ιτ. ι1ιοιιιιιιιτ.ιιιοιιοθιοιιτ, ιιιιιοι.ιοιιοιΙο 8Νιι·ιιιι€οιι ιιιιο1ι Κιιοοιιοιι1ιι·ιιοιιοιι, νων
τοιιιιιιιιιιοιι απο.,ΔιΤι·οιιοιιοιι άειι·Εεε ιι·ιιτιοιιεει:1ιΙοιπιιιιιιιιΜε ι·1ιειιιιιιι.ιιιιο1ιοι·ιιιιιι θιο1ιτ-Βιιιιιε,Πιιτοτ1οιιιορ1οιιιοι·ιι..11ϋ.ιιιοι·ι·1ιοιάιι1
Δι1”οοτιοιιοιι,οιιι·οιιιιιοιιοΝιει·οιι- ιιιιιι ιειιιοιιο.ιΤοοτιοιιοιι,Μοτο.11ιιιιοιιιοιιιιοιιοιι.
Οιιιιιιιο ιιι ;τοεειιιιι Ριιι·1ι. Κιιι·οι·οιιοοιει·,'1'ιιειιτοι·,.Τοπ απ:: μαι” σιιονιιιιιι.- Διιιιιιιιιιιτ ιιιιιι Ρι·οιιροσω τιιιι·ι:1ισκι

(ει) ι-ι. Οιιειιο-Οοεο11εο1ιο.ϊτ.

εθ.θ.θ.Ο.θ.θ.θ.θ.Ο.θ Οθ.θ.θ.θ.θ.Ο.Ο.θ.θ.θ!

- η τι
ΥοιΙο;το ιιι. ννοιιιιιιιιιςνοιι 1ιιιιοΙΜιά
ιιιι.οιι
811ι1οιιι1ο-Βοδιιιι.κιιιιιιδΠιι·7ιιιι νοι·ινιιιι το ιιι

ΙΏΒε';"]8·
ετιιιι6ο, Νιιεοιι- ιιιιι1

ιι ε ο ω.
8εοετιιιειιο 2

. πω. 9-1 ΠΜ· τω.

8 εο,-Αι·π ΙΙι·. Βι·ι18·ο1ιιιιιιιιι,Πιτ.

1 οιιιιιιιιι;ειιιιοιιινειεΠιτ Οιιι·ι;Μτο
(81/ι-1ΒΜ.ρι·. 'Για θοω.ιιιιιιτ1ιοιποιι)
ιιιιι·οιι Γ. 11'.Βιιιιιο-Βιιι1οιιιιο.

(82)8-8. Ρι·οεροσω ι.ιιιιιι.ιε.

. τ
ι.

Β.ει..!! 9ι.ε:.ι Β

8οο1ιιιΠιιιοι·ιι.1ιιιιο11οιι.Ζννει Ειοειιφιο118ιι.Βιιι'ΕΕιιι·οι·ιοι·ετοιι Βιι.ιι8·ιιι. Με. οιπ

Βωιοιιι.ει.εΒιιτ101ιΒιιοει·ιιιιι ιιιι111ι·Ιιοιι.,1ιο1ι1οιιειιιιι·οι·οιο1ιοιι,οιιιοιιιιιι1ιιςοιιΚοο1ι
Βιι121.ιιιι1ετιι,Ριι:ιιιειιιωθει-Πω Μοοι·ιιΜοι·ιι,8οοΙερι·ιιτιο1Μωι·ιι,Ιιιιιιιιαοι·ιιιιιι. ννιιι
τιιι·1ιιιι·.Βιιιιιιιιιιιι:1ιοΒιιιιιιιιιΜε Κιιι·1ιιιιιοοιιιιιιι:1ιιιιι ινωωι· €οϋΙΤιιοι.Νοιιιιιιιι€ειι Με

€ι·οιιιιοιιιΟοιιοΓοι·ι:άειι ιιιοσιει·ιιειιιιγειειιιει:1ιειιΑιιιοι·οιοτιιιι€οιιοιιιερι·ικιιοιιό.
Μιιιοτιι1νιιαεεοι·-νωι·εειιιιτ νιτιι.1ιι·οιιι1 6.οε ειι.ιιποιι .Τει.1ιι·οιι.
-.: Βιοει·.ιιιιτειιΜπι Ρι·οοροσωιιιιι·ι:1ι.Με Κιιι·- ιιππ!Βιισε-νει·νι·ιιιιιιιια.

=
(θ8) Β - 1.

0ι·Βαιιιεο1ιοε Βιοεπ

Παιιςιιιι-Δ11ιιιιιιιιιιι.τ Βοι·το1

(ιιιιιιιιι·οοιιιη.
Ειιι ει5ειιτειο1ιεε ιιιειιι€ειιιιιειΙτιεεε
Βιιιτρτ:ιρει·ειτ, ννοιοιιεε Με Ειεειι ιιι
οι·8ειιιιεοιιετ Ροι·ιιι ,ςοΒιιιιόειι ειιιιι€11τ.

ΠειτετεΙΙιιιιἔ επι ,ςτοε ιιι (πω. οτιιε1ιε
νοιι Μειἔ. Πο1°101 ιιι ιτ:ι.ιι.

νοι·ιιιιιιι ιιι ο.ΙΙοιι Αροτιιο1ιοιι.
(28) 25:61-

ειρροι·'ε 8ειιιιιιοι·ιιιιιι.Χ18εωσΒά ωΕΠΝοιιοε Κιιι·ιιιιιιε -

μ

ιιιι· 111ιι€ιιιι-ιιιιιι Ιιιιι·ιιιιιι·ιιιι1ι1ιοιιοιι,Ροιτειιιο1ιι.(Βιιιιοττιιιι€ειιιιι·οιι ποιοι· 8τοιΐ!
γνεο]ιεθ|ςοηω·0]]6),1Βιιι1ιισιοει,ΜΜΜ, Βικι- ιιιιιι Νιοι·οιιιιι·ιιιι1ι1ιοι1οιι,Νοιιτιιει1ιο
πιο (1ιιιιε11ιιιι·οιι).Ειιιιιιοιιιιιιι€ τω· ΕΙιι1ιιι·ο- ιι. Ημιι·οι1ιοι·ιιμιο ιιι ιι11οιι1ιοτιιιειι.

(Σεϋιιτιετ Αρι·ι1-.Τιιιιιιιιι·. Ρτοεροοτε.
Βι·. (δ. Βιιιιρει·.(σο) 18-8.

Β Α Β Ν Ξ τ: Ε Ν Α
,

Η Β
,

Ν ΙιΐΠοιιτισιι€ιιΙἶ11ἶἰὶ8ι1ᾶ<>ϊ·ΗἔΒΡὲϊ=°ὲ_Μ?
Αιιι·οιιιιοιι νοιι Κι·τι.ιιιιοιιρΒοΒοι·ιιιιιοιι:

. __ ει: ιινοιε οι· οι οι· πιιι· οι "πιιπ
-

Β Β τ 1,11- π,

- Η Η
Β18τιςι_Π€Π_ ι'ιιιιιο Ρι1ο€οι· ιιιιιι ΡιιοΒοι·ιιιιιοιι

ίιιι· ιιιο

ο

::0.0ΙΕ τ
·

12;(ΐΕΒ 81ΐ8.0Π'
(πως

2Ποιω,.-, Μεπειι- ιιιιτιΒιιτιιι1ιι·ιιιιιιο. ΡΓ1ν1$(€ζΓ8ξΕ0Πρ808θ
απο" 28ΜΠΒΧ Ετιιιι Διιιιι.1ιεΒο1ιιι1ιιε,Φοιι·ι·ιιιιιιι 18137,

(τι) ιιι-ι. 1:ι·. Ι2θΠΠ6. "Η οι” · π· 1111

ο

"·
2
2
-

-



ω!!

επινΑππειΠΠετει.τ
'ίπτ Μ:ι€επ-, Ι)ειτπ1- πω! 5το!ΐκνοοπεο!Κτειπεπε!τεπ

Ι

π

Ώ'0Π
Ραπ. Μ. Βπεοππε!πι πω! Μ. πω». Ρ!π!ων.

Βετ!!π Ψ., Ιἰϋπὶ8!π-Απἔπετπεττεεεο 29, πππ ΤπΞει·πετιεπ.
ΝΒ) 26-8.

Ε Ο Με Ηεπρτηπε!!επ: θεοτ8-νἱΒ
Β Π Η Ηθθη

τοι·-απο11ε π.Βο1οπεπ-Ωπε11ε
0 ω!!! ω!! ΙππΒε Με...!!! πω!! Νικο
νν!ι·Βιιπε. νετε:ιπό Ι8θΒ Ρ"Ι4,2θθ
Ρ!πεο!ιεπ_ Απε πω!" π" @πώΜ! πωπω!!! θπ!πε εεννοπποπ; Με Π!! ΗππάεΙ νο:·Ικοπιιπεπόε π.τ188ΒΙ ΨΠά1111802'ΗΜ π.» π!!! !ιππει!. επι!! ΤΜ!! ππ16ε1!οπεε ε!εε!!”. επ"εσωπ μπω. Απΐιπεοππω! πω! πω! πω! νπ'ο!ιπππεεπΠ!! Βε.άο1οε!Ηιε.11εε πω! Επτοπϋποποπ ΒοϊοτΜ!επ

(78ΞΒ!ε ΙΓερεο!!οπ
άει· Ψ!16.ππεω· Μ!πει·π1ππε!1επ Δο!:!επ-θεεε11εοπείτ.2- .ϊ-Φῷτῷ_ῷ_ῷ__1 Φ-$--.3

Μ!!! ΕΙ.ΒΤΕΕ.
. ΔΙΙιπΙΣεπΙιε ΠεεπππεΠεπ, οἱπο θΙπππετεπ.!επποΙΙο (Με $πΙπππο!!ο) πω! ε!!!ε
ΕΙ:Μοπ- πω! ο!εοππο.Ιι!πε Ωιιε!!ε (Με ΚϋπἱεεππεΙΙε). Κο!ι1οπε!!πι·οι·ο!ο!ιοΜπι!!!
Μι!ει·, Ποοι·Μπει· νοπ Ε!εοππι!πετιιΙπιποτ,σ1εΗ:τ!εοΙιεπω! Πο!ιτπππεπε1-Β:!π·ποπ
ειπω- Κο!ιΙσπει.πι·ππιο", 8·ετεπι Π. Κε!!ετ. Μπ-=τΙ!ο!ιε8πΙε- πω! 8ποΙΒΜει·,
!!ε!” -8!τεΜπετ, ΠοΙΚοπ, Με Ρει·εοπε.1Με Μπεεεςο. Ψπεεει·Ιο!τιιπε; νοπ
Ωπε1Μπεεετ. Βεὶο!ιπεννπ!‹!ειε ίΤπι€επιτπς. Με Ρπτεπ.π!ειΒ·εππωπω πππιΜ.ε!
ω.» !π πεπ πω!! πω. ·· .
ΒειΙιπε!:πτιοπ.Ροετ- πω! 'Ι'εΙοςτερποτιππιτ. Ρι·οτεεωπτ!επποτ πω! !κε.τ.!!οΙ!

εππει· θοπεεό!επει.
- Β·εππεπε 1898: 8476 Ροτεοποπ.

Οπι·πε1τ: 1. Με! Με 80. 8ορτοπιποτ.
; νοπ! 1. Με !5. Με! πω! Ι. Με 15. Βερτειππετ Μπιππέω Βετ!ει·ρτε!εο.
Επι· Με νοπ: 1. Βερτπιπποι·επ Βἱππτοπεπᾶππ !!π!πο Οιιττπκε.
Τπε!!‹·!ι Οοποεπε π." Εππ!81Μιεπ ΒεπεΕππεΠο, επεσε 'Ι'!ιεε!:ει·, Χ!!πε!εΙοι·

0οπεοι·πε.Βε.π!επτ-8ποι·τρ!ε$ε;8ρ!ε!ρΙ5.ι2οΠΜ·Χ!πάει· πω! Βι·ενπο!ιεοπο (π. Α.
Βεννπ-'Ι'εππ!ε).
Ποπει·πεπτεε Χπι·Ιιε.πε πι!!!1Επι·εεε.1,θρε!εε-, Βρ!ε!-, Ι!εεε-, Β!!!πι·ά- πω! θε

εε!!εε!ιπ!τεε!π!πιετ.Β!ο!‹ιι·!εο!ιεΒε!ειιοπιπιππ -
νεπεπτ!τ νοπ Ποοτει·ι!ε πω! Μ!πετπΙννπεεετ :π νοτιππ!!οπετ ππΙπππτετ

Ρ!!!Ιππε.
'

Κϋπἱπτπἰοπ
8ποπεεπ.

ΑπείππτΙ!οπο Ρτοεροι:το ροετ!το! πω!! άἰο

Κ6ε!π!!οπο Βειι!ε-Π!τεΜΕππ.

-ΐσαΪ!.πεεπΕπόε!ετ!οπ π."
ΨΠΓαθ[ΠΜΓθμ. .

Ρΐου·:Ηεϊ:εταϊ!άϋπό. Μ!! !Ν8!'Ι!Νπω.

ΨετιππποΙΙοπ ἐκ) πω πε.τπτ!!οποτ, άετ ΒΙπτννϋ.τιπο
ω. ιπεπεοπΙ!οποπ Κϋτροτε επεοιπεεεοπετ Τεπιρετε.τπτ.
Β!ππο!- πω! ΗοεοΠεοππίτε-'Πιστωε1-ΒΜοτ Ιιι οοωΙοι·πιπΙππ ΙΙ5!ππιππ. Ψε!!;ετε
Κπι·πι!ι.πε! ε!ω!: Βεπιρ!'- πω! Ηε!εεΙιι!ιπϋ.πει·. Ηε!Ιεγπιππει!!ι. ΕΙοετι·οτποτε

Π
ε. Μ π ε ε σ
ε
ε· π.

Ι!ΠΙ·'ΤΚΠΒ0Β'Ι'. 480 ω. π
.

π. . Ποττ!!ο!ιε 'Ι'πππεπνν8.!ι!ει·,ννεΙάινο,ςο πω!
ΑπΙπεεπ π. κ

!.

Βπ2. Ιιετνοττε,εππάεεΚπτοκοποετοι·,'Γπω.τοι·, Βεεεεει!ο,.Τπε,·ά,
Β'ἱεο!ιοτε!,εοπειἰε·ε νει·8·πϋπππποπ, θρ!εΙο οπο.

ξἔἰξἔ=δ8=ΐἐ (ΗΜ Ηοπε!ε π. Ρι·Ινπίπο!ιιιπω;. Ι'
.

:Με Υοτ!ι!ἱΙὺπ!εεεΤ Η:-ιπρϊ52ίεοπ
8112811 Ρι·οεπεπτε π. !ετ!ε!.ςεννϋπεοπτεΑπεπππίπ ι!πτο!!ά!ο νοπ Με! Με
εΠΙ_θε Κ. ΒπάνετννπΙπππ!; ω!. π. Μπά!εοππΙ$!ιο!εεπππω!:. Οο€ο!:ετ.

Επι!!! π1!π6πι!σε Με εστ_ΤΒ,σΒε πιοΓΕΙΤΛ...Ε

ν: 0 Η Υ πει.εετιπε
πεπεπε-πιπιιε. ππειτπιΛ.νοΖΗ 8ΟΙΝ ΒΕ' Β.Β'8ΙΟΝΣΗ .ΕΑ 808802
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θ1ο1ο1ιοΗε11νι·1τ1:ιιιι.ςΜο Ο111ι:1ιτ.Ε1101111ι11.ι
εο1ιωοο1ιτπι1ο1ιτ1›1τ.ιοτ.Βο18ετ18τ«Με Με οτι
ΜΜΜ: από "Με ν1ο1εο1τννϋ.ο11οτιιιι1'Με οτ

νουειγε1επιΜε Ο111ι11ι1.-- Ε1ττοτειιιιτ:
ν ο τι Η ο οτ ‹1ο τι: Οοιιιι·ει1111Μ.τ1111·1τιιιοτοΜω11ο1τι1896, Νο. 48.
Ο1'01'18011: Βο111.80110Μεά1ο1ιια1ιο1τι1τ18·1897, Νο. 15.
Θο11ιιοτ: Α11εοπτε1τιοΜοά1ο1ιι1εο1ωΟωικτιι1-2ε11.ιιτη;1.897,Νο. 8.
Ρ ιι τιο Β·τ ο ε ε 1: Θε.22ε1.τι‹Ιο 11Οεροάτι11ο άο11οΟ11ιι1ο1ιο1897.Νο. 118.
Οοιι Η. Θ:122εω.«Με Οερο 1111ο ε1ο11οΟ1111ιι1ο1ιο1897, Νο. 186.
Κ1ο1ι1: Μα1γογιια1897,Νο.48. Γ τ1‹1τ1ο 11:Οτνοε1Ποι111ιρ1898.Νο. 1.

Ο1ιο11ιεοΒιιτυΜτά 111Εστω άετ 11τιπ:11το1
Ρ111οιι ο1ιτιο_1εσ1οἱ11›1οΝεϋεπετσε1ιο1ιιυπε;
πιοπο.ιε11ιι1ε8·ωιοιιιτιιοπ.- 111κτετιιτιιτ:
Β11ιπι: Ποτ 11.τετ1.Ρτο.1:111ιοτ1897, Νο. 8.
Αιια1ερι1οιιω;οΒουεο Η:: σε ω. 81110881ο

ιΜο111οιιω.1.1ιωτικιιτ:
1)τ.8 ο 11»νο τ ε ο τιε Ηγ: Τ1ιω·ειρειι1.1εο1ιοΜο

πε.1ε1ιοΐτο,Νον. 18817.
Ρτο1:οτι,1.1ττοτε.1:ιιτιιπά 11.118εοπετ1εοπ1)ο1:ιι11ειιι 1)1ετιετοπ.

Ρου·τιω·οδρα:1ιι11131επ: -

1111111111,Ο1ι1τι1ι1-Ρ111ωι,00011111,1.1οΠο1ιι.Εκ1τιιο1ο,.Η

1εε1 9οτυοΜοε!
Β11118εταπό Β 01:111ε:1ο1ιω1·Με .1οτ1οίοτπι.

Νειο11Ρτ1νειιάοοοιπ Πτ. 1ζι·οττιιιγετ.111ι11εει. Θ.. Ζιιτ Ζο1τ
1κεε1εε1Νυπσε1τουσυ1νετ.

Τ1<11111111-Ε11Υθ188·νθ1'111111111118.
νοης1ε1ο1ιο:

11)_ῇο1ε1‹τι_1ε›.Μεά121Μ.1897, Ντ. 1).
81ο1ιοειιιο1ι1110νετϋΠ'οιιι11ο1τιιτητοπΜ" 'Γιιππε1111ιινοιι:

8ττ1ιεεΒιιτ8,Κ1τιτ1οτιιτειΕ”, Αυ.ο1ιοτι,
18:16.Ντ. 11, 25, 50; 1897, Ντ. 8.

8οπάετα1κ1ι·ϋο1ωΜε 111ιιιιεο1ιειιΝ151οπετοιΠυτο11Με Ποι·τοτι:
(111)15-41. Β οο1;ο τ &. Η τ ιι 1›ο, 81. Ρ91ω·εΒιιτρ,·ιιπά Ο ττο _1τ.,Μοε1ωιι.

1'σπ|α9 το:: €19.90 ΠΠ! ΜΙ? Ε|||(Ε ίπ δι'αΐ11]1ττ1'.
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1·1επι1ν:ϋττοτ1:ιιο1ι Μ· Ποε:.ιπιτητοπ Μοι11ο1π. .1.2::
Μυες 2111ι1Γυ11:1181·1%ια1ιςο1ο11ττο1111οτε.ιιεεοε.ν. 13οπετει1οϋω·τιτικ11τ.Α. 7111τιτο1.

Βι·. 8.Ζννο111-_ ει11211«·1ι Που 11οιιι·Βο1τοτο Αιι11ο.ρτο. 1. Βατι‹1.

1το1:.111.27.--; Μες. 111Η:111›1'τειτιπ8813.Μ. 80.
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Δι1τοεεοιι νοιι Κτωι1ιουρΠοΒοτ1οποπ:
Βερ·τε Φοποροπιιο. Πιιτιοιιεχ Φγρ111·ταπ
οικω π. μ. 46. τω.
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ΧΧ1χ. ιΑιιιτειιι1ε. δ1.ΡΒ1'11ΒδΒΗΜιΒΒ Νειιε Ε'ε1Βε κι". .1ε1ιτε.

ΜΒΠΙΠΙΝΙΒΜ111ΠΒΕ1118ΠΗΒ111
ιιιιιει· σετ Πει1εετιειι νοιι

Με Πτ. Με! Πε1ιιε.
.Ϊτιτἱεντ (Πετεε.τ1.

Πτ. 1ε1ιειιιιιεε Κτειιιιι1ιε1ε.
Μειι.

Πτ. Επεσε” 1Νειιεε1ι.
ει. Ρει.ετεειιτε.

Με «ει. Ρει:ετεειιτεετΠειΠειιιιεε1ιεΨεε1ιειιεε1ιτ1Γιιετεειιειιιι_ιετ¦ειι
Θε ιι ιιεε ε τιε. - Πει·Δωμιιεηιειιεερτε1εκι 1ιιΒιιεε1ρ,τιε.8 κει. ΠιτΜε
.1ε1ιι·,4 κει. τω· εεε 1ιε11;ιε.1ε1ιτιιιε1.Ρεετιιιειε11ιιιιε;ιιι άειι ε.ιι6.ει·ειι
1.Βιιάει·ιι20Μπιτ ]81ιτ11ε1ι,ΙΟ Πιιι·Ε1ιε11ι]81ιτ1ιε1ι.Πει·Σιιεεπ1εμπτε1.
Γιιτειε3 ιιιω!ΒεερεΙ1:ειιεΖει1ειιι Ρειιι Με16Κερ. ει1ετ35 Ρ1'ειιιι.-Ι)ειι
Διιιοι·ειι ννει·ι1ειι258ερει·εω1ιιιι€ει1ιι·ετΟτιΒιιιτι1ει·ιι1ιε1ιιιεεεειιιΠ.
Β.ε1ετετειινει·ι1ειιιιεε1ιΜπι δεεεε νοιι 18 κει μτε Βειτειι1ιειιει·ιτε.

Μ 1
.8 8ι Ρειει·ειιιιι·8,

€"ε.11ιειιιιει:εειιεε-Αιιίττεςε “πιο ΜΗ Ξιιεετεεε Έ
ΜΜΜ. ιιιειι ειιεεε1ι1ιεεε1ιε1ιιιιιΜε Βιιε1ι1ιε.ιιε1ιιιι€νοιι Χ.:ι. Ε101Εετιιι
δι:.?εεετεειιι·ιτ_Νεννε1η-ΡτεερεετΗ Μ.. ιιι ι·ιε1ιτειι.-πε, [προτιμω
ιιετνιειι11εΜΜΜ 11εεεειιειιεειιι€11ε1ιειιΜΜΙιε11ιιιι€ειιιιιιωι ιιιειι :ιιι
εεε εεεε1ι111ιεΠι ι

ι τοιιι1ειι Κεεεετειιι· 1)τ.Βιι.ε.ε1.ίΉειιΜι1ιΗ 811,15·
τετειιιιτε.Ρεεετεειιταει·δειτε,Ρειει·-Ρειι1ΠεεριιεΙ ιιι ι·ιεΙιτειι δρτεετι
εΒιιι:ιι1ειιΜειιιιις, ΜΜννεε1ι ιιιιι1Ε"ι·ειιιιενοιι 2-3 Π1ιι·.

ι. με.) ιιιω

1τιιιιιι1ειΠτ. τιιει1.δ. Βτειιιιεε1ιτι: Πε1ιετ ΟεΙΙιι1ε1άττιιι11εετεετε.-- Πτ. ιιιει1 Βε1ι1ε1ε: Με ΡΜ νοιι ιιιτ'ε.ιιτι1ειιιΜγιτει1ειιι,
1ιε1ιιιιιάεΠ.ιιιπ Τ1ιγτεοιεεε. - Βετ'ετει.ε: δ. Ρ111.2: Πεεετ ιιειιε Ριιρι11ετιρ1ιετιειιιειιε.- Β11ε1ιετειιιε1ιςειι ιιιιτ1Βεερτε
ε1ιιιιι€ειι: Ρι·οι'. Β. θεπιιιιετ: Βε1ιι·ειιε1ιάετ ρεγε1ιερει1ιο1ε.ειεε1ιετιΠιιιετειιε1ιιιιιεειιιετ1ιεεειι.- Ζιν1εε1ιετιΑει·2τειι ιιιι‹1ΟΙιειιτειι.
Ετιιιιιετιιιι€ειι ε1ιιεε ε1τειι Ατετεε. Θεει·ειιετ ιιιπ! 1ιει·ιιιιεε,·εκεεετινοιι Ρωτ. Πε1ιεττ1. - Ηειιε1ιιιε1ι ι1ετ ρτειετιεε1ιειιΜει!ιε1τι.
Πιιιετ Βει1ε.ειιοτι νοιι Ρωτ. Ι)ι·.117. Β1ιετειιι ιιιιι1 1)τ. .1. Βε1ιινιι11ιε. -- Ρτειο1το11ε εεε 1'ετειιιε 81.. Ρετετεειιτ€ει·
Αετ2ιε. - νειιι 15. 81ιε.ι1ειιιεν1εεΙιειι Νετιιττετεε1ιει·εειιετεεε ιιι Βτεο1τΙιεΙιιι. - νετιιιιεε1ιτεε - Αιι2ε18·ειι.

11ε1ιετ 0ε11ιι1ειεπιιι11οετεετε.

νοιι

1)τ._ιιιω. .1
.

Βτε τιιιεε1ιτι
ιιι Μιτειι (Κιιτ1ιιιιει.

εεε ειιιιἔετ Ζειι ίετιιεε Μι ειι ετι1ιερεειεε1ιειι Ζιτεε1τειι
θε11ιι1ειετιιιι11εοτεετεεε. Βιε ειι1ιιιι εετ1ιειιτε Με ιιιιε1ι
άετ Ηε12ιτι1εεετ τιειεΙι 11'ε1ιιιε1ι, ειε Με εειιιετΖειτ ιιιι1
εειιι 1ιν18ιτιειεε1ιετι.4ετ2τε_ιε,ι.τειιι ννειιε1ετι (1880) ι1εττιειι
εττιτι ιιιι‹1 Μπιτ εετειι ΗετειεΙΙιιιιε κ» ιιι άετ «81. Ρετ.
Μεειε. Ψεε1ιετιεε1ιτ.» Ντ. 1

,

1890 1
ιι

άειπ Αιιίειια«Πεεετ
εεε 1ιειιιι€ειι 8τειιε άετ Ξεε1ιεεειιτ1ιετερ1ε» ΜΜΙιεΠιιιιε
Βειιιιιετιι Ιιε1ιε. Βει ιιΙΙετι νετεϋΒετι ιεεεε1ι. 61ο ειεεε
Ηε12τιιιεεετ εεε1ι.Ζειι. Με ε1εεετιιεε Αιιεεε1ιετι ιιιιτ1Μισε
τι81τειτ,1ειι1ειι ειε ειιι ειιιειιι Πεεε1ετε.ιιεε, άειι 1ε1ιπου
νιεΙΓιιεΙιετ Βετιι111ιιιιιΒειιιιιε1ιτ εεεε111εειι Κοιιιιι.ε. Βε Μ;

εεε ε1ετ 11ττιετειιε,εεεε ειε ιιι εετ ντετιιιειι .1τι1ιτεετειι
ειιτο1ι Με Ι(ετρετινετπιε ετινειετιειι ιιιιτ1 εε σετ 1τιτιειι
εειι.ε ειιι εο1ιπι1ετιεεε Αιιεεε1ιετι Βε1ιετιιιιιειι. 8ιε 1τειιιιειι
ι1ε1ιετιιιι 8ετιιιτιετ, ιιετιιειιιΙιε1ι ειι Ιιε1εεειι Τειεειι, Βιιτ
εκει. ΒεττεΒειι ντετεειι. Αιιε1ι ιτειιιι ιιιιι.ιι εεπι Ιιειιτι
ιιεε1ι ΗοΠε -- 1.ε1ιτειιε1ι άετ εττ1ιερεειεε1ιετι Ο1ιιτιιτ81ε
1891, θ

. 95 - εερρεΙτετιτειιιεε.ιιτεε Κε.11 1ιιιιειι11181,Με
ι1ετ ετνν111ιιιτεΠεεε1ετειιε ιιιε1ιτ 1ιιιιτειιεε1ιε1ιειι, Βιιιιε ειι

εεεε1ιειι Μιτου, ιιιιεε άετ Ι.ειιιι ειιτε1ι ι1ειι Ζιιεετε Μετε

ρ18 »πιο εεε ε1ε1ι εε.1ιετ ινειιιΘετ ΜΜΜ εττε1ε1ιειι1:ιεει.
Ιε1ι 1ιεετίιεετε εε1ιετ ιιι1τ Ρ'τεεεετι Με Μιιτ1ιε11ιιτιεςνοιι
Ρτει”. Ι.ειιιτ1ετετ εεε Βτ. Ε. Κιτεε1ι ιιι Ντ. 29 εεε
«Οειιτι·ε.1εΙει1εε Πιτ Ο1ιἱτιιτἔιε» 1898, Με ειε ‹ι111ιετεεε
θε11ιι1ε1επιιι11νετεειιε, ειιιε ιιειιε νετ1ιειιτ1εττ» ιιιιιε1ιτειι.
Ζινετ 1ιε.1πε1ιετε11:εΙ.ετειιε ιιι 111ιειι 1892 Οετεειε εεε
τειιιετιι θε11ιι1ε1ι1(θε1ΙιιΙειερΙειιετι) ετιεεΓετιιΒι («Ψὶειιετ
ιιιω” 18112, 10. Μιά 11. Ηε11., Β. 807), εεε1ι ειιιι1 εΠεεε
"με ι1ιτετ ΚεειεριεΙ181τειτ Ιειι1ετ Με εΙ1Βειιιε1τι ειι
Βιιιι81ιε1ι, ντε1ιτειιτ1Με ΟεΙΙιι1ειεπιιι11εετεετε ειιιειι τιιε.εε1

εεε ΚεειεεειιΓντε.ιιε εεειιερτιιο1ιετι. Με 1ιε1ιε εετειιε ε1τιε
Αιι2ε1ι1 ι1ετεττ18ετ θετεετε ειιετείετι1ετ εεε 1ιεεειι ε1ε1ι
άιεεε11ιειι εε1ιτ με εεννε1ιτι. 8ιε ειπε ιιεε1ι Ιε1ε1ι1ετε.Ιε
ά1ε ΠεΙει1ι1εεετ. εεει12ειι ειιι ε1ιετιεο εΙερε.ιι1εε ιιιι‹1 Βε

Γε11ιεεε Αιιεεε1ιετι, ετνι·ειεΙιετι τ1ιιτεΙι Με Κετρετιντιτπιε
Πισω ιιιιι1 εε1ιε1τειι 11ιτε Ε'ετιιι ιιιι‹1 Πιτ εειι1ιετεε Δε»
εεΙιειι Με ειι1ειει. 81ο ειπε ειιτ1ειιι εει ετεεεετ Ηεττε
νιε1ε1εετιεε1ιετ εΙε Με 11ο12ιτιιεεετ ιιιι‹1 1ιτεε1ιετι ιιιε1ιτ,
ινειε 1ιε1εεε Ηε12εετεετε τιιετιε1ιτιιτι11ιει άετ ετειειι Ατι

ρτεεε εεεεΙιε.1ι. 81ο 1τειιιιειι άετ Ρετερ1τειιειι ινεεειι
1ιεΙιεειε ΒεΙεε1ιτ ινετι1ειι. ε1ιιιε εεεε 11ιτεΡεε1181ιε11:εετ
ιιιιιετ Ιε1εει. Βετ ΗετειεΙΙιιιι€ετιιεειιε εετεε11ιειι Μ; ΜΙ

80111181'.Ζιιιιεε1ιετ Με (ιιι άετ 8.ιιερειιε1ετι ετ1ετ Ηετ:Ιι
ιιει1ειιεΙεεε) άετ εεττ18ιττε Βιιιιιρ1 ιιιπ Ογρε1ιιιιεειι ειιι
ιν1ε1τε11. Νεε1ιεεπι ι11εεετ νετεειιε ειπε ,ε;εντ1εεεΙ)ιεΙιε
ει·τειε1ι1;Μι, ειτε ετ νεττι ιιι άετ Μιιτε ειιίεεεε1ιιιιτιετι
ιιιω ιν1ετ1ετειιτε1ι ειιιε Μιι11ειιιτ1εεεεεΙιΙεεεειι.

Ι)1εεεε εε ετ1ιειΙιειιε Νεεετιν ιν1τι1Βεττεο1ττιετ,ω. Ογρε
1ιτει ειιετιιετ1εΙΙ1τι, εεεεεε τιιιι.ιι ειιιειι θεττειιειι Αετιιιεε
εεε 1ιτειι1τειι ε1ιετ 001°τ181ΓΕΘΠΒιιιτιρίεε ετ1ιεΙτ. Βιεεετ
Τετεε Μπι ε1ε Με‹1εΙ1 εειιιιτ2τ ιιιι‹1 ινετεειι ιιεε1ι ιιεε1ι
Μεε1ιο1ι1τειι επι ι1ετιιεε!εειι Νεε1ιοεττεετιιτειι ετιεεετεε1ιτ,
ννεεει άιε 1ΒτΓε1ιτιιιι€ τειιιετι‹ι ειιτ 8ει1ε εεε1ιτ.. Ι)1εεετ
'Ι'ετεε, εεε θγρειιιεεε11, «πω. ιιεε1ιτ1ειιι εε εει;τεε1τιιει,
τε1ε1ι1ιε1ιε1τιμεεειίι ιιιι‹ι (Με ιιιπ ειιιετ Μιι111ιιιιεε ειιι
ιν1εΙιε1ι. ινε1ε1ιε Β1ε1ε1ιιιιεεειε ττιὶι τ1επι 1ιι Αεειοτι Βε1εετειι
θε11ιιΙειε 1ιεε1:τιε1ιετιειτε. Μειι εε‹11ειιι ειεΙι εεεει άετ
Η1ιιιεε, ιτε|ε1ιε Μπι 8ε1ιιιιΖε 8εθειι εεε θε11ιιΙειι1εεετειι
ιιιιι 1.εεετ1ιειιι1εε1ιιι1ιειι 1ιε1τ1ειι1ει:ινεττ1ειι. Βειιτι ίεΙΒΙι
ειπε πειτε Βιιιι1ε. Με ιιι ε1ειο1ιετ Ψειεε ιιιπ ‹1ετ·θε11ιι
1οἱεΙεειιτιε ΒεττειιΙα ειτε εεε εε εεττ ττιιιτιίετι, Με εεε
Οετεετ άιε έειιιι€ειιτ1ε 8ι.ε.τ1τε(8--10 Βιιιεειιτε11ιειι) ετ
Ιειιιετ Με. Δε άετ Ο1ιετΠεε1ιε Με τεἰε1ι1ιε1ιΟεΙΙιι1οιε
Ιεειιιι8 ειιΓεεειτ1ε1ιετι, ειιιειι: εεε Οετεετ ειπε 81ειι:Ιιτιι€ιεε1Βε
@ειτε Ο1ιετΠεε1ιε ετ1ιε11ε. Νεε1ιεειιι_ εε εειι1ιεειιι1 ετ
1ιετιει, ινεε 2 Με 8 Τε.8ε 1ιι Αιιερτιιε1ι ιιιιιιιιιι, ειτε εε
νειιι Μεεε11 εεεετιεπιπιειι. εεΙοε1ιι, ττιειιτ1τι ιιιιε Πω
Αε1ιεε11ιειιεετιι νετεε1ιειι. 111εκι εε Με εεε εεττ, εε.εε
Βε1ιιειιειι ε.ιιΓεειιιετετ ντετι1ειι 1ιετιιιειι.

`

1)ειε Οε1ΙιιΙει‹1, ττε1ε1ιεε1889 νοιι άειι Βτϋι1ετιι Ηγειιι
ιιι ΝεντετΚ Πτι $τεετε Νειτ-Υετεεγ ιιι Ατιιετ11τεειιιεεε1ιτ
Μ; εεε ντεΙε1ιεε εε1τειιιιτ11ε1ιεει ΒεΙιειιἀΙιιτι8 εετ ΟεΙ1ε
ειιιττιιι·εττε ιιιπ ειιιετιεε1ιετ 0ι18τ ε11τε1ιε1ιεε1ιετθεττιρ1ιετ
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1ϋειιιιε ειιεετειιε, ιϋεε ειεΙι ιιιιτ ι
ιι Αεεεειι, ειιιετ ειιιεειε

ιτειε, ντε1ειιε ‹ιιιτειι ετοειτειιεΠεειιιιεειοιι εεειεεειιτετ 8ειεε

(εεειεεειιτεε Βετγιιπι) εειιι ιιει άετ Αιιιιιιιιιειεεειιιιτιε Βε
ινοιιιιειι ειτε. 1)εεεειιιε ιεε ιειτιετ νετιιειεπιεετπεεειε
ειιειιετ ιιιιτι Με ιιιιτειι ‹ιειι Ττειιεροτε εεε ειεπι ειιειειιιιε
ιιοοιι ιπειιτ νετειιειιετε. Βιε Οειιιιιοικιριεεεειι πετάω ιι

ι

ιτιειιιε ειιετ1τεειεειιε 8ιιιειτε εεεειιιιιεεειι οιιετ εε ειτε άετ
0ειιιιιοιιιειιιειι 1ιειιιιεεε. 1)ιεεετ ειτε ιιι ειπε ινειιιιειειεε
Ε`ιεεειιε Με ειπε ειιτ Ηειιιε εεειιειι ιιιι‹ι ιιειιιι εεε Βε
πιεε πιιε Δεεεειι 8ειιιιιε. νοιι Ζειε ειι Ζειε πιιιεε επιδε
τιιιιτε νιετιιειι, ιιεπιιε ειπε ΒιειειιιιιεεειΒε 1.6ειιιιε ειιεεεειιε.
Βιεεε Οειιιιιοιιιιπιιιιεοτεεεε εεινειιτειι εε ιιετιειιεειιιιε

νοτει:ιεε νει· εεε Με ιεεεε ιιειτειιιιεειι ειι οτειιορεάιεειιετι
Ζιιιεειιειι ιιειιιιτει.επ 8ει11ειι (Με, Ηο1ε, ι.ειιετ), ι1εεε ειε
ειειι εειιι ειιιετ ειι€επιειπειι νετιιτειιιιιιε ετιτειιει1 Μιτιεειι.

Ειπ Ρειι νοιι ιιιιετιιιιειιι Μγιιιιιιειιι. ιιειιειιιιειι πιιι

ιιιγτειιιιιεε.
νοιι

Πι·. ιπετ1.1ιιι.8ειιιειε.

1)ει· Κτειιιιιιειεενει·ιειιι ιιι ιιειειιειειιειιιιειιι Γειιε νοπ Πιγκ
ιιιιειπ ιιιεεεε ιιιειιειιεε 1πεει·εεεεπεε ιιιιιι νοιι άει· Νοτιιι ειιινει
ειιειιι1ε.Με ειιειι Με ινιτιτιιιιε άει· 'Ι'ιιγτεοιιιεε ιιιειιε ιιι Αιιεπι
άετ ιιι ειιι1ετειιΒ'ιι1ιειιιιεο1ιεειιεεεεειεπεερτεε1ι.
Βιε 19_ιειιτιε,·εΕεεε Ε., Βειιτι, εεε Εεειειιιι ειιιιι·ειι;, ιεε ειε
1ετείειε;εεπιιε εεειιπειεε Κιπ‹ι ι.χειιοι·ειι. Πιε `1ιει·ιι πιιε άει·
ειιιειε·ε Βι·ιιιιετ ειπε εεειιτιιι, ιπ εει· νει·ινειιιιεεειιειε εοιιετι
1πειιιεειιι1'ειιειιι1επΚι·επιτιιειεειιι.ιιε νοτε;ειιοιπιπειι εειιι. Ρε
ειειιειτι ιιε,πειιπ ιπι Αιιι'επε εεε εννειεειι1ιειιειιε_ιειιι·εεεπ ιειιι'ειι
πιιε επ ερτεειιεπ πιιε ινει· Με εειιι ιιι·ιεεειι .Ιειιι·ε τιιειιεεΔιι
ιιοτιιιεε επ ιιπ· επ 1ιειιιει·ιτειι.1ιιι ε1τιειειι .Ιειιτε ιιειιιιι ειε
πειτε ιιι ιιιιιι ινιιτι1ε»Με ιιιιιϋι·πι1ιειιΜει:, ιινεε ειε εειε άετ
Ζειε Βειιιιειιειι πιε. Πιτ Α ιιεειε εοιι πιε ιιεεοιιάετε εεετιτεε
ιιιεεειι εειιι. ιπι εε1ιεειι ειιεπειειιτε επεινιειιειεειι ειειι Με
Βι·ιιεεε ω- Ρεειειιειπ, ιιει;ειιιιεπ Με Αιτει- ιιιιιι 8ειιεπιιιεετε ειι
ιεεειιεετι εειιι εε εεε11ιεπειειι Με 1ι1επεεεειιι. Με εειετιεπιι·ε
ι.:ειπιιι.εειειιι 4ννϋειιειιιιιειιειπ Τγριιε οιιιιε Βεεειιννετιιεπ επιε
ιιετιτειιτεειι. ιιιε ΒεΒιιιιι άει· ιιιιιιειιιι·ιιειιεπ ι)ιειιε ι‹οπιιεε πιεε
επ εει· Ρειιετιειιι ειπ Ζιιτιιεκιι1ειιιεπ άετ ιιιεειιι€επε ενειιιτιιειι
ιιιειι. ιπι 9

.

1.ειιεπειειιι·ε Επι; ειε ειι Με 8ειιιιιε επ ιιεειιειιειι,
ειε ιιτεειιτε εε ιιι Β .ιειιτειι _ιειισε1ιπιειιε ιιιιει· Με ει·εεειι Απ
ε'επεε εεε ΑΜ: πιιε νε1·ιιιεε· ιιοειι _ιεεεε ιτειιπι ιιιτειι Νετπειι
πειιιιε επ εειιι·ειιιειι.
1ιτι.πιιι εεε .1ειιτεε 1898 ει·ιιε Ρεειειιειπ
Μπι;; ιιπιι »νετ άει· 8τεειιε ίοιεεπι1ει·:
Ρεειεπειπ ιεε 129 θειιιιπιεεει· 1επε, άετ Βτιιεειιπιιιιπε· ιιιιει·
άετ Μετιιπιε ιιεετε,ε,·ε86 θειιι., εει· 8·τεεεεεΒειιειιιιπιιεπε; 109
Οεπι. Πιε (ιεινιειιε 18452ΡΗ.
Ρτει1-ϋτιειιιιιι6εειιιιιιει·ειιοιι όεε ιιιτεειιιιιεπεεε εεε εειιιεετι
Κιιτρετε. πιιε Αιιετιειιιιιε άετ Ηιιιι‹ιε πιιε 1ι'ιιεεε; ειπ' 1)ιιιειε
ιιιειιιε ιτειιιε Πειιε πειειι; Με Ε'ει·ιιε πιει·Ηειιε 1ιιεεε: Βειιιιοιεε
εεειεειοπ εειιι· ι:ετιιιε. 1)ιε θιεειειιεεειιεε ριιιιπρ. ει·εεε, νει·
άτιεεειισιι.
Πιε Βτιιεεε εεει·ι‹ επενι·ιειτειε.εειιιειι' ιιετει.ιιιιεπε·επά;ε.ιιεεετε
(ιεπιτειιεπ ιιοτιιιει, Αιιει- πιω θε1ιειιιιιεει·ε 2ιετιι1ιειι ι·ειειιιιειι.
Αι1ε Βειεεειιιι€επ ειπε ιιιιιιειιο1ιεπ ιιιι‹ι εειιινει·ι`ειιιε; :ιι
Β0ιιεΙ1 ι.τει”ειιεπεάει· ειιι ‹ιειι Βιιειιεπ ε·ειεε·ε, νει·πιεε· Ρεειειι
ειπ ειειι οιιιιε ειπε ιιιειιε επιειιι·ιειιεεπ.
Ειπε Βειιιιιιιιι·ιιεε 1εεεε ειειι ιιιειιε πεειιννειεειι.
1ιιιιετε ΟτΒεπε: Ειιιιεεπ, 1.ειιετ,Με ιιοι·ιιιει; Ηει·2ει·ειι2επ
ιιεειι 1ιιιι‹ε νετιιτειιεε Με επι· Μετιιιιιετιιιιιε. Ηετεεϋπε πιειιε
ι·ειτι,εοιιτιετιιειπ ρι·2ιεγει.οιιεειιεεθει·ειιεειι ιιϋι·ι›ει·, ειπ ιιιε
Ιεεεε11ιιι-ει εει· Αοι·ιε.
Πιε θειιιιιιιε ιειιιι€ε εει· από τειιιι.
ιπι ιιτιπ εειιι Βιινειεε ιιτι‹ιΖιιειεει·.
Πιε Τεπιρει·ιι.ειιι·ειπ ννειιιε ,ειιιιιιοι·ιπει80,5-8θ,'7.
Αιιιι“ειιειιτιπιε ιπ νοτιιεεεπάειπ Ε`ειιε, άεεε ειστε Αι.ιι'ει·εεεπε
άει· ιιιγιτειιειιιεεεεειιΒι·εειιειιιιιπεειι ιιετειεε ιπι 8

.

Ιιειιειιειειιι·ε

κ ειπε εεετιιετειι Βιιεενιεεειιιπι;ειιετιιτιιιιπ8·ειι,εεετι‹εε Ζιιτιιειε
ιιιειι;ιειιΜε Κϋι·ρει·ννεειιεειιιιιιιε, ιιιεπε·ει1ιείεε Οεειιιεειειοπ εει·
Κειοειιεπ. Νιειιενετενεειιεεπ άει· θειιεειειιιε.ιιεε εεε. πεειιειιιιιει
εεε ειπ‹ι. Πιε Κιιτρετιειιεε πιιε 129Οεπι. ΜΜΜ. ιιιειιε ννεεεπε
1ιειι ιιιιιεει· εειιι Πιιι·ειιεειιπιεε νοιι 140-142,5 Οειιι. Πιι· ΜΜ
ειιειι νοπ 18 .1ειιτειι ειιι·ιιι·ιε. 1)ειιπ 1ιειιειι ιιιειι ιιει εει· Ρε
ειετιειτιμπε ειτεεεεινΜε Με Μεπεει·ιιειιοπ ιιιιτιΜε ειιεεετειι
Κεπιιεειειιεπ άει· θεεειιιεειιεει·ειιε ειπιζεεεειιε (Αιιει- ιιιι‹ι
θειιειιιιιεετε, Βιιεει·ιει‹ειιιιιἔ εει· Βτιιεεει, ννιιιιι·επιι ιπ ιιιειιπιει
εεειι ι·`ειιεπ νοιι ιπιει.πειιειιιιιιγιειιι1ειιιεετει1ε εεε θεεεπειιειι
ιιεοιιεειιεεεΜε. Με θεεειι1εειιεεοτεειιε ιιιιά Βι·ιιειε ιιειιειεειι
ι1ειιιιιιετιιιιειι 'Ι"γριιε, Αιτει- ιιιι‹ι Βειιειιιιιεει·ε εειιιειι, Με ιιιειι

ιιι πιειπε ιιειιετιιι

ΐιετΙΉπεειοπ
εειιι με: οιιει· εεειιε ειε1ιπιιτ εειιι· εειιι πιιε ερει·

ιο επι.
Βει;εεειι ιιιιει·ι·ει.2εεεε θειιιιιειιεΜε εε. 10-12 Οι.ιιι. ι.ι;ει·ιπ
μπει· Κει·ιιετιειηςε Με Νοτπι ιιει εεεειιιπιειι Μετιειιετινοιι πιει
ειιεπι Α1ιετ πιιι πιειιτ ειε «Με Πορρειιε, ε. ιι

.

εε ιιεετιιε· 1841/ι
ΡΗ. ι·ιιεειεειι= 78,7 Κιιοε·ι·ειιιττιεεεειι 32,94-34,05 Κιιο.=.ετιιι.
Πιε Βειιειιτιιιιπε· ιιεεειιτιιιιπ άει· 1)ει·τειειιιιιιε·νοιι Τιιγτοιεεε
ιιι Β·εττεειεπεεετ

Βεριιινετεει·
Γοτιιι. Με ειε νοιι ι1ειιΑιιοειιε1ιειι

Β·ειιει”ετε«Μ. ιε Απιειιεειιοειε 1ιεετειιτιιιι 0,3 θι·επιπι 8 Με
τεεειιειι,εε ενιιτι1εΜεεειιιε «ιετ Ηει·ει·ετεπάει·ιιπεεπ ιινει;επ πιιι·
εειιι· ιειιι.εεειπ .εεεεειςει·ε.εε 2ειεεετι ειτ·ιι ειιει· ειιιιοιιιε ιτειιιε
πιιειιςεπειιπιεπ Νειιειιετεειιειιιιιπε·ειι,εε κ1εεεΡεειειιειιι εειιιιεεε
ιιειι πεε1ι Υετιειιι νοιι 4 Πτιπειειι 8 Πει ειιι;ιιειι 2,0 θι·ειιιιιι,
πτε Με ε1εο 6.0 (ιτειιιιιι ετιιιειε. 1)ιει-ιε ιιοιιε θειιε νετετιιε,·
Ρεειειιειιι _ιειι‹ιειιπιειιε ιεπε·‹>,εε ετειεπ 8τιιι·ιιπε·επ νοιι δειιετι
εεε Ηιιεειιι1ετιιιεεπειε. Αρρειιι1οειει‹ειε. Βι·ιιτεειιειι, Ι)ιιι·ειι
πιιι Με. εε ιιεεε εεε 1Ιιεεει Αιιι`ετιε·Νενειιιιιει· 2 ννοειιειι εειιι:
ειιεεεεετεε ννιιι·ι1ε. νοιι ιιιιεεε Νονειιι1ιει· Με _ιεεεε ιιεε Ρε
ειετιειπ8.0 θι·ιιιιιιιι ρι·ο Με ει·ιιειεειι ιιιι‹ι νιιιττιΜε Μεάιεεειοιι
ιιοειι ιεπεετε Με πιιε 1ειιτεει·ειιΠιιιετιιτεειιιιιιε·επ ι'οτεεεεεεεε
ενετιιειι.
Πεε θεινιειιε νει·ιιιιιιάει·ιε ειειι ιιει 1ιεττειειιιιιιε·8ετιιιςετει·
Ποεειι πιιι· ννειιιε·,ιιει ι.ζτι5εεετειιΠοεειι ειιετ εειιι· ιιετιειιεεπι1
πιιε ιιεττιιετ

επι ιι. .πιιι 1898 . . . 184'|ΔΡΜ.
επι 24. Αιιε,·. » . . . 178 »
επι 90. θερε. » . 158 »

ειιι 22. θε!. » . 180 »

επι 11. Ντιν. » . 128 :ε

θειετιεπιιιεε Ρεειειιειιι, Με εεεεεε, Με·2ιιπι 1ιειιειεςετι'ΓειΞε
πιιε ι.;·ειεεεπειιειιεπ 1-9 ινιιειιειιε1ιε1ιειιΡειιεειι 8.0 (ιι·επιπι
'Ι'ιιγτ. πτε Με ει·ιιειιεπ Με εειι;ε εεε θειιιιειιε ιιει Μεεει· Πει·
τειειιιιπε ιτειιιεεοπεεειιεε Αιιιιειιιιιε, εοπιιετιι ιιιιτ 8ειιενειιιιιιιι
εειιι εινιεειιειι 197 ΡΗ. Με 180 ΡΜ.
Βιπε ιιεειπιιιιεειιιιετεεε 1ιεπε·επινεειιεειιιιπιε. Με ειε εεπεε
ιιεοιιεειιιεεΜπι ιιιιι·ειι θτειιτειιειι νοιι '1'ιιγτοικ1εε1ιει Μγιτϋτιεπι,
Με ιιιειιε ειετι,ι.=;ειιιπεεπ,ιπτιειιι Ρεειειιειιι νοιιι .Τιι1ι1898Με
εειιι Αρι·ιι 1899 τιιιτ πιιι νι Οιπι. ςεινεειιεετι ιεε, ινεε ιινετιιε·ετ
ειε άεε Νοτπιειε ιεε. Αιιειι Με Ιτιεειιι€ειιε ιεε Μειιετ ιιοειι
1ειι1ετιιιιιιεειτιιιιιεεεεειιιιειιειι. Ρεειεπειιι ιιιεε1ιε ιιοειι ιιιιιιιει·
ιιειιεε1ιιειι ιιιιειιεινιειιε1εεπυπό ιιιιιιιΒε1ιειι Βιπιιτιιει‹.
Πιε Τεπιρει·εειιτ πω· ννιιιιι·επιι άει· Βεττειειιιιιις άετ 'Πιγ
ι·οιεειι.ειπ εειιι;; ετιιϋιιε από ιιεετιιρ,· ιιπ Βιιτειιεειιιιιεε εεε
Ήιοτι;ειιεΒ?.4, Αιιειιιιε 87,7. _

Ιιι άει· Ι.ιειιεπεννειεειιπιι 13ιιιε νιιιιι·τιειιάει· Ρεειειιειπ ιεειιιε
Βεεε1ιι·ειιιιιιιπεςειιειιιετ1εε·ε, Με Θεινιειιεεειιπειιπιε κι Μιιιει·
Μτεεε Με εεε θειιτειιειι νοιι Τ1ιγτοιάεεειιιιεεεπε ειιτιιοιιτειι
ΐιι1ιτειι.
Ζιιπι 8ε1ιιιιεεε εεεε ιειι πιειτιεπι Ρτειιιιιιε ιιιι‹ι ί.ιειιεε·ειιει.
ν. Πειιιι πιειιιεπ ιιεεεεπ Πειιιτ ει» Με ιιειιειιειιιιιιι·τ1ιεεΠοτε·
εεεειιιι,ε·πιειπει· Βεοιιεειιειιιιε;ειι επ σεφ» Ρεειειιειιι.

ιιειει·ειε.

.1
. Μι ω: Πειιετ ιιειιε Ριιριιιεπριιειιοιπεπε. (Νωπ-0ι0Βε

εειιεε θειιετε1Μεεε. Νι·. θ
.

1899).
Νεειιιιεπι ιιει·ειεεΑ. ινεεεριιε1 (Ντ. 4 Μεεεε .1οιιι·ιιειει
ιιιιει· Με επ 1ιεεειιι·ειιιειι‹ιεΒι·εειιειιιιιιιι; ειπε Μιεειιει1ιιπε· εε·
ιιτεειιε, νετειι'επειιειιε_ιεεεεΡιιεε Με 19τι.ι:ειιιιιεεεεειιιει· επι·
1'ειιε·ι·ειειιειιΠιιτετειιειιιιιι€επ. Ι. Νεειι ειιει·,ειεειιετειιι8ειιιιεεεειι
1ιειιιετΑιιἔεπ ει·εειιειιιειι Με νετ εειιι Αιιεεπεειιιιιεε ννειε εάει·
ιιιιεεειενειε ενι·εεειιειιΡιιριιιετι ιπι ιι1οιιιειιεόεε ννιεθ.ει·ετϋι·ι”πεπε
ειιιζετ. π. ετεπεετιιιι8· άει· Ρπριιιε Με Βειιιιιιιει·ιιπΒ·εεε ιιιεειι
Με1·εειιΑιιε,τειιεειιιιεεεειιετιιιι·ειιΑιιεειπεπάει·ιιειεειι άει· Πάει·
‹ιεε ιιπεει·ειιοιιεειιΑιι,εεε. Βειιιε Ρ1ιεποπιεπε νιιετάεπιιεοιιεει1εεε
ιπειεεετιεεπ ιιειιεεεεττειι εάει· ετεε·ει·εεειει·ειι‹ιειιΡπριιιειι (Μι
Βιιιιιιιιειε, Ρετειγεε, 'ι'ειιεε,

Βειιερειε,
1)ειιιεπειε ιιι·εεεοιτ, Κε·

εεεοιιιει, ειιει· ειιειι ιιει ειιεει· ιιειιετεεεειοπ «ιετ Ριιιιιιιειι. Απ
23 Με Μεεε Ριιεειιοιιιειιε ιιιιι ιιιιιετεπειιεειι εεειιιιιιετι Ρετεοιιειι
ιιιειι ιιιειι άεε 1

.

Βγιιηιεοιιι ειπιπει. άεε Π. 8 πιει. Δι1ει· πινω
εειιειιιιιειι1ιειειιεειι 1ιειιιιειε εε ιιιειι επι ειπε Μιειιειινεςιιιιι.ι·άετ
Ριιριιιε, ιπειειιι Με ειιει·8ιεειιε 1πιιετνειιοπ εεε οτΜειιιετιε οειιιι,
ειπε ε1ειειιεειειεε Βειειιιιε· εεε Οειιιοιιιοεοτιιιεεεπει·ιιπιεΠιι· εεε
εριιιιιιιεει· ριιιιιιιεε ιιει·ιιειιιιιιττ. Η ι ο ιι ει ε ο ιι.

Βιιειιετειι:ειεειι ιπιιι Βεειιτεειιιιπιιετι.

Ρτοι. Κ. 8ο πι πι ετ: 1.ειιτιιιιειι άετ ρεγειιορετιιοιοειεειιειι
Ππεετειιειιιιιιεε- Μεειιο(ιειι. Με 80 ΑιιΜΜιιπεειι.
πω” & 8ειιινει·εειιιιετε,τ.Ρτειε 10 Μπιτ. 899 δ.
θειιοπ εειε ιεπε·ει·ει· Ζειε ιεε εεε Πιιειιτειειιετιιιεάετ ιιι άει·

Ρεγειιορεειιοιοειε νοι·ιιειιιιεπειι Πιιεετειιειιιιιιε·ε-Μεειιοάειι νετ·



ω?

οοΙοοοοοο; εοποιάοο, άοε $πο_ιοοιινο ππά άοιιοτ νοιιοοιο ππά
οιι ?οιποοι ιο άοο Βοοοοοιιιππιιοπ άοιοιι οιπο ριο.οοιο.οοιιιο
Απο.Ιγοο :ο νοιάτιιοιιοπ. Νπι οιπο Ποιοοάοοιοιιτο ιιιιοο οιπο
πιοοοοοοοοιιιιοοο Ρογι·οοροιοοΙοοιο εοπιιοιιοιοιοο. Ι)οι θιοο
οοοοι Ρτοιοοοοι πιο οπο άιο .ι

ο άοι Ριιγοιιι. Ρογοιιοιοςιο ιιοά
Ρηιοορογοιο :πιο 'Γοοιι οοι·οιιο ι·οιιιιιοάοποο ΗιΙιοιιιιιιοΙ ειπ!
άιο Ρογοοοποιοοιοοιο ιιοοι·ιτοεοο. ποιοοοιιιοιι άιο νοο
Κιοοοοιιο ππά οοιποο 8οοιιιοιο οοοοοοιιοοοο Μοιιιοάοο
νοιποιιοοι. ποπο Μοιοοάοο οι·οοπποο ππά ο.ποιιοοιιάοι, ππά
πιο' άιοοο ννοιοο :ποι· ποοο οοιιι Ιοοοοοιοοοο ο οιοοιοιιοοοοο
Βοοιοποο ο·οοοοοιιϊοο.ιιοοι οιπ Βποο, ποιοοοο «οι ιι, πιο ποοο
ποιο ποι· Ι.ϋοποο· οιοοο οογοοοροιοιοοοοο Ριοοιοιιιο άπο ιοοιοο
άιιοοο Ψοι·οιοος οοιιοιιι>. - Ποτ οιιιιο 'Ι'οοιι ου.οάοιι ιιιιοτ
άιο ΒοτοιοΙιπο άοι οι.ιιιοοιιοπ Βτοοοοιοποποο. Βιιο οιοτ οο
Βοοιτοοοπάο ιοΙ ιοι άιο Βιοτοοοοοιι-Ροιοοο-Ροοιοο·ι·ομοιο.
Τοοιι Π: ΔποΙγοο άοτ άιο Ει·οοοοιοιιοι;οιι οοάιοςοοάοο Βοπο·
οι1οιιονοιο·ιι.οοο ιοιι ιποιοιιοοο-ει·οροιοοοοο Μοιιιοάοο οι άοε

ο οιοιΙ νοοιΑιιιοι· οποι.ςοοοιιιοοιοιιιοι. οιι Ποιο νοο Λο π
”

ο ιιοτποςονοτιιοοιποο·οο ιο
νοτοιπάποί

πιο Βοιο- ππά (ο
ο

οιιιιιοιορρο.τοιοο ποιάοο άοι οοτοοιοιο ιπιιιιοο ππι' άοο Κοιο
ποποο- ποά Ρπριιιοπι·οοοι οοπιο άιο Αποάιποοοοοποςποεοπ
ιο Ηιιπάοο ππά Βοιοοιι ποιοτοποοι. 'Ι'οοιΙ ΙΙΙ: ΒιιτοιοιΙππε
άοι οοποιιοοΙιοπ Αοποοοιποςοο οοιποι νοι·Ιοιιιιο· :ιπι άοι· Αιιο
ποιοοπε ππά ποιιοιοο νοτνοιιοοιοοιπποε άοο Ριιοοο;ι·οροοο.
πιο άιο πιοιοιιοοιι-ει·οριιιοοοοΑοοΙγοο άοι ΜιιοοοΙοοποειιιοποπ.
ποιοοο άοο ο.οοοιιοοιιοο Αοιιοοοιποεοο άοτ θοιοιοοοι·ο.οοοοπο
θι·οοάο Ιιοι.ι·οο,ι'οοΙοο οιο οπι ποοιιιο νοτοποοο ποοο άιο Βιο
τοοάοο. Τοσο! 1νι Πιιιοτοποοπορ; άοτ

Βογοοιοοοοο
Ἀποιοοάο

ππά νοιο·ο.οο·ονοι·ποι·ιιιοι Ιιοιιριοϋ.οοιιο άιο ιο άοι· Ρογοοο

Βιγοιιι
οοοοπ οπο,ςοοιιάοιοοΜοιοοάοο, οιιοιοοιιιοο πιο οιο νοο

τ
·

Κιο.ορο1ιο'οοποο Βοοπιο Επι οΙιπιοοοο Ζποοιιο οποιο
ποοάοΙι ποά νοτοιοιιιοοι ποτάοο οιοά. ΙΒο ιοι οποιο·11οο,
“οπο άοι· οιιοιιιοοο Ροτιοοοιιιι ποοοοιιιοο νοο άοι υ.ιο;οιοοι
ποπ ΒιπΓιιοιποο· οοιοοοι οιοιοοοοτ Μοιοοάοο, άοτοο Αοποο
άπο; ιο οιποοι οοοοοοιάοο οοοεοοιοιιοιοο οιιοιοοοοο Ποιοτ
οποοποοοιιοιιοοι ιοιιοΙιοο οιι, ιιοοιι.οο·οοπιι·ά. Νοτ άοάπτοο
ιιοπο οπο· άιο οιοιοοοοιοο οΙιοιοοιιοο Γιοιιοο οιο νοιειοιοο
οιιτοο ΠοιοτιοΙ οοοοοοο“ι ππά οιπο Υοι·οιο.οάι,·.ι·ιιποοι·2ιοιι
πετάω». Η ι ο ο ο Ι ο ο ο.

Ζπιοοιιοο Αοτειοο ππά Οιιοοιοο. ΕιιοοοιποΒοο οιοοο
οιιοπ Ατοιοο. Οιοοτάοοι ππά οοτο.οοεοΒοοοο νοο
Ρτοι. Πεο0ι3ιι. ννιιοοΙοι ΒιοπιιιιιΙΙοτ. ποοο ππά
Εοιοιιο;. 1899.
Ποοο άοι νοτιιιο·Ιιοιιοο Ποοοτοοιποο8· νοο Πτ. θ. ΘοΙΙι
ιοι άπο οοοοιοιοτοοοοοιο Βιιοο νοο Ριοι. Η ο ο ο ιιι ποοο άοο
άοπιοοοοοΚτοιοοιι οποοιοΒιισο οιοιοο.οοι ποιάοο. πο· οιιοοο
άοιοοιοοιοιι ιιιιιοοιοιο νοη;οιιΒοο οοιοοοο ππά οιοριοοιοο άιιο
"πιο οιιοπ ΟοΙΙοεοο, άοιοιι οποο οιο άιο ιοιοιιοοιποιιο Ε'τοπάο
οπιοοοοο. Ι)ιο οοπποάοτοοποιιιιο ΒοοοοοιιιοοΒορ,·οοο άοιι
οιιιιιιοοτο, οοιο νοτιι·οι'οιοοοονοτοιοοάπιοο άοι· ι,ςοςοοοοιιιεοο
Βοοιοιιοοο·οοάοι Αοτειο ποιοι οιοιιοάοι· ιιπά επ ιοι·οο ΟΙιοο
ιοο, οοιοο οοποπο Κοποιοιοο άοι ο·οο·οοπιιι·ιιο·οοοοοιιιιοοοοιιο
άοι Αοι·ιιο ιο άοο νοτοοοιοάοοοοΙιοοάοτο. άιο Ιοοιιιιιιο. οοιιι οιποο
ιιοιιοοοο. Μιά ροιιοοοπιιιοοοοιοοιο Βοοιιάοιοοεοο άοι·νοιοοιιιο
άοοοο άιο Αοιοιο οοποοΙ πιο άο.οΡποΙιοοιο οοιιοΙΤοοάοο Γιο
οο ιιοοτ άιιο Ηοποτο.ι·,Οοποιιιοο, ΟοοιΙοιοοιοιππο οιο., ιποοοοο
οιι Βποο 2ο οιοοιο οοοοιπιοι·οοοοοιοπ οιοιιι ππι πο· άοο Ατοι,
ιιοπάοιο οιιοο το άοο οποιο. Βο ιοι οιο ιιοποο ΒριοΒ·οΙοιΙά
άοοοιιιΙιοοοο Ιιοοοοο ιιπά ννιιοοοο ππά _ιοάοι·Αιοι πιτά ιο
οπο 'Ι"τοοι Βοάοπ ιο άοπ οιοοοοοι·1οι Βοιι·ιιοπιοοοο, άοοοο οι·
οποοοοοιοι ιοι. «Ποά ιοο πιιοοοοο, πιει ΡΜ. Μ ο

. ο ι ο ο
;
ο ο 2 ο

ιο οιποοι οιιοποο Βι·ιοι'ο πο άοο νοι·ιοοοοι. άοιοιι οο ο.ιιοιιάιο
ΟΙιοοιοο Ιοοοο οιιιι·οιοο, πιο 2ο οτιιιιοοιι ιιοοι οο νιοι οιποο
ιοοοιιΒοοιι. άιο οιο ο.ΙΙο 'Νεο ιο άοτ ΒοπιιιιοιΙοοο· άοι· Αοτειο
ιιοποιοοο». 8

.

Ποοάοποο άοτ ρτοοιιοι:οοο Μοάιοιο. Ποιοι Βοάοοιιοο νοο
Ριοι. Βτ. π. Βοοιοιο ππά Βτ. .Ι. 8οοινο.ιοο.
Ε'ιιοι Βιιοάο ιο 20 Ι.ιιοιοιππο·οο πο ιο 12 Πιποοοοο·οο
πι. 8

.

πο. 2οΙιΙιοιοιιοο 'Ι'οιιιιιο;ιιι·οο.Ριοιο άοτ Ιιιοιοτιιοο

4 Μοτο. Ι.ιοιοιπο,ο· 1-4. Βιπιιιιοιι, νοτιο.Β· νοο Ροτ
άιοιιοά ΙΒοοο. 1898.
Βιποο νοιοριιιοι οοιοιοοπ πιτ οοπιο ππι άιο οοτοιιο Βοάο
νοτιι;οιι .Ιοιιτοο οτοοοιοοοοοο οτοιοο Βιοι'οιοοΒ·οο άοο ποποο
Ποοάοποοοο άοτ ρι·οοιιοοιιοοΜοάιοιιι 2ο ορτο‹·οοο,ποιοοοο οο
πιο οοιι Ιιι.ο;οιοτ Ζοιι νοο άοι νοτιοςοοοι:οοιιοάιπο8 οιποο
οιιοάιο·ι ποιάοο πιο· ποά οποιοοοι ποιοι· Μιιπιι·ιιιιοΒ· οιοοι·

ίτοοιιοο
Αοιοοι οοινοι·ι·οιιοοάοτ Θοιοοτιοτ ππά ιιποιοοοοιοτ

οιπο οοιοιοοοοά, οιοο οιοοπ ι'οοιοο Ριιι.ιο οιπ' άοιο Βιιοοοι·
ιιιιοο άοτ Αοιοιο ιο οιοοοιο οοουιοι. Βιιο Ηειοάοποο οοιι'οοοι
άοο θοοοοιπιιιςοοιοι άοι οροοιοιΙοο Ροιοοιοειο ππά Τοοι·οριο
οοά οπου· οιοοι ππι άοι ιοποιοο Κτοοοιιοιιοοι οοοάοιο ο.ποο
άοι νοιποοάιοο οοιποιο, άοτ Νοινοο-, Ι·Ιοπι-, Κοοοοοο- ππά
θοοοοΙοοοιοοτιιοοοοιιοο, Ζοοοοοοο ππά νοιοιιιποΒοο, ππά οοΙΙ
«άοιιιρτοοιιοοοοπ Αιοι οιο επι·οι·Ιοοοιο·οι ππά ιοοιιποιινοτ
Ποιοι· οοιο. άοι· ιοιοιιιοπ άοτ πιάοι·οιιοιιοοάοπ ΜοιπποΒοο άιο
ιοοιοιοοοπάοο Τιιοιι-ιο.οοοονοο άοτ οοοποποοιιάοο Ηγροιοοοο
ιιιτοοιάοοοπο ποά Ποπ οπο'ιοάο Ρτοι;ο, άιο ιοπι οιο Κι·οιιοοο

οοιι οοιο·οοοοιιιιι, οιπο Μοτο ο·ιιιοάιιοοο ππά οτοοοϋριοπάο
Βο!οοιποο· οτιοοιιιι. 8οιοοι· άιτοοιοο Βοοιιιιιιοοπε οοιοοιο
οοοοά ιιιοι άοο Ποοάοοοο άιο Μοτο οπιοοοοο άοο ιιπι·οοο
Βοοιοοοοοτο ππά άοο ο·ιοοοοπ ΒοοιιοοΙποιοοο. Πιο νοτιιοςοο
άοο Μοιοτοοεοο οοο·ιοοοιι ιπιι άοτ ΒοτοιοΙιιιοιι· άοι Κι·ιιπο
οοιιοο άοι· Νοοο, ιοιοι· ΝοοοοιιδιιΙοο. άοο Νοοοοιοοοοοι·ο.πιοοο,
άοιι Β.ιιοοοοοιιοά ΚοοΙοοοιοο. ποιοοο επ ιοιοιο νοτιοοοοτ άοιι
θιοιι'οπιιΙάοτ ΡτοιοοοοτΒιιιι ο ι ο ο; Μι. Ειο οοιιι άοπο οιο
οιπο Ρο Βιοιοτοο8·οο οιοοοιιοιοοάοο οποοοοοΟοριιοΙ νοο Ριοι.
οιοοοτιοοιοιοι· ππά Ρωτ. Ιιοοοοιιι οπο· πιο Ι(τοπο
οοιιοο άοι 'Ι'ιποοοο, άοι Βιοοοοιοο ππά άοε οιιοιιοοιιοποοοο.
Ιο άοοι οιιοοοιοο ι.ττοοοοοΑοοοιιοιιιο οοιιοοάοιι Ρι·οι'. 8. Βο
οοο οιοι τι άιο Βι·ιιτοοοιιοι.ιοο άοι Νιοτο, άοο Νιοτοοοοοοοοο
οοά άοι· ΠοτοΙοιιοι·. Βιο νιοτιο Ιιιοιοιπος οοιιι άιο Κιππο
οοιιοο άοε Βιοιοο νοο Ρι·οι'. οοιιι: οο ιο Οιιιιοιιο.πο ππά άιο
Κιιιοοιιοιιοο άοι· Βιιιιάι·ιιοοο νοο ΡΜ. Κτοπο ιο Οτο:
Ποπ οιοοι :πιο άιοιιοι νοιιιιοιιιιοο· άοιι οιοοιο ιο πιο οιοοοι·οο
ππά οιρτοοιοο Ηοοάοο άιο Βοοι·οοιιιιο8· άοι θροοιοιιιο.ιοο ι·οοι.
Πιο ΠοιοιοιΙπος οι οιΙοοιιιοιοοο ιιιι· άοιι ρτο.οιιοοοοπ Αιοι
οοιοοιιοοι, οπιπ, οι", άπο Νοποοιο οιοοι·οιιοοοοοά. άιο ιοοιιι
ροπιιοοο-ιοοοοιοοιιοο Μο.οιριιΙοιιοοοο άοιοιι Βοπιι.ιιΙι. άο.οοοιο
ποοο νοο _ιοάοιπΝιοοιοροοιοιιοιοο οιιοο;οιιιοτιποιάοπ οιιοποπ.
άιο ΑοοιΙάποεοο ποά Βιιοι·οιοι·νοιποιοοοιοοο κοιιιιοιοο ππά άιο
Αποοιιιιιποο· άοιι ννοιοοο οιπο άοποοοι ο,·οιο. πιι· οοιοοιοο
ο. Ζ. ιιπι' άοε Ποοάοποο ποοο οπτιιοο, οϋποοπ οο ποιοι πιο
οοοοο ποιιοιοο Κτοιοοο Με άιο: ννοιοιοιο οιοριοοιοιι.

ΚοΙΙοιογοτ.

Ρτοιοικο11ο άοο νοιοιοο οι. Ροιοιοοιιιοοι Δοι·οιο.

652.Βιιοποο άοο 19. άο.οποι Ι899.
νοι·οιιιοπάοι·: ΜΟΗ". 8οοτοιιιι· Το. Βοοοοιι.
Ι.ννοοιριιοΙοο. Ποοοι Βιιιο;οοοο ππά 'Ι'οοιο.
οιοάοιΡοι·ιςοοιιιιιο(ργιοι·ιοο)οοι·οο. ο.άοο.οοινο.
πιω νοτιιιΤοοιιιοοι ποτάοο.

Ι)ιοοποοιοο:
Τιιιοε. Βο ιοι νοο ΟοΠοεο11ννοοιροοΙοο οιπ οιοοι·
ιοιοτοοοοοιοο,οοοι οιιοο οοιοοιοο 'Ι'οοιοιι οοιιιοτι ποιάοο; ιο
άοο ΒοοΙοοοοιιιοοοάοοοοιοοοοοιιοιοι ιοο· οιοιο·οοιι.οάοιοιστιοπ
Ιιι·οοτ 2ο οοιο. ΙΒο οι οΠοιάιο8·ο ποιοι, άιιοο ιιιιο Αάοοοοιοοοο,
ποοο οιο οοιιιοι ποιάοο. ποιοι ποοο Ριιιιι·ιο οποιιο.ι πο οιο
πιοάοτ οάοο.οι·ιτοο.άοοιι οοιιιοο ιοο, άο.οοποιο οοι νοτιποιοποο·
επι' Αάοοοοιοοοο νοτ ο.ιιοο Ι)ιοιιοο οιιοοοοοοο τοπιο, σο άιο
οοΙοοο Πο.οοοποο.ι'ιοοιπά. οάοτ οιοιιι. Βι·οιιο Αάοοοοιοοοο ποι·
άοιι ποιο πο;ζοο άοι· ιοοοιιιοοοοο Βοοπιοι·ιο·οοιιοο, ιοιι ποι
οοοο άιο οιποοι; άοιοοΙοοο νοιοποάοο οι, οιοοι ιο Αοοιιιι
επ ποοοιοο οοιο, οιοά οιο οοιιι· οοοιοοι. ιιο ,ο.ιιιιιιοοοι, οι οο
Ροιοοι οιο επ ιόοοο. Νοοο Αρροοάιοιιιιι πο ιο ΓοΙΒο νοο οπο
τπο€ονοι·οϋ.οιιοο άοοο οοάοοιοοάο νοτοΙοοποποο οιιιιιιιοάοο
οι ιιιοο οοι ποοοοοι·ιο;οοΟροι·οιιοποπ. οιι οιοιοποι οιο οσοι
οοιιιιοΙοο Ροτιιοοοπιο νοτοπιιοάοο. Πιο Βοοοι ιιοοοιιι.οιΒοοιι
άοε Ροι·ιιοποπιο οιποο άοοο οιπο τοσοι οοιιιι.οοι ιοοο οοιο. Βοι
οιοιιοπ Αάοοοοιοοοπ οοιιιιοοοιοιοο οιπο οιιοποο άοτοοιοοονοο

οοιοΙοι
οπο, οοι οι:ιιοιοιοο ιο: οιπο εοΙοοο _ιοάοοιιιΙΙο :ο νοι

οπο οο.
Νοε ι'οι·οοι άιο Θοοιι·οοοιοτοοιοιοιο οποοιιιοι. οιι οιι οιο
οοοιιιοιοι οιο οιιιοο ΜιιιοΙ οοι ροτιεοοιτιιιοοοοο Αάοοοοιοοοο.
Πιο ΒιιιιςοοοοάοιοοΙοοιι οι _ιοάοοιιοοιιι οοοποι·: οιο ιοι ιο άοιι
οοιάοο τοιοτιι·ι.οοΓιιιιοο οοιιι· οιοοοιοο ο·οοιοιΙι ποιάοο, άοοο
οποιο ι οιι ποοο οιι οπο; οιοοι οιο οιοΙιοο απ οϋπιιοπ, ποιΙ
άοιι πιιριογιοριοοι, άοι Βοιιιοοι·ι οοιιι. Ιοο οιιιοιιιο άοοοι
πιοιπο Αοοιοοι άοοιο ι'οτιοπΙιτοιι: οιπά Βοοο1οικοο νοιοοιιάοο,
οιι ποιοοο οιο :ιπι ροιιο·οοιι·ιιιοοιιοΑάοιιοοιοποο οιο, ι“οιιιοοοιο
Βοοιοοι·οοοοιοοι·,ιοοοι άπο νοιΙιοοάοοοοιιι νοο Αάοο.οοιοοοο
ποοο οιοοι οποοοοοιιΙοοοοο.Ιοο οι·ιοποιο ππι πο άοο ιο οιοοι·
άοτ νοι·ιι.ςοιιΒιιοπο,ο·οο ιοιοτιιιοο Επι. Πο οοιιο Ριπ- νοτ άοι·
Οροιοιιοπ Βοοιοοιιοο: άοι»πιοπο ππιάο οοι·οποο·οοοιιοιιιοο,άιο
ννιιοάο νοτοοιιιο. Ρο.ι. οιι νοο ιοτοο Βοιιιοοτιτοο»οοιιι ππά
άοοοοοο οιι άιο νοιάοιο Μοο·οοιιοοιιο ιο ιοιο, πιο ιοο ποοο
οοι άοτ Οροι·οιιοο ιιοοι·οοποι Μάιο, οο άιο Βιιποιιάοοιιοο οοιιι.
Διοτι ιιιοιιι_ιοάο νοι·ποοιιοποο οι·οιιοιιι Βοιιιοοι·οοο οιι νοτιιτ
οοοοοο, οοιοοι οιοοι ιοο οποποάοοπιο πιο ιοο οιο ιο άιοοοπι
Γο.1Ιο ,ιιοιιιοιι οοοο.Αάοειοοιοοοο οϋοοοο οιο οοοοιοο:ο Βοοιοοι
πιο νοτοοιο.οοποε ο·οοοο,ποοο οιο άιο ιοΒιο ργΙοι·ιοοιοι .πιο
Ιοιάοοοοιιοι'ιοιοοοιι ιιπά άιοοοειοϋοοοιποιιι·οοοοιοιιοιιοτοιάο.οο,
ποοο άιο Αάιιοοοιοοοπ οιοοι οτοιι οιοά. Ιοο οοο·οοοιοιοο νιοΙ
Ιοιοοι επι' οιο επ ιοοοτοιιοοιιοοθοοιοι, άοοιι ποιοι ει.ιιιοιοάοι
οτιο;οο νοτοιιιιοιοο οποο άοι οτοιο ΓιιΙΙ ΨοοιριιοΙο ο'ο
τοιι άοι Ηοι·οιο οιο. ΒοΙοοο οΙοιοο Ποι·ιιιοιι ιοοοοοο οι·οι άοι.οπ
Βοοοιοτιοο, ποοο ιο Ε'οιοο νοο Αάιιοοοιοοοοιιάπιιο·Βιιιιιι,ς·ο
νοτοππάοο οιπά οιο ποιοοοο ποιοι·ιι Μιά. Αοι πιιοι·οοιιοιο
Ιιοοοιοο ιοι οιι, άο.οοάιο 8οοοιοι·οοο οιτοειοοοοιο ποι·άοο, ποοο
άιο Αάιιποοιοοοο οο άοι· οιπο ργιοι·ιοο οιι2οο, ποιΙ άοιάιο οοιι
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Μοτο Βοννοοιιιι , ιιιιιιιιιι οιιοο οιιι ιιοετιιο(ιιο·οεΖοι·ι·οιι επετε
ιιιιιιοιι πιοεο. ο εε ιιι6ειιοιι πιο εοιιιο οιιιο (ιοιιοι· εοιοιιο
ειι·ειι€Γοι·ιιιιο·οΑιιιιοοειοιιοιι ιιοι άει· Οροι·ε.τιοιιιδεοιι.
Γιοιι. ω» ιιιοοιιι.οπιιι· ιιιιι· «πιο... 77οπο ιιιο ε.ιιο.τοιιιιεοιιοιι
ΐοι·ιιιιιτιιιεεο ιιοτ.ι·οιι”οιι(1οι·ιοιιιιοιι. Ποιοι· άειι ροιγμοεοιι Βιε
οι·οεοοιι2οιινοιι ιι·οιοιιοιι ιιιο Βοι·ιο νεοι, Με ιιιο.ιιεκει Ροιγοοιι
ιιι νοι·ειοιιοιι ινοιοιιο (ιιι οιποπι ιιιιιιι·οιι εοει ειι:οιι(ι ιιιο Επι·
1Ποιι.ιιιιιοιιιι·οοοιι,εοιιιιοι·ιιοε οιιιο Εοιετοιι οιιοοννιιιειο ινοιοιιο
ειοιι άει· Μιιι€ει·ιοιιιιιιιι; ιιοε 1ιιιιοοιιεοιιοο ι·οοιιοιιιινοιιι 1Μεοιι
ιιοι· ιιι (ιιιο Ργιοι·ιιε ι'οι·ι.εοι2οιι.Αιι ιιοι· ε.ειε οιιιο ιιιοεοιιιοιι
ιιοιιιιιειοι·ειε οιι ιιοι· Κιιιιρο ιιιιτι οι·ιιιιιτάει· Ργιοιιιε ιιι Μ”
άΦεεοιι επι ιιοιιι Ωιιοι·οοιιιιιτι οιιι ειοι·ιιΐοι·ιιιιοοε ιιιιιιιοιι. Πει·
ιιιιιιι·ο μοι οιιοο Βιιοι·οεοοιι2οιιιιοοιιοοιιιοτιιιιιιι ειο Ργιοι·ιιε ιιοι
Νοι·ιιοιιιιιι οπο· ιιεοιι ιιιοιιε νοιιτι·ιοιιιι, ιιιιοιι ιειιιςειιιιιννοοιιεοιι
άειι Κτοιιεχοεοιιιι·ιιι·οιι ιιειιιοιιιιιοιι 8οιι·ι·ιιιιε, ι'οι·ιιοι· ι›οι οιιοο
ιιοι·οιιοι· Ργιοι·ι1εει.οιιοεο ιιιι‹ι ιιοι ιιγροι·τι·οριιιεοιιοι·,ο·οιιιιιιιοι·
οιιοι· οεεοιιι.ιοιιοι·8ιοιιοεο. ιιι ειιοιι εειιοο οι› (ιιοεοιιιοιι (ιιιι·οιι
Πιοιιε, Οιι.ιοιιιοιιι, οπιει· ιιιιι·οιι οιιιιιιιιιιιισιιο Ρι·οοοεεο ιιο(ιιιιει;
οιιιο, ιιο(ιοτ επιι οιιι ιιιιιι ιιο.εεοιιιορο.ιιιοιοειεοιι-οοετοιιιιεοιιο
Βιι(ι. Βιιτινιοιιοιιιιιο· οιποε εοιιιιι·ιιιοιι Βιιιιιο(;οινοιιοε ιιι ιιοι·
8ιιιιιιιιιοοεο. ινοιιιι.ιοι·ιιι ω Βιιιιεοι·οεο..Πιο Βιιοιιιιιοοειι.Μπι
ιιι Γοικο ιιοεεοιι εο ιιγροι·ποριιιεοιι, οιιοο ειο ειοιι ινιι1ειοιτ.ιε
οιοιιοι·1ιοιιο.
ιιι Βοι.ι·οΠ'ιιοι· 8οιιιιιοι·:οιι ιιοι ροι·ικοετ.ι·ιτιεοιιοιιΑιιιιιιοειοιιοιι
ιιιϋοιιτοιοιι ιιοι·νοι·ιιοιιοιι,οιιοο ινοιιιι ιιοι· Ργιοι·ιιε ιιιοο,·ειιιιιΜ,
ιιιιιιιιιι ιιοιιιο ετιι.τιιοι·οιιροι·ιετοιτιεοιιοιιΒοινορ,·ιιιιο·οιι(ιοε ει.
ιιιοιιεοοιιιινοιιιιι οιιιο ιιιο (ιοιιεοιιιοιι ειι ι'οι·οιι·οιι,οιιοο ποτε
ιιοετοιιοιιιιοι·Αιι€οοειοιιοιι πιιι· ,οοι·ιιι,ε·οοιιοο μει·ιιοιιιο Βοιιιιιοι·
εοιι νοι·ιιιιιιιιοιιοιι εοιιι ιιι·ειιοιιοιι.Βοετοιιτ._ιοιιοοιιοιιιο 8τοιιοεο
(Με Ργιοι·ιιε, ιιιιιιιι ι·ιιι'οιι(Πο Αιιιιιιοειοιιοιι ιιιοιετ ιιιιοιι ετϋ.ιιιοι·
ε.ιιειι,·οεριοοιιοιιο8οιιιιιοι·οοιι ιιοι·νοι·. Ζει· 1ιιιιειι·οι.ιοιι (Με θο
εο,ο·ιοιι οιιιο οιιι ?πιι νοιι ειικοιιοι·οοοι· 8τοιιοεο(ιοε Ρι·ιοι·ιιε
τιιοιιοιιιιι ινοιοιιοιιι νοιι 8οιοιι ιιοιν οιιιο Βοιιιιιιιις Με Ρι·
ιοι·ιιε Με Βοιωτοι ειιεο:οιιιιιι·ι ενιιι·(ιο. ι)οι· ΕιΠοοτ "οι οιι
Ροιιιι·εοιιι μια, ιιοιιοι·ιο _ιοτιοοιιιιιιι· 14 Το” (ιιι. ιιι Γοι€ο άει
Βοεοιιιι·οι·ιιοιιινιιι·ιιοπι· ιιοι:ιιιιιιιιιο·οιιΟροι·ο.τ.ιοιιο·οεοιιι·ιιιοιι,
1ιοι ιι·ο1οιιοι·ειοιι ειιιιιι·οιοιιο Αιιιιιιοειοιιοιι. εοινοιιι ιιοοιι ιιοι·
θοιιοιιιιιοεο, Με (Με ιιιιοιι ιιοιοιι ιιιο ι'ειιιιοιι.8οιοιιιιο ιν
ιιιοοιιιο (ιιιιιιιιιε ιιιο Ργιοιο ιο.ειιιι: οιιι '1'ιιοιι άει· Αιιιιιιοειοιιοιι
ινιιι·(ιο ι;οιι·οιιιιι, οιιι (ιιι πω· '1'ιιοιι, ιιι ?οιιιο (ιο: ;ζτοε80ιι
τοοιιιιιεοιιοιιΒοιιινιοι·ι(.·(ιιοιτοιιινοιοιιο Με Μιειιιηι· οι·ιοι·ιιοι·ιο,
ιιοιεεεοιι: (ιοεεειιιιιιο·οοοιιτοιινοι· Ροκ. οιιοο άει· Οροι·οοιοιι 5ο
εειιννοι·(1οιιιι·οι.Σ'ω· ο" Οροι·οιιοιι ιιοει.ειιιιιοιιιο 8τοοοεο οιιιο
Αιιιιιιοειοιιοιι ννοιοιιο8οιιιιιοι·ιοιι ιιοινοι·ι·ιο!οιι, οιιοο ιιοι· Οροι·ο.
τιοιι ιιιιιοιιι:οιι ιιιο Αιιιιιιοειοιιοιι οιιοο 8τοιιοεο ιιοιιιο ινοιιοι·οιι
Βι·ιιοιιοιιιιιιιςοο.
νν οετριιιιιοιι. Με. ειο Βοιιοιιιιιιιιιο; (ιοι· Α(ιιιοοειοοοιι
ο.ιιιιοιι·ιΕ1,ει.ιιιιιιιο ιοιι ΤιιιιιΒ· νοιιειιιιι(1ις ιιοι. Ποι·εοιιιοιι
Αιιειοιιι. ιο: ιιιιοιι Ε ι ιι ο ιι ο ι·. νι·οιοιιοι·ει;ι·ιιιιι.ιιοι·ιιιιο·οΑοιιιοοειο
ιιοιι (ιιιιοιιιι·οιιιιτ, ιιο.οιιοιιιιοιιοοιιοι· ιιι Βιιιιο ιιιεετ. 1ιο θιοιιοο
εεε: ιιιοι·ειι ο·ιοιιτ Βοεοιιιιοιιιι ω, οιιοο ινο Αιιιιιιοειοιιοο
,ι.τοιόειενι·οι·ιιοιιΒοοιιιινο οιιικιιτι·οτοιιριιο(ε·οιι. 1ο Γιιιιοιι οι(
δι.οιιοεο@οιιοο κι, οιποεεε οιιιοι·ιοιω, (ιιι ιιο1οιιοιιιιοιτοοιιοι·
ειι·ιιιι,;Πιιιοι,ο,·οΑ(ιιιοοειοιιοιι ιιοετοιιοιι.οε ιιιιιεε οιιοο ιιι εοιοιιοιι
οιιοο οιιιο θοειι·οοιιιοι·οετοιιιιο;;οιοιι.οιιιινοιιιοιι.
'1"ιιιιιο. Με ιιιο που: ιιοι·εοιοοιι11οιιιιιιιο· ιιιι(1 ιοιιιιιο ιιιο
θεειτοοιιιοι·οοιιοετοιιιοεο,ο·ιιτοιοιιι.(ω, ιιιοιιιιο ιιιιι·, οιιοο ιιιιιιι
ιιοι νοι·ιιοοιιοιιεοιιι νοιι Αιιιιιιοειοιιοιι Με» 2ιι ι·οι·οινοιιοιιι
ιιι·ιιιιο1ιο,εοιι(ιοτι1(ιιοεοιοοιιποιοι: ιιιεοιι ιιιιιεεο; ιετ ιιο.ιιιι ιιοοιι
οιιιο διοιιοεο νοι·ιιειιιιοιι, εο εοιι (πω. ιιοοιι 1.ϋειιιιε Μι· Αιιιιοο
ειοιιοο (Πο θεειι·οοιιιοι·οοιιιιειοιιιοεοοιιεο·οιιιιιι·ι ινοι·ιιοιι.
2. Βοι·γ Μο εοιιιοιι οιιι;οιιιιιιιιι€,·ιοιινοτιτος: Βιιιιο;οε
ιιιιοι· Ηγειοι·ιο.
νοττι·ιηιοιιιιοι· ννιοε οιπ' ιιιο ιιιιιιιιιιιιοιτ άει· Ηγειοι·ιο ιιιιτοι·
(ιοι· ιιιιιιιιιιιοιιοιι .Αι·οοιιοι·ιιονοιιιοτιιιι8Ροιοι·ειιιιι·ς'ε ιιιο. Ποιοι·
175 Νοι·νοιιιιιοοιιοιι ιιιοιιιιοι·ιι, ιιιο νοιι Αυτοι· ιιπ νοι·ιειιιι οιιιοε
.Τοιιι·οειιιι Μ. Ποι·ιοιι Μεο·(ιιιιοιιοιιΗοεριιοι 1ιοιιειιιιοιιινιιι·ιιοιι,
,ο,·οιιιοε 17 (ι

.

ιι
.

10 ρΟι:. Ηγετοι·ιεοιιο. Ποιοι· 125 Αιοοιιοι·ιι
οιιιοι· 1.ο(ιοι·ι“οιιιιιιΜιτου 15 ιιγετοι·ιεοιιο.νοι·ιιοι·ι·οοιιοιι(1ινιιι·
ιιιο εο8·οιιιι.ιιιιιοιιιο.εεΝο ιιοι·ιιι άει· Ηγειοι·ιο, ιιιο ειοιι νοι·ιιοιιιιι
ιιοιι ιιιιι·οιι θοΓιιιιιεετϋι·ιιιιοοιι ιιιιεεοι·ι. Ποιιοι·οιοειιιιιιιιοιιιι πιιι.
Πο ι ει. ιιοιιιιτο οιιοιι νοι·ιτο8οιιιιοι· ιιορ;οιιοιι, οιιοο ιιι (ιοιι
ιιιιιιοι·οιι θοεοιιεοιιει'ιειιιοεεοιι ιιιο ρεγοιιιεοιιοιι 8γοιρτοιιιο
ιιοι· Η ειοι·ιο νοι·ννειιοιι κι·ιιιιι·οιιιι ιιοι (ιοιιι ιιιιιιιιοιιιο;οιιιοιι
Τιιοιι ἔο

ι·

Βονοιιιοι·ιιι:ε ιιιο ριιι·ειεοιιοιι ιιιοιιι· οιιιο Αιιε(ιι·ιιοιι
ιιοιιιιιιοιι. 1)οοιι ιιοιοιιιοιι οιιοο Ροι·ιιιοιι πιιτ Ηιιιιιιοιιιοιιοιιοιι,
Ποιιι·ιοιι, Βοεοεεοιιιιοιτ. ιιιο ιιπ Μιι.ιοιιιιιοι· εο ιιο.ιιιι(.ςννοιοιι,
οιιοο μην. Βοι·ε.ιιοιιοι (Με οιιιι'ειοιιοιιιιιιιιιινοιιιο νοι·, ννειε(Με
νοι·τι·ε.ιιοιι(1οι·(ιιιιοιι οιιι Βι·ιεριοι ιιοιοοιιειι·ιιοιι ιιοιιιιτο. Αεί
ιιιο Αοι.ιοιο(.>ιιοω· Ηγετοι·ιο ιιιιοι·οοιιοιιιι,οτϋι·ιοι·ιο νοιαι·ιιο,οο
άειι·ιιιο 2ε.ιιιι·οιοιιοιιιιιζοιιιερι·ονοοειτοιιτε.(μεγοιιιεοιιο Βιιιιιιιεεο,
'Γιοιιιιιοιι, θιι'το ιιοεοιιιιοι·εΑιοοιιοι απο Βιοι εο Με οιιοο άειι
Αι·1ιοιιοιι νοιι Β ιοι· ιιο.ο ι‹ι ιιιι(ι 13οοιιιο τον Αιιιοιιιιοιιιοο.
1ιοιιι ιιιο ιιοι νοι·ιιο.ιι(ιοιιεοιιιάει· ιιοι·νοεοιι Βοιοειιιιιι; ειο νει·
εοιιιοιιοιιοιι8ι·ιιι τοπιο (Με Ηι·ετοι·ιο οιιειοεοιι.
ιιιο ιιοιιοι·οιι ιιοοι·ιοιι ιιιιοι· (Με ν7οεοιι (ιοι·Κιιιιιιιιιοιι ι·οοε
ριτιιιιι·οειάιιιιοιι νοι·τι·ει(.τοιι(ιοι·ιιο.ιιρτειιοιιιιοιιω( (Ιου Αιιετ'ιιιι
ι·ιιιι€οιι απο Πιιιοι·ειιοιιιιιιςοιι νοιι .ι (ιιι ο τ
,

ιι
ι
ο ιιι ιι ε
,

Βι·οιι οι· ιιιι(ι 1ι'ι·οιιιι ει;οιιοιι ιιιιιι ετι·οιι'ιοπιιτ μια ιιιιι·ε ιιιο

1ιοιιι·οιινοιι Βο.ιι εεε Βετο· ιιιιιι Ηο_ιοε εοινιο ιιοε ιιοιιοετο
ννοι·ιι 8 οιιιοι·'ε.
Ζιιιιι 8οιιιιιεε νοι·ειιοιιτονοι·ιι·ο.Βοιιιιοι·επι' Θι·ιιιιιι (ιοι· ιιοιι
οει.οιι ειιιι.ιοιιιιεοιιοιι

ιΐοιεοιιιιιιἔοιι
Β'ιοοιιειΒ'ε (ιιιτειιιοοοιι,

πιοεοιιιο Ι·ιγετοιιο ιιιιιοιι οιιιο ιιιι·ιιιιιιιιιιΒ· άει· ιιιιιιοι·οιι μεγ
οιιιεοιιοιι Οοιιιι·οιι ιιο(ιιιιο·ι ιει; ιιι (ιοιο πιο πιο.. ιιιο οιιοο
ι·οο·οιιοΤιιιιιιειιοιτ ιιοι ιιιο(ιοι·οορεγοιιιεοιιοιι Οοιιι.ι·ο, ιιιο ιο;;
ιιοιιοτ Οοιιτι·οιο ιιοι·οοιπ. εοιιι ινιιπιοιι, (Πο ιιιιιιιιιιει'ιιο1ιοιιΠι·
εοιιοιιιιιιτροιι(ιοι· Ηγετοι·ιο οι·2οιι οιι. (Α ιποι·οΐοιο.ι:).

8
. Ποιιο ιιοιιιοιιετι·ιτι.οιιιο οιιιιιιιιιιιι· νοιι θοιιο

ο ο ο ο ο ιι ινοιοιιο επι' ιιοιιι 77 ο
.
ε ε ο ι· ιιι ο τ
ι

ιι'ε‹:ιιοο Νιιιιι·1ιο‹ιοιι
;οιιιοιιτοι ιι·ιιι·οοιι. Ι)οι· νοι·ειιι.τ ιιιοεοε Νιιιιι·ιιοιιοιιε ιιιο, οιιοο
οι· ιοιοιιι:2ο ιιοεοιιιιιι'οιιΜ.. 8οιινωιιιοεοι·ιιιιιΜπι πιιτ Νιιιι·οεο

ἔτοορειιι·ι
ιιιιιι Αι.;ει· ιιιοιιιι:,=οιιι,ςτ.Αιιι' (ιιοεοιιι (ιιιτοιιειοιιι:ιςοιι

ιιιιειι·οτ νιιιιοιιει ιιιοιιι; ειιοιιι ιιοι· θοιιοοοοοιιε ιιιιεεοεοιοιιιιοι,
εοιιι·ιοι·ιιοιιοο ιιοοιι οιιιιοι·ο Μιιιιοοι·(ι,·ειιιειιιοιιπιο ε. Β. άει·
Βιιιοο·ιοοιιοοιιιιιε, ινοιοιιοι· οοιιοιιιιιιιοιι ιιι νοτννοοιιεοιιιιιιι·οιι
ιπιτ 8γριιιιιειιοοιιιοιι νοι·οιι1εεειιιιο_·ιιο,ςοιιοιιω.

853. 8ιτειιιι8· ιιοιι 2
.

ιι”οιιι·ιιει· 1899.
1'οι·ειι2οο(ιοι·: ιι ο τι”. 8οιιι·οτει:Ποοιιοι·ι.

1
. Α ιιτιοι·ε οοιιιοιιειι·ιι·τ.οιιιο ιιιοιιιο5-_ιειιι·ιο·οΡειιοιιτιιι,οιιιιοι·οι·

πι· οιιιο 2 .ιοιιι·οιι ιιιο ιιιιιιιιιτιεο Βοροειιιοιι οιποτ ιιιιιιεεοιιι·
ἔοιι οιι,ο·οοοι·οιιοοΠιιι“ι,ςοιοιιιτειιικο.ιιοιιειιειιιιιι·ιο. - Αεί ιιοιι
εοιιοιιινε.ι·ιι€οιι 8τειιοι σο» Γιο.Βο ιιιιιινοιεοιιτι (Με Α. (Ιου
8ι.οοιιριιιιια νοιι ι.οιοιιι, ιιοοιι ιι·οιοιιοιιι οι( οιιιο Βοιιικε.ιιοιι
οιιοο νοι·ιιο. οιιοο ιιι ιθ`ο.ιιοιιοιιιο εοιιιιοιιο, ιιιο Κορι' απο ιιιι.ιε
ιιοε ?οιποτ ιιοοιιοοιι οιιιο ι'οει:οοπο”. ιιιο Βοοιιοιι ρ,·οννοιιοοιι
οιιι ιιιιιιιτ.ιοιιοιινοι·ιτοιιιιοιιοε Βοειιιιοτ οιιοο. Ηιοιιο.οιι ια οιπ
Ζιιειιι.ιιιιινοιοιιοι· ι'ι·ιιιιοι·ειε ειο (ιιιιιτοιιιιεοιιοι·Μιεεοι·ιοι,ιςοπο·
εοιιοιι νεοι, ιιοιιτονοιι μια ειιιτιοι·οιιθοειοιιι.εριιιιιιτοιι οιιιο ιιι
ιιοιι·οοιιιοιι.- Αεί (Με ο.ιιοτοιιιιεειι·ριιιιιοιοοιεοιιο1ιοωιι εκει
οιιι,οιοιιοιιιιειιιι21:ειοιι Α. ε.ιιι'εοιιιο οιοοιιοιι ιΣι·ιιιιιι·ιιιι€οιι, ιιιο
οι· ιιιι οιποτ Βοιιιο νοιι Βοοοειι.ιοιιοιι ;οιιιοοιιι: Με. - Α. Βο
τοιιτ, (ιεεε εε ειοιι νοτ οιιοο: ιιιιι ιιιο Αιιιιιοιιιιιι(ι· ιιοι· ιιιιιτοιοιι
1.ιιιιο(.ιοιιιιο.ιιιιοιτ.- Ιει: ιιιοεο εοιιιιιιιοιι, Με (ιοι· ΜΡ( οιιιο
ΐοειο ιιιιιι ιιιοιιιοιιιιοειιιιΖο ιιιο Βοοιιοιι ο·οιινοιιιιοιι,εο ιει. ιιοιιι
θιιεεοιιιοιιτ άοεεοιιιοιι ιιιορ;ιιοιιπιιι! (Με ιιιιιιιτιοιιοιιο Βοειιιιοι
ιιιοιιι· ινοιιιο;οι·ι:οι·ιιιιιιι·ι..
Ιιιι νοι·1ιοιι·οιιι:ιοιιΕ`οιιο, ιιοιι Α. ‹ιοιιιοιιει.ι·ιι·ι.ιιιο ιιιο Βεροει
τ.ιοιιοιιιο οοιιιριοτιο, ιιιι(ι νοι·ννοιιι:ιιοι· Κορι ιιι (ιοι· Βιιι.ιιιιο. -
Πιο ιιιοιιιο Ροκ. 2οιιςτονοι· άει· Βοροειτιοιι οιιιο (οι ιιιι· Αιτοι·
ιιο.ιιιιιιιιτονοι·ιιιιι·ιιιιιο· νοιι 8 (Με. ιιοι νοι·εοιιιοιιιιοι.τειιιΒιιιιοιι
ιιοιι Μ( οιιιο »νοιι ο·ι·οεεοι·οΒιιιίοι·ιιιιιι€. Βοι ει.οι·ιιοιιιθιιεεο
ιιιοιιτ ννοι· άει· θεοι; ειο εοιιινοι· ιιιιιιιοιι(1οι·ιιιι(1εοιιννοοιιοιιιιοι·.- Πιο Βοροειι.ιοιι ι;οιοιιι; οιιοο Πιιι·οιιεοιιιιοιιιιιιι(; ιιοι· Αιι(ιιιο
ιοι·οιιοοιιιιεεονοιιειιιιι(ιις. Ζει· ω( ιεεει. ειοιι οιιιο νοτιιιιι·ιιιιις
ιιιιοι·ιιοιιιιι.ιιιεετ ιιιοιιι· ιιοοιιννοιεοιι,(Με Μ. άει· '1'ι·οοιιειιιοι·
ετο.ιι(ιοιπ Γοει ιι(ιι·ιιιιιιοι· :ιι οοιιιιοιι, νεε ειι ιιοιι Αιιειιιιιιιιιοιι
“ω” ιιιι Ηιοιιιιοιι Με ιιιο, άειι Βιιιιιι·ι.οιι ειιιιοιιιιιιοιιιιο 8ιοι
ιιιιιο; νοιι Κορι' επιι Ποιο :ιι οιιιειιιιοι·.- Ρετ. Μ; (ειεε εοιι. θ

77οοιιοιι νοιι νοιιιιιιιιιοιι ιιοιι·οιτ. ιιιι‹ι 8·οιιι.ιιοι·οιιε ιιιιι: οιιοο·
ιιοτιιι·ιιιοι·ιιιοιοιιιθειι€ο. - Βιο ΓιοιιιοιιειιοινοΒιιιι(.:Μ. οιιιο 88111'
ιιιιεο·ιοιιι ο, ιιιιι· οιιιο οιιιο εο1οιιο ιιι ιιιοεοιιι 8ι.ιιιιιιιιιινοιι Α.

ριιιιοιριοι ιιιοιιι ο·οιιιπ.- Βιοεο ιιιιιι ιιιο Αιιιιιιοτιοο ννοι·(1οιι
νοι·ιιιιιιιιε ιιοοιι νοι·ιιιιοιιοιι.- Ρετ. ιετ.ιιιι 1ιε.ιιιοιιιιιοιιτ ιιοιιιιι
ιιοι·ι ιιιιιι οοιιοι·τ (ιιοεοι·πιιι 2ιι ιιοιι οοιιιιιιοιι ι·οετιιοιι·ι.οιι.

(Αιιιοτοιοτοι).

Ιιπ Ρτοιοι(οιι ω( 8ιωιιιι€ νοιιι 24. Νονοιιιιιοι· 1898οιιιο. 211111
νοι·ιι·ε,ο νοιι Πι·. Κι·οιι,ι; ΐοιο,ιοιιιιοΟοι·ι·οοιιιι·οιιειι ιιιεοιιοιι: -

ιι Α1ιεοιιιιιι.ο 8
.

Βιετι «Αιιοοιιιοιιιοι·οοιιοιιιιιιι€οιι ινιο ιιοι
(ιοι· Αιιι·οιιιο,ε·ο.ιιοιι·οι·ι1οιι ιιοι ιιοι· θετοοει·ιιιι·ορετιιιοπο( Μ·
οιιοοιιτοι» πιοεο οε ιιοιεεοιι: «Πιο θετοοει·τιιι·ορο.τ.ιιιο
ιιιιτοι·οοιιοιιιοι ειο1ι ι'οι·ιιοι· (ιιιιιιιι·οιι ιιοιι άει·Αιιι·οιιιοεμιιιο,άειεειιοι ιιι» ει.οτε ριιι.ι·ι(ιο νει·
ειιιι,ε·ο ιιι άειι ΒιιίτινοεοΠ. ΒΓΟΠΟῇἱΘΟΕΒΒΙΒΠι
Ριοιιι·οοκειιιιοι:ο πιιι οιτιιο·οιο 1ιιιιοιτοιο. 8,0·
ι'ιιιιιιοιι ινοι·(1οιι».
2)Αιιεοιιιιιτ.ο5 πιοεο οι( ιιοιεεοιι: «Βοι οιιιε.1οοιιο1°
Ποιιιιιτε.τ οοετοιιτΠιεεοοιειιοιι ο” Βιοριιιι·
(ιιιιιοειιιιιιιιιιιι€, οι. Αιιο.ιι;οειο ιιο(ι'1'ιιοι·ιιις·
οιιιιι.ετιιοειο εοινο1ιεπεοοιε οι·ιιιιιι.οιιοι· ΜΜΜ·
ιοι·εοοειειιιιει (1οι·1ιοιι(ι».

θ
) Αοεοιιιιιιτ. 7
.

Μοτο Ποιοι πιοεο οε ιιοιεεοιιΗοιετο ιι.

ιΙοοι 15. 8ι(ιιιιιιιιιιινιεοιιοιι Νιιιιιι·ιοι·οοιιοτοοοοι·οεε

ιι
ι

8ιοοι(ιιοιιιι.

(«Ηγ8ιοοι» ιεοε. εετ( ιι, ε. οιο.ι
Πι·. Βιο (Χοροιιιιιιο·οιιι: 1ιοιιοι·(Πο ινιι·ιιιιιι8 (Με Ειοιιιε ιιιιΐ
Μιιιιοοι·,εο.οιεοιοιι. Μιιιιιοιιιιιι(>; εεε οι ιι εοιι ο ιιιοιιιοιοιοοιι001
1ιιοιιιιιιετιιιιι.

ΐ.1
) Ποι›οι· ιιιο νοι·εοιιιο(ιοιιοιιΑιπιιοιιιιιιοοιι ιιοε Βροοιι·ιιιιιε 8.11

Βοοιοιιοιι.
Βιιι·οιι ι'ι·ιιιιοιοΠιιτοτειιοιιιιιιοοιι»νει ιιοι·ο·οιοοι, οιιοο ιιιο·Ηω°
ιιοιι ιιιι(ι Βιιιιιοιι 8τ.ι·ιιιιιοιιοιιιο ε;οι·ιιιο·ο,ιιιο ιιιο.ιιοιιιιιι(1νιο1οι.·
ιοιι ιιιιοι· οιιιο ιιι·ιιιιιοο ιιο.οιοτιοιιιοΨιιιιιιιιΒ· ιιιιιιοιι. Ποιιοι· τω



ε-18θ

Υ71ι1ιιιιιι;άειι·ι·ο1:1ιοιιιιιιά ιι1τι·εν1ο1οιποιι81ιιι.1ι1οιιννιιι· ιιιιιιι
ιιο01ι·ιι1ο1ικο1ιι1Β·ειιά άιι1ιοι ννιιιάο ά1ο Πιιτοιειιο1ιιιιιο·Μυρι
εΠ.ο1ι11ο1ιοπι' ά1οεοιι·οι1ο1ιι.οι..
οιΑ1ε 1.ιο1ιτηιιο11οιιιιιιάο ο1ιιο ο1ο1ιτι·1εο1ιοΒοι;ιοιι1οιιιιιονοιι 85
Δ5ιιιροιοεειικονιιιιιιάτ. άειι 1.1ο1ιιιιι·ιιι·άοάιιι·ο1ι Ο1ιιε11ιιεοιιοσε
οειιιι·1ι·1:.ά1ο ΨΒιιιιοειια1ι1οιι άιιιο1ι ρο.εεοιιάο Αιιοιάιιιιιιεοιι
ειιιιιιοεο1ι1οεεοιιιιιιά ά1ονοιεο1ι1οάοιιοιιΑ1ιτ1ιο11ιιιιι.ιοιιάεε 8ροο
1:ι·ιιιιιεάιιάιιι·ο1ι1ιοι·ι.ιοετο111:.Μ" ιιιιι.ιι άεε 1.1ο1ι1:άιιιο1ι νοι
εοΜοάοιι1'ει1ι1ςοΓ11ιεε181ιο1τοιιροεειι·οιι 111εετ.Με νοι·ειιο1ιε
ο1ι'οοι.ιιιιιιάο άει· Β. ιιιοάιειοειιε ειιιαοινοιιάτ.
ιιι· 4 ιιΟτ. άοι· 1ιιιοκοιιο1άοιι1111ιι1ιιιιιιςάοε 1.1ο1ιτοε1ιοιιιιιιτ.

ιιιι1ά̀1οιο1.1ιοιι.ι.ιο11ιοιιιιιιά Βιιϊιιιοιι Βιιιι1ι1οιι. 90 ρω. άειοοεοιι
ιιι? ά1οΜεσοι. ν1ο1οττοιιιιιιά ιι1ιι·εν1ο1ο1ποιι.
21 1.1ο1ιοιάιο ν171ι1ιιιιιεςάεε 1ι1ο1ιιοεεπί' 1άοίοιιιιά Ρ112ο. Ιιι
ά1οεοτι-νοι·ειιο1ιοιι ιιιιιάοιι επειι". άοι 011ιιε11ιιεοιιεο1ο1ιονοιι
Βοιι.ιοιγετιι11ιιι.ιιιοιιιιιιιιάι,ά1ο ιο1ο1ι1ιο1ιιιΙτ.ιιι.ν1ο1οττοε111ο1ιτ
άιιι·ο1ι1εεεοιι.Β. ιιι·οά1εάοειιεινιιιάο ιιι οιιιοι Μιιιιιτο ιιο1:5άτ.ο1.
ιιιιά ιιι οιιιοι· 8οοιιιιάο άοιι1.11ο1ιιιοεο1ιινιιο1ιι.. ι
11οίο- ιιιιά8ο1ιιιιιιιιο1ρ11εοιινιιιοιι ιν1άοιειο.ιιάε181ι1εοιΜε Βάι·
1οι·ιοιι.1ιοεοιιάοιεά1ορ1Βιιιοιιιιι·ι.οιι.
Αι:οιιιι1ιε ιι11ι1οιιιιεννιιιάο ιιι 5 Μ1ιιιιτοιι Βοτϋάτο1ι,Τοιιι1ιι
ιιι1ιι·ιιιιι 30 Μιιιιιτοιι ιιιιά Αεροι.οι11ιιεΜάιο. ιιι 111:81ιιιιιάοιι.
Ρι·οι'. 1νιι11ιε ιιιιά Πι. 8 ιι1ο ιι (8ιοο1ι1ιο1ιιιι1ιο1ιοιιθηριο
ιιοι11ιιάοιιιιιο;οιι1ιο1ειπε. ειιΜοιιι 01ι1οιοΕοιιιιωάο1ιοινοι·.
Βε ννοιάοιι 2 Τοάοει'15.11ονοιι ιιιιιιιοιι, 1ιιΜτιςοιι Ροιεοιιοιι ειι
8·ο1111ιι·τ,πιο 1ιο1ιιο ιι.ιιάοιο ρε1.11ο10€1801ιονοι5.ιιάοιιιιιεοιι :ιιι
ιιιιι·ο11οιιννιιι·οιιΜε εο1ο1ιο,ά1ο ειο1ι άοι· νοι1ιοι· οιιιιιιιςοιιοιι
01ι1οι·οίοι·ιιιιιο.ιοοεοειιεο1ιι·ο11ιοιι11οεεοιι; ιιο.ιιι11ο1ι οτι.άο,ι;οιιο
ι·ιιι1οιιάοι 1ιο1ιοιιιιιά Νιοιοιι. νοι·ειιι1ιο ιι.ιι Κιι.ιι1ιιο1ιοιινοιι
1111.ιιιιά δ. ιιιιτοιε1.11ι.21οιιάιοεο Αιιιιιι1ιιιιο.
Ρι·οι'. 1.ο ιι ιι ιιιιι1ιιι (81οο1ι1ιο1ιιι):11ο1ιοι·Β11οΕοιιιιιιιι1ι1ο1άοιι
1ιοιΗ ·ιι1ι111ε1ιοι·οάιιι·.ι·1οιιιιιάει.
.Ιιι οι2ποιοι Ζο1τ Με ιιιειι 1ιιιιιιοι ιιιο1ιι·πι· Βιιιε1ο1ιιιιο
1ιιιιιιτ,άιιεε οιιιο 11οιιιιο 111111οιο1ιτοιι1εο1ιοι·Μο ιιιιο1ι ιιοιιτοι
Βιο11ι1ε επί 8γρ1ι11ιε 1ιοιιι1ιοιι.Αιιο1ι 8γρ1ι11ιε 1ιοι·οά11.ιιιιιι.
τιιιάο 1ιειιιιιεο1ο1ιοΜγο1111άοιιι·οι·ιιι·ειιο1ιοιι,ά1ο ε1ο1ι νιιοάοι·
1ι11ιι1εο1ιιιοο1ιριικ1ιο1οςιεο1ι-ιιιιιιτοιιι1εο1ινοιι άοιιοιι ιιιιτοιεο1ιο1
άειι, άιο ιι.ιιι'ειοοιιιιιι·ιοι·8ηι1ι11ιε1ιοιιι1ιοιι.
νοικι·ιιιιοιιάοι· 1111ιι·ιπινει εο1ο1ιοΓει11ο1ιο1_1ιιιιε81111ιΙάιιιιοι·ιι
πιο, νοιι άοιιοιι άοι οιιιο τ6άι11ο1ιοιιάοιο, ιιιιά άοι ιι.ιιάοι·οάιιιο1ι
ο1.11ο1ιι·11.1:18ο0ιιοο1ιε111ιοι1ιο1ιιιιιά1ιιιιειιο1ιο11τιινιιιάο. 1ιιι οιετοιι
11'ιι11ο1ιο.<ι;ειιιιιάιο Βο1ιο.ιιά1ιιιι ειι ερ11τ..Πιο 11*ιο1ιιις1ιο1τοιιιοι
1τ111ι2οι11ε;ε·111)1ειςιιοεο ινιιι·άο 1ιοιν0ηςο1101ιοιι,πιο εοιι·1ο1ο1ι
1ιι5.1'ι1,ει1ιοιιιροιιτ1εο1ιο1ιιἔιο11'οιιιιι 1ι6ιιιιοιι.
Βο1ιϋιιοιιι11‹ιοε1ιο1εο1ιοΒ11ο1ιοιιιιιοι·1ιερι5ροτιιτοιιιἱτ ειι11τ1ιο
ιοά115.ιοι·Βιιιιά2ο1οιι1ιι111ι.ι·ιιι1οιι.ινο1ο1ιοά1ο Νοι·νοιιινιιι2ο1ιι
άιιιι1ιεοιπ ιιιιά ά1οΒοϊ11.εεοοοιιιρι·ιιιι1ι·τ,ννιιιάοιι νοι,ςο1ο8·τ.

Β ιι ο 1ι (1ν111ιιιιιιιιιετ.ι·ιιιιά).

_ 11οιιιιιεο1ι1οε.

άειι· Ρ1ιιιιιιιο.1ιο1οιιιο ιιιι άοι
Κ1οινοι· Πιιινοιε1Μιτ Μ., ιιο.ο1ιάοιιιΡωι. Τ εο1ιοι
ιιιιιε1ι1ε.ιιε .1ιιιήοιν (1)οιρε1.1 8ο1ιιο Οειιά1άιιιιιι Ζιιι·1ιο1σιο
ποιου, άοι Ριινιιιάοοοιιτ ιιιιά 1)ι·οεοετοι·1ιο1ιιι1ιο1ιι·ετιι1ι1άειι
Ρ1ιχειο1οΒιοιιι Κἱοιν, 1)ι. .Ϊ 1111ιι ε 1ιειιι ά ο ιι 1ιο Μι , Βιοινι11ι11:
ινοιάοιι. 1Βι1ετ άοι Νειο1ιι“ο1ι;οιάοε Ρι·ο11.1Βιιι11Ηοιι1ιο1,
ινο1ο1ιοι·νοι· 1(ιιι·ιοιιι ιιιιο1ι Αιιεά1οιιιιιιι; άει· 1)1οιιετΐι1ετροπ
ε1οιιιι·ι ινιιι·άο.
_ - Ζιιι· Βοεο12ιιιι8·άοι άιιιο1ι άοιι Τοά Ρι·οι'. Κ σε η ιι ι·1 ιι ε
οι1οά1ετοιιΡι·ο1'οεειιι άοι· 181ιο.ι·ιιιο.1ιο1οο·1οιιιιά Βιι1ιιοο11ιοιιιιι1ο
811άει· ιιι111τειι··ιιιοά1ο1ιι1εο1ιοιιΑοο.άοιιι1ονι1ιά ιιι ιιιιο1ιοποιΖοιι.
ά1ο11νιι1ι1εεετ11ὶιιάοιι,άι. ά1ο επι Ρι·11Γιιιιο·άοι ιν1εεοιιεο1ιεϊτ.
11ο1ιοιιΕοιετιιιιο·οιι ιιιιά άοι· Ε811115.111ΒΚθ11]άοι· Οιιιιά1άειτοιιο1ιι
οεο12τοθοιιιιιι1εε1οιι11ιι·ο'111ι111:181ιο1τ1ιοοιιά1ιμΜΙ. Αιιεεοι
οιι νοιι ιιιιε 1ιοιο1τει`ιϋ1ιοι ιιιιιιι1ιοίι Βιοτιιοιο1ι1:οιιθ 0ο.ιιά1άιι.ιοιι
111ι·ά1οεοιιΕο1ιι·ειιι1ι1:Βοι·1εεονιι, θιοιιάι·ο, Κοιιιοιιε1ι1,
1ίοτ1_ιιιι.ι·, Κι·ιι.νν1ιοννιιιιά 1ι1ο1ιιι.τεα1ιοιν (ε1ι.ιιιιιιι11ο1ι
Ρτ1νειιάοοοιι1.οιιοι άοι· ιιι11115.ι-ιιιοά1οιιι1εο1ιοιιΑοεάοιιι1ο) 1ετ
ιιοο1ιάοι ο.ιιεεοι·οιοτιιιιιεε18·οΡι·οΐοεε0ι· άοι· Ρ1ιοι·ιιιιι1ιο1ο;ιοιιι
άοι·Ο1ιιιι1ιοινοι·11ιι1νοιε11ΜΟι. θ. Α. Ρο ρονν, ί'ι111ιοι·ν1ο1ο

- Ζιιιιι Ριοΐοεεοι·

..Τιι1ιιοΡι·1νιιτάοοοιιτ.:ιιι άοι βοιιιιιιιιτοιι Αοεάοιιι1ο,Με ε1ο1ιοιιτοι·
θειιιά1άι.ιιιιιΓ,<,ιο1:ιοτοιι.. -- Ιιι Νιιι·ννιι 1ετ.Μο άοι· «ν11ιετεο1ι»οι·111.1ιι·ι,νοι· Κοι
εοιιι οιιιο ιιιοι11οιιι1εο1ιο θοεο11εο1ιοΠιιιε 1.ο1ιοιι
οιο τι· ο το ιι. Ζιιιιι Ριάε1άοιιτοιιάοι·εο11ιοιινι·ιιι·άοάει· Βιιιι1ι€1τε
:πιο Ν.Α.8ο1οτειιν1ιι, ειιιιι 8οοι·οιιιι· 1)ι·.Ηο.οιιεο11,
2ιιιιι (1:ι.εε1ιοι·1)ι. ΠοΗ'τιιυ.ιιιι (ιιι Κιά.ιι1ιο1ιιι) ιιιιά 2ιιιιι
Β11ι11οτ1ιο1ικι·Πι. 1)ο 14811 ιι Βιονν111ι1ι.- Ζιι άοιιι ιιι ά1οεοιι'1'ειΒοιιετιιΜιιιάοιιάοιι1111.Ο ο ιι ο·ι ο ε ε
ιιιεε1εο1ιοιΑοι21:ο ιιι Κιι.ειιιι ειιά ιι1ενοικι·οιοι
άει· ιιι11ι1ιιι1ι·-ιιιοάιο1ιι1εο1ιοιι Αοιιάοιιι1ο άιο Ριο
1'οεεοι·οιι Βοο1ιΕοι·ονν ιιιιά Κοεεοιοτονν ιι1ιάο1οοιιτ
ινοι·άοιι.- Βοι Β1ιιοιι1ο11ιιιιοά1οιιεΠι. Ε. Β ο ι 1;ο ιι ε ο ιι Μιά εο1τοιιε
άοι ι·ιιεε1εο1ιοιι11ο81οιιιιιιι·ιιιιο1ι Βοι·11ιι ιιι άοιιι Οοιιιι;ιοεε
ειιι· Βο1ι1ι.ιιιρ1'ιιιιε άοι'1'ιι5οιοιι1οεο Με 17011”
Βι·ειι1ε1ιο1τ ε1ιοοιιιιιιιιιιά1ιι.

ο

`

- Βι·ιιοιιιιτ: άοι· 1)1ν1ε1οιιεο.ιιι.άοι· 27. 1ιι1'ιιιιτοι·1ο-Β1νι.
ε1οιι8τειιτει·ιι.11ιΒι·. Ρι·οάτοτο1ιοιιε1ι1 -- 21ιιιι(Μπρε
ει.ιιι. άοε θι·οιιοά1οι·οοιρε ιιιιά άειι· Βιἰειιιάοιιι·π ω"
1. 1ιιιιι1ωε1εο1ιοιιΙιιί'ειιτοι1ο-11οεοινο1ιι·1Βο.άο8τιιοι.1ει·ο.ι1ι1)ι-.
8ο1ιιιο1ιονιι - ιιιιτι θοιρειι.ι21: 118818.Αιπ18οο01°μι.- νοι·ετοι·1ιοιι: 1) Αιιι 18. Αιιι11 2ιι 81. Ροιοι·ε1ιιιιο·ς]81·
8οιι1οι άοι Αοιικο άοε 1ι1οε1ιιοιιΟ1ιιιι1ιοιν1ιοεριτο.1ε.8τιιιιτειιιιιι
Πι. Ε'οι·ά1ιιιιιιά 1111111”. ρ1ϋ1211ι:1ι1ιιι89. 1.ο1ιοιιεμηιι·ο_
Αιιε 81. Ροτοι·ιι1ιιιιοιιιο1ι11ι·ι1ε.Μάιιιοτο οι ειο1ινοιι 1851-55
άοιιι 88τιά1ιιιιιάοι· 11άοά1ο1ιι:ιιι άεει Βοιωτοι Πιι1νοιε11Μ. Νεο)!
Βι1ο.ιιο·ιιιιεάεε Αιετοι·:ιάοε 1ιιι .1ιι1ιι·ο185? πω. οι 1ιοιοιιε ιι
ιιιιο1ιειοιι.1ει1ιιοιιι άεε Ο1ιιιο1ιοιιιι1ιοερ1ιο1ο1ιι, ιιιι 178101ιοχηοι·
Με :ιι εοιιιοιιι 1ιο1ιοιιεοιιάο.ιι1εο ιιιο1ιι Με 40 .1ει1ιιο,Με Οιά1
Ποιοι ι:1ι1ιιιο·εοινοεοιι Μ. Αιιεεοιάοιιι ινιι.ι·Μ. οιιιο Βο11ιονοιι
.1ει1ιι·οιιιιιιο1ι Απε ειιιι Αιιι1ιιι1οιοι·1ιιιιιειιιιι Αιιάοιι1αιιι ειιι άειι
Τ1ιιοιιΐο1ι.;οιΝ11ιο1ΜΑ1οιιιιιιάιονι11:εο1ι. 1)οι· 111525.
εο1ι1οάοιιοι,ιιι1ειι11ιιοιιιο1ιιΜε οιπ ιι111ο1ι1:τιοιιοιΑιιι ιιιι‹1Μ.
1ιοιιενιι1ιάιποι,νιιο1ι1ννο11οιιάοι11Ιοιιεο1ιιιιιά οιιιοιιιο ε1ο1ιάιι.1ιοι·
ιιιιοεεοι·11ιο1ιοιιι·ιάΑο1ιτιιιικ ειιιινο1ι11ιοι εο1ιιοιιΡΜ1οιι1οιι εΙε
ιιιιο1ι1ιοιάοιι θο11οοοιι.- 211ιι Μ”. επι 18.Αιιι·11Πι. ΒΗΜ
ι·ιο1ι 11111ιτο ιιιι ιιιι.1ιοιιι νο11οιιάο1:οιι82. 11ο1ιοιιιι_ιιι1ιιο.19ο:
νοιετοι1ιοιιο ειιιιιιιιιτοΜε 11ετ1ιιιιάιιιιά 1ιιιιτο εοιιιο ιιιοά1ο1ιι1
εο1ιοΑιιε1ι11άιιιιοο1ιοιιι'ει11ειιι 1)οηιιι.τ οι1ιιι.11οιι.ννο οι νοιι
1880-40 ετιιά1ι·τ.οιιιιά1842 άοιι Αι:1Βιιιά, 1859 άιο Βιωσι
νιι11ι·άοοι1ιιιιετο. 8ο1ιιοιι 1)1οιιιιι1ιοε:ειιιιοι 1844 Με Οιά1ιιιιιοι·
οπι Βοερ1ω1άοε ·θο11οο·1ιιιιιεάει· ·ιι11εοιιιοιιιοιι 1111ι·εοι·οο11
8ε1ιιι1ιιι·ε1ιιιιιά ινιι.ιιάιιιιιι ιι1τοιοι· ΑΜΙ: ο1ιιοεθιοιι:ιά1οιιος1
ιιιοιι1ε. Νιιο1ι εο1ιιοι·νοι·ιι1ιει1ι1οάιιιιἔ1ιιι .1ιι1ιι·ο18721ο1ιιοοι·
ιι1ιννοο1ιεο1ιιά1ιιιΑιιε1ιιι.ιιάο;ιιι 1)οιριι1:, 11ονιι1,ν11ιιιεο1ιιιιιιιιιά
2ιι1οτειιιι Βιιιιι.·- θ) Αιιι 20. Αιιιι1 1ιιΒιιο1ιιιιιι-Κιι1οάει·01ιοι·
ιιιυ. άοε 6ι11ιο1ιοιιΜ11Μ.ι·1ιι2οιοτ1ιεΠι. Οοο ιιι· Β ιι ιι ιιο, 88
.Το1ιιο5.18.νιιο1ι1ιοιεο1τ1884 άιο 8121110118Ρι·ιιιιιε ιιιιει11ιτο.-
4) Ιιι 8τ..Ροιοιε1ιιιι8· άειι ο1ιοιιιο11ςο01ιοιιιι·ετ άει· 1ιιοειιιοιι
Ρειι1-1ά111Μιεο1ιιιΙο,νν1ι141. Βιιι.ιι.τει·ιιτ1ι111ε 1ιο - 117 .ι

ι
ε ει -

1ονι·1ι1,1ιιι Α1ιοι· νοιι 85 .1ιι.1ιι·οιι.11οι νοι·ετοι·1ιοιιο1ιιιτ1ο
νοι ιιιο1ιι :Με 62 .1ιι1ιι·οιιάοιι Αι·εει.ιι·ιιά ιι.ιιάει· ιιιοά1ιο-ο1ιιιιιι
ι:ιεο1ιοιιΑοιιάοιιιιο οι1ιι.ιιειτ.- 51 Αιιι 19. Αρι11 ιιι 1)ιιιιιιετιιά1.
Ρι·οι'. Πι. 1

.
ιιά νν1 ο Β11ο1ιιιοι 1ιιι Α1ι.οι νοιι '75.1ιι1ιι·οιι.13.'

άοι εο11ι1848Με Απε 1ιι 1)ιιι·ιιιε1ιιάττ1ι11τ18·εοννοεοιιΜ. ναι·
ιιιι .15.1ιι·ο1852 ιιιυ· 1ιιιι2ο Ζο11ιΡι1νετάοοοιιτ ιιι 'Γϋ51ιιιιοιι,το
οι εο1ιιο1ιοι111ιιιιιο8ο1ιι·11'ι.«Κιιι1`τ ιιιιά Βιο11”»νοιϋάοιιιΙ1ο1ιτο,
ννο1ο1ιο19 Αιι1·1ιιι;οιιοι·1ο1ι1.1ιιιτειιά 1ιι1ιιετει.11ο1ο1ιοιιάοιι8ρι·ιε
ο1ιοιι111ιοιεοτει1ει. θ

) Ιιι Ηονο άοι· οιι,ο·11ει:1ιοΑπ: Πι.

.Τ ο 1
ι
ιι Β ο νι το ιι , ννο1ο1ιοι·νοιι 1818-1851 Με Μι11115.ι·ιιιετ1

1ιιά1οιιιιιιιο;1ι·τ.Μι. Μ· 1ιιι1:-άιιε 1ιο1ιοΑ1ιοι νοιι 100 11515188
οι·ιο1ο1ι1:.- Ποι· Ριοΐοεεο1° άει· Ρ1ιχειο1οο1ο.Βιετο1οιιιο πιά Ρ1ιιι1ιιγο
1οιιιο Μιά 1)ο1ιιιιιάει· ιι.οάΜιι1εο1ιιιι11'οοιι11Μ.ιιιι άει· Ηο1ειιιε·
1“οιεοι·11ιι1νοιε1116.1,Πι. 111111ετοιι, Μ!. εοιιιοιι Α1ιει1ι1οάάο
ιιοιιιιιιοιι.- Βοι· ιιιιεεοιοιάοιι111ο1ιοΡιοΓεεεοι άοι· 1ιιιιοιοιι 111οά1οιιιιιι
άειι· 8τιοεε1ιιιι·ιι:οι 0ιιἱνοιε1ι1ι1: Πι. 111ιι1ιοννε1ι1 εο11, επι
Βτο11οάοε ιιιιο1ιΜε" 1ιοιιιι”οιιοιιΡι·ιι1'.Κ ιιο11, Με θιάἱιιιιιἱιιε
άοι οιιιιοι·1ιιιοιιιο11οιιΡετ1ιο1οι.τ1οιιιι άοι·Ρι·ειιιοι άοιιτει1ιοιι11ιι1
νοιε11Μ Ιιι Αιιεε1ο1ιτ εοιιοιιιιιιοιι εο1ιι. 18:01'.Μ” 1‹ ονιιε1:1
1ετάιιιο1ι εο1ιιοΑι·1ιο1τοιιπι' άοιιι θο1ι1ο1:άοι Ρο11ιο1οε1οάοε
Βιιι1ιοιοε ι111ιιιι11ο1ιετ1ιο1ιιιιιιιτ. ΙΑ118·.ιιιοά. Ο.-Ζη;.)- Πιο Βι·ϋ11`ιιιιιι,<;άειι ιιιοάιο1ιι1εο1ιοιι 11'ιιοτι1Μ.τ :ιιι
άοι Νοιιιιιεε1εο1ιοιι 11ιι1νοι·ειι.111: ιιι Οάοεεει εο11
άο11ιιιιιν1ιιι Ηοι1ιει ά1οεοε .1ει1ιιοεετιι.ιιΒιιάοιι. 1ιι άοιι οιετοιι
Οιιιειιε ννοιάοιι, Μο νοι·Ιο.ιιτοι, 200 Βιιιά1ιοιιάο οιι11;οιιοιιιιιιοιι
νιοιάοιι.- ν171οοιιιο 'Γιιεοεεοπιιιιο· ιιιιιτ1ιο111:,Μι ά1ο Βο;;1οιιιιις

8 11:11111οιιοιι111ι1.2ιιι·νοι·1ιοεεοιιιιιο; ιιιιεοι·οι· 1ιοιι1ιο.

ε 1 ε ο 1
ι
ο ιι Ο ιι ι· ο ι τ. ο Ρ_ἱει1.1ἔοιε1ι,81ιο1οειιοννυάε1ι.12εεοιιτιι1ι1
ιιιιά Κ1εε1οννοάε1‹ιιιιεοιν1οεοιι. 1)ιοεο Βιιιιιιιιο εο11 ιιιι 1ιιιιι1'ο
νοιι Β .1ιι1ιιοι·,›:ιι 1 11111105_1111ιι·11ο1ι,ειιεεο1ι11οεε11ι1ι2ιι 1ιιι1
ιιοο1οιι1εο1ιοιινοι·1ιοεεοιιιιιιιοιι (ιιοιιο ν11οιιιιοιι, ν11ειεεοι·1οιιιιιι
με οτε.) ιιι ά1οεοιιιΒϋ.άοιιι νοι·ινιιιιά1:ι·νοι·άοιιϊ 1115·Κ1εε1ο·
νιοάε1ιΜ: ά1ο Ε1ι·ιιο1ιτιιιιε οιιιοι· ει·οεεοιι ν11εεεοι1ιο11ιιιιειιο1τ
(ιιιιτ 8ϋεεννιιεεοι·)ι;ορ1ιιιιιτ. (Ρ1ιο.ι·ιιι..ΠΗΓΗ-1- Πιο 1νειεο1ιιιιιοι·Πιιινοιε115.τΠιτειιιί'1ιι1τιιιτ1νοάει· ιιιοά1
ι:1ιι1εο1ιοιι111ιιιιι1111τ1ι51ιοι·οιιθιτοε ιιι11:άοιιι θιοειιο1ιοιιιο·ο1ιοιιι
ιιιοιι, ιι.ιιάειιάιοιιιιιιιιτοιιΠιιιιιοιε11.11.το1ιιοιιιιοιιοιι Β ο 1

ι ι ε τ ιι 1ι1
Μι· Κ1ιιάο1·1ιιιιιι1ι1ιο1τοιι :ιι οιι1ο1ιτοιι ιιιιά 1ιο1άοιι
1ιο1ι1·ιιτ111ι1οιιάει· Ημι1οιιο, άει· 81112'.Ριι11ιο1οΒιοιιιιά άοι· Ρ1ιιιι·
ιιιιι1ιο1οΒιοάιο1 1)ιο1'οεεοιοιι, ννο1ο1ιονοι·1οειιιι,ιιοιι111ιοιΒρ1
20011011,Βιι1ιιοο1οΒιοιιιιά Βιιο1οι·1ο1ο€ἱοιιι 1ιιι11οιι1ιοι.ττοιι,:ιιι
2ιιετο11οιι.1)1οΑιιει:ιι1ιοιι 111ι·ά1οεο Νοιιοι·ιιιι.ιιοιι ε1ιιά ιιιιί
8500 1151._ιο.1ιι11ο1ινοιιιιιεο1ι1ειετ. Πνε.ι·εο1ι.Πιιοινιι.)- Ιιι άοιι 11 ετ11.ά1:1εο1ιοιι Ηοε 11:11.1οι·ιι 8ι. Ρο
1:ο ι ε 1ι ιι ι· ε. ε ινιιιάοιι ιιιι νοιί1οεεοιιοιι ιι1ιι·ο'75,498Ροι·ετιιιοιι
νοιιι11οι;τ,ιιιιι 2280 Κι·ιιιι1ιο ιιιο1ιι εΙε 1ιιι .1ει1ιιο1897. Ιιι άοιι
ιιιιοιιτεο1τ11ο1ιοιι ΑΠ1111118.Π28Π άοι Β τιιάτ νι·ιιιάο
118.880Κι·ιιιι1ιοιι1ι.ι·211ιο1ιοι·112.15οι111ιο111.Πω· 1

1
ιι τ ο ι· 1
ι

511:
άειι· ε1:ειάτ1εο1ιοιι Η οερ1151οι·1ιιι.ιιι 2.073,Τ85Β111.211
ει.ο1ιοιι;άιο Αιιι1ιιι1ειι2οιιιι11οιιι1ιοετοι:οιιάοι·Μιά: 55,77? 11.51.
05 Κορ. Αιιεεοι·άοιιι κιι1ι11οά1ο8τοιάτοι.. 0801101151.επι 8 ιι1.ι·
ε1άιοιι 111ι·Ηοερ1τει1οι ιιιιάοι·οι Βοε80ι1;ε. Αιιε
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ι1ειπ.Τιι1ιτεε1ιετ101ιεάετ ε111Μ1εε1ιεπ8επ1111τεεοπιιιι1εε1οππιτ 11ετ-
1
- 11ε. ι: ειπ πε π: 1) 1.επ ι1·εε 1ιιι Η. ιιε.τ ι πε 10110 πιτ

πιιτ ει ε1ο1ιι11ο1ι,άπεε Με Ζιι1ι1ι1ει· νοιι πετ 815.01επεεετε11τειι Ι Κι·επε Ο π ο1ιπ 180”. Ρε1τονν). θε1ιε.1τ 1500 851.
“ πππι

Βιιιιιιι1ιι·πιε88 1ιεττπε:,ιτε1ε1ιε1ιιι νοτ1πεπ.1π1ιτε258,1201(τιιιι1ιε. ιιπά 150 Β1ι1. επ Ρε1ιι·ι.ειι. Αι1τεεεε: Χο.ιπειιι.π και"

(2
365.000Βεειι01ιει1)ειπρ1'επεεπ 1ικ1ιεπ. Μεεε επι 111ει·ιε1ι1ετ ?πρεπε - 9) Με Μτά ειπ Ρεγε1ι1ιι.ιετΓι1τι1ιιεθ0ιινετπειιιεπτε
1ι1ε... ν1ε1ιεπ 1ιε1ιεπ Με Δετιι.ε 1πι 11ιιιιεε πετ Κτιιπ1ιεπ πεπεεε1ιιιπ.ε-Ηοειι1ιπ1πι 8ειπο1επε1ιεεειι01ιτ θε1ιε1τ1500Β1ι1.
8011180111.,ι1ενοπ πι 8700 11'1111εππιιτ Νεε1ιτπε1ι. Με επεπ1'ιι11ε _18.1ιτ11ε1ιπεπ ι“τε1ετννο1ιπππ8·. Αι1τεεεε: Οιιοιιειιοπιιιι Ι'γ6ερι
νοιι πετ 8ιιι.Μ 1ιεεο16ειεπ28 θε 1ιιι 1ιι τε πε 1ιιι1ιεπ58.000 Βε- ειιιιιι 8ειιεκε.ιι Υπρεπε..
ε101ιπειιπιζεπ νοπ Βο1ιιι11ι1πι1ετιιειιε.<;ε11111ιτειιπά πι 4580 1111.11επ ε: Ρ 11τ Μ ιι μεε τι1ε 1τ1ε ιι ι1ε πππ επιε Βτοεο1ι11τε1πτετεεεε
ιιιειιιε 1ιιιεετ1οιιε1ιτειιιππε1ιεπ1ιε1Μεεεπ 1(1ιιι1ει·ιι00πειιι1.1ττ. 1ιιι1ιεπ,Με νοπ πετ Βτιιππειινετινιι1ιππε 1·10πι1ιιιτςν. Π. ειπε·
.... ινωΗ-ωά (Μ. χνθιωυε"Βιιυ.Μ Π. 138.18Μαι οι” Η. τω.. 2ε1,=ττ.Μτά. 1)1ε νετεο1ι1ει1επειιΚτιιππ1ιε1ιεετεε1ιε1πιιιι€εππι.ι “ο Μ. Ι ο 1. Ο ο Η8.Γ θ ΒΕ. (ι0 Ι. π. ε..ι ιω Η ι 8ο ι. 8 Η θε1ι1ει.ε πει· νετι1επιιππεινετππειιπε 11ιιι1επω. ε1ιιςε1ιειιι1ε
Ρι·εεεε Μιεε11ιειιι1ιιτε1ιπ1ιεπινει·ι1επ. Με εο111ιεἱΜεεετ Θε· Κ11111111°1111118'1111111118911111111111111111118'.11112· Β- 111111111111111·
ι
·
ω) ά· Ε- ὰ .ο Η ά · · . ι _ τ011ιιει10ιινοπ Μπε·επεπιιτε (επι εε1ιτ νετ1ιτε1τετεεΠε1ιε11,πιι

ἩῖΙἔ"ῖιινθῖ.Γ8ἱΙιῖἰ8Ι-ΐίἰθ” Θ:1ωΐ 1:"::Β ἔ=Πι?€8ιθ'υθοι: Β82.ι10- Ε11ΙΙιι1101ετετορ1'πιι8,Η11ιιιοττ1ιοιτ1επ,(πππι ιιπά 11'ετι1ει1ι1ι:1ιε1ι,
μτεεεε πετει1ιεπ πετάω. Ρτεε1ι1επι Με Οιτε.ιι1επτ1οιιε- 11111111'Α11111111111118111111111Β11011101111111811111111119111111111111'1110910101·
ιι0ιιι1ιεεπι. Ρτο1”.Ο ο τ ιι 11. 11011111Α1110111·1111111·

. . _. ._ 11'11τΜε11ε11ιιπ,ειν1ττ1ειι1“ι1επ11οιιιπιιτε;ετ1311ειι1ιετ1ι

ΙΏΒΜΒἐΣΒωἔ1€ὶΐἑΒἔ ΙΞΒΤ:1ξ ἔἐἐῇΕἙ2ἑΐβ=ῖ1Ἑ1:Βέ €1"οξ:11ωΡΣ Β τ ιι ιι π ε π νετιν1εεειι. πετ 1›ε1 Βε1ιιιπι11ιιπε;Μεεει· 1.ε1ι1ειι

.ΦΟΒΟ διτέ"60"θΠ 118"Βαβε.κο" ΔΗΜΟ" "Π""_ω.0”ηθω Π·
ε1ιιεπ π1ιπεννιι1ιτιεπΒιι1' 1ιεε11.π.Με ι1ειιπ 111ιετ1ιιιιιιπΜε Βτιιιι

. . . _ . ιιεπειιτ πι. πεπ 1ιι·ιιππεπΜειπειι ιν01ι1Με τε1:10ιιε11επιπιτ; Μι
2:;|εβδ:ΙΏξ 1ἔἔἔ;;_'$ΐ ἔξ:_ῖ:ι1ΞΒξ::ζεΐαζΐδΐέ.0Π€έ:ΓεΘΈΣΒΒΒέ

1ιε1ννετι1επΜε Απε1111ιτιιιιςεπ1ιεετειιιΜε νοιι 11τπ:11ε1ιειιΒετ. . , . .
ιιιιι1επι1ετε επειεε1ιεπι1ε Κτιιιι1:1ιε1ι.επ1ιετι·ει:1ιειιεο11ειι.επι.- 188""μΠ

"Μ
Α'"”Μ"""11"0"_ΒΒΕΜαπ' _.

ι;ειιττ11:ιπππ ιππ θεπιιετ1ιιιιιπι; εοιιετιι€1τι ιπιειι ππιετ άετ 01111νν1"Βο118Π1Μ. Μ” δη181ΗΠ11θω1111818888Μ' 'Πω
€νδ11ιετιιι18 Με 81.τιιιιι1εε(Αεεει·11. Κιι.τ1εππά.Βιι1ι1ιε1ιι.111810· ἔωἘ Β:]'ΐ1ΒοιΕΣΠ3311.?(ἔπΐξιἑτεᾶἑΐιᾶἔ

1.Η η η ΒΠ ν θ Γ 1111Ι 1'ΠΗε
τειι1ιο1',1ΒΜπ1ιπτι;, Βι1ι1ετ11πε·ε1ιο0παπι· ιπι 1171ιιιιετιι001ι

Η ί* ή _ ' ° ' '

8εεεπινε.τι.ις επει.εεπειιι1εΚτππ111ιε1ιειινοι·πε1ιοιιιπιεπ ιι1ιιι1. __ _
1
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Η. ΙΙΑΡΙ·ΙΑΕΕ·ΙΙΙΒΙΙΙ
νοτάιιιιιιιις Ιαο16τάοττιάοε 11Ιιττο1.
Πιε ΒτοεοΙιϋτε Μπι όεπ

8111ΙΤ·ΙΗΡΕΔΠ·ΙΙΒΙΙΙ
Με ΝιιΙιτιιιιεε-, Κτ8.ΓιιΒιιιιΒε- ιιιιά Ηε1ΙιιιΜο1

άεε Βοοτοιε άο-Β81°1°Θ,

ννιω ειιιί νετΙειιἔειι νει·5ειικΙτ.
Ύστι11811οΙινοιι θειισιιιιιιιοΜ
Αιιι“ΙιεινιιΙιι·ιιιιρ;ιιιιοΙι Ρ ιι ε ι ο ιι ι·'ε

Πει 1ιοάο.
Ζιι 1ιο.ΙιοιιΙιι πΙ1οιιΙιοιιιιοι·οιιΨοιιιΙιαιιι1Ι8.,
ΑΡοτΙιοΙωι·-ΠιιμιιιιοιιιιιιτΙΔροτΙιοΒοιι.
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Τειιιιιιι!!ιΠιι ιΚωιιι
νωειωθιω:

,,11οΙιει·ι1ιοΝ1ι·1ιιιιιιιι1εεΤειιιιιαΙΙι1ιιΙιε1Βιιι·ιιιΚι·ειιιΚΙιειΙοιιι1ει·Κἱιιιιοι·°
νοιι 11.1). θΠΙΠ10Β1Ν, Ρτινε.τάοοοιιτ ιιπ Πει· Κ. Βιιιιε. ΠΙΙΙΙ.Β.ι·-ΑΜιάειιιιε

ΙΙ)_ιστεΙιιήιιΜεάι21ιιιι.18θ7,Νι·. 1).
ΒιεΙιο ειιιο1ι61ονστϋθειιιΙιοΙιιιιιι.;ειι 11Ι:ιοι·'1'ιι.ιιιιιιΙΙιιιινοιι:

Ρι·οί'. θ. Ι'Ιοι·οι·ιΙΙ, Ποιτ1εΙΙιοι·;,Ρι·ιιιι5.ι·ιιι·ιτι:ν. Ειι€οΙ, Βι·11ιιιι,Κ. ΗοΙιιιι›Ι'οΙ.
Βιι·ιιεεΙιιιι·Β·, ΚιιιιΙοτει·π Β”, ΑιιοΙιειι, 1)ειιτεοΙιε Μο<11οιιι.Ινοο!ιοιιιιο!ιιέΓι

18%. Νι·. 11, 25, 50; 1897.Νι·. δ
.

@ΠοΠ
1οΙιτΙιγο1-Ρτερειτειτ.

ΒΙεΙιο «ννι·ιιτεοΙι»1897,Νι·. 89, Με. 1134.

ειιι ιιιιοΙι άε·ιιιι νοι·ΓιιΙιι·οιι νοιι
Ρι·οϊ. θοΜΙΙεΙι. 1:1οιιΙο1Ιιοι·,ς,
ιιιιι·ι;εετεΙΙιο Τιιιιιι1ιι-Ε1ινοΙεε-Ψοι·
Μιι€ΙιιιιΕ_

Ιο1ιτ1ιγο1-111πο1εο-Ι7οι·Ιι1ιικ1ιιι18·.

)

ΟοεοΙιτιιειοΚ- ιι. ἔοι·ιιοΙιΙοεεε

θοιισ1οιιιΙιάι·ΠοΙιο:ιιιί' ΙνιιιιιιοΙι πι Πιοιιετοιι άιιι·οΙι Με Ηει·ι·οιι:
(Π) 23-? ΒοοΙωτ & θι·ιιΙιο, 'Μ. Ροτει·εΙιιιτΒ, Β. Οττο ιι., ΜοεΙαιιι.

Μιά ιιιιτ Ει·ίοΙ€ ειιιἔεννειιιότ:

οι:ι1ρίοΙιΙοιι Με τοπι1εοΙιοε, 1ιι·5.ίτιεοπιάοε υυά ‹11ο
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ΙιεΙ Ε"ΜιιοιιΙο1άοιιιιιιά ΟΙιΙοι·οεο, ΙΜ Θοιιοι·ι·Ιιοε. ΙΜ ΙἶτιιιιΙιΙιιιἱιοιι Μι· Ηιι.ιι1.άει· νω
τ1ιιιιιιιιι.ς·ε-ιιιιι1ΟιτοιιΙΜιοιιε-θι·;τιιιο, Μι ΒιιιηοιιτιιΙιοι·Ιι·ιΙοεο, ΜΙ ΗιιΙ:ι-, Νιιειιι- ιιιιΙ
Αιιι;οιιΙοιι1οιι,εοινιο ΙΜ οιιιι1ιιιι111οΙιειιιιιιι1 ΤΙ18ΙιιΜ11188Ι16ΙΙΑΙΙ'οοιιοιιειιι ιι1Ιοι· Αντ,
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ειοιιοιιι·οάιιοιτειιι1οιι.εοιΙειτ1νειιιιιι
εειιιο ι1ιοΒοεοι·ριιοιι Βεΐοι°ἀοΓι1ὸοιιιιιι

ιιιιτ1ιιι·ιιιιτιι.ι·οιι19ι;οιιεοΙιιιΓιοιι,ιιιιάωι·ιιι:ΙιειΙει1ιιι·οΙι
όεπ ΗιοΠινοοΙιεο1ετοιςοι·ιιιΙοιι Ινιι·ΗιιιιΒ·θιι.
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οικω; μι. 11.46, κι
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Π!!! 5 ΜΕ!!!

Νοπο Ρο!πο Χ!!!. .!!!!!!·8.κ!!! π !!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!ΒΗ!! !!!ΟΠΕ!!!!!ϋΒΒ!!!
οπο!!! ποι· Βοποο!!οπ νο!!

!!!!!!”. Π!. Μ!!! !!ο!!!!!. Π!. !!!!!!!!!!!οο !!!!!!!!!!!!!!ο
δπ!!!!π (Βο!!!!!!.). Μπα.

Β!. !!!!!!!!!!' Νε!!!!!ο!!.
Θ!. Ροπο!·οππ!·ο·. ~“π

Μο αδ!. Ροτο!οππ!εο!ΠοΜο!!!!οο!!ο!!!!οοποποο!!!!!'ωο!οο!!ο!πηοποπη-" Αποππο!ποποο-Δηίω·5,8ο “γ” “Η Ι!!."·ο!;ο °'
8!!!!!!οποππ. - Πο! Αποππο!!!ο!!!·.ο·μ·ο!,οπ! Η!Ε!!”1μ!π 8 πο!. Γ!!!!!!!!!!!!!!! π!ο!! οποοο!!!!οοο!!!!!!ο!!Μ!!Βπο!!!!!!ππ!!!!!ονο!! Ε. Ε. οπο!!! π!
!!ο!!!·,π ΗΜ. Γ!!! ποπ!!ο!ποπο!!! πω!. Ροοποποτο!!π!!ε;!π πο!! π.!!πο!οπ'88.Ρο!!ο!οππ!!!'Νοπο!η-Ρ!ποροοτ.ΝΕΜ' ο!!!·!ο!!!:ο!!.-Ερ, μππο!·1Ρποοπο." 20 ΜΜΕ ]!!!!!!!ο!!,ΙΟ !!ο!·π!!οΙ!!!!!!!!!!ο!!.Πο! Ξποο!!;,!οπη!!οωοο!ν!οΜ!!!ππ!”ΜοΗ.οποο!ποπποιππ!!ο!!οπ!!π!!.π!!ο!!π!!εοπ!!!!!!!!πιο!!ο!!
:ποπ 3π!ο!Βοορο!πο!!οΖο!!οΠ!Ρο!!! ξ!!!Π!Χοπ. οπο! 35 Ρίο!!π.-Ποπ πο!! ο οπο!!!!ί ω!ί!! π!ο ο!!οπ ποοο!!! π! Π!. Βππο1£πομπο!! !!!α!.Ρο
Απτο!·ο!!πο!·ποπ 258ορο!·οποποπεο!!!!·ο!·Ο!!ε!!!ο!ο!!!!Ε!!!ιπΒοοιππ!.- !!!!!!!!π!·Ε.Ρο!.ο!οππ!πο!·8ο!!.ο,Ρο!ο!-ΡοπΙποορΠο! πι! !!ο!!!:οπ 8ρ!οο!!
Βο!ο!·πτοπο!·πο!! πιο!! πο!!!ω” πο!!18 ΚΜ. μ!!! Βοποπ ποπο!!!·!. ο!!!!!πο!!Πο!!!!!ιο,Ι!!!!ποο!! πππ Ρ!·ο!!οπ νο!! 2-.3 Π!!!·.

Μ 19 ο!. Ρο!ο!·οππ!έ ο. (πο.) Μ!!! 1999

1!!!!!!!τι Π!. Θ!!!πρπο!: Μο Βο.Ι!!οο!πο!ορ!οπο! Τοποο πππ ο!!! Ποπ!!πο·οτ!!ο!ορ!οπο! πο! Απο!!!ο. -- Βπο!!ο!πποο!οςο!!
πππ Βοορ!·οοππποοπ: Π. Χ!!!π!:2: Ι)!!!οποπο πι!!! 'Γ!!ο!ορ!ο ποι· πο!νποοπ Γ!πποπ!!!οπ!!!!ο!ποπ π! Β'ο!εο ποο!:ϋ!το! Μοο!!ο.!!!!!
πο! 8ο!ππΙο!;ππο. - ΤΙ!. Βοο!!ο!·: Β!πίπ!!!ππο· π! Μο Ρογοπ!οτ!·!ο.- νο!!πἱοο!!το!! - Μο!!!!Ι!!:Μο-Βπ!!ο!!!! θ!. Ρο!.ο!ο
ππ!·πο. - Αππο!πο!!.

Π!!! Βο!!!οο!!!ο!ορ!ο πο! Τοποο πο!! !!!ο !!οππποο
!!!ο!·ο!!!ο πο! πο! Μο!!!ο,

Ε!π Βο!!!ε!.π ω! Τοποο!ο!!!ο.
νο!!

Β!. θ!!οπρ!!ο!,
Α!" !!! Β!!!! Ν!!!!!!ο!!!!.

Β!!! Βο!!!οο!πο!ορ!ο πο! πω! π!ο!ο! ο!!! οποοο!ο!πο!!!
!!!!!!οορ!οο!!οο!!οο πππ !!!!οο!ο!!οοποο Ι!!!.ο!οοοο. Ιπ ρ!οο
!!!!ο!!ο!πω!!! πο!ποπ π!! ππ!!!!ο!!ο!!!!!!πο!!, πο!! !ο!οποτ
ο!!! Βο!ποο!!!ο!ορ!ο ω! πο! Τοποοπο!!!!ππ!π!!ο ω!!! πο!
ο!!οοο!!!π !!!!ο Β!ίοΙ8ο 'Ρ
Ι!! τποο!ο!!οο!!ο! Ηὶπο!οπτ Μοτο! α!!! Βοπο!ποπο.!!π

!!!πο πο! Τοπο!! ποο!!!!!π !πο!!ο!!ο π!οοο!!οο!!οίπ!ο!!ο Λιπο
ππ!!ο, πο π!! ποπ!! 'Ι'ππ!!!ο! π!ο Ε!!!π!!!!π!!ε νο!! Πο!!!
!ο!ποπ ω! ο!!! ο!Βοπ!οο!! !!!ο!!!!οο Νο!νοπογο!οπ! ο!!ππ!!ο!!
πι!!! Ιί!!!!!!ο!! ο!!!!!!!οπ !!!!π!!οπ, π!ο Μο ο!ο!!!!!!!!!!!8
π!!π 8!:οπο!οο!ο (πππ ππε πονο!! ππποπε!πο Κ!ο!!οο!ππΙ!
πο! ο!ποπ! Οτοο!!!ο!!!!!ο Μο!! Βοο!ο!!ο!!, ποοοοπ Ο!!οπ!π.

ποποορρο!οτ !π πο! Βοπο! !πτοο! Μ, πο!! !ο!!οο!! Μο ο!
π!!π!οο!!ο Ε!!!!ο!!!!π!!ο πο!! οο!!!!π!οπ Νο!νο!!ογοτο!πο οπο
!!!!!!:ο!!!!!!!, πο! ποοοοπ οποοο!ο!πο!!!!!ο!!ο Βοποπτπ!!π Η!!
Μο Ε!!!!!Ιτι!!!ο πο!! Οοεο!π!!!!!!ϋ!ρο!ο Μο !!οπο!ο!! ποπ!ο!ο

ε!!!οπο!! Π!!!ο!οποππποοπ !!!!!πο!οο!!!) «!!!!!! Ιοπο!!, πο!!
ν!!! εο!ο!2!: πο!ποπ»; π!!! πο!π Ψοο!”ο!! ποο εο!!ο!π!ο!!
Βο!ποο οοππ!πποτ Μο ο!οοπ!οο!!ο $!!ποτπ! πο! Νο!νοπ
πο!!ο πππ ποπ!!! Μο Μοο!!!ο!!!!ο!! πο! Ρππο!!οποποπο! πο!
ο!ποο!ποπ Ο!οο!!ο, πο. ο!!! πο!!! !!!ίοοίοΙ! ποο οοπο!π!οπ
Νοπ!οπο οπο!! πο! Βο!!ππππ ποο !!!οτο!!εο!!οπ Νοπ!οπο
πππ π!ο Ατ!ορ!!!ο ο!!ο! Θοποπο ο!!!!!!!!. - Βοοπο!!οπ
πο! Ι.ο!ο!πποείο!!!οπο!! πο! Βο!!!οο!!!ο!ορ!ο Π!! π!ο Τοποο

πο!!!!ππ!π!!ε ο!!! ππ!!ποποι ποτο!!!, ποοο !!!!ο !!!οπο!!!οπ
Απ!ο!ο!!, οοπο!! οπο!! ποοο! πο!οπ Αποο!!οππποο!! ππο!
Π!ο!!οπο πι!!! οροο!ποοπο Βοπο!!πΙππο πο!εο!ποπ οποο!πο!!πο!

Η Πο!!πο!!οο, νο!! θο!!πο!!!;οπ π. ο. π. Ι!Ιοο!!οπο!·
Οοπ,!;!·οο!!:Πο!!!!!!οο!οοπο Βοο!.!οπ. ο!. οπο!!! Β!ο!!!οΙ Ποπο!
Μο Βοπο!!!!!!!ο·πο! Βο!!!!!π!!!το.!.Ε!!! ποπ Ο! ο.π!!!!ππο. Ε!!!!πο!!.
!ποπ. Ψ!!ο!!οποο!!!. 1898,Ν!. ο. - Ιοο πο: οπο! Μο !!!7!ο!!!!ς
ο!!! οο!!!.!!ρο!οΙο! Β!·!οΒ·!!ποοπ. Ζο!!οο!!!. Ι!

.

!!!!!!. !!!!οπ.1896.

εο!!ο!!, ο!π!ε ο!!!π π! πο! Δπο!!!ο!!πππο πο!! Ν!!!:πο!!ο πο!
Βππο!οπ! (πω. ν. Ι.ογπο!!, Βπ!οπππ!ο). Νοε!!
!!!!οο!!!ο!πο Απο!!!οπππ!!8 πο!! Ηο!!πο!!ποπ νο!! Βοπο!
οπ!οπ πο! Τοποο !ο!: πο!!! ο!!! π! πο!! Ιοτοπο!! 10 .Ιο.!!!ο!!
ππ!·οποοπ!ππ!;οπ; νο!!!!ππποπ !οτ πο! ποΚοπ!!!ο Ροεο!!!!!ο
!ππο Βο!!!πο!Β°ο πππ οι!! 2ο!! πο!!οο!!!οπ πο! πο!!!πο
Κ!!!!!!ο! π!ο Μϋπἰπο π!ο Βοπο!οπ! νοπ ο!πο!!! Βτο!!π
οπο! οπο, Με οπ Μο !!!!!ρο!!!οπο Β.ππο πι!!! 8ο!!οππ!!π
Π!! ποπ Ρο!!ο!!!ο!! !!!! Βοπο οπο! !!!!!π!!ο!! οο!, πο.Βοο·ο!!
Μο οροο!οΙΙο Βοο!!!πι!εοππο ποο Νο!νοπογοτο!πο π!!!οπ ποπ
Ηοτ!!!ο!π πο!! Βοποο Με !!!ποο!!οοπ ο!! πο!!·οο!!!οπ πο.!ο.
Β!οοοπ! 8!!ορ!!ο!οπ!πο ποοοπππο! !πποε!οπ π!! Εοο!:πο!!οπ,
ποοο !!! πο! Βοπο!ο!!ποππππο ο!!! !.πο!οροι!!!οο!!οο Μο
π!ο!!! ο!!!πο!τοπ Μ, πο!οποο !π πο! Ε!!οππ!!ε ποο πο!!
ε!π!οπ Ηοπτπο!νοπογοτο!!!ο ποο!;ο!!!:, πιππ!! πο!ο!!οο Μο

Ε!!οππ!!!!πο!! πο! πο!νϋοοπ Οο!!!!ο!ο!ποπο οποο!οπτ πππ
πο! 8τοπποοποο! !π ποι· Νο!νοποππο!οπ! ποο!!!πποεπ
πππ, π!ο Μοο απ! πο!!! !!!!οπο πο! !π!!!!οοπορ!εοποπ Π!!
!:ο!οποππ!!ε πο! Νο!νοπΖο!!ο, ο.πϊ πο!οπο ο!!! !!!ο!π!!οοπο!
οπο! !!!οο!!!!!!!οοπο! Βο!π ο!!!Βοπ!!!!! πο, ππ!ο!! Ν!εο!
π! !!!πο·ο!ο! 2ο!! ποοπποπ!οοοπ Μα!!! !ε!. Βροο!ο!Ι ο!!!
πο! Βοπο!ποποππ!ππο πο! Τοποο !οτπιππ!! ο!!!ο ν!ο!Γο!!!πο
Ε!ίο!!!ποπ ποοπποπ!οοοπ, ποοο πο! οο!!ο!π!ο Ηοπ!!ο!ο,
ποπ!! πο!οο!πο ποπ! ΙΞ!!οππο!!!ο!!οππο!π.ππ ποπ Ι!!Μ!!!ππππ!

πω!!! οποοροοο! π!!π, πο!!! !ποο!!!!ποπ Ηο!Ι!πο!ο! πππ,
ποοεο!! Ι.ο!ε!πποε!π!!!π!!ο!! !!!!!!ο! Μο!!! π!ο Μο πο! ποοο
ποπ!!!:οπ !ποο!!!!π!οο!!οπ Μο!ποπο!! (Πο!!!!ππο, 8πορο!!ο!οπ
Μο.), πω!!! Αππο!!ππ!!ο ποπ! ω! 2ο!! ππ! π! ο!!!!οπ
Κ!ο!οοπ ποπ!!! π!!π.

Π!!! Γ!!! Μο οο!!π!ο!!πο!! ρ!οο!!οοπο!! πππ !!!οο!ο!!οοποπ

Ρ!!!ποπ πο! πο! Βοπο!πο!!!!!!πΙππο· ο!!! Βοπ!οοοο !ίο!ο!!!.ππ
Με! 2π ο!ποΙ!ο!!, ποπο!! οο ο!ποο ποπ!! οπο!! ππ! Κ!!!
2οπ Ε!!!οοποπο ου! π!ο!ο!!!οοπ Αποοποπππεο!!, πο!οπο ο!!!
2ο!! !1πο! π!ο Π!οο.ο!!ο πο! Τοποοποοοπο!π!!οπ νο!!!ο!:οπ
πο!πο!!; ποο Ρο!πο!οπ !πποεο!! π!! !!π Λ!!πο!!!ο!!!ο!! πο!
πο!! ρ!!!·ο!ο!ο,ο!οοποπΜοο!!!!π!ο!ππο ο!ποο!!ο!!, πο! πο! Μποτ
π!!!!!!πο οι! (!!!π!!πο Ι!οπτ, πο!!π !!π! πο! Μοοοπ! !Νοεο
!!οππ οο οο!!!!ποπ, ο!!! Π!!;πο!! !!πο! Μο ο!!!!!!!!!!!!!!ο
πο! 'Γοποοπο!!π!!π!π!!ε 2π ποπ!!!ποπ.

- Ι
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Πιο ιπσιεισιι Διιιοτσπ ΜσιτσσιιΙσπ άισ Βστ.τσπστιιιιοπ άστ

Ηιπιστει.τειισσ Με άισ Εοισσ σιπστ ΟιιτσιπτνιτΜππε, ιτσιεΜσ

2ππάσΜει σισειιν επ άσπ Ηιπιστεττε.πεσπ σιπεει.2ι; νιιιιιι
τσπά πππ Ετιι άισεε θιΓιννιτιτιιιισ επι πιστεεγριιιιιιιεσιιστ
·Βιιειε σπιειεπάσπ ΜσιτσεΜισι, πσΜιπειι ιι.πάστσ Απιοτσιι Με

Ι]σγάσιι επ, άεεε ειισιι Ττεπιιιιι., Ετιτιιιιπιισ στο. άσπ
Βοάσπ νοτιιστειισπ, επί ινσισΜσπι άισ Βσεσπστειιιοπ εισιι
σπιττισιτσιι. ΒσΙτεππιιισιι Μ. πιισΜ Ι.στάσιι άστ Βσειπιι
- άσε Τειισερτοεσεεσε ιπ άσπ ρστιριιστσιι Ηειιιιπσττσπ επ
ειισιισπ; ππτ Μάιιιισ άστ Βσειιιπ άσε νστάάππΒερτοσεεεσε
πισΜι σοπετειπτ πεσΜσσινισεσπ ντστάειι, νει! σε ά:ιεσΙΜει
ιτιιιισσιτισ σε ειπστ Εσειιιπι.ιοιι άστ Νστνσπισεστπ Κοιτιιιισ·).
ιιι ιιιιισειστ Ζσιιι στιτισιτισει πεστ άισ στειισ Βσσσιισ
τσι:ιοπ ιισάιπσι άιιτσΜ «Η σ ιιστ ί π π ο ιι ο τι». ΠσΜετιππειιοπ .
εσι άσππ νοτιισπάσπ, στσππ άισ Ζετεσιτιππε άστ Νστνσπ
εσιισ, άισ ιιπτετ άστ Ειιιντιτιτππσ άστ ιπποιιοπειισπ Εσπ
ιιπερτιισΜσ στΓοΙσσ, πισω ιιισΜτ επι άσιπ ινσσε άσε Βιο:ά
στεει.2σε (8τοιιινσεΜεσιε) τσειιιπιτι: ινιιτάσ. ει" εοΙσιιστ
Βσισσι ιπ άστ Βιοιισιιιιιιάι:ιπσ εσι ιιι στιιτσ.ττεπ, σιπιπει
νωπά Μσι ιιοτιιιιιΙστ ΕππειιοπεΜεσπερτποΙιππε ιτσιπ εστιά
εσπάστ Ετειιισ ιπ Μισο νοιι ΒιοιῖννσσιιεσΙσποιπσιισπ ειπ
αστε ιιιιά ειιτσιιισπε, ινσππ Μσι εσπιισσπάστ Δεειιιιιιιι.ιιοπε
Ιιτε.Γι άισ ΕπιισιιοπεσιιερτϋσΜε επ ισΜΜειΓιεσισιι 3

). Νεειι
ίὶοιάεσΜσιάστ^ι ιιιιιτι άισ Πσιιστιιιιιστιοπ πιιτ άειππ
σπιτι ΒοΜντιιιιά άστ ΖσιΙσ, ινσπιι άιε ιιιιιτιιινσ Κτσίι άστ
Ζσιιε, ά

.

Μ
.

ιΜτσ σειιιεκσιι, ΝιιΜτιπσιιστιεΙ πισάστειιεσΜΜι

εστι πιιά επ σεειτπιιιτσπ, επί Παππά σιπστ ιισεοιιάετσιι
ΒσιιειάιισΜιτσιτσσιιτιστι Μιιιισ.

Ζιιτ ΕπτεοΜσιάιιπε άστ Ρτεσε, Με άσε Ιππσπισιισιι άστ
Νστνσπσειισ άιιτεΜ Εσισσ ππά ΠσΜεττσιεσ Μεσιπιιιιεει ντιτά,
ΜάππσπειισΜ άισ ρτεσιιεσιισιι ΙΩτισ.Μτιιπεσπ άσε Βιιιπσο
τιιστερειιιεπ, ντσισιιστ άισ Βειισιιοτισπ άσε Οτσεπιειππε
Με άισ νετεσΜισάεπσττισεισπ Βσισε.ιιινεπάιιπσσπ Μιά Μωϋ
σ.σΜισιι Μάτι, ιπιτ ΝιιΕ28ι1 Μστειιιεσεοσσπ ινστάσιι. Βεεισιιτ

ισ άισ Βειπσο- ππά άισ ΤΜστιποιιιστειρισ ιιπ Αιισσιιισιπστι
επιιιισΜει; σ.ιιε άστ ρτιισιιεσΜσπ νστινσπάππσ τΜετιιιιεεΜστ,
ιπσεΜειιιεσιιστ ππά στ. σΜσιιιιεσιιστ Ησιιιτεισσ, άιε άσπ Ετ

τσεΜετιτσιι.ε2πεισπά άσε ΗιισιεσπιπετΜε ππά άσε ετιιιρειιιι
εσΜσπ 8τεισιιιε Μσιισττεσιισπ. ντοιιι ιει: άισεσ Μιστ Κάτε

επσσάσπιστσ Απ, άισ Ψιτιιιιπεεννσιεσ άστ Βιιάστσπτειι επ
ιισιτσσιιισιι, ποσΜ ινσπισ ιπε ειισσιιισιιισ Βεντιιεετεειπ εσ
άτιιιισσιι, νισιιιισΜτ Μσττεσιιι ιπ άστ νοιι Ψιιιι;στπιτ2
Μσετιιπάσιεπ 5σΜπισ άστ Ηγάτοιιιστερσιιισπ ιιοσΜ άσε Βσ
εττσιισπ νετ, Με Ειι”σει.σ άστ ιιιστιιιιεσΜσπΕσι2επιινσπάιιιισ
άπτειι Ασπάστιιιισ άστ Οιτσιιιιιιιοπ επ στιτιστσιι, άισ Βσ
άσπιιιιι,σ άσε ιιιστιπιεσιισιι Ιιιιιετνει:ιοπετσι2σε Μιπετεσσιι
2ιιτάσιτειιεισΙΙσπ. Ιιιάσεεσπ κι άισεστ 8ι.σ.ιιάριιιιστππτ Εισ
εσιιτιιιιιιι ιισ1ι.Μειτ,άειιπ εστε.άσ σει άστ τιιστιιιιεσιισιι Βε

Μειπάιιιιισ άσε ιπειιιιισισπισπ ΗστΖσιιε, πιο ειιισσιιιισιιιισιτιιο
ειστιεοιισ νστιιιιάστπιιτ,ισπ ππά Απτσι;ππσ άσε ιΝεοΜετιιιιιιιε
άσε Ηστσιπιιειτσιε σιπιτσισπ εοιΙσπ, άιιτιισιι εΜεοιπτ άσειο

ιιισπισστ Ασιιάστιιπσσπ άστ Οιτοιιιστιοπ σπεσσιάει ινστάσιι,

ισ ιπειιι'άσισπιστ άσε Ειστε Μ. Αιι επάστστ εισιισ ΒιιιπΜε
ισιι άισεΜσειιΒιισΜ πσειισσινισεσπ επ Μειιισιι, άσ.εε πει άστ
ΒιιάστιισΜσπάιιιπτ.; άσε ιιιεπΐάσισπτσπ Ηστεσπε ιι

ι

στειστ
Ι.ιπισ εσιτιεεσ Ειπιιιιεεσ επι άισ Νιιιτιιιοπ άσε Ηυτεσπε
(νεσιιετσι2) ππά στει ιπ ειιτειιστ ΗιιιεισΜιι άισ πιιτ άστ

θσιάεενσι·σπεστιιπε νστΜπιιάσπσ Ασιιάστιιπε άστ Βιιιινστ
ιΜσιιιιιισ; τσερ. ΑΜεσιιινιισιιιιιισ άστ ΗστειιιιιιισΜσιι: ιπ Βσ
ιτσσιιι ιτοιιιιιισπ5). Αποιι ΗσιάεσΜειάστ (ι

.

σ
.) πιω

άσπ Ειπιιιιεε ιΜστιιιιεσιιστΡτοσσάπτεπ εππιισΜετ επι” «Πε ιπ
τπππε» ππά «Βειιιιιιιιι;» πιιτιισΜ, άσε ννε·ιιστσιι Μιά
ινσιεσπά, άιιεε επί άσιιι ινσ8σ άσε εσιιειΜισιι Ησιπιτειεσε
Στοπ ΜιεσΜε ι·'ιιπσιιοπσιι σιισστσετ ινστάσιι.

')σι'.(~ιπιπρ στι: ΖσιιεσΜτ. ει» ιτιιιι. Πσά. 1898.

Η Εάιτι σετ: Πτεσσιισιι άστ Τσιιισε. ΨισεΜεάσπετ Ποπ
Βι·σεε 1898.

*ι Βσάσιιτπιισ άει· Βει:ε Πιτ ΡετιιοΙοι;ισ ππά ΤΜστσριε. Μιρ
σε 1898 μη. 89 σε.

δ
ι

ει'. (ά τ ε. ιι ρ π σ τ: ΜΙσιΜοάσ.
1898.

Νεπιισιπισι· Βετιιιι. Κάτι.τστ

.σεβ-Δία- -

Βσι άστ ιιτσ.σιιεσΜεπ Απιτσπάππε νοπ Βεάστιι ιτϋπιισιι

πιτ πππ ΜσεΜεσιι_ισιι,Με ιιπιστ Ειπντιτιεπιισ άσε Βιιάσε
άπε-Αιισειιισιιι- ππά κτιιιιέστιιιιι εοινισ άστ ΒιοιιινσεΜεσι
Μσσιιιιιπεει ινστάσπ. ΖππιισΜετ Μ; ΓεεισιιΜειι:σπ, άσεε άσε
εσιιισ Βιιά Μσι νστεσιιισάσπσιι Ιπάινιάπσιι ισ ιιιισΜ άσιιι
Κτιιιι.σεπειιιπά άσε Βιιάσπάσπ νστεσιιισάσπσ Βσιισιιοπσπ
ΜστιισιιάΜτι; άστ Ειπε ΜΜΕ εισΜ άιιι·σΜ άσε Βιι.ά στιτιεειιι
ππά εσιττιιιιισι; άστ Ζινσιτσ ινιτά ιιπ Βιιάσ τπιιάσ ππά
σιιισσετιιισπ; ειιντειισπ άοσιι μια νστεσιιισάσπσ Ψιτιτιιπ
εσιι, άισ πισιιι ειναι επι σιιισσεσπσσεστσισ Βσσιιιιιιιεεππιε
άστ Οιτσιιισιιοπ σιιτιισιτειιιιιΜτεπ ειπά, .εοπάστπ άισ άπτσΜ
άσπ ερσσισΙΙσπ Εττσσςππσετπεισπά άσε Νστνσπετεισιπε Με

άιιισι. ειπά. Με ιιισ.ιστισιισ (ιτιιπάισεσ άισεσε Ει·τε8Μετ
Μσιι.εεπεισπάεε ιιιιιεεσπ ντιτ άισ ετοιΤιισΜσ Βσεσιισιϊσπιισιτ
άστ ΝστνσιιεσιΙσ (άστσπ νοττει.ιΜ επ Βρε.πιιιττϋ.Πσπ) ιιπ
πσιιιπσπ, πεισΜάσιιι Νιεει εσσσισι ιισ.ιισ, άεεε ιπιτ ιιιιισ
άστ ΜσειιγισπΜισιιιιιτΜππ8 νστάπάστπιισσπ ιιπ Ιππστειι άστ

θειιΒιισπσσιισ επίσσάσσιτι ττστάσπ, άισ άπτσΜ ρστιρΜστσ
Ηιιιιιτσιεσ Μετνοτσστιιισιι ιιιιετσπ. Ζιιτ Ζειι ινστάσπ πιτ
ι`τσιιισιι Μεπιπ επιεσιισιάσπ άιιτισπ, Με άισ ειοιΠισιισ Βε
εειισιϊσπιισιι: άστ Οιειπειισπσσιιε άπτοιι Β.σι2 ππά ΠσΜεττσιε
Μσειπάπεει. ντιτά; πιιτ ιιπ ΑΙΙεστπσιπσπ ππά Με (ιτιιπά
άστ ιτιιπιεσΜσιι ΒσοΜεσιιιιιτισ εσιιιισεεσπ τω, άσεε άστ
εοΜντεσΜσΒει2, άστ πιιτ ινσπισ Βρεπιιιττειιισ ιπ άστ (Ξεπ

Βιισπεσιισ πιπεστει, επ οιποτ ΕτΜϋιιππΒ ιιιιστ άτιισιπιεσιισπ
Επστεισπ άσε Κ6τρστε ω”, ιιτιιΜτσπάάστ ΠσΜσττσισσπι
σσεσπεσεσιστ άσε οΜισστινσ Κτιιιινετιπάεσπ ΜστσΜεσιει.
Ιπάσεεσπ ινιτά άστ ΠεΜσττσιε ποτε άστ ΜάτρστιισΜεπ
8σΜινιισιιππσ, ντσισΜσ στ Ιιστιισιιιιιιτι, ιπ άστ Βειπσο- ππά

ΕΙτάτοιιιστεριε ρτεει.ιεειι νστιτεπάι. ιτσιι άσιιι νετιιισιιτισπ
Πιιιεσ.τε ιπ άστ Νστνσπ2σΙΙσ, ιτσΙσΜστ άπτοΜ ΠσΜεττσισ

Μστιισισειιιιιτι. ινιτά, ππά άιε πιτ ΕτεοΜϋριππε άσε Ιπάι
νιάιιιιιιι πω, ειπε σιιιερτσσιισιιά νστεισιτιτισ Αιιιιιιάπιιε
νοιι 8ρεπιιιιιειστισΙισιι Πάει. ΒεσσΒσπ ΜΜΜ άστ Πειιστ
τσισ Μσι εσιιννιιοΜιισιισιι ππά ειιισιπιεσιισπ Ιιιάινιάπστι επ
σιιιστ ιοισισιι ΕτεοΜάριππε, άισ ιιπιστ άσπι Βιιτισ άστ
εσΜινστεισπ ΝσπτιιετΜσιιισ νστΙσπιτ. Βισεσ άπτειι Πσιιστ
Γιιιισιιοιι ιιστιισισειιιΜτισ ΕτεεΜϋριππ8 πιει ισάοσιι πιιι·
ντσιιισ 8Υπιρτοιιισ, άισ ιπε ΒστσισΜ άστ 'ΓειΜσεισιισπ, Με
τιισιι σε επι θιτιιπά άστ Εάιπσστ'εσΜσιι 'ΓΙισοτισ στνιστ
ι.σπ εοιιισ. Ειιεπεοντσιιισ ίιιιιι·σπ ειπσΙι _ισπσ εεΜνστσπ

Επισττπιισσπ ιιπ Βιισιτσππιστιτ, ιτσισΜσ ιπε.π πει πστπισιά
εεπ Απιιιιπισπ Μάσι, ντάΜτσπάάσε Ι.σιισιιε ιιι ΤιιΜσε ιιιιιι
ιισΜσπ ΕτεσΜσιπιιιισσιι; ειπε ειιισπ άισεσπ (ιιτιιπάεπ ιτσ.ιιπ
ιπσιι ντοιιι εσΜιιτστ!ιοΜειιιισιιιιισιι, άσιεε άσε σΙε.εειεσΜε

8γιιιρτοιιισιιιιιιά άστ Τσ.ιισε ειε εοισιισε άιιτειι ιππειιοπσΙισ

ΕτεσΜάρΓιιιισ ειισιτι ΜστΜσισσιιιΜτι: ιιιστάσιι Μάππισ. Απ
άστστεσιιε ΜσιιτιτιτσιιΜει Μσει;εΜσπάστ Τσιισε `πστσιτε εσ
τιιισσ Βσιεσπερτιισιισ στεοΜϋρισιιά σιπ, Με ντιι· άισε
ποσιι ιιιιιιστ Μσι άστ $σΜιιάσττιπε άστ Βιιάστντιτιτπιισςπει
'ΓσΜιιτετπ Μσισιισιιισπ ινστάειι.

νιίσπιι πππ άισ Πσιιστίππσι.ιοπ Πιτ εισΜπιιτ Μεπιιι
Τειιισε νστεσΜιιΙάσι, εε άοσΜ ιιιιιπστιιιιι σιπ Μσάσπιεσιπσε ρε
ιΜοιοσιεσΜσε Μοτιισιιτ άσ.τεισιιι, εο άιιτισπ ιτιτ ειπάστστ
εσιτε ιιισιιι ιιΜστεσΜσπ, άειεε ιιπ θσεσπεσιι;ε ειιτ ΠσΜστ
Γιιιιστιοιι-=άισ ποτιιισισ ΒσειπερτιισΜππε άστ Νστνεπεσιισ
άπτεΜειιε ποιιιντσπάισ στεεΜσιιιι, πιιι άισ ποτιιισιισ8ιτιισιπτ

(ππά Ριιιισιιοιι) άστ Νστνσπεσιισ επ στιιιιιισιι. Ι)ιεεσ

8ι.τπστπτ σεΜι σε θτπιιάσ, ινστιπ άισ ιιοτπιεισπ ιιιιιιοτι
εσΜσιι ππά εσπειΜΙσπ ιιιιρπιεσ ίσΜΙσπ; εο ισπά ιπειιι πει

Αιτιριιιιτισπ άισισπιεσπ ΝστνεπιισΜπειι ιιπ ΒιισιτσιιιιιετΙ:
άσεσπστιττ, ινσΙοΜε ειιιετ σιιτ Ι.ειι.ππε άστ τποιοτιεσΜεπ
ππά εσπειΜισπ Ιπιριιιεσ άσε ειιιιριιιιτισπ θάισάσε εισάισπτ
Μιιτισπ (Ι.στάσιι, Μετιιισειτο, ΕΙειππ). ΠετιιπσσΜ
εσΜσιπτ.σε, ειε οΜ άισ ιιιπσιιοπσιισπ ΕττσΒιιιισστι ειε εοΙεΜσ
ιπ εισιι άισ ι.τοριιιεσΜσ Κτε.Γι; Πιτ άισ επειοτιιιεσΜσ ππά

ρΜγειοΙοσιεσιισ ΕτΜισιιτππσ άστ θεπειισιισειισ πιιά ιιιτσε

ΑιισιιηΙιιιάστε(«Νεπτοπ») ιιι εισΜ ττιισσιι (Μετιιισειτο,
θοιάεσΜσιάστ). Εε ιετ άισ ΗετνοτιισΜιιπε άισεεε
Ριιπστσε επ άισεστ εισιισ νοπ ΨισΜιισΜσιτ, άει ιι

ι πει άστ

Βε.ιπσοιΜετσρισ άστ ΤιιΜσε εσπειΜισ ΙιιιριιΙεσ ιιι άισ άσσο

Δε-_.ἐ -
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ιιοτιτοιιάοιι Νετνειι ιιιιιειιιεοποτίοιι ποτάοιι ιιιιά πιτ 11118

ιι·ιι€οιι ιιιιιεεειι: «Νοε ιιιεει. ειι:ιι «Με άιο ιιιιιοτιοιιο1ιο
ΒιττεΒιιιιε άεε εειιειιιΙετι Βιετοιιιε ιιοιιιι ΤοΒιιτοι· οττειοιιειι?

Κάιιιιειι πιτ οιιιιοιιιιιοιι, άεεε άιιι·ειι άιο Ζιιιιιιιτιιιιε ειιιοε
άοειττειι ΙΙοιιιι·οιιοε άετ άεΒοιιοτοιινο Ρι·οοοεε Βοιιοιιιιιιτ
πιτά, οάει· άιιεε μι· ειιιο Βοε τιιιιι·ιιτιοιι άετ άεΒοιιο
τιτοιιάοιι Ρο.εετιι ιιιοτάιιι·τ:ιι οιιι8οιοιιοτ πιτά ?ο

Βιο οτι-ιιο ΜοΒιιι:ιιιτειι, άεεε ιιιιιιιιιοιι άιιτοιι τιιτιοιιεΙιο

Βοάεειιτοιι άει· Βεοοιιετο.ιιοιιερτοοοεε εοΙιειιιιιιιι πιι·ά, ειπ

ερι·ιοιιι άοι· οιι8ειιιοιιιειι Διιεειιοιιιιιι€ ιιιιά Βοοιιοειιιιιιιε
ιιιιά ιιιεει ειοιι ιιιι Ειιι2οιΓειΙ άιιτοιι άιε Κτοιιιτοιι€εεειιιοΜο
ιιιιοιιποιεειι: Μι ιτειιιιο 'Ι'οΒιιτει·, Βοι άοιιειι άιε 'ΓιιΒοε
άιιιιιιιοεο εειτ 15 .ΤειΙιτοιι ίοετετοιιι ιιιιά άιε ιιι ιεάοιτι επει
τοπ .Μοτο οιιιο Βοάοοιιτ οΒεοινιτοιι, πει! άιε Βτίοιιι·ιιιιε
ειο 8οιοιιι·ι:, άιιεε ειπε νετεοιιιιιιιιιιετιιιι€ άεε Ζιιετιιιιάοε
Με άει· 8ιοιιοτιιοιι άεε Ειτρετιιιιειιτοε οιιιιτιι;τ, ποιιιι άιε
Βιιάοοιιτ :ιοί Με άι·ιτιο .Ιο.ιιτ νοτειιιιοοοιι πιτά. Ρι·οιιιοιι
πιι·ά οε ιιιιιιιιε νοιι άει· 5.ιιεεετοιι Ι.οι›οιιεΙιιΒο οιιιιιιιι€οιι,
πιο ιιιιι€ο άετ άιιτοιι άιο Οιιι· ετι·οιοιιτε Βιιιιειο.ιιά ιιιι

Κι·ιιιιιιιιοιτερτοοοεε ει·ιιιιιι:οιι επειι, άοιιιι άει· 'Ι'ιιιιιιιετ άετ!
ειοιι ι1ιοιιιιιιιΒοει.τοιι οιιετι·οιι€οιιάοιι Βεεειιιιιιιιιοιιειι οάοτ

ιιοι·ιιΠιοΙιοιι Βιτερο.2ειι οιιεεει2οιι. Μιτου ιτο.ιιιι άοτ Πιπ
ειιιιιά ιιιοιιι.ε ιι.ιιάοτιι, άο.εε Τοιιιιτοι· ε.ιιε άειι Αι·ιιοιτει·
ιττοιεειι ιιιιιιιι€ .Ιειιιτο ΙοιιΒ ιιιιιι.ιΒ ειιιά, οιιιιο ιιινοΙιάε 2ιι
πετάοιι, άοιιιι εε ιιοιιιιιιι ιιιι ΕιιιτειιιιιΙ Πισω άειτειιι τω,
άιιεε άοτ 'Ι'οιιεερι·οοοεε ι1ιιοτιιο.ιιρι ιιοετοιιιιοιι ΙΜ, εοιιάει·ιι
πειοιιο Τοιιάοιι2 2ιιτ Αιιειιτοιιιιιι€ ιιι άετ του” ιιιιά
ΩιιοτΙειιιιιιε ιιιιιι οιΒειι Μ.
ιιιοε πιτ ιιιιιι ιιιι 8ροοιειιοιι :ιιι νοτιιιιάετιιιιεειι ιιιι
εοιιειιιιοιι $χετοιιι ιιιιτει· άοιιι Ειιιιιιιεε οιιιοι· Βιιάεειιτ ιιο
οιιοοιιτοιι ιτάιιιιοιι, Μ ΓοιΒοιιάοε: ΡοτειετΙιεειοιι (Αιιιοιεειι
Μάιου, Κτιιιιιοιιι, οιιιιοτιιιο ΒιιιριιιιάΙιοιιιτοιτ Θεμα Κιάτο)
πετάειι δειιεεεοι·ι οάοτ Βιιιι2Ιιοιι ουΓΒοιιοιιοτι. Ηιιιιτροι·
ι.ιειι, άοτειι θειιιιιιενοι·ιιι6Βοτι Ιιετοοεεεοτιτ ποτ (ιιιιάειιι
ΙιοΙιε Ι.οοεΙΜιιιοιι, νοι·εριιιιιιιιι νοιι Επιριιιιάιιιι,εειοιιιιιιΒ)
ιιεΙιειι ειι:ιι οιιι, άοοιι Μ άιο ιιιιιεάετΙτειιτ ιιοττιιιιιοτ 8ειι
ειιιιιιιιιι; άιιτοιιο.ιιε ι”τειΒιιοιι. Ιει ειτιο Ι·Ιοιιτροι·τιο Βιιιι21ιοιι
ΒοΠιιιΙΙοε, εο πιτά εε εοιιπει·Ιιοιι άειι Βιιάοτιι Βοιιιι€οιι,
ειπε Βριιι· νοιι Βιιιριιιιάιιοιιιτειτ Ζιι ι·επτειι. Ειιοιιεο πετιιο,·
ιιιεετ ειοιι ιιειοιιπειεοιι, πειιιι άεε ΜιιεΙτοΙ-0εΙοιιιτεοίιιιιι
νοιιι€ εεεοιιπιιιιάειι ποτ, άει.εε οε πιοάει·Βειτοιιττ πάτε;

άοεοΒειι ΖειΒι ειοιι Μάιο ειπε 2ιιποιΙοιι ειιιιο.ΙΙοιιάε Βεε
εετιιιι€ άεεεεΙιιοιι, ποιιιι εε ιιοτειι.ε νετ Βεειιιιι άετ Ποτ,
πειιιι επειι ιιοτοιιεεεειΖι, ιιοιοιι€οπιοεειι ποτάοιι Κοιτάω.- Βοιι·ο.οι:ι.ειι πιτ άιοεο Β.οειιιιοιο άετ Βο.άοοιιτ, ευ ποτ
άοιι πιτ ιι·ειιιοιι Βεει.οΙιειι, άειεε νοιι οιιιοτ Βοετοιιτειιοιι

άεεειιετιττετ Νετνειι Ιτοιτιο Βεάο Μ, άειεε άιι,εοΒειι 2. 'Πι.
ιιιιροιιιτοιιάε Ετιι6ιιιιιη; ιιιιά ΒιειέετιιιιΒ άει· ιί.ιιιριιιιάιιοιι
κά: ειιιιτιιι, εο Ιοιιι.ιο εε ω» ειιοιι ιιιιι· ιιιυ ιιεειιιιιοιιάε
νεττιάιιιιε άετ ιιοιτοιΪοιιάειι Νει·νειιι”εεει· ιιοιιοιιάειτ Ιιοτιο.

Βιεεεε Βεεεοτιιιιεετοειιιιοι Μ ιιιιεει·οε Ε.ι·ο.οιιτειιεάοι·ειιιι”
2ι1 Βοοιειιοιι, άειεε άιε ιιοοιι οι·Ιιειιτειιε Ροεοτ άιιτοιι
ι Βιιιι ιιιιιι8» νοτιιιιιιοΜ άεε τιιοτιιιιετ:ιιειι Βοι2οε Ιοι

τιιιιιέειιιιιι€ετ Βοποτάοτι Μ, πιο `οειιιιΒιιιιάοιι άιιτοιι Βιιιι
ιιιιιιε ιιιιά Ποιιιιιιε άιε Τοετοττιριιιιάιιοιιιτειτ ειοΙι ειειΒοτι.
πιτ πετάειι ιοτιιετ οιιιιοιιιιιοιι ιιιιιεεειι, άειεε άιιτοιι άιε
Βοιάετοιιτ άεε 1ΐοτιεοΙιτοιιοιι άοτ ΒοΒοιιετοι.ιοιι Βοιιοιιιιιιι
Μ, - νοιι ειιιοι· Βοετοιιτοιιοτι Μ ιοάοοιι, πιο ιιετειιε
Βοτοιιι;, ιτειιιο Βοάο. Αιιάετετεοιιε ιιιιιοιι "οι άοιιι Βιιιι
ειιιιιά άεε νετάάιιιιεερτοοοεεεε Με ε. 'Πι. ιιιιιοτιο
ιιειιε Ηοιιιιιιιιιιεοιι ιοι·ι, άιο οιιεειιειιιειιά, πιο πιτ
εριιτει· ιιοειι εοιιοιι πετάειι, τειιοοιοτιεοιι άιε Ι.ειιιιιιι; εοιι

ειιιιοτ ΙιτιριιΙεο 2ιι ιιιιιάετιι εοιιοιιιοιι.

8ο Βοτιιιε 2ιιιιοιοιιει;άιε Ετίοιἔο άετ Οιιτ ιιιιιειοΙιτιιοιι

άει· Βεειιιιιιιεειιιι,ο· άετ ΒεΒοιιετιιιιοιι οτεοιιειιιειι ιιιάττειι,
εο ιιοιέι άιε ειΒοιιιιιοΙιε Βοάοιιιιιιιε άει· Βιιάετ άειτιιι, άειεε

ειο άιε Ριιιιοιιοιιοιι άετ ιιιτοοτοιι ιιιιά νοιιι 'Γο.ιιεερτοσεεε
ιιιοΜ ετετιιιοιιοτι Νοιιτοιιο ει;ειΒοτιι ιιιιά άο.άιιτοιιάιε ΒιοΙΤ

ο.ιιιιιΙάιιιι8 ιιιι θοεο.ιιιιιιιιι6ι·ροι· ΒοΒιιιιειι€ειι, άιε οΒοιι ειιιο

Ε”ιιιιοτιοιι άεε εοιιειιιΙοιι $γει:οπιε Μ. Βιιτοιι ειιιο Βειάε
οιπ πιι·ά άεε ΑΙιεειιιοιιιΒοιιιιιΙ άεε πειτε” ιιιιά εοιιι

Κτιιι”το2ιιειειιά εοΙιοιιειι; οϋιοοιιν άτι1οιιι; ειοιι άιοε Βοειιι
ιο.τ άιιι·οιι θοπιοιιιενοτιιιειιτιιιιε Με πιο άιιτειι Πιιιιιιιι€ε
2ιιιιο.ιιιιιο άετ Μοιιιεοιιοιι Μιιεοιιιοτιιτ. πιτ οοιιετοιιι·ι.οιι
Με 8 Κιιο θιοπιοιιτε2ιιιιοΙιτιιο, πιιιιτοιιά ιιι άετ ΒοΒοι ιιιυ·
2-5 Κιιο εοποιιιιειι ποτάοιι. Αιιε ειιιοι· οτι1ειιιιοιιοτι
θεπισιιι.επιιιιειιιιιο εει ειιιοτιι Βοινοειιιιεειιιοιιιι€ειι Τοιιιιτοτ
ΗΜ: ειοιι οτεοιιιιοεεοιι, άοιεε άετ ΒοΒοιιετοιιοιιερι·οοεεε
ετη; ιιιιιεοιιτιεοειι Μ, άειιιι άιε ΕτΠιιιτιιιιε ιοιιτι Με, άο.εε
άιε Πεπιειιι.ε2ιιιιιιιιιιιε άοετο εοιιποτετ .ευ οτειειειι Μ, ιο
ιιιιεΒοάειιιιιοτ άιε Αιι€ιετιιοειοιι.

8οιιι· ιιιιετεεεειιι: Μ άιο Βοοιιο.οιιιιιιιε, άεει-ι άοτεοιιιο
Ρο.ιιοιιι Βοι άετ ιΝιεάει·ιιοιιιιι€ άετ Βιιάοτειιι· ιιι οιιιοιιι

ερειετοιι πι» ειιιιιιιιιοτιιά άιεεειι›ο Θοπιοιιτε2ιιιιο.ιιιιιο οτ
πω; ιιιιά άοεε άιε Ροι·ιεοιειιιι€ άετ Οιιτ, ποπο άιοεεε
θεπιοιιι;επιιιιιιιιιιιιιι οι·ι·οιειιι Μ, πω; Βιοιιει·ιιοιι; αυτ· (ιιο
πιοιιιεοοιιοιιιιιο Μπι (ιιι Ε'οιΒο νοιι Ποιιοττοιπ?). - Βοι
Βοποέιιιιεειι·ιι€οιι ΤιιοιΙτοι·ιι, άιε ειοιι ιιιι Β.οιΜιιιιι ι“ιιιιτειι
ιιιεεοιι, ιιιιάει; ιιιοιι Ι15.ιιιιεειπεπ ιιιιετττιιιιεειΒοιιΕ'οιι:οιιεο.ιε ι

ιι

ΡοιΒο άεε Μειι€οιε οτι Μιιειτειιιιιιιιι€οιι. Βοι εοιειιοιι Ρο.
ι;ιοιιτειι ιιιιιιιιιι Με Κϋτρετ8οπιο1ιι ιιι Εοιιιο άετ Βιιάοι·οιιι·
(ιιιιά άει· Ποιιιιιι€ειιιοτοριο) οτε, πιιιιτοιιά ιιιάοεε άιε οτ
Μιιιο Ι.ειειιιιιεεΓιιιιι€ιτειι: εοιιιιεεεειι πω, άο.εε άει· Ρετι
νετιιΜ π. 'Η. άιιτοιι Μιιειτοιοιιειιι2 οοιιιρετιειτι: ποτάοιι Μ.
Πιο Ει·ίοΙΒο Βοι άειι οιιιιοιιιοιι Τοιιιιτοτιι ι›ο2ιι8ιιοιι Απ

τοΒιιιιο άεε διοιΤινοειιεοιε ειιιά ΖιιιιιιοιΜ Βιιιι2 νοτεοιιιοάοιι,
άειι εε απο ιιι άιοεοτ Ηιιιειοιιτ άιιτοιιί οιιιτοιιιιιιι, σο εε
ειοιι ιιιιι οιιιοιι ΒοΒιιιιιοιιάειι, οιιε ιιιιιεοΙιι·ιοιιοιιοιι οάετ οπι
ειιιοιι νοτεοεοΙιτιιιοιιοιι, 2οιιιι·οιτ:ιιοΟοιιοι:οτοιοιι οτει·οιΓοιι
άειι Ρτοοοεε ιιιιιιάοΙτ. Πιο Βειιτιιιοιιιιιιε άεε Οιιοτοετετε

άει· Ι)εΒετιετοτιοιι Ιτοιιιι ω Οιτιιιιά άει· ΓεειετοΙιιιιιΒ ετ
Γοιρειι, πιο ποπ άιε 8οιιειΒιιιτοιι: (Ηο.ιιτ-, λιιιειτοι-, θο
ιειιιιεειιειΒιιιιιιτ) νοτει.ιιάοτι:Μ. Μ; νετ Αιιοιιι άιε θιεΙοιιιτ
εετιειΒιιιιιιι. ετιιιιιτειι ιιιιά ειιιά επι άετ ΙΙιιιιτ άει· ιιιιτοτειι

Ειιιι·οιιιιτειτοιι ιιιιτ εειιτ Βοεοιιτιιιιιτιο Ι.ειι.ιιιι€εετϋτιιιι€ειι
νοτιιοιιιάειι, Μ άιε Ριο.ιιτει ροάιε Ιοιιιιιι€ειιιιιι€ ιιιιά ειιιά
οιιάετοτεοιτε ιτειιιο οιοιιιεειιειι Ζιιειιιτιάο άετ Μι1εοιιιοτι1Γ
νοτιιοιιάειι, εο Κουτι άιιτοιι άιο Βοιιιεοτιιετο.ριο οιιιε

Γιιιιοι:ιοιιοΙιο Ηοιιιιιιε οι·2ιοΙτ πετάοιι,άιο ιιιειιοεοιι
άει·ε άιιιιιι ιιιιροιιιτι, ποπο άει· Ροιτιοιιι: άιιτοΙι Βιισοτ ιιτιά

Πειιιιιι€ειιιοτοριιιο νοιι εειιιοι· Αιιιιτιο, πειιιι Με ιιιοιιτ
Πιτ Με ΖιιΚιιιιιτ ιιεΓτοιι Μ. Αυτιά άιο Βοάοοιιτ Μι ω
άιε Βεεεοτιιιιε άετ Αιοιιτιο οιιιοιι Βιιιιιιιεε ιιιιά εε Βεάιιτί

άοτ ΗετνοτιιοιιιιιιΒ άιοεοε Πιιιετο.ιιάοε ιιιιι ευ ιιιοιιι·, :Με

πι· Ζοιι Πιτ άιοεοιι Ζποοιι άιε Πειιιιιι€ειιιετοριο οιιιρΓοιι
ιετι πιτά, άοοιι νοιι οιιιοι· νετιιιιιάιιιιε άει· ΠοΒιιιι€ετιιο

τοριο ιιιιτ Βιιάετιι εειτειιιιιοτ ινοιεο ειι€ετοιιιοιι πιι·ά. Βο

τοιιε Βειιιι Βοιτιοοιοε>;ειιοοι18τεεε1885 πιιεειο .Το.οοιι νοιι

ΓιιιιοτιοιιεΙιειι ΕΙειιιιιι€ειι άετ Αιιο.ιτιο άιιτειι ΙτοΙιιοιιεειιιτε

Βιιάει· ειι ιιετιειιτοιι, ιιι οιτιοτΖειτ οιιεο, ιιι άει· νοιι οιιιοι·

ιιοπιιεειοιι Ποοιιιιτιετ.ιιοτοριε ιιοεΙι Ιτοιιιο Β.εάε πετ. Ιω
Ποιιτιι;ειι Μ εε οιιιιειιοιιιοιιά, άοιεε άιο ΠοΒιιιι€ει;ιιετοριο
ιιιιτ επι ιττιιιιιιιοιι Ιιιάινιάιιετι νοτειοιιοιιιιιιοιι πετάειι ιιοιιιιι

ιιιιά άιεεε ΑιιίΒιιιιο, άειι Κτειι:οΖιιετοιιά άεε 'Ι'εΒιιτοτε ευ
ιιοΒοιι, οτίιιιιι; άιε ΒιιΙιιοοιιιοτοριε. Ρτοιιιοιι Βοάο.τι άιε

ΠοιιιΒιιιο.ιιοιι άετ Πεϋιιιι€ειιιοτοριο ιιιιι άειι Βο.άοτιι οιιιετ

Βοπιεεετι ΠτιιειοΙιτ ιιιιά νοιι οιιιοι· εοιιοιτιοτιεοιιοιι Αιιπειι

άιιιι€ άετ Ποιιιιιι€οιι εει ειιιοιιι ιιιι Βιιάο ιιοιιιιάΙιοιιοιι Το.

ιιιιτοτ Κουτι ιιιιι εο ποιιιΒοι· άιε Βεάο εειιι, Με ιιι άετ

ΤΙΜ ιιιιιιιιιτειΒιιτ Με άοιιι Βοάο άετ Φωτο οι·εειιορίτ
εοιτι Ιτιιιιιι. ιιιάοεεοιι ιιοιεετ εε, Με ιιιιοεοιι άετ Βο.ιιιοο

τιιοτει.ριοΒοι ΤοΒοειιεικιιιάιιιιιε·, νοτιτοιιιιοιι, ποιιιι ιιιιιιι ειι

ιιιιιιιιιι, άοεε Ετιιιιιάιιιιε ιιιιά Βτεοιιοριιιιι€ άεε Τοιιιιτοτε

άυτειι άεε Βοά άιε ιιοιιιινοιιάι8ειι Βοοοιιοιιοιι, άιε ιιιι

ΗειΙριιιιι Ιιιι;ειι, εειιι ιιιιιεετοιι. ΕττιιιιάιιιιΒ ιιιιά Βτεοιιϋρ

ιιιιιε Ιοεεειι Με ΓοιειοΖιιειο.ιιά άεε Βο.άοε ειοιι ιιιοιιιιπιιιιοτ

νει·ιιιειειειι, - ιιι νιιιτιτΙιοιιιτειι οτειτοιιειι πιτ άιιτειι άεε
Βιιά ιιιιιιιιιιεΙοοιτο Ετιιιιιιιιιιε άετ άγιιιιιιιιεοιιοιι Ι.οιειιιιι€ε

Γιιιιιειτοιι.
Πιο ΒτιοΙΒε άετ ΒιιΙιιοοιιιοτιιιιιο Βε:ιιΒιιοιι άοι· Με
ο.ιιΒιιάιιιη; ειιιά ριιγει‹›ιοἔιεοΙι Ιειοιιι; ειι ετιιιιι.τοιι, εοπιο
πιτ ιιιιε άετ Βοάοιιιιιιιε άεε εειιειΒιοιι Ηειιιττει2οε Πιτ άιο



ΝΒ

ΒττεΒιιυε άετ ττορυιεουευ Οευιιτευ ιιυ Βυουευιυε.τυ υε
ννοεετ ινετάευ. Βιεεε θειιι.τευ ευ εττεεευ, άϋτίευ υιιτ

ιυεεειε ΙτιιυΙε Τειτιρετεευτευ νετιιι·ευάετ ννετάευ, εο
άεεε νοιι ειυετ υεάειιτευάευ, άετευ άευ Τευιρετειιιττειο
ε.υεετεειευ ΒεεουΙευυιουυε; άετ ΟιτουΙετιου ιιυ Βε.άε Μουτ

εεερτοουευ ιιιετάειι υευυ, εεεουινειεε Μεεε εε ιιυιυιττεΙυιιτ
ιιυ Βεάε ευ ειυει· «ιιιεουιὶΒετι» ΒεεουΙευυιΒιιυε άεε ΒΕΜ
ιιιυευτεεε Ιοειτιε. νιεΙυιευτ εει· υιυεεννιεεευ, άε.εε ιπι

ιυεεειε υϋυΙευ Βεάε, εε Ιευτεε Μιτου Με ΚεΙιιε άεε Βιι.άε
ινε.εεετε υειιιε Μυευουιτιουευ ευεεειοειτ ινετάευ, Ιτειυε

νετιυευτυυε άετ ΟΟεΑυεεουειάιιυε, νιεΙυιευτ ειεε Υετ
ιιιιυάετιιυε άετ ΟΟεΑυεουειάυυΒ ευειτυυάει:, ννιε εε
Βρειυ, ΡοεριεευιΙΙ υτιά Μάνη Βείυυάευ υετεευ.
Νοτ εουειυτ ειυυεΙυευ Αυτοτειι Με Ι)ευτυυε Μεεεε Βε
ι'ουάοε εοΙιννετ ιιυά τεουεεΙυεΗ 8ευΙιευειι ευ εειυ, ννει1
ΜεεεΙυευ ειου Μουτ νου άετ 8ει`εεετευ Μειυιιυε ΙοεΙϋεευ
υουυτευ, άεεε ιιυ Βεάε οιυο Αυτεευτιε υυά νετιιιευτυυε
άεε 8τουιιιυεετεεε ετοιτυυάευ ιυυεετε. Ψιε ]εάοου άεε
ουιεοι.ινε Πυτετευουυυ8ετεειιΙτει άετ ουευ Βευευυτευ
Αιιτοτευ πω, υυάετ ιιυ ιυεεειυ ΙουυΙευ Βεάε εκει υιιτ
Μουτ ειεε ΒεεουΙευιιιευυ8, εουάετυ νιεΙιυευτ οιυο νετ
τιυιιετυυε άεε 8τουοιυεετεεε πω. ιιυά ννιτ ιυϋεεευ άεε
υεΙυ ειυυευιιιευ, άεεε ιοι υιιυΙευ Βε.άε οιυο 8ουουιιιι€
άεε ΟτΒευιειυοε ετε.τευυάετ ιιυά άε.εε πιιτ Μεεειιι 8ουο

τιυυι.πενετεευε ειοΙι ε.ιιου ΕτυοΙιιυΒ νετυυάρΜ; ετετ
ννευυ υειου άειυ νοΙΙευάετευ Βιιάε Μεεε 8ουουου8εινιτ
Χυυε υεευάοιι Μ, άευυ ιετ άετ Ρετὶευτ ευ ειιιετ ετυουτευ
ΚτεΜειετυυε υεΓεΙιιετ Με άετ θεεουάε υεου νοΙΙευάετετ
Νεουιτιιυε, ινευτευά άετευ Αυάευετ μ

ι. ευου άετ Μου
ιιιυεε.το ειυυιι. -- Με Μιτου άευ Πειυττειε υετνοτ8ετιιΓευε
Εττειουυε, Με εΙεε Μουτ οιι ειυετ 5ι;ειεετουΒ άεε Κτε.Γι
νετυτευουε, εοτιάετυ ευ ειυετ $ι:οιυιιιυιΙάυυε Με,
ράειιυτ ειου νου άευ υιυτετευ εευειυΙευ Βευυειι Μου άευ
νοτάετυ6τιιετυ ΐοτι ευΓ άευι Με» άετ ΟοΙΙετετει1ευ, ιο
άεε νοτάετυοτυεττι Ιιεεευ υευευυτΙιου Με ττορυιεουευ
Οευττευ Πιτ Με θεεειιιιυιυιυεουΙετιιτ. ννιε νυΙριε.υ,
Γετυετ ειιου Ηοίιο.';) υεουννειεευ, υεάετΙ` εε ειιτ Εττε
μου Μεεετ ττορυιεουευ θευττευ ε.υου άετ εευει1ιΙευ
υΙοευε1-θιεΙευυειιιρυυάυυεου, ννεΙουε εει” ιευευ Ηιυτ.ετ
εττευεευευυευ ΒεΙεἱτετ ννετάου, Με υει άετ Τευεε ευ
υειουετ άεΒετιετιτευ (Βευάε!εττεε ευιετυεε)"). Βοι· εευ
ειυΙε Ηοιιιτειο ννιτά άεε ννεὶτετευ νου άευ εευειυΙειι
νοτάετυοτυετυ Με ιιυου άεε νοτάετει;τουΒευ άεε Βγαι
ρετυιουε υυετττεεειι. - νου υεεουάετετ ινιουιιευειτ ετ
εουειιιευ Με ΒεουεουτυιιΒευ 8τειιιεου'ε8), άευευ οιι
ίοΙεε ιιι άευ Ηιυιετεττε.υΒευ Ρειεετυ ευευεΙΙιευ εΜά, άετευ

Βειουυε τυοι.οτιεοΙιε Πεε.οι.ιουευ ιιο Μεεευ, Βετιυ ουά
ΒΙε.εε Ιιετνοττυίτ. Ι)ετε.τιι€ε ιιιοτοτιεουε Αοτιουειι άετ νε
Βετει;ινετι Οτειιιιιε ννετάευ άυτου ευτερτεουευάε Βειουιι€
άετ νοτάετινιιτυεΙυ Μουτ ευεεεΙϋει;; Γετυετ @Με
8τειιιε.ου. άεεε άιεεε ΒεννεΒιιυεευ Βοι Βοποπ άετ
ΗιυτετννυτεεΙυ που άειτιιι ειιεεε!ϋετ ινετάειι, ννευυ Με
Ν. νεει άυτουεοιιυιτιου ινοτάειι Μιτου. Ιυτετεεεευτ ιει
Με άυ.υιυ ειυεουΙυειεο ΒεουεοΙιτ.υιι8, άεεε ινευτειιά ειιιετ
Βεάεουτ Με ΒΙεεευΙευιιιιιυΒ άεε Τε.υιυετε Με Βιουετυειτ
ουτιιουτ;ευτ. - Εε πιο άεε Ψειι.ετευ υει άετ Βιιτου
Πιυτιιιιε ειυετ Βεάεοιιτ ειεε Βεειυυυεειιυ8 άετ Ν. νεει
ειε, ννεΙουε ΒϋΙιτιες εκρετιιυευτεΙΙ υε.Ιτε υεοτιννειεευ
Κουυειι, άετευ Βιιιιι·ιιι επι Μετιεουευ ιου ίεετεεει.εΙΙιε ιιυά
άετευ Βεάειιτυυε Πιτ Βουουιιιιε ιιυά ΒτυοΙουΒ ιου ευάετ
»νοπ υετνοτι;ευουειι Ιιευε ")

.

Ψευυ ννιτ ιιιιυ Με ννεΒε Ιιτευυευ ΒεΙετυι. Ιιευευ, εει”
ννεΙευευ άετ ΕττεΒιιυ8ετειο άεε Βε.άεε ειου ιιιιιυιΙάει; εετ

Ετορυιεουευ 88ιιυυΙιτιιιι€, εε πιει; ειου ]εάοευ ειυ ννεεευτ

Η ΗοΠε: Ρει.υοεευεεε άετ ΜιιευεΙεττοριιιετι. νοΙυιιιειιυ'ε
ΗεΕι.ε, 50.

Τ
) οτ'.ΒἱουεΙ: Πευει· Με !ΐουοιιου άετ

Μυυου. ιιιεά. υνοου. 1898,Με. 1168.

8
) ΡΗϋεετ'ε Ατουιν Βά. 60. δ. θΟΤ.

Ε
!) Θι·ειιι υετ: Βουοιιιιυετυυά Πευυιιε άεε Ηετεευε. Ζοιι
εουτἰίτ τετ ι·υυυειιράεμ 1899, ΙΙΙ. Γει·υει·: θτϋττιιι€ευ άεε
ΚτειεΙυιιΐε. Βει·Πυ 1898,με. 130.

Ηιυιει·εττειιεε.

-ε---Ν..·ω. ·;::Πε;ἔΤ°Πνΐ-Ύ"ε:ή.73-Σε:'

Ιιουετ Πυι.ετεουιεά άετ υετνϋεευ ΕττεευετΙτειτ άεε 'Γουι
Ιτετε εεεειιάυετ άετυ νετυοΙτευ ευάετετ ΙυΜνιάυου.
Ψευιι υειιιΙιου άετ Τει.υιυετ ευεεετΙιου υοου εε Μαιο;
ετεουεἱυε ιιυά ινιάετετε.υάειειιι€. εε Μουτ Με ειιιε Ετ
ιυυάυυε·ουά Βι·εουορίυιιε άεεεεΙυευ ειε, εουε!ά ννιτ ιυυ
ειιυτυετειι Ηειιιτειυευ οάετ ειιου ειυετ υειιυΒευ ΑροΙιου
Μου νοιι ΕιυυεΙυεάετυ ιι.υεεετεευ. Βιεεε Βτεουάρι"υυε
Μου ιιυου ννειιιτευά άετ Βεάεουτ ιιυνεττυοτυει ιιπά ευ
εευειυευά ουυε Πτειιουε υετειυυτεουευ, Με Μεε θτοε
άεΙ υετειτε ευ! άειιι ΒεΙυεοΙοΒευοουΒτεεε 1885 υετουι:
υεττε υυά Μεεε Βτεουάριιιυε ιει: οιυ εο ιιυευεευευτιιετ,
εΙε του. άετεεΙυευ Με Βουιιιετυετι ιυτευεινετ ννετάευ υυά

Βειυι1ευ!ιουε νετειιετυειι; εἱου άεπ εεεεΙΙτ. ΨουΙ ιετ
Μεεε Βτεουερίουε ει;ετ.εΜε ΡοΙΒε άεε Πευεττειοεε ευπ
εευευ, άετ άετευ άεε Βεά υιιά νιεΙΙειουτ ειιου Μιτου ευ
άετε Μουιευτε οιι! άστυ Ψεεε άετ Βιιιυιυειιουε- υυά Ου
τυοΙει;ιουεινιτυυυε υετυει€είιιυττ ινιτά, - ευεουειυευά
ννετευ εε Μεεε Ζυετευάε νου υοουετιιΜΒετ 5ουννειουε,
Με άετευ άεε ιιυεννεουιυυεειεε Βεάευ ιυ ίτυυοτετι .Ιευτειι
υυά ννουΙ ευου υειιτε υοου υετνοτεετιιίευ ενετάευ υυά
Με άευ Νυπευ ειυετ Βεάεουτ Μουτ ιΠιιεοτιεου ιυεουευ
υϋυυευ. .Με Γτυυετ Μεεε ΕτεουάριουΒ ιιο Ι.ευΓε ειυετ
Βιιάεουτ ευιιτιο, ιε ννευἱεετ ΜεεεΙυε υεάιυετ ετεουειιιτ
άυτου ειυ τεεΙΙεε Πευετιυεεεε νου Ηευττειοειι. υπο εε
εουννετετ ουά νετυτεὶτετετ ιυυεε Με Βοεευετιιτιου εειυ
ιιυά άεειο ετϋεεετ άετευ Τειιάευε πιιτ ΡτορειΒιιιιου. Βειυ
υιιου Ιειεεευ ειου εεε άειτι νετΙευϊ άετ Ποτ, Με άευ
εουινετευ ι1υά ευάευετιιάευ 82ϋτιιυ8ευ άεε ΑΙΙΒειυειυυε
Ιὶυάευε, Με Με εοΙοΙιε Μουτ Με ΡοΙΒε νου Μεεευ-Βε.ττυ
Ιιτιεευ εΜά. 8ουΙοεεε υὶευευ :ιοί Με $ουινετε άεε Κτευυ
Ιιεὶτερτοοεεεεε. Β'τει1ιου Ιετυτ ιυευ νουι ρτε.οτιεουευ
Βτειιάριιυοτ εεε εΙΙιυειυ!ιου Μεεε υυννιΙΙΙ:οιυιυειιευ Ζυ
ετ.Ζιυάενετιιιειάευ, ιυάειτι ιιιευ Με Βε.άετ εεΙιευετ, Ιουτοετ
υυά ιυευτ ιυάιυ'ετευτ ε.υοτάυετ. Με υοι:υννευάιεε Ε”οΙΒε
ειυεε άετε.ττιεειι νοτειουτιμτειι Βεειιιιεε ιει Με 2ειιΙιουε

Αυεάευυιιυε άεε Ουτευ1”ειιι.υεΙιεευυά Με άυιυιτ νετ

Ιουυρϊτε Ετυουιιυε άεε ΚοετευευΓννευάεε; ιιο ΠουτΞειευ
Με άετ Ρειιευτ ιιιιτ εεΙιιετι νετει.ουάτιιεε άεΠ1τ, άυεε ιυιυ
Μιτου Ιευεεειυετεε Βεάευ υυά Μιτου Με Ιιυτοετε Βιιιιετ
άεε ΕιυυεΙυεάεε ιυευτ Βευυιοι Μτά Με υεϊειυετ επετ
ιΜεουευ υυά υυ8ευΙιου ευετέιεουευ Ουτ.

Πω υυυιυευτ Με ΒοεοΙτετε άετ Βεάετευετεριε υει άετ
Τε.υεευευειυάΙυυε ευεευιυιευευΓεεεευ, εε Ιειεεευ ειου εεε
άειιι ετοεεευ Οιευιετ νετεουιεάευετ $τε.άιευ άετ Τουεε
ετΙιτευυυυε, άετευ Βιυ'ετετιε ειιυεουει: εει” άετ ιιιευτ ινε

ιιι€ετ ρτοετεεεινευ 'Γειιάευο άετ Πεεευετε.τιου υετουτ,

ΓοΙΒευάε Ροτυιευ υυι.ετεουειάευ: 1
) Βετ 'Γευιυετ οάετ
Με τευιεουε Ε'τειι ιυ άευ 30ετ .Τευτευ Με εετιυ8ευ ου
1εοτινευ ΒευειυιΙΜιιεετοτυυεευ, άεεεεευ ιυιτ ευεεεερτο
ουευετ Ατεειε υυά πιιτ υουιευ Βουιυετοεπεουευ; Μεεεε -

8τοΜυιυ ιετ ΒεννϋΙιυΙιου εευειιυυειουυει: Μιτου οιυο Μει

Βετιιυε ( 1
) άετ ΡΙε.υιεττεάεκε. Βεὶ εοΙουευ Ρει:ιευτευ

Ιε.εεευ εἱου ΓιιιιοιιουεΙΙε ΗειΙυυε;ευ, άετευ Βειιετ ]εάοου
υεεευτευυτ Μ. εττειουευ. Με Ρετεειυεειευ εουινιυάευ;
Ετυευτυυεεειιετευά ιιυά ΚτείιεεΓάυ! υευιυευ ιο υουειυ
Μεεεεε οιι Μιά Με Ακουω ινιτά ιο ννευιθευ Ψοουευ εε
υεΙΝ. ΒεοϋΒΙιου άεε Αυιττετευε άετ Λεω εΙυ.ουευ ννιτ,
άεεε ΜεεεΙυε υειιυ Ειτιεει;υευ άετ Βεεευετειιιου ειου Μου
Βτεάι8 ειιτινιουεΙτ, ουυε άεεε ινεεευΗιουε Βιοτιιυεευ άεε

υ1υευεΙ-θεΙευυ8ειάυΙε νοτυευάειι ειυά. Ψεεευ άεε Μεε
8εΙε Μεεετ Ιειπετειι Μιά ινειΙ νετ ΑΠειυ Με Τυετεριε
ευ τεεουε Ετίο!Βε υετ. άεευεΙυ Βιευυευ Με άεεε ιο εεΙ
ουευ Ρειιευ Με Αι;ειειε ε. 'Η. άετευ ειεε ΓυυοτιουεΙΙε
υυά Μουτ Μιτου ειεε ευε.τοιυιεουε Ι.ειτουεειιυιετυτεοιιυυε
υεάιυετ Μ. Βειιιυιιου τιιοουτειι ννιτ ευυευιυευ, άε.εε εε
ειου υειιυ Γτιιυευ Ειυιιτιιτ άετ ΑτεΧιε ευυειουετ υοτ επι
ειιιε τει1εοτοτιεου υετνοτΒετ·ιιΓειιε Ηευιιτιυυε ςτεερ. Επε
ΒιιυΒ άετ Ηειυπιυυεεοευττευι υευάεΙτ, ινοάιιτου Με Πευετ

ττεευυε άετ ρετιρΙιετευ εευειυΙευ ΙιυριιΙεε τε;ευειιιιυτννιτά.
ΨνεΙουε Βεάειιιιιιι€ Με Βττε,ευυε Μεεετ Ηειυιυιιυεεοευ
που υει, Ιειεετ ειου εεε άετ Τυει.εεευε ετεουΙιεεεευ, άεεε



η?

Μοτο. ττυου .ΤουτυουυΙου υοΙ ΤουΙΙτοτυ οοτ ΡοΙοΙΙοττοΙΙοττ
ο·ΙοτΙοτ_οιτίττοΙου Ιτουυ ττοου ΑρορΙοττΙου - οΙοο ΕτοουοΙ
υυυο, Φο ΦιτΙοτου οτΙΙΙΙΙττ. τνΙττΙ, Φτοο τΙοτου υου ορορΙοο
ΙΙοουου ΙυοοΙΙ Φο Ηοτοτυοουοοουτ.του ονοοΓοΙΙου οοο Φι
υοτ Φο οοτ ο. 'Πτ. οοΒουοτΙτΙου Νοτνουυουυου Ντ ΙΜ
τοο8 οοο ΒοΙΙοττοο ντΙοοοτ Βουευο.τ ντοττΙοττ.- Βοοο οο
ττΙουΙΜ ίτυυποΙΙΙΒοτ Τουου οοτ οτυ οΙυο ΝοοΙΙοοοΙΙο
Ποτοτυουε οοτ Πουοτιτοοουε οουοΙυΙοτ ΙτοροΙοο υουάοΙΙ,
υοττοΙοτ ΙΙ

Ι οοτ ΙΙΙτοττοοουουτΙο Βάσης, υου ΒοτΙοτ οοο
Πουου8οο Ιυ ΙΙΙΙτοοοιοτ ΖοΙτ. οττοΙουου οοο Φο ΙΜ ΙΙΙΙοτοτ,
πο! υουτοτοΙοουοτ Ι.οΙιοοΒοοτ.ϋτοο8 υοτουουτΙοτ Ατο.ιΙο Ιυ
τΙοτυοοΙυου ΠτυΙ'τιοε οΙουι το6οΙΙοΙτ Μ. Ουοτο.οτοτΙοτΙοου
Ντ Φο ΝυοΙΙοοοΙΙο, οοί ροχουΙοουοτ Ηοτουτοοο υοτουουτΙο
ΔΙ.ουΙο Μ. οοτ ΠτοοΙοο‹Ι, τΙοοο οοτ Ατουτ.ΙΙτοτ Ιο Ιτοτυοτ
Σου υΙουτ οοτ Φο οΙυτοοΙΙυτου ΒοοοεοοΒου υουοττοουΙ,
οουτΙοτυ οτ 8οο·Ιουτ Φτου Φο Μουτ οΙυοοουΙου Βοτττοεου
Βου, οοΙΙΜ ΙΜ ΒοοοΙΙΙοοοοοου Αοεου, τνΙοτΙοτ. ΠοτοτΙ.Ιο
τυοουο ΗοΙΙοοεοο ΙοιρουΙτου τΙοτυ Μιτου οοο υυου ιΙοτυ
Μοτο, ντοΙοΙτοτ ΙυτΙοοε οοΙοτΙ Φο ΕτΙΙΙΙΙτουΒ Ντ υου
τοοουου Βίου; ΙΙυτΙοτ, τοουο οτ Φο ΗοΙΙυοο νου ΑυιυΙο
του οοτ νου ΑυοοΙο οοο ΑετοοΙο νοτοΙοΙουτ. νο ΙΙ

Ι. Φο

ΠοτυτττουΒΙο υου τοοτοτΙοουου Οουττου Φτοοτ ου οοουοτι
Μ. Νο.τ τουοο τουο οΙου @Βου Φο οΙΙοουτοΙυο Αυοουο.ιτοοε
τνουτΙου, Με ου ΙΜ τΙοτοτΙΙοου ΗοΙΙουοου Φο ,βοε
Βο8ΙΙοττ“ υου ΗοΙΙΙοοΙοτ τΙοτοΙοΙΙΙ; νΙοΙτοοΙττ Ιοτ οο ουοοτοο
ΒτοουΙουο Φο υο.υοουτΙο ΙνΙτυοοο οοτ Πουουο, κνοΙουο
υου ΗοΙΙοτίοΙο υοτυοΙΝυτΙ. -- ΤουΙΙΙοτ Φοοοτ οτεΙου Ετ
ΙττουΙΙιτυΒεροτΙοτΙο οτΙτο.Βου οΙοο ΒοτΙοοοτ ουοΙουτΙεΙοο,
Ιυτ Ι(τΙΙΙΙουυετουο Ιου υΙουτ ου οτοουυρΓου, οιτου Μουτ. οο
Μουτ; ΙΜ οΙοοτ ΗΙΙοίουο του ουετοΙΙοτττΙου ΒΙΙΙΙοτυ. Εο
υουοοΙτ οΙου ΙΜ Φοοου ΡοτΙουτου υτττοΙυου υυτοουτΙουο
υου ΒοοοοοτοΙΙουερττ›οοοο, Ιο ονοΙουοτο Φο ΜουτυουΙ οοτ
ΠοΙΙοτοτοΙου υοου Μουτ. οΙουοετΙΙΙοττ το υου Φο Φιυοτ
υοου υοΙ”ΙΙΙΙΙΒΙ οΙο‹Ι, υου ΤουητοτοΙυττοΙο οοο ΒοτΙοε οτυ
2οοοτυου Ιο ττορυΙοουο $τΙτοοΙΙτουο.
ΟουουΙΙυοτ Φοεοτ Ντ Φο ΒουουΦουοτ ΒΙΙυειΙοοΙου Ε'οττο
οοτ 'Ι'ουοο οτουου Φο ΙΙΙΙ.οτου Ροττυου Ιυ υου 40οτ .Του
τοο, ΙΜ ΙΙουου του· οοοεοοοΙτυΙο 8τ.οτοττοου Ιο οοτ Βοο
οΙυΙΙΙΙ.οτ: ΙουτΙο ΑυοετυοοΙου οοτ ΡΙουιο.ο ροΦο, τνοοουτ
ΙΙουο 8τ.ϋτουεου άοε. ουοοΙνου Ι.οΒοοοΓυΙτΙο Ιυ υου ετοοοου
θτοΙουυου, ΒΙοεουοοΙτοοΙοΙιο οοο. ΙΙυτΙου: ΙΜ Φοοου Ρο
ΙΙοοΙου Ιοτ Φο νοτυουτΙουο ΑτοττΙο υοτοΙΙο τΙοτου οτεο.υΙ
ετουοΙ.οΙΙιτοΒοουτοτυτοοΙτουε υοοΙυοΙ; Φο Ροτ.ΙοτττουΙοΙ
υου ου οτυουυοΙΙουου ΕΙυΒοονοΙΙΙουτΙοου; υοΓΙΙ,ο υουτουοο
οοο οοοΙτουτΙο 8ουτυοτοου υουοττοουου οοο ΒΙΙΙΙ. - ΠΙοοο
Απ οοτ ΡοτΙουτου Ιου οοτ ΒοοοττΙτοτετρΙοΒοοουΙΙυοτ οουτ
οτυρΙΙυΦΙου; ΙτΙΙΙτΙοτο ΒΙΙοοτ οτοΙοοτυ Φο 8οΙτυτοτυοο,νΙοΙ
Μουτ »του ΙυτουεΙνοτο ΒοΙυο Φο @οοτΙοΙΙοο8 Φττουυτο
ουου ουκ! Φο οουτοοτοΙοΙΙουοου Ροεοτυ Φτοοτ τοΙΖου,
νΙοΙΙοΙουΙ υοΙνΙτΙΙΙ. οοτ ΙἴοτΙοοΙ οοτ ΜοτΙτεοΙτοΙΙΙο, ΙνοΙουο
Ιτο ΒοεΙυοο οοτ Ι)οοοοοτοΙΙου ουοτοΙ. υοτοτοττ οΙτ‹Ι, οποο
Φο ΕττοΒουε νου οΙοοτ Ρυοοτ οοτ ουτΙοτου ΙΙυοτορτΙυετ,
ου. ΙΙ

Ι Φο ΙοοΙοτΙου ίοΙτΙΙ. 8ουτ Μουτ ΙτοττττυΙ.οο ΙΜ
Φοεου ΡοτΙουτου οοτ ΟοτυοΙοτΙουοτνΙτυοττο οοτ Βοοοτ, 80
τΙειοοΕτοουορΓιτυο :του ΕττττΙΙΙΙιτυο ετοΙυετΙΜ Ιουου ΒοΙΙΙοτ
τοΙοου οΙυττοΙου, Φο ΓτΙΙυοτ ουετοτττΙεΙοεοτττοΒου Ινοτοου.
Βουοτ ΒΙουτ. οο ΙΜ Φοοου ΤουΙΙτοτυ ΙτοΙοοο, νου ΙοΙουτο
του ιο οουτνοτοτου Βοοοτυ ΙοττοουτοΙτουτΙου ΒοτΙοτυουυο;
νΙοΙτττουτυπ του ΒουυτΙου οοο ΡοΙΙοοΙοτι ετοΙο οοοοοΙτΙοΒ
ΒουουτΙ Ντ Φο Ινο.υΙ οοο ΒοιΙοε.. -- Ι)Ιο 8ΙΙΙουΙΙοΙτο
ΠοτουΝυτουο οοτ Οιττ ΙΜ οοΙουου ΡοιΙ.Ιουτου οουΙΙοοοΙ
τΙοΙ οτυΙΙΙοΙτο ΜΙΙυοονοΙΙοοο οΙο, άοου ττΙΙΙ Με ΕτίοΙο Βο
ονοΙτυΙΙου Φο ΕτυοΙιτυο, Φο ΙτϋτροτΙΙοΙιο ΟοτνΙοΙτιε2ουοΙττττο,
ουοοΙτττοΒοοοοτουτ.;οοτ ΒΙο.οουΙουοΙΙου υου οΙοο ΒοτνΙοεο
οϋυοΙΙοο ΒοοΙοΙΙοοοουο οοτ $τ.Ιτοτυουε; - Φο 8ουτυοτο
οΙΙοουου εοΙυεΙ ΙΙουοου κνοΙττουτΙ οοτ (υπ Μουτ. ΙυτοοετΙ
νοτ τνοττΙου, ουτΙοτοτοοΙΙο ΙτοτΙουτου Φο ΡοτΙουτου, τΙοοο
υοου οοτ Ουτ ΒοτουΙουυε υου Ι.ΙυτΙοτιτοο οΙοττοτου, Φιεο
Ιοτυοτ Φο ΚτΙοου τνοττΙοοτΙτοΙΙΙΒ οοο Ιυ 8τοοοοτοο Ιοτοτ
νοΙΙου ο.υΙΙοίου.
ΒοΙ οΙυοτ άτυπου ΘοΙΙιτοο νοο 'ΡουΙΙτοτυ υυτΙου Ιου·
ουοοΙοτ ΙτοΙττο ΙΞΙοοοεττΙτοττο,τΙοεοΒοο ΙΙΙοοου Φοεο ΙΙυοτ

οΙΙΒοτοοΙοο 8ουτυοτυου, ουοο ΦοεοΙυου οοιτοιτοτ ΙοοοΙΙοΙτου
το Κουττου. Ι·ΙοοΙΙο ΙΙυτΙοτι του· ΙΜ ΦοττοττΦο υοεΙυυουτΙο
ΑττορυΙο οοο 8ουυοτνου. Αοου ΙΜ Φοοου ΡοΙΙοοτου
οοτ! τττουοΙου ΙτουΙΙΒΙΙου οοο Κτϋ.ΙτουοοτουτΙου Φττου άοε
υΙΙΙυουτΙο Αοοοουου υΙουτ το.οοουου Ιειοοου; οΙυο ίοτοΙττο
Οοτ ντΙΙττΙο οοου ΙΜ Φοοοτ Ποττοου ΡοτΙοοΙου οοτ τοοουου
ΕτοουορΓουο Νυτου.

Τετ.υΙΚοτ ντοττΙου Ιυ ΙΙ'οοοοτυοΙΙουοΙοΙΙοο οοο του: νοτ
ΙΙοΙ›ο Ιυ Φο ΙτουΙοοοουτου ΒοοΙτυοττυου (ΝουυοΙτυ, Οου
υοοοου) 8οοουτΙΙ :ιοί θτιτοτ1 οοτ ΒτορίουΙουοου Βτυ°ο.
Αυου Φο ΙυτΙΙΙΙοτουΙου Τυοττοου, τνΙο ουτττττω, θτοετοΙυ
οοο. οοοουττΙτου, οοτ υοΦττΙ` οο του Φοοοο Οττοττ οοτ

ΗοτουοοΙοοοε οοτ Τουτροτοτιττ τω! Ιουο τοπους ΙτυυΙου
θττοτΙο(34-30° Ο.), ντοΙουο, Μο ουου ΒουοΙεΙ, οουοοουΙΙ
οοο οΙουουυΙΙΙΙουτΙ οΙτΙτου. Βοο ττοοουΙΙΙουο ΜοτυοττοΝτ
Φο 8οοοοο ΒυτουΝυτουΒ οΙοοτ Ποτ ΙΙοοτ Ιο οοτ ΠοοΙτυοοο
ΝυΙΒΙτοΙΙ οΙοοο ΒοτΙοε υουυοΙΙου οοΙοοτ '1'ουτροτοΙυτ, οοΙ
οοο ΚουΙουουοτοοουοΙΙοο οοο ον. εοΙοοο ΟυΙοτΙοοουοΙΙοο.

Ι)Ιο Πουου8οτυοτυοΙο ΙΜ οοτ ΒουουΦουΒ οοτ
ΑτουΙο ΙοΙ υουο.υυΙ.ΙΙου νου ΡτουΙτοΙ οΙυοοΝυτΙτ νοτ
οου'°). Ποιο ΙΝοετου οοτ ΙΙουουοοτυοτοοΙο υοτττουΙ:τΙο.τΙυ,
Φτοο οοτ· ΑτοΙΙΙΙΙτοτ ο.οεουοΙΙου ντΙτο, οΙοο υοοΙΙτοτυΙο

Βοντοςυυεοίοττττ οοοτΦυΙττ σ
τ
.

υ. ουτορτοουοττοοοΙυοτ Βο

νοττοοεοΙουτΙοου ο.οοοοΝυτου. Ιυ οοτ 'Ντου Ιοτοτ οοτ
ΤουΙΙτοτ υοΙΙΙ οοεοοτοττΙοττΙΙΙου Μουτ, ΜΝ ΙοτΙοου ουτοτ
ετοοοοτ υοτροτΙΙουοτ υου οοοΙΙοουοτ Αυοττουοουε οοΙυο
ΜοοΙτοΙο οτιΙορτοοΙτουτΙ άουτ Βοννοουυετουντοου ου οοοτΦ
υΙτου. ΒΙο οοοεοτοττΙουτΙΙου ΒΙΙοοΙΙοου Βοου1τοτο, οτοΙουο
οΙου Ιτυ ΒοοΙου οοο Τουοορτοοοοοοο οττοΙουου Ιοοετου,
υουοο άοου οοΙΙΙΙιτο τΙοεο Φο ΜοΙυοτΙο ο. 'Ευ. ττουΙΒοτουο
ΙΙΙτοτοουΙΙΙυτ οΙττΙ. Αυί θττιτοΙΙ οΙοοτ 8ΙΙΙυτΙΒου Ετίο.υτιτυο
του 60 ΔτοΙΙΙΙΙτοτυ, οτΙΙυτουο τΙοτου ΑυτΙοοοτ Ιου του; οοτ!
ουυο Αρρυτοτο οτυοΙΙοΙο, τυοουΙο Ιου υοτουου, ΦτιοοΦο

ΠουυοοοτυοτορΙο τΙοοτο τουΙτοοΙΙΒοτ ννΙτ‹Ι υου τΙοετο ου

υονοτΙοοετΙοοτοΒοοοΙΙοΙ:ο ΒΙουΙ, Ιο τνοΙΙοτ Φο ΒοοοοοτοτΙου
νοτττοτυοΙΙΙ Ιου., 80 8ΙΙΙυιουτΙ Φτου οοο ΒοουΙΙοτ οοΙυετ ΙΜ
υοου8τοοΙοοτ ΒοττοεουεοοΙϋτιτυο ουυοουετ οτοουοΙυου οπο,
άοου νου ντοττττοτοουοττττοοο υΙουτ οοτ τυοτοουτοοο Πτ
ΙοΙΒ, οουτΙοτυ Φο ΑυτΙουοτ τΙοτοοΙυου.
οοτοτ τυοτορουτΙοοΙτου Ηουυυυττου Ιτουυου τυΙτ οοτ υοου
τΙοτο ουΙοοΙΙνου ΒοίουτΙο τΙουτου οοο του ττοττΙουάοου:

ΒοτΙοοοτο ΒοοοΙΙοτο οτοτο.ττου, Ιο ΙτοουετουΙοοτ οοο ροεοΙνο

Ι.οεοΒοίου1 Ιυ υου Ηοορτο:οΙουυου οοο Φο ΗουτοουεΙυΙΙΙΙοτ

(οπο τνΙουτ.Ιοετου Φο οοτ ΡΙουΙοο ροΦο) ΒοοτοττΜ.

ΠυουυουΒΙΒ του ΡτουΙτοΙ υοΙ›ο Ιου υτΙου εοΙτ τΙοτυ
.Ιουτο τ8οΙ του: ΠουυυεοΙΙτοτορΙο υοΓοοετ, ονουο τυΙτ

τυοΙυο ττΙτυοτο 'Ι'υΙΙΙΙουοΙΙ Ιο τττοΦοο-τοοουυυΙοουου ΙυεΙΙ
Μου ΑυΙοεο Βου. νου οοτο ΟοτΙοουου οοοΒουοοο, τΙο.οο
τω. ΜυουοΙΒοΙΙΙΙτΙ ΙΜ ΙνΙΙΙοτοΙουτΙουοντοοοοΒου εςοΙΙΙ›Ι
τνΙτ‹Ι, ΒΙοουιο Ιου υτορτυυοΙΙου Ντ Φο ΒουουΦουΒ οοτ
ΑΙο.ττΙο Φοεο υουυΙ.2ου ου ΙΙουυου; οοτ τουοετο ΙΜ τΙοτοτι
ΒοτουΝυτουο οοτ Ρο.ΙΙουτ Μοτο οουττοΙΙτου, Μο ντου Φο

ΨΙοοτοΙουτΙουοο·οοοοε Φτου οοτ Βοο·οουοοεΙυΙουτΙου ουΙ:

ορτΙΙουο. 2ο Φοε.οτυ Βουοΐο ΙΙοοο Ιου υου ΡοτΙουΙου Φο

ΙΙ"οοεορΙΙοο οοο εττοΙΙΙΙοουου ΒοΙυοο Ιο οΙυου ΒΙοΙΒυΙΙΒοΙ
οτοΙΙου, οτοΙουοτ υυτοΙΙΙ.οΙΙτοτ ουοτ άουτ ΒοτΙου του οΙυοτυ

ΡΙοοοΙτουοιτο υΙυο υου οοτ τυΙτ ΨΙΙΙοτοΙουτΙοεοονΙουτου

(εστί οοτ ουΙοοΒου,οοοοτοΙου ΒοΙΙ:ο οοο Ε'ΙοοουουυοΒοο) υο

ΙοοΙοτ ονοτοου ΙΙουυτο. ΡοΙΙουΙ: τυοοετο υου τυΙτ τΙοτΡττοε

ορΙτυο, Φο Ιτυ $τοΙττΙΙΙΙοοΙ υΙυε, νοτυοτ ΙΙττΙττ.οΡουοτο :ιοί

ουουοτ ΕττΙο οάοτ ου νοττΙοοιΙοτ ΡΙΙΙουο ττοΙΙου. Ι)Ιοοο

ΒουουτΙΙουοεο.ττ Βου Ιου ΙοτΙοου Ι'του2οΙΙΙο οοτ, οΙοτυοΙ

τνοΙΙ Ιου Φο οτυοΙΙΙο νοτυοοεοτυιτο οοο ροοοΙνου Ι.οοο

οοΝυΙο Μουτ Ντάου ΚουυΙο οοο που Ιου Φο Πουοτο.υ
εττουε;ιτυο άοε ΑΙουτΙΙτοτε ΝτοΙιτου Ιοτοτο. Βουοτ ΙΙοοε

Ιου Ιυ οοτ ΡοΙΒο υου ΑτοΙΙΙΙΙτοτ οοτ οΙυΙοτοΙτο οοο οστο

ρΙΙοΙττο Βοτνο8ιτυοου οοΙ ΙΙοτυ νου τυΙτ ρουΙΙοΙτΙου

ω
)

οτ'.ΒοΙτουΦιτυο οοτ·Ατ.τι:Ιο. ΜουΙτο.υοτθουςτ·οου.

Βετο Μουοο ου-

`
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«Πε1111118ε111111ε1·»1111ε111111ε11").Ζ1111ιΠε111ι118ε111111ετε1811ε1
1111111_1ε11ετΙ11εε1ε11111111111ετ,111111νε11:11ε111ε1118ει·1111111118εε
Ρ181ιτε1111111ε1ετει11Βε111·11ε1111111. Βε1 111εεε11Πε11111ιεε11
τε181ε ε11111,1111εεεε 111ιτε111111ε11νεε1111ι11εε18111111,11ε1ι
Α111111111ετ61111111θει1ι111111111ε1νε11ε1111111ι·εεε11Ή; 11111191
Με θε111111ει111ετεε11.11111·ε11ε1ι1ε1ιε111ερτεο11ε1111ειι11ειιε11
80111111Ε11111τι11:118ε11ι181 εε ΒεννεΒιιιιΒενε1·ε1ε11ει1Βε11211
1νεε11ε111111111111εεετ11ε111Με θεεε11ει1 1111111Με111ιιιε11111ιτετ
1111ιετνε11ο11ε111·1111211 1.1·ε111ε11.εεε 11111111Ηε1111ενετ
11111111νετει11:11ε1ι11ε11ν1ε1εε1ι11ε11111ε(Ρ1111εετ'ε Α1·1:111ν
1898). 11111111ε11ι111111111111εεΟο111111111111εεε11ετ ειι1ερι·ε
ε11ε1111ετ11ε11ε11εο11ει·Ε1ε111·11ε11ε1111ετεε1181,εε11ε1τιι1τ1ε11:11
ε111ε11θ1εε11εεερρετ111.11111111ννε11:1ιε11εει· Ρ1111ε111ε11:11
εε111ε111ε1εε111ε11Βε1νε8111ιΒενε1·ε1ιο11ε1111ε11ε1.1ε1:11εΜε111ε11
81111;11.111:1111ει1111ε11ετ Α1ε111111ετ11111Η111ε 111εεετΜετ
11ε11εε111ε11111111εε1:111εεεε11ε11Αι18ει1 111εΟεει·111111111ε11εε1
εει· Βεν1εει11111ει11:ε111το11τε11.11:11111111ε111111Αερετε.1 1111
νετε1ι1 .111τ1111ιε1·εΜε1111:1ι1(Βει·11111897, 1111111)11ε111ο11
ε1τ1τ1111111εεε ει1εε1νε11111εΡτ1111:1ρ1111111Με 1τε11111111ε11ε

Βε111ι·1νε1111118εεε Ηει1τι1 ν. 1ιεν11ε11, 11ετ 1
1
1

ε1ε1ε Με

Βε11ε11111118εεε Πεει1118ερτ1εε1ρεεετ11ε.111111111111111111ε1·1111

εενν1εεε11811111εΜε εε1ει18ει· Πτ1ιε11ετ εει· εε11111ε11εε1ετ1
εε11ε11Πε1111118ε111ετερ1εΒε11ε11111ι1εε.

11111εεεε1ι1111111:11ερ111ει· 1111·Με νε1·ν1εε1111118111εεεε

Δι1ρετ111εε1111111111111111·ε111,ν1ε1111ε11τ11ε1111ε11:112ετ 11111

1ι1ε11111111εεεε 1τε1εε Οε11111111ι111οε11ιτ11ε11,1111ε1ε111111111111
νο11 Νε11ε111εε1111ε,ιν1ε 1111τ1:111111ε11ι111ν1111ιε111111·νετ1111ι
1111111111εεε11,_1

ε

1111111111ετ 111111ν111ι1ε11ε11Ε11111111ε811ε1ι11ε11
εεε Ρ1111ει11ε111111111

ο 1111111111ετΒεεε1ιε11ε1111ε1111111·1111111111

1εΒε11 11ετ Α111111ε.1Ξε 1ε1 1111τε111111ενετεε1ι1ε11ε11.111111
Α111111111ει·11111ε11111111ε11ι,11εεεε11Δ111111ε11ει·ε11ρεν1:111εε11ε
1·1ε111111ι1118(111.ε11ε11)ε11ε1· 11111·ε11τεε11ε Ι.ε11111ιεει1111ετ
11τεε1111εε11ε111ε811ε1. Βε1 ε111ετρενε1ι1εε1ιε1ιΗε1111111111ε
11ει111ε11Με εε11η11111111εε1ε11Βε1νεΒιι11Ξε11εε Α1111ετε.1ε11
111111ο1111εΜεεε111ε11ε111Βε111111νετ11εε; 11εεεεεε 11ε11ε.1·1εε
11ε1τεε11ετ ε.ι1ε.1ο1111εε1ι11ε111ι181ετΑ111111ε81ε11:1ιεε1111ε111εε
111111ε1:111ε1111ε11ε11111ε1111111ετνε11ε11ενετ11εεε111111111εεει1ι
1ε121ετει1Ζ1νεε1111111111111ιτεεε Οο111111111111ε,1111εε ε111

ε11τεε1ιει111ν11τ11τ1ννετ11ε1111111111(111118εε.111Βε11ε11ε1,111111,
11111111111Με). Με 111ετ 11111·1111111ει1εε11ε111ε1εΑτ1
Πε111111Βε11ιετερ1ε111 1τε11›ει1,111εε1ετ11ε111ιε1ι,1111εε11:11,1

Με Ε'τε1111εΙ εε111ε1,εεε Ρ1111ε1ρ11111·11·ε1ειι11ε1111118
11ε1Ε111111111118εεε Βε11111εε111ε111εεεε Βιι11η11εε 11111111111

11111111111ι18εεε θε1118θ5νει·1τε1ε. Πε11ετ 11ε11Ν1112ε11νε11

Δ11ρετε.1εεεε1τ11ε11ε11ε11 1111· Με Ζννεε11ε 11ετ

11ε11ιιιιεε11ιει·ερ1ε111111111111111111111:1ιε11ενετεε111ε11ε11ε1·Α11
ε11:111εε111;111111ιε11ε11Μεεε11›ε 11ει1111ι111τε111111ιε11,1νε1111
ε1ε 111Ρο18ε 1111111·111εε1ιε.111εε11ε11Οε11ε1τ1ιε11ο1111ε1ι1111111
1111ετ211111181111ε111ε Βε1νεει1ιι€ 11111ετεεε1ετ Ρ1·11ε1ε1ε11
1111ε11111111τε11.1711111111ε. Β. 11ετΑ111111111ετ1111ε111ε1111111111
11τε1111111,111111νε1ε11ε11ι11111·Ρε11ει11 Με δε11τ1111νε11ει·ε

81ι11τε11ι1111εε11ε1:1111111·111111ετ111111811ετ Ωεε1·111111ετ.1111
11ε11ε11ετ ε.1ιε1εεεε11111111ε11:11νετ1ε12ε11 11111111,εε 1111111
111111111ε1ιτ1ει1ε1·νε11ο112118ε11111111ε1,111εετ 1111·εεε 111111

11ε11ε1111111111111·ε11ε111Βε1 ε111ε1·εε11:1ιε111111111:11ει1εε.ε1ετ

11ετι111811.111Α11ρε.τε1 11111Με θιε1ε11τ11ετΠε11ετειιε1τε11

811111111εε111111111111,1νε111111111ε111νν1εεει1, 1ν1ε ννε111ειιε
εε11ε1111ε11Β111111ε11.Με εε111ρε1ιεε.1ετ1εο111111111ε1111811111
11ε1111111Βε1νε81111811ε11.1ιερτ11ο111ν1ετ11ε1ι1111111111111ε1·ε11

Βε11ε111111ιε11111ε1118ε11ε1111111εεε11,11ε111ι1ε1ε1ι111εε1111118ε11111
111111ννο 1111εΠε11ετ11111ε11ε111118111111.1111ε1ε111ετ1111111111

1ε1ι1ε1·,11ει1111ενε1111ε111111ετ111111Αρρετ111εο11ε11·11ε11ε11ε11
11εεε1ιε11,11εεε ε1ε 111111ε11111ε11,Με Πε1111118ε111εε11ε11ε11ε111ε
1ε1ι ειιεεε1ι11εεεΙ1ε111111εεε111111ε11Νετνε11ερρε.τ1111111,11111

11ε1εε1111,11ε1εεεεε 1111811εε11ιρε11ε1τε1111ε1ι11ν1τ111:1111ε

1111811Με εε11:1ιεετε1ε1111ε11οε1111ετε1ιε1ιε11111111εεε 1111·

Μεεε11 Ζννε1:11.11ε1111εε11ε1 1111τ11εεε 1111ετ1111ερ111ε111ε11

Η
)

Η111ε111111ε11111·111εΒε1ιε111111111ε11111·1111111111.Ζε11ε1:111·.
1111·ρ1·1ιε1.Αετ21ε 1896. - Βε1ι11111111ιι11;εει· Α1ε111ε.Α11Βει11.
1111111.Οει11τε121ε.1898.

1
1
)

νετ1νει1111ι111;ε1:1ιε11ε1:11ε1·81ι1ι1εεε11111ι·11ε11ε1111·Με Βε
1ιε.11Με11Β·νει1 Βεννεε1111εεε1ϋ1·111ιεε1ι.'1'1ιετ1111.111ο11111ε1ι.1897.

Α1ε111111ε1·811111111·εε11.1ε11ετ Δ111111111ετ11111εεειι1111ε11
Αι1Βει1 ι1111εε1ενοιι εε11ιε1·Α11111ε11ε1τε111νετ11ει111ϋιιιιεε,
πεε 1ε111ετ1ι1ε11111ετΡε11 1ε1.

1111ε11:11εεε11ι11Με 11ενε11ο11νι1ε1111εε11εε1311111111εεε11εεε

Πε11111ιεενετ1ε1ιτε11ε?.
Τ ε 1111τ εεε111 1111111
1
ε ν 111ε 1
1
1
1

811111
Ι1ε11,1111εεΜε Α11ε11111111811ε1·θεετ111ι1ε.11ε11ε111εετε11τε1ετ11111
εε1 1111111111εεεε ε1ε1ι11ε1ι111111:11ειε 1771ε11ει·ε11111ει1εε(ι·ε
ε1111111111ο11)Μεεε1· Οε111τ11εε1111·ε1111ε111ε1·Α11ε11111τι1118εεε

Πε111111Βενει·1ε11τε11ε1ιε1111ε1ε.
- ν. 1.εν11ε11 11111111εεεε11

81:11111ε1·νε1·1τε1ε1ι11ε1111ε11111ε1111111181ε.1111ρ1ι11111,11ε.εε111ε
Α111111ε11111·ε1ι81ετι1118ε1111111·8ε1ιε111111111111ε1111181εε1. Ιιι
11ε1·111111ερ1·εε11ε11ε11ρετ1111ε111ε11εΠ111ετει11:111111Βε11Με
ε. Β. Με 11111Βε1ει1Ειρετ1111ε1ι1εΒ11:11ε1°ε") 1111Με 111111

1.εν11ε1ι°εε11ε 1.ε11ι·ε. Αεε1ι Ρτε1111ε1 11118111,11ε.εεΜε
Α1ε111ε1ι111111111.1181ε1 νοιι 8ει1ε11111111111εε1ετει1εε1111ε1111111·

ρε1·εε1111ε1111ε1εε1ε11.1111εε11ετ111111111111·Βεεεετι111Βε111.11111
11ε11εει· Α111111ε11εε1εετεεεετ εε1, 1

ε

εε1·1118ετΜε 8ει1ε1·
111111111ε11ε1'εε1ε.- 1111ε111ι111111111ιτε11ΠεΙ1111ιε ε111εΒεεεε
11111811111·θεετ1111ιε111ε11ε1111τε1ε.εε εε11ε 1111111Μεεε 111ε111
11111ε111εΒεεεετ111ιε111111νε11ε1ι1ετει1ε 11ετ8ε11ε1Ι1111111111ε
11ε11ε11,εε ε11ι11ε11111111ε11νε 111ε11111ρ1111111111Βεεε1111ε11ε.εε

ε1ε111εν1ε1111ε11τΜε Βεεε11ο1ιε111111811ε1111ε1·θε111τε1ει·Βει1ε
(Ε'1·εε11ε1). 1)1ε τε81111τε1111ε11θε111τε1ε1·81111ε1ν11τ11ε11
11ι1το1111111ε11ε111111111εεεει·2εεε11. ε11:1111111ε11ιε1111111111111ι1111
νοιι Ε11111111111111111211Ι1ε111111εεε.Βε1 Μεεε1· νοιι 11'τει111ε1
νετ1τε1ε11ει1 Α1111εεειι11811ετρενε11ε11νι1111111εε11ειι1111111111

111εει111111Πε1111118ε11ιετερ1ε1111111111111111ε11οε1111. Ετ. 11111·
νεπ ε111ε11111ε.1111ει111ε11111111111εεεει· Πε111ι118ε111·εο1ιε11,
Με 11111111111ο111εο11ε111ετ Με Με111εε1 11ε1·1311111111”
11ετνετ11ε111.Ι1111εεεειιε111ε1111ε11ε11εει· Βε11111111ε111εθει11

11ει1ε1111οιι 11ιεο1ετ1111111,Με εεε Α118ε 111111Ο1ι1· 111111

1)ε1ε1:111ετΡετ1ρ11ετε118ε11ε1111111111ετ€1111εε1111111εεε11.
Β11:11ε1 ετ1ε1181εΑ111111ε11111111νε111Βε1)111·ε111τε11ιιι11ιε
ε11ι11111111ε1ιετ εειιε1111ει·Βε1111ε11111111εε.111τε1111ε11ιΜε
θεετ11111ε.11ε1ινν1ε11ετ11ε1ι1ε11,νν1εινε1ι1 ε11111εε1 εε11ε1111ετ

11'εεετ11.11111111ε111ιε1111»11111Με Κεεε11ει1εΓ11111811ε11άετ

Οε111τε.1ετΒε1ιε1111Ρτε1111ε1°εε11ε11 811111ε111111111ν1τ11ε11
1611111111,1111111νει·11111111ε11νν11τ. Βετε11ε 101€1,11εεε 11οε1ι

ε111 ε1111ετετ11ενε111εε11ει·νετ811118 11ε11111111ε11ετεε1ν1ε11
εει· Οοε1111111111ε1ι11111ερ1ε11.,1111111111:11Με Οο11ιρε11ε1111 ε 1

1

@εεε 81111ε1111ε1ι)11ειΗε.111εε11ε11111111111111το1ιεεε 8ε11ε181111
11111111111111111111111ε1161111111εεε 11ε11ει·. Οε11ιρε11ε11ε1111
1111111νετ Α11ε11ι 1111ετ111ιε11111ε1ε111Βε 11ετ11111ετε
8ε11ε1111111111, 1νε1ε11εε11ετ11ε111111111ει1ιεεε1111111111111·

1)εεε1ιει·1111ε11ερετ11ε11111111ε11ε1111111111111111111Βε1111εΙ1ε111ε1.
ΙΞε 111εε1ε1ο111ε11ετ21111111ιο111νε1εε11,11ε.εεε111Α1ε111111ετ

εε1ετ1 111181111111111111Οεετε111ε.11εεε1ε111811ε11εε1ν111111,11111111

11Βε1111ε111εε11ε1111ετ1111111τ111:11ε11ε1·1ιε.111ε11ετ 11ι11ε1·11ε111

εεε 1)εεε1ιετε11ε11εεε8111ει11εε11ι1ε11ε111111111111.8ο111νε11111

ε. Β. ε111Α1ε111111ετ11ε1εεεε111εεεε1ιεεΑιιεε11, εε εε111181

1111111111ε111 Βτι1ε11 11111Με 8ε111ι11ετε11ε1· ε1ε 11108888

«Τ111ρε111_11111111111εε1ετ ε1ε11ε11211111εεε11;ε111 1ε1ε111ετ

Ηε11ρ11εε1ετε1τε11ε1111111εεε ε11 ε11111111ε11ε1111εΚ111εεε1ε1111
εεε Τε11111ετεεεν1ε11ε11

- ετ111111111εεεει1 Ε'εε11811ε11-
11εε11111111111111ε111111εεε εεε ρε1°11111ε1°ε11Η11111τε11εε.
911111111111·11111111ϋτε11.11εεε1111'1'111ετει1ρετ111ιε111ε1ε1ι

Με θεετ11111ε11ε111111111111111111ε11:1111οε11ε111ε1ε111,εε111ε1

ννε1111ε11111111111ε11εεε1ιε1111ε11εεετ111111το1111ε11111ε11111,1111111

τε1111εε 11ε111ι'1`ε1›111ετ11111211ε111ε11111εεε11τεε111ε11Αυε·

ε1ε1ε1111ετΟοετΜι1ε11ε11 Ι1ε1 νετεετ111:111ετΠεεεεετ11.11ε11
11ε1111111,εε 1ε1111εεετ Π111ετεε1ι1ε1111ν1εε11ε11'1'1111εε111111

ε11ρετ1111ε111ε11ετΒιι1·ε1111·ει1111ιεεεετ εε11ε1111ε11Ρ11εετ111ε1ε111

211νετε1ε11ε11.Βε1111'Γ111ετ11111νε111Βε Οε111ρε11ε1111ε11ε111

1111181·11111111ε1·1ε1118ε118ε11ε1111111111,1νε1ο11εε11ετ1ιε11111ετ

1)ετ1:11εε1111ε111111181111181111111111111Οε11τ11111ε11ει111111111.-
11ε1111Τε.11111ετν1ετ11ει1111111ι111111ε111νεεε11εει· Ρ1·ορεεε11ε11
εεε Ρτεεεεεεε 11111111Με 2111111ε1ιε1111111111ε11Οε11ε1ετε1ε11111

1111111111·ετ11εεετε1111111191118ετ11τ111ε11.
1)11εΑ11εε 1ι1ε εε1ε1ιεε τε11:1111111·Με Οο111ρεεε1111ο11
ε11ε1ιεε11·ε1111111ε1111Με11εε11ε11Με 11ε1111'1'111ετεεεε. 1)1εε

Π
;

111.11111111:1ι.1111111.ν11οε11ε1ιεε1ιι·.1898.



Π!!

πεινειεεπ ιπι ππε 'Επιει· πιο εοπϋπεπ Ειιρειιιπεπιε ΒινεΙπ°ε
(Ρι·ιιππίιιι·ιει· Νειιιιίοι·εεπει·νει·εειπιπΙππε 1896), ινεΙεπει·
πιει, πιι.εε ππε '1*πιει· πιιι· ιιοεπ εεπι· ινεπιε εοοι·πιπιι·επ
πιιιιιι. ινεππ πιε εει·επι·εΙεπ Οοοι·πιπειιοπεοι€επε (πεπι
τιπι.πε, ειιειτοιποιοτιεοπεπ Ζοπεπ) πιιι·επ Ειιειιτρειιοπ νει·
πιοπιει ειππ.

Βποπει·ειιι1ειεειι πππ Βεερι·εεπιιιιπειι.

Μ. Κι·επτε: 1)ιπεποεε πππ 'Γπειιιριε πει· πει·νϋεεπ
Ριεπειιπι·επππεπειι ιιι 11'ο18επεειπι·ιει· Μεεπειιιπ πει·

ἶθΧΠ810ΓΒᾶΠθ.
νειΙει; νοπ α. Βει·ε;ιπεππ. νιΠεεπιι.πειι

899. '

«Ππτει· ειπει· Βεπεκιιειιτοεε πει· νει·Ιεςει·ιεπ 8επιιιιΙοι· ειπε
νειειεπι. ιπεπ πιε νοπ πιεεει· πειπο1οςιεειι·ππειοιπιεεπεπ ει·
ε.ππει·ιιπε;(Με Β.ε1ε1ιειπ)ειιεςεΙπετε πιπειιοπε11ε διπι·ιιπε ειιιεε
επι.ι'ει·πιεπ πιεπι πεεπινειεπει· επιιιοιιιιεεπ νει·πιιπειι.επ θηκε
ιιεε (Με Βεπειι!ιει·πεε)».
Με "πεπο1οε·ιεεπειι Βεπειιπειιι·οεεπ πππ πιε ννεεπεε1πεπιε
πιιιιιιεπ :ινιεεπεπ Μπεεπιειπεπ Κι·πιιππειιεπ πππ 1πι·ειιειι1ε!πειι
ειππ ποεπ ιιι νιεπι ΑΙΙε·ειιιειπιιιιι πει· Αει·ει.ε. Μιπιιι·επ ει·
π11ιι·ιειεπ πιεπι εε ιειι πιο ει·ι”οπ;Ιοεε ΒεπιιππΙππε;. πιε ειε1ι

8εεειι
πιε νν-ιι·πιιπς, ιιιεπι ξεεειι πιε Πι·εεεπε ι·ιειιιει. νοιι

ει· Βεπεκπειιι·οεε ννει·πεπ πιε νει·εεπιεπεπειειι θι·Βεπενει.ειιιε
πειι·οπ'επ: ππε Πει: (Τεεπνεπιπιε, 1)ιΙε.ιιιιιοπ), πει· Μπειεπ ιιι
εεἱπει· ιποιοι·ιεεπεπ, εεειετοι·ιεοπεπ πππ εεπειπΙεπ ΤΜ.τ1ιι!ιειι
ιΠνεπερειε πει·νυεε. 8πρει·εειπιιει, Βι·πετε.ιιο ιιει·νοεε. 1)πειι
ιπειοεε. θεεει·ε1ιιιε), Με Λιπειιιοι·ε;επε ('1'ιιεειειιιειπιιιι. Αει.πιπε
πιει·ιπιιιιι),πεε Νει·νεπενειειιι (Ηνειει·ιε,Νειιι·εετπειι1ε,Μιιι·ι·πιιει
ΒριΙερειε). Απι'ειιςε τειιιιπι·εππιε 0ιεππενειειιιε ππι· ιπιι1:"ιιπε
ιπιπεειπιιιπε πεε πει'ε11επεπ0ι·ιεππεε, ειιει.ει·8·εεε1Ιειιειεπ ε11
ιιιπ1ι11επεεΙιινει·ε θι·Βεπνει·5.ππειιιπε·ειι πιππ.
Πεπει· πιε Πει·ειε1ΙιιπΒ· πει· 1πεεπππιπ πππ ΒεπιιππΙππιι πει·
Μ.ει·πε- Με ΑππεπενειΙιιιιει·ιιιιε· ιιιπεεειι νιιιι· πιιιινε;,ιεεπεπ,
17ει·ι'.ννἰπιπει.πιεεειιι ΤιιειΙ ειπε ειιει”ϋιιι·Ιιεπε πιππ ειιιι·επειιπε
Βεπι1πει·ιιιιε·,πιε ιεπει· Ρεοπιιιεππ ιιιιι: 1ιιιει·εεεε Ιεεεπ ινιι·π.
Με πιιπειιιιπ εεπεπε πει· Αππειιπιιιπε ετεΠι επει· πιε Βεειιι·ε
επιιιιε· πει· Βε21ε1ιιιπςειι εννιεεπετιΑπεει1οιιεπ πει· θεπιτε1οι··
μπε ιιιιι πειιεπ ιιππει·ει· Οηςπιιενειειιιε ππι·.

ι. ι ιι ε· ε ιι.

'Η. Βεε1κει·: Εππίππιππ8 ιπ πιε Ρειεπιειιιε. Με ερε
ειε1Ιει Βει·πεπειεπιιειιπε πει· 1)ιπειεπιιεΙπιεειιοεε πει·
ειπεεΙπεπ 0ειειεεπι·ιιπππειιεπ. Ζινειιε νει·ιπειιι·ιε πππ
νΘΓ11ΙΝ1θϊ'1θ1111118819.Ιιειρειι;, νει1εενοπ Θεοι·ε'1'πιειπε.
1899, 141 πως. Ρι·ειε 2 πω.
Βει ω 8ιεΙΙιιπε·, ινε1επε πει· Ρενειιιει.ι·ιε ιιι πεπι Εεπι·ρΙειιε
πει· Ππ1νει·ειιετεπ πιεπει· επιζεινιεεεπ ννιι·π. πιιιιιιι·ε1τ.εε πεπ
11πι·ει·ππει· ΚΠπι1ι επ πεπ ππιππεειι ρι·ορεπειιιιεοπεπ Κεππι
πιεεεπ, ππι ππι Μπιτ πππ νει·ειππππιεε πεπι Ππιει·ιιοπι: ιοπεεπ
ιιι 1ιππιιεπ. Μεεεπι Πιιιετε.ππε ΜΗ Με Βπεπιειιι Βεοππιιιιε·
ιι·εε·επ πππ ιπ Με πει· Γοι·ιπ Με ιπ Ιειειιινει·ει.ιιππΙιεπει·
Ένειεε ππε τνριεε1ιε ιΙπ πει·ειπ2ε1ιιειι1.)ενε1ιοεειιεειεπιιεπ. Απι'
πιεεειιιΨεεε εο1Ιπειπ Απιππεει· ππε νει·ειιιπππιεε Με ππε 1πιει·
εεεε επι πιε ι.ς·ι·οεεειιΕεπι·ππεπει· πππ πειι πΙιπ1εεπεπ Πιιιει·ι·ιοπι
εενν·εεπιΜε ει·1ειεπτει·ιννει·πεπ.- 1πειετ πειιι νει·Γεεεει· ιιι
νοι··επε11επει·ννειεε ι;ε1ιιππειι. πιε εεει.εΙΙιε Διιι€επε ειι Ιπεεπ.

ΜιεΙιε1εοπ.

Υει·ιιιιεοπιεε.

- Απι 5. Μ ιιι πεειπε πει· Μι·εοιοι· πεε 1ιιεει,ε·ειιΜειιεπ
Βπι.πιππππΒ·επειιεεε, ινιι1ιΙ. 8τειιιει·ετ1ι1)ι·. Α. Βεπιπιπτ. ππε
25_ῇε πτι; ε ι ε π ι Ι ειπ ιπ εειπει· πιειΙιεπεπ 'Ι'Ιιπτιςπειι. επ
πει· 8·επειππτεπΑπετιι1ι.- 1)ει· ΥΙΙ. θεπει·εεε πει· θεεε1ΙεεΙιεΕι ι·ιιεει
εεπει· Αει·ει.ε ειιιιι Αππεππειι επ Ριι·οι.;οιν ινιιι·πε
ειπ 28. Αιιι·ιΙ ιιι Κ8.ειιι1Με πεπ Ριπείπειιι.ειι πεε Οι·ι.ιππιεε
τιοπεεοιπιτεεΜε!. Μ. ε” ει·ϋππει. Με Με πει Οοιιι;ι·εεε
ιπιιι.ς1ιεπει·.ννεΙι:1ιεεπ πει· Βι·ϋππιιπε;ει'ειει·ιπειΙπεπιιιειι, πειι·ιιε
ιιππει'.ειΙιι·500. πει·ιιπιει· 118 Αει·ειε ειπε Κεεεπ. Ζιιιιι Β π ι·επ
ιι ι·πε ι π ε π τε π πεε 0οιι,ε·ι·εεεεεινιιι·πε πει· ι'ιπ1ιει·εΡι·οι'εεεοι·
πει· ιιιιΙιτπι·-ιιιεπιειπιεο1ιεπ Αι·ε.πειπιε Με Ψ'. 'Τ π ι· τιο ννε κι
8ενι·ππ1ι,επιιι νιεε ι·πειπεπιειι πει· 1.ιειιπεεπεπεει·π Πι·. 11ο Ι -
επεπ1ιοιν (Με ιιι·επ), :ειπ ειειεπ Βπι·επεεει·ετει·1)ι·οι'.Πι.
Βοπ ι·οιν (Με Μοεπειι) πππ ειιιιι εννε1τ.επ8εει·ει.πι·Ρι·οι”. Πι·.
Η ο 1:ε π ιι ι:π ο νι·ε ιιι (ππε ει. Ρειει·επιιι·ι.ι).Πει· πει.επειεΟσπ
ι·εεε .πιο ιπι 1)εεειππει· 1901 ιπ Μοεπε.ιι ετπιιπππεπ. - Βει

π
ει
·

επι Απειιπ νει· πει· Βι·ϋπ'πιιπε πεε Οοπε·ι·εεεεεει.ει.ιεεπεπ
πεπ Βεει·πεειιπε πει· 1πιτε;Ιιεπει· ννιιι·πειι ιιπτει· πεπ Οοπι.ιι·εεε·

ιιιιιε1ιεπει·π 5000 ΕΜ. πιππ Βεετεπ πει· Νοι.πΙειπεππειι ἱπ πεπ
νοπ πει· Πιιππει·εποτπ πειιιιιςεειιεπτεπ θιοιινει·πειιιεπιε εε
εειιιιιιε1ι.- Με Κεεειιεε!ιε θεεεΙιεεπεϊι. επι· Ρπι·εοι·ιι·ε
ΠΠ· ει·ιπε Με Ιιι·ειιπε Κιιιπει· πει πεπ Ρι·οιπεεεοι·Ν.

ε· ε π ο ιιιε π ο νν . ινειεπει· πεπειιιιι1ιεπ επιιι Μι·εειει· ε" Μ..
Ρειει·επιιι·ιι;ει· 1ππιπιππππεεεπει:ι.1ι.ει·πιιππτ Μ. πιππ Β π ι·επ
ιπιιιιιΙιεπε εεινιιιιιι. (1νοΙ. ννεειπ. - Ντ.)- Πι πει· νοι·18ειιΝπιιιιιιει· ιιιε1πει:επ Μι· πεπ Τοπ ειιιεε
ειιι;Ιιεεπεπ Μι1ιτειιιι·ετεεΜ·. Βεννι·οπ ππε Ιππἰεπ. πει· ππε
ποπε ΑΙιει· νοπ Ι00 πεπιειι ειι·επιπτ πετιε. Ηειιτε πϋιιπεπ
ω· πω" ειιιεπ ειιπει·επ Αι·ει; πει·ιεπτεπ. πιιεε πει·εεΙπε νει·
Κιιι·ιειιι εειπεπ πιιιιπει·πετειι θεπιιι·τειεε; ιπ νο11ει·
Βπει.ι,ι.επειιε·ει'ειει·τππι. 1πειει πει· ει·ιεεπιεεΙιε ΜΠΙ
ιπι·ιιετ πω” Αροετο1ιιε Πεινι·οπεπιε ιπ Αιπειι,
ινε1επει· ιιιιεπ Απεο1νιι·ιιπε εειπει· ιιιεππ:ιπιεεπειι Βιιιπιεπ ιιι
1ι.ε1ιεπιπι πι” 1826 επ «Με Κειπρι'ε ε;εεειι πιε ιπιπιεεπε
Οπειπει·ι·εεπείτ ει‹·π πειιιειΙιειε, ει·ει Με 8οΙπιιι. πω" ιι1ε
Απι. Απε πειιι Μι1ιιιιι·ι1ιεπει ιπιτ πειπ Βιιπε.ιε ειιιεε 1ι1ει_ιοι·ε
επι1ιιεεεπ,ινιι·πιε ει· νιεΙε .1:ιπι·ε Με πιι·ιειι·ειιπει· Αι·ετ ε.ιιι
επιπι:ιεεπεπ ΡοεπεπποεριιιιΙ ιιι Αιπιεπ, Με ει· νει· 4 .1πΙιι·ειιιιι
πω. ειιιεε Οει:ε.ι·ι·πεπἱεεε 8ιεΠιιιιε ειιι'Βεπεπ ιιιιιεετε. 111110
ειπε Αιπειι πει·ιεπτετπω, πι ει· ππιιεειιε ποεπ εε ι·πειιε, πεεε
ει· - ΐε.Πε πιε διπει·οπει·ειἰοπ. ννεΙεπει·ει· επι επ ιιιιιει·ειεπειι
πεπεππι. ε·ε1ιπιζεπεοΠιε - εειπε πιπιπεπε 'Ι'πειιε·πειτ ννιεπει·
ειιι'πειιιπεπ ΜΗ.- ν ε ι· ει. π ε ο π ι ε π ε τι Πει· Οοι·ρεπτει:πεε 14. Αι·ιιιεεεοι·πε
ινιι·πι. 8ιειιιει·ειιιι 1)ι·. 8 ε ε ιιι ι ε ιι ιι ο ιν ε πι Με πει· ετεΠν.
ειπε πεε ΜεπιειπεΙννεεεπε επι' πει· 1πεεΙ Βιιεπιιππ. Οπει·ιιι·ει
πεε Βεεἱι·1ιεπι·ιιππεππειιεεε πππ Εεἱιει· πει· ιπειεοι·ο1οε·ιεεπεπ

Ειπέιτιπειι
πιιεε1πει, 8ιε.ειει·ειπ 1)ι·. Ρ ο π π ιι π ε π 1, ει·ειπππειτε·

ε ει·.- νει·ειοι·πεπ: 1)Αιιι 80. Αρι·ιΙ ιιι Μιιε,π ειιιθι· πω·
π1ιεειεπ Με πει·νοι·ι·ειρειιπετεπ Αιιιιεπει·ιιε Βιιεεπιππε. πει·
επεπιεπιςε Μι·εειοι· πει· Βειιιι ε ι· ε'εεπειι Αιι,εεππε1Ιεπειε.1ιιιι
Μ π; Βιιιιι.ιει·ειΙι Πι·. Οειι·1 ννιιΙπΙιειιει·, επ ειιιειιι Πει::
Ιει επ ιπι '79.Εεπειιε_ῇιιπι·ε. 1π 1(πι·1ε.ιιπε·επει·ειι πππ ει·πιιπειι,
ννιπιπειε ειεπ πει· Ηιιιεειπεπιεπεπε επ πει· Ππινειειιιιι. Κππιπ·ε
πει·ε πειιι Βιιιπιιιιιι πει· Μεπιειπ. Νιιεπ Βι·1επε·ιιιιε ε" νειιιε
ρι·εεΠεεππι επ πει· ιπεπιεο-επιι·πι·ειεοΙιεπ Αεεπειιιιε ιπ 8ι. Ρε·
ιει·επιιι·ε· Ιιεεε ει· ειειι Με 1πιιιππι·ει. ιιι Αιι-Βεππειι ιιιεπει·, πε
ιεεπ εἱεπ επει· Με πε1ιιιι'εΑιιεπι1πιιπε· ιιι πει· Αιιε;ειιπει!πιιιιπε
επί ειπ πι" πιιεπ Ριιι·ιε. ππι πιιππ πιε 1)ιι·ειετιεππει· Βοι
ιιιει· 'εε1ιειι Απε·επ1ιει1επειιι1ι ιιι Β.1Βιιεπ ππει·ιιεππιειι. ινε1οπε
ει· πιε 1880 ιπιιε πειτε. Πι ειεπεΙιε πππ πεοπ Μιιιιιι ϋπει·. ινε
ει· πει· ορ1ιτΙιιιΙιποΙοειεεπεπ Απιπει1ιιιιι.ι· πεε Μεποιιιεεεππειιεεε
νοι·ετειιπ. ι.ειω ινο11τεεε ειπ ει·ιιιιεπιιιεε θεεεπιεπ. πεεε ει,
πειπ ευ νιε1ε πιε πνιεπει·ει·Ιεπε·ιιιιε ιπι·εε ΑιιεεπΙιε1ιιεε νει~
πειιι1ιιεπ. εεΙπετ ει·π1ιππετε. Επ·ετ ιπι νοι·ιε·ειι .Τεπι·ε ιεεΙειιιιιεε
πιιι·επ ειπε Ορει·ειιοπ ιπιιι ππε Αιι8·επ1ιοπι. ννιεπει·ειι.ε·επεπ.
κι· ε.1π1ιειι ει· »νετ ειπε 1ιι·πιτνοΙ1ειιι·ιι·πε1ιειιι·εΝιιτιιι·, ιιι πει·
ιιπιει· πει· ι·ε.ιι1ιεπ8επε1ε ειεπ ειπ ιιειιεε Πειε Με ειπ ννει
επεε θιειιιπιπ πει·ιι·. Με Αε1ιτιιιιε· Με νει·επι·ιιπι:ι. ννεΙεπε ει·
ιιι εειπει· 1·Ιειιιιιιιπ πππ πεπιεπι:1ιεπ πιππ ιιπτει πει· .1ιιιι:εππ
εποεε, πιππ π. Α. πεπ ιπι·επ Αι1επι·ιιοιι, πω. πιε 1)οι·ρειει·
.οιρΠοι·ε.τιοπ«Οιιτοιιπι» επ Πιι·ειιι ?πιππι·ιεεπ πιιπ1Νιιιιιιιπεπ
ΚϋΠ128πει·ε·ει·«Νοι·ιπεπειι» ειιιιι Βπι·επρ1ιι1Μει· ει·πιιιιιιιε. -

ει Ιιι Νοννε_ῇεΚιι1ιε. (επ πει· πιιππιππιεε1ιεπ Μεεππεππι πει·
()πει·ιιιιιι πεε 1ειιιειΙοννεεπεπ θε.ι·πει·ε.ε·ιιπεπιε, 8ι.εειει·ετπ 1)ι·.
ΑπετοΙ Ονοιι επ ΑποπΙειιἰε. Βει· νει·ει.ει·πεπε. ννε1επει·
επι 1865πιε πιει1ἱε1ιε Ρι·ειιιιε ειιεππτε, ί'ιιιηειι·πε πεπεπ εειιιει·
8τε11ιιπεπιε Μ1Ιιτει·ει·ει εειτ πει· θιι·πππππε πει· πιεειε;επ νει·
ειεπειππε·εε εεε11εεπειτ«Βοεειιιι» :πιππ Με Οπειιιι·ει πει· 1.επεπε
νει·ειεΙιει·ιιπεεεπι:πιει1ιιπι.ι·πει·εε1πειι.- 3) Απι 27'.Αιιι·Π ιπ ει.
Ρετει·επιιι·ε·πει· ι'ι·ππει·ε 0ι·πιπειτοι·ειπ Μιιιιπι·ΙιοεπιτεΙ ιπ 17111
ιεπε1ι πιιωιπι Ι.εννιπ ιπι ΑΙιει· νοπ 43 .Τεπι·επ. - Απι
20. Αιιι·ι1 ιιι Βιεε1ε.ιι ρ16ιε1ιε1ιπει πι. Ρει.ει·επιιι·εει· Αι·ει Μ·.
Α1ειιιι.ππει· Βεε·π. ινεΙεπει· ει” ειπε 2 .1επι·επ Με Απ!
11ιππ12ννει·.- δ) Απι 29. Αρι·ιΙ ιιι Βτε.ι·ιι_ιεΒιιεεε πιε Αει·ει1ιιΒιιι·πειε Κεεεπεινει·ονν-Βιιππειν ιπι 57. Εεπεπε
_ιειιι·ε. Με νει·ετοι·πεπε πω· πιε ει·ετε 1·"ι·επ ιπ Βιιεεπιππ,
ινε1ε1ιει·ε;εεεεΜετννιιι·πε, ειπ ει" πιεπιεο-επιι·ιιιε·ιεεπεπ Δευ.
πειιιιε πιε νοι·Ιεειιιι;.ιεπ επ πεειιε1ιειι πππ πε.επ πεει.ιιππειιειιι
Αι·ειειιειιιεπ (ιιπ .Τιιιιτε 18081 πιε ει·ειΙιε1ιε Ρι·ειιιιε ειιεειιππεπ.- θ) 1π Τι·ε.ιιπετειπ πει· Έιππει·ε Ρι·οΓεεεοι· πει· Απειιοιιιιε ιιι
Μπιιεπεπ Πι·. 'Ι'Ιι. ν. Ηεεε1ιπε·. 88 πι” Με, πεπειιπτ
πιιι·επ εειιιεπ «ιπιει·ορ1ιοιοειι·πρπιεεπεπΑι1ε.ε πει· τπιει·ιεεΙιειι
θεινεπε1ε1ιι·ε»ιπεπ ει· Ξειιιειιιεειιι Με ΚοΙΙιππιι π πππ Α1·
πε ι· ι πει·επεεε.π. - 'Η Ιιι 1.οπποπ πει· Ριοι'εεεοι· πει· ιιιιει·πειι
πεπιεπ ει» 1λΠΙΙιειιι Βοπει·ιε, πει· ειεπ πειιιειιι.1ιεπ
πιιι·επ εειπε Αι·πειιεπ επί πειιι θεπιει πει· ΝιειεπιιειΙιοΙεεἰε
πει·νοι·ε·ετπιιιιΜε.- Πει· οι·πεπιπεπε Ριοι'εεεοι· πει· θιεππι·ιεπιΠε πππ ε" Οι·
ιιπ1ιιοΙοιςιεεπ πει· πειιιεεπεπ Ππινει·ειιιιτ ιιι Ρι·ιιι.ι, 1)ι·. Α. νοιι
Εεε ιποι·π, ίοΙει ειιιεπι πω· ειπ' πεπ επιερι·εε1ιεππεπ πεπτ
ειιιπΙ πει· Ππινει·ειΙΜ Ιππειιι·πεπ. Με Βεπιιοτιοπ πει· «Ρι·ιιι:ει·
ιιιεπ. ννοεπεπεε1ιι·Ηι» πει ππε πιεεειιι Απ1εεε ιπι·ε Νιιιιιιιιει·
νοιπ 27. Απιι1, ιιι ινεΙεπει· ππι· Αι·ι11ιεΙ νοπ πεπ Αεειετειιτειι
ππε πετ Εεε ι.1ιοι·π'εεπεπ πεπτιι·ιεπιΙπιεπ-ενπεποΙοε·ιεεπεπ
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Χ11ιι11ιοιι11ιε11ειιε1ιιι1,τ1επι Βο1ιο11.1οιιθοιιΜε Α1ιει:1ι1εάεει·ιιεε
ςειν1άιιιο1.- Απι ι1ειι1εο1ιειι Β.ε1ο1ιεεεειι ιιι11ιε1εεειιι1: Με
Με 8119119 ε1ιιεε οι·(1ειιτ11ι:1ιειι Μ1τ€11ε(Με (Με

'Ι' το ρ ο ιι 1
ι
ε· ι: 1 ο ιι ο οι·ε1ι·τ.ινοττ1οιι,ννο1ο1ιε49111ε1ιιιο1ι111ιι

δετειι
Αιι1'ειιι1ιιι1τιιι άειι '1'τορειι 11111.άει· Ρε11ιο1ος1ε(11εεεε

Η ε1ι1ετεε
νεττι·ειιτειι Πι·. Ε

)
ι· ιι ε τ
.

8 ο 1
ι
ο ε ιι 111ιετ1.τεεειινεοι·

ειι ετ.- Πιιεει·ε 81::ιάιε1ιιιιιεΜε ι1ειιιενε11ι11ο1ιειι ιιιει11ο1ιι1
ε ο 1
1
ο ιι 1 ιι ε 1.1 τ
.
ιι τ €εετεττετ, ειιτερτεο1ιοιιι1ι1επι 1ιεε1111181.οιι

Ρ1ιιιι ε1ιιειι Αιι1ιετι ει” ο1ι1ι·ιιι·ε1εο1ιειι 451561·
Μπι: ά εε ετ:1ι1τ1εο1ιειι Ρεωι·-Ρειι1-Ηοεριιε1ε
Με ε18ειιειι 11111.ε1ιιιιιιι1 ιιιιτει·Αιι1'ε1ι:1ιτάει· ετϋ.ι1τιεο1ιειι'1'εο1ι
ιε11κετειιί”:ιι1111ιτειι. (Ποτ.)- 1ιι ΠΜ Με άει· ει·1ι11ε1ιεΒ1ιτειι6ϋι·ςει· Τε1ι1ε1ιειν άει·
Βτεο11:ε1ιι 2ινε1ει.6ο1ι1εοε 11ειιιε ιιιιτ1Μ" νο11ε 111
νειιτει· Με 80 Βε11οιι ειιι· Β1ιιι·1ο1ι1:ιιιιρ; ε1ιιεε
Ειπε 1ιοιι1ιειι εεε ε;εεο1ιοιι1ι1:.
>- Με 1ιε1ιειιιιιεΑιιε1:ε1τ ΗΜ· Νει·νειι- ιιιιι1 θε
ιιι111.1ιε1ιτειι1ιε ιιι1ι 11.τιιτ11ο1ιειιι Ρ11ι1ε.εο 1ιιιιι Πιτ
_1ιι€οιιτ111ο1ιο θειιι1ιτ.1ιε1ιτειι1-ιε 1ιι 111” Ν: Μιά
1ιε.‹:1ιι1ειιι Τοι1ε 11ιι·εεΒοε1τ2ετε, 8ε.ιι11Μει·ε11ιεΠι·. Κ ει 1ι 1

1
ι
ε ιι ιιι , νοιι εο1ιιειι1ιε1ι1ειι11.11ειετειι861ιιιειι, ινε1ο1ιε 1ιοτο1τε

ἔἰ1ιιει·ε
.1ιι1ιι·ειι1ε Ρεγο1ι1ειει· 1811118·εεννεεειι ε1ιιι1,1'οι·η;ε

π.- Πει· Βοε τ.Με” Δει·ετενει· Με 1ιε1:ι·οι·ΚιιΜειιι
1018ειιι1ειιΒεεο1ι1ιιεεεείεεεε: «Με 11111,ε,·11ει1ει·(Με Βοετοο1ιει·
Αει·ιτενοιε1ιιε ά11ι·1'ειιΖε1ιιιτεο1ιιι11ιετιι1181νοι·ιιο.1ιιιιονοιι Ζει1ιιι
ορει·ειιοιιειι ι1ιιι·ο1ιΝει·οοεε 1κε1ιιε111112Ιο1ετειι, ειιεεει· επ Οι·
1οιι, ιιιο ιε1ιιι11ι·ετ11ο1ιε11111'οιι1ο1ιτπι ετ1ειι€ειιΜ.

(Α11,ε·.ιιιετ1.Ο.-Ζη;.1- 01ο Ρεε1.1ιι 1ιι(11οιι ιιιιι1 1ιιι Ηει1εο1ιεε. Ιιι άει·
8τετ1τ ιιιιι1 ιιι άει· Ρι·ε.ε1ι1οιιιεο1ιιι1ι Βοιιι1ιεγ1ετ
Με 8οιιι:1ιειιι άει· Α1ιιιε1ιπιε1ιοει111ει:.Ιιι άει· 8 Μιά 1

: Βο ιιι

1
ι
ε γ ει·1ει·ειι1ιιειι1ειιιτ.ο111ι:1ε11οιιΑιιεινε1εεε νοιιι 25.-81. 1411ι·ε

1088Ρει·εοιιειι ιιιι‹1ετει·1ιειι819, (1
.

1
ι.

ιιιιι 896 ι·εερ. 281 Ρετ
εοιιοιι ννειιι€ει· Με 1ιι άει· νοι·ννοο1ιε; Πι άει· Ρ ι· 1

1
ε 1 (1 ο ιι 1
. -

ε ο 1
ι
ε Π. Β ο ιιι 1
ι
ιι γ ετ1ιι·ειι1ιιοιι1ιι ε11εεει·Ζε1τ2555 Ρει·εοιιειι

ει: άει· Ρεετ. ιιιιι1ε1.ει·1ιειι2081. (1
.

1ι. 891 τεερ. 220 Ροι·εοιιειι
ννοιιιι;ει· Με 1ιι άει· 111(οο1ιενοι·1ιει·. 1ιι άει· Ρ ι· 11 ε 1 (1 ο ιι τ. -
εο1ιε11Μεάτε.ε ιιιι‹1 ιιι άει· Ρτον1ιιε 11γεεοι· ιι1ιιιιιι1.Με

Ε
)

14ειιι1εε1ι.1ιι6ει·Ρτεε1ι1οιι1εο1ιείτ Βειιε,·ε.1ι1εεει.ιειι
ετΙ1ιε1ι11ο1ιω. - 1ιιι Η ο ά ε ο 1ι ε. ε ετ.ει1ιειιιιι 11114 (1 ε 1ι νοιιι
5.-27. Αρι·11ιι. 81. 40 Ροι·εοιιειι επι άει· Ρεει. Πι 11 ο 1

ι
1
1
ο
.

ννιιικ1ειινοιιι 8.-10. Αρι·11 2 '1'οι1εε1'1111εειι (Με Ρεετ
εοιιεἙιἔττ..- 1)1εθεεειιιπιτ2ε1ι1 άει· Κι·ειι1ιειι1ιι άειι Ο1ν11

1ιοερ1τ.111ει·ιι (Μ. Ρετει·ε1ιιι ι· ε Ματια ει» 24. Αρι·11

1
1
.

.Τ. 7552 (51ιιιε1ιι·ε.1ε1ιι ‹1. νοτνιτ.), ετιιιι1.ετ 551 'Ι'γιι1ιιιε-
(17 που.), 644Βγρ1ι111ε- (60 πω.) 46 Βο1ιει·1εο1ι- (17 ενω.),
π: οιιιιιιιιει·ιε - (ειο που.), οι 11εεει·ιι - ο επιι.) Με εε
Ροι:1ιειι1ιι·ε.ιι1ιο- (8 νοιι. ιι1ε1ιιι1ει·11οι·νν.).
Αιιι 1

.

ΗΜ (1
.

δ. 1ιετι·ιι€61οΖε1ι1άει· Κι·ιιιι1ιειι7755 (208 ιιιε1ιι·
Με ιιι άει· νοι·ινοο1ιε.),τ1ετιιιιτει·590 '1'γρ1ιιιε- (89 ιιιε1ιι·), 665
8γρ1ι111ε- (21πιο1ιι·),52 8ο1ιο.ι·1εισ1ι- (6 ιιιε1ιι·),101 1)1ρ1ι
11ιει·1ε- (28ιιιε1ιι·1,79 11εεει·ιι- (12νοιι.) ιιιιι148 Ροο1ιοιι1ιτειι1ιε

(5 ιιιεετ) Με ιιι άει· τω”.

ε

Α.ΝΝεποειε πιο.ειε .εεε ενοτι1οιιιιι ει” Βιιο111ιειι:118ιιένοιι(Κ. ι.. ιε1οι:ειε 111Ώΐ81.Ροτει·ε1ιιιτε, Νενε1η-Ρι·. 14, εοιν1ε 1ιι ε11ειι1ιι-ιιιι‹1ειιε111ιι6.Αιιιιοιιοειι-Οοπιρτο1τειι ειι€οιιοιιιιιιοιι.

111οτ1:ε.11τϋ.τε-Βιι11οτ1ιε Μ. Ρ01301°Ε11311.1°88.
11111·Με 117οο1ιενοιιι 18. Με 24. Αρτ11 1899.

Ζε.1ι1 άει· 8ιοι·1ιο111.11ο:

· 1
1 ιιε.‹:1ιθεεε1ι1εο1ιτιιιι‹1 Α1τοι·

ιιιιειι2οιι=8585225282258έρ
€==η1-:ΗΜΗΜηΗ1%1%εΞιεειειῖεἶεεεεεεε.Φ·ε~ εμπεεεε:ειο

4878597961486518818929776672566985181

2
) ιιιι.ο1ιΜε Το11εευτεε011011:

-'1'γρ1ι. ειιιιιιτ1ι. 2
,

'Ι'γρ1ι.ε1ι(1.29,Γε1ιτ1ετοοιιτι·ειιε θ
,

'Η Με.
ο1ιιιοΒεετ1ιιιιιιιιιι,ςάει·Γοι·ιιι Ο

,

Ροι:1ιειι 2
,

1Πεεει·ιι20.Βο1ιει·1εο 11,
1)1ρ1ι1:1ιει·1ο17, θι·οιηι 4

,

Κειιο1ι1ιιιετοιι 5
,

οι·οιηιδεο Βιιιιεςειι
ειιι211ιιι1ειιιε89,19ι·γε1ρε1εε 2

.

θι·1ρρε 5
,

Ο1ιο1οι·ε ε.ε1ει1:1οεΟ,
Βιι1ιι· 2

.

Βρ1ι1ειιι1εο1ιε111ειι1ιιε·Με Ο
,

Αειιτει· θε1οιι1ετ1ιοιιιιιε.
1.1ειιιι1εΟ

,

Ρει·ο11τ1εορ14ειιι1οε. Ο
,

Β.ο121κι·ε.ιι1:1ιε1ιΟ
,

Αιιτ1ιι·ε: Ο,
Ηγι1τορ1ιο1ι1ε0,Ριιει·ρει·ε111ε1ιει·Ο

.

Ργ11.ιιι1ε ιιιι(1 Βορ1:1οε.ειιι1εό,
'1'ιι1ιετοιι1οεεάει· Βιιιιε;ειι 104,'Ι'ιι6ει·οιι1οεεειιι1ει·ει·Οι· ε.ιιε28,
Α11ιο1ιο11ειιιιιειιιι‹1Πε1ιι·ιιιιιι ει·ειιιειιε 15. Ι.ε1ιειιεεε1ιενε.ο ο Μιά
Ατι·ορ1ι1ε1ιι1'ειιτιιιιι50. 1ι1ε.ι·εειιιιιεεειι111ε87, Κι·ειι111ιο1τειι(Με
νει·όειιιιιικεοειιε1ε 97, Τοτ1τεε1ιοι·ειιε42.

1118·41ο Ψ06119 νοιιι 25. Αρι·11 Με 1
. ΗΜ 1899.

Ζει.1ι1ι1ετ 8τει·1ιο11111ο:

1
) ιιιιο1ιθεεο1ι1εο1ιτιιιιτ1Α11.ει·:

εεεεεεεεεεεεε
Ι"10°"2°"===εεεεεεεΞεεεε-ΠἐἐΦ

ΦαειΩΞιο ο ·ο_=εεεειιιιιἶἶἶἶἔιἶεεΦ>~Φ:εεεεεε:εἐ
424ω172514275105201228688158545887102

2
) ιιεε1ι άειι '1'ο‹1εειιι·εε.ο1ιειι:

1'γΕ1αι.εκειιτ1ι.0,

'Γ 1ι.ε.1ιι1.26,Β'ε1ιι·1ετοοιιι·ι·ειιε 0
,

'1'γρ1ιε:ιε
ο1ιιιε ε11ιιιιιιιιιι,ε·,ι1ει·οι·ιιι1,Ροε1ιειι8,1!πεει·ιι 15,81:1ιει·1εο1ι 6

,

Βιρ1ιτ1ιει·1ε24, ()ι·οιιρ Ο
,

Κοιι(:1ι1ιι1εω115
,

0ι·οιι 6εε Μπιμπ
οιιτ:11ιι‹1ιιιι884, 12η·ε1ρε1εε 4

,

θιι1ρρο 4
,

(Πιο επι ισ.ε1ε1.1οε.

Ο
,

Βιι1ιε· θ
,
Β 1ι1ετιι1εο1ιε11ειιιιιε;Με θ
,

Αειιωι· θε1οιι1ιτ1ιοτι
ιιιε.τ1ειιιιιε Ο

,

ει·οι1ι1εεριόειιιι1οε Ο
,

11ο121πτει;ι1τ1ιο1τΟ
,

Αιιτ1ι1·ιιχ Ο
,

Ηγι1ι·ορ1ιο1ι1εθ
,

Ριιει·ρετιι111ε1κπ Ο
,

Ργειιι1ε ιιιιι1Βερτ1οε.ειιι1ε19,
'1'ιι1ιετοιι1οεεάει· 11ιιιι ειι 91, Τιι1ιει·οιι1οεοε.ιιι1ετει·θι·Βιιιιιο81
Α11ιο1ιο11ειιιιιειιιιι1 Πε1ι·1ιιιιι 1αι·οιιιειιε 7

,

12ε1ιειιεεο1ιΜ1ο1ιε111111
Α1:τορ1ι1ε1ιι1'ειιτιιιιι54, 11ει·ιιειιιιιεεειι111ε82, Κι·ειι1ι1ιε1τειιάει·
νει·ι1ε.ιιιιιιεεοτεε.ιιε74, '1'οι1τεε1ιοι·ειιε82.

-==>

+ Νεο1ιετο 8113211118(Με νοτο11ιε Μ. Ροτει·ε
6ιιι·εοι· Δοι·ετο: 131οιιετε; άειι 11. 111ζε.11899.
+ 11Τε1ο1ιετο81τειιτιε (Με 1)οιιτεο11οιι ε.τ21;11ο11οιι
17οτο1ιιε: Μοιιτεε άειι 20. 8ορτοττι1ιοτ 1899.

.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 Οθ.9.9.9.9.9.9.9.9.9.

Τ1ιετιιιιι1-Κιιτιιτ1 Β1111Ε11 (Μ
ε

Ζϋτ1ι:1ι1.
Βιε ε1ι1οτιιεττιιιιιι1ιει1τ18ε δε1ιενείο1τ1ιετττιε νοιι Βεόειι 480 Ο.
11ε1”ει·1.ιιι 18 (2ιιο11οιι19811011ιιιεετ Με οιιιο Μ1111οιιΗτει·υ(Γ1ιοι·ιιιε1ινιιεεει·.700 Βιιι1ε-Βεεε1ιιε. Κιιι·1ιι11το1:'1'1ιει·ιιιε11ι11.4ει·,ε1ε1:·
1:ι·ιεο1ιεΒΜοι·, θεει1ε.ιιιρ11:Μει·,1)οιιο1ιειι,1ιι1ιε1ει11οιιειι,'1'ι1ιι1ι1ιιιι·,111εεεεεε,θγιιιιιιιετ11ι,8οο11ιΜετ,Ι·Ιγι1το11ιει·ερ1ο,11111ο1ι1ειιι·(στο.
1ιι(11οιι11οιιοιι:Αειι1ετ 1111.1ε1ιε1-ιιιιι1θε1ειι1‹ι·1ιειιιιιε11ειιιιιεο1ιι·οιι1εο1ιει·Β1ιειιιιιε.11ειιιιιεάει· Μιιε1ιο1ιι ιιιι‹1 θιε1οιι1ω,1119111118·

τ1εο1ιοΝειιι·ε1ι.ι1ειι,τγρ1εο1ιειιιι‹1ο1ιι·οιι1εο1ιο(11ο1ιτ,ι·1ιειιιιιιιι1εοιεΘεια, 1ιιιιο11οιιο11ε816ι·ιιιι€ειι ιιει:1ι Κιιοο1ιειι1πί1ο1ιοιι,νετ
τοιι1ιιιιιιιιοιιοπο., Α11'οοιιιιιιετιάει· Βεερ1ι·ετ1οιιεεο1ι1ειιιι1ιειικειι1'ι·1ιειιιιι:ιτ1εο1ιοι·ιιιιι1(11ο1ιτ-Β:ιε1ε,Πιιιοι1ε11ιερ1ετ1ιοι·ειΗ9.ιιιοττ1ιο14ε1ε
ε.11'εο11οιιοιι,ο1ιτοιι1εο1ιεΝἱετειι- ιιιι‹1Β1ειεειιεθεστιοιιειι,Μοτει111ιι1οιι1οιιι1οιιο11.
Οιιε1ιιο1ιι ει·οεεειιι Ρε.ι·1ι.Κιιτοτο1ιοετοτ,'1'1ιεετει·,.Τοπ πιιι: ιιο111ει·1ιενειικ.- Αιιε1ιιιιι11:ιιππ!Ρι·οεροοτε ι1ιιι·ο1ιάιε

(61) 7-8. Οεε1τιο-(51 οεο11εο1ιεΐτ.

.9.9.ΟΟθθ9.9.9.9.9.9 Οθ.θ.θ.θ.θ.θ.θ.θ.θ.θΏ

. 112.1- -
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7

ιι
ι

Με! Κ1εε1ιηιοπ,
Η: Ειμαι», ΙΙ:ιι·ιιι- ειιά Βιο1ϊκοο1ιεο11ιτιιιι1ιο,

(1εόΠ'ιιο1. νοιτι 1
.

Αρι·1Ι Με 15. Οοτο1σοι.
Ρι·οεροοτο Βι·ο.τιιι.

397. Ρτο11ιοτι· νοιι Βο1ι1οτ·ιι.

::
ΐ

.-ξ"1"κ .·
ή.. - ·ι 4

`πέ7
Η

κ Σ..

νθι·θωωθ ί)1ιιιι1ιιΓε.Βι·1Κειι
21ΜΜΕ14 & σο. Ρ ΑΝκΡυιττ ... Μ.

Μ(6Κ))><
θ1οιο1ιο 1:1ο11Μι·1ιιιιιςΜ.. Ο1ιιιιιιι. Ειιο1ι1ιιιιι
εο1ιιιιεο1ιτιιἱο1ιι Βιι.ιοι·. 1ιε1:ιετ181.άειι Μει;ιιιι
ιιἱο1ιι:ιιιιτ1ιν1ι·1ιτν1ε1ιιο1ιινΜ1ιει·ειιά'Με Νοτ

νοιιεγειοιιι Με Ο1ιιιιιιι. -- Ι.ιιιοι·ιιιιιι:
νο ιι Νοοι·‹1 οιι: Οοιιιι·ιιΙΒΜτι Πιτ ιιιιιοι·ο 11164101"1896, Νο. 48.
Ονοι·1ιιο1ι: Βοιιιεο1ιο 111οάιο1ιιιι1εο1τιιιι€1897, Νο. 15.
θο11ιιοι·: Α118οιιιοιιιοΜοάιοιπ1ιιο1ιοΟοιιττε.1-Ζοιι.ιιιιι.τ1897. Νο. 8

.

Ρ ε. ιι ο ἔ ι· ο ε ει ι. θιι.πετιι άοε11Οεροόει11ο άο1Ιο0110101.»1897,Νο. 118.
Οοιι Η: θιι22οτιι.τ1οε11Οερει1ει11ο άο11ο(11ι1ιιι1ο1ιο1897.Νο. 188.

Κ 1 ο ιιι: 1Ιοτ1γογιιιι1897,Νο. 48. Ε' ι· 1 ά ι· 1 ο Μ: Οινο81ΗοιιΙερ 1898,Νο.1.
(Πιο1ιιι;οΒι1ιιιΜιά Ιιι Ροι·ιιι άετ Βιιικι1το1
Ρ111οιι 011110_ιει1ε ΗΜ Νε1ιοιιοτει:Ιιοιιιιιιης
ιιιοιιιιι.ο1ιιιιεἔειιοιιιιιιοιι.- 111ι.ιει·ι.ιιιιι·:

νΑ Β Ι Π Π Ε

Β1ιιιιι: Πει· 11:20. Ρι·ει1ιι11ιοι·1897.Νο.
Αιιο.1ερτιοιιιιι;ε1ιοιιεοΜ. Θε 8111;ι·ιιισιειΒιο

Ή
ιιυ.ιε1ιοίτε,Νον. 1897.

πιιιοΙι1οιιιιι.1..ιττοι·ειιιιι·:
Πι. Β ο1ιινο ι· ε: ο ιι ε Η γ: Τ1ιω·ειροιιι1εο1ιεΜο·

ΡτοΒοτι, ΒΜοι·υ.ι.ιιι·ιιιιά ιι11οεοιιε1.18οιι1)οτει11ε:ιι Βἱειιειειι.
Ροι·ποι·ο8ροοΜ1Ηιωι:

0ΗΙΝΙΝ, (11ιιιιιιι-Ρ111οιι,ΟΟΓΛΙΧ, 0ο11'οιιι,ιω...σω, .Ιοι1ρτϋρειι·:ιτοΜε.
".ι-7.. "Πειη' τη

δ (ΠΟΠ)
.7οάοίοι·ιιι-ΒΜε1εε-νει·1ιιπάσης,ιπιιιι1ιίο111.ΜΒΜ Μι|999. 1111191'118111νΘ1'ΜΠάΘ

Μετ ΒοιιιοΜοε1
Β1111ἔει·ιιιιι1 9 ιιιιιΙ Ιειο1ιιοι·Με .1οάοίοι·ιιι.

Νειο1ιΡι1νειάοι:οιιτ Πι: Κτοπιειγει·. ΠιιΠο ε.. θ.: απ· Ζω
1ιοε1εεννιιιισε1ι·οιιιιυ1νει·.

ο1ιοιιι. Ι·"ιι1ιι·11ι. 8/-ΒΙΙο

ω.. ιιιιο1ι ι1οιιι νοι·ία1ιι·οιι νοιι
Ρι·οΓ. Οοττ1ιο1ι, Ηο16εΙΙιοι·ι;,

άειι·εοετοΙ1ιο
Τ:ιιιιι1ιι-Ε1ννο1ε5-7οι·Ιι1ιισ1ιιιις.

Τειιιιιιι1Μιι (ΜΜΜ
νει·ι.:Ιοιο1ιο:

.,1Μιοι· «ΜεΉιτΚιιιιΜοεΤειιπε11ιιπ Βοι ΒετιιιΚτειιΚ1ιοιΙσπάοι·Κιπάον“
νοιι Ν. Γ. 8111717013”,Ρι·1νειτάοοοιιτ:ιιι άειι·Κει1ε.Βιιεε. Μ111Ι:Μ-ΑΜιάοιιι1ο

(Β_ιετε1ιιι_ιιιΜωωιω. 1897, Ντ. 1).
Βιο1ιε:.ιιιο1ιΜε νει·ϋΠειιι1ιο1ιιιιι€οιι111ιει·'Ι'ιιιιιι:ι11ι1ιινοιι:

Ρι·οί”.0. Υ1οι·οι·ι11.Ηο1τ1ε1Βοι·ε,Ρι1ιιιΙ1ι·ει.ι·πν. Ι·1ιιΕο1,Βι·ϋιιιι, Κ. Πο1ιιιιιίο1,
δι.τειεε1ιιιι·8,Κ1ιιθ.ετιιι·ΖιΜ”. Αιιο1ιοιι, Βοιιιι.ο1ιο Μεπ11ο1ιι.

1896,Ντ. 11, 95, 50; 1897,Νι·. 8
.

8οιιάοι·ιιΜι·ϋο1ωκα! ινωιωι. ιιι Ι)ιοιιετοιι ι1ιιι·ο1ιΜε Ποι·ι·ειι:
(18) 8-6. Β ο ο 1

‹
ο ι· &. Ο ι· ιι Ε
τ ει, 8ι. Ρετεινε1ιιιτειιιιι1 Ο τ ι ο _ῇι·.,Μοο1ιιιιι.

Ψνοο1ιοιιεο1ιι·11'ι:

τ

ΡοπΙο11ι18ο ιιιιι1 Ιιι άει· ΕΝΩΜΕΝΗ;;
Ποι·ει1ιςο1ιοιιιιιιοιιο.Θι·ϋιιειοε πω! ΜΜΜ” 1ι11ιι1ειο1ιεοΙο1Μποε 1ιιιιΠιιιι ιιιιι ΗΜ”

_ :·ί:” _..€1:....::·..93.:...€::Ϊ

1
1

Διεμιιιιιι1επ Μοι9οιιιι ω. έΪ 1)1εειοι·ιιι 11ιΞεοιιΖω Ρτοεροοτε «Νασο Με11ιοι1ειι11ο: 1Λ|ιιιισ1ιο11ιιιι!»ιιιι‹1 «Ηειιιι1ΜΜει·Βιιο1ι άει·.π
πω. απο. οΕ6. Με 11811899Γ.
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13ι·. Ο. Ψοεο1ο°ε
Αιιειιι1τ 1
”. Μει,<;ειιιι. 1Μπιι1ιτειιι1ιοιιι

Μιά Κ0ΕΝ19880ΒΝ Βοι 11ιιιιε(10|εε1ίει1οιι)
ρ;οδ11”ιιοτνοιιι 1
.

ΑΙΜ Με Μιτιο Πεοοιιι1ιοτ;
εροο1ο11οιιιιι1'ο1ι1οιινοιι
Ηετι·ιι θο1ι.-Β.ιιι1ιΗ1Θε01

ρ1ιγε11ιο.11εο!ι-τ115.τ.ει1εο1ιοεΗε11νοι·ίιι1ιι·οιι;
Πιιει1ιιιι·ειι. Ν$$.1ιοτοεάιιι·ο1ιΡτοεροοιε.

ΊέΠίιτευτισ ΕΠ
ΒιέιτΚιιτειι.

Ζιιι:1ωι·-,Μει.ρ;οιι-Μιά Πιιτιιι1ιτιιιι1ιο.
(71) 10-9. Πι·. 1180116.

π8.8
0ι·8·ιι.ιι1εο1ιοε Βικιπ

11ίο.ιιΒ·ιι.ιι-Δ11ιπιιι1ιιΜ: Ποι·το1

ςιωι-:ιι.ιιοσειιτι.

ει.. ο1εειιτειο1ιεε ιιιειιι€ειιι1ιε1τι€ε5
Β1ιιτρι21ρειτειτ,ννε1ε:1ιεε (Με Ειεε:τι ιιι

1 οιι8ειιιιεο1ιετΓοτιιι €ε1σιιτιόειι ειιι1ι€11τ.
Πειτετο11ιιιι€οτι8τοε ι

ιι άει·Α οτΙιεΙ‹ε
νοιι Μει.<;.ΠοττοΙ ιιι Μια.

νοι·1ιιιιι1 ιιι ει11οιι Αροτ1ιο1ιοιι.
. (231%τ7

Π
ι. πω. Γι
.

.!ειιι!‹ιινσε1‹1

Βαε1 Νιιιι1ιειιτι.

Πει·ειιιξιι;ε1ιοι·Πι. Επι ι1ο1ϊ97 :ιιι ιιΜί-
-
Βιιο1ιι:1ι·ιιο8οι·οιν. Α. Μωδωω Κει1ιιιι·ιιιοιιΠ>Τ.19 19
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ΡΒΝΙΑΤ-ΗΕ!!.ΑΝ8ΤΑΙ.Τ
Π1τ Μειἔεη-. Πειτιπ- ιιτιό 5τοΙΤννοοΠεοΙΚτειτιΚΒοίτοπ

Ρι·οί. Π:: Βο8επῦιεἰπἶοιΐιιὰ Βι·. ΜΒ. Ρ!εἱοκ.
ΜΜΜ Ψ., Κϋιιὶἔὶιι-Αιι8υεωεττπεεο 29, απ] ΈΙιϊοτεεττοιι.

ΘεϋεοΓιοΓ 0ετ·εει!2τυπηθη

ε.Ιε ιιΙΙ:εΙ5εοΙιε Ω,ιιε11ε οι·ετειι Βειιιεεε ϋετοὶΙ:ε εεἱτ 1801οι·ίοΙει·ώοϊι νοτο1·άπετ
ΒππιιοιιεοΙιτἱΜπ ιιπά Διιιυ.Ιγεοιιμπω: πω! 1'ι·ιι.πωα1ιιι·ο1ι

Υοτεεπι! σου Π1τε':ΗΜοπ ΜἱποτεΙννεεεου νοπ 0ϋοτ-8ε!:ϋτυππ.°

Ε'ιιτΒαοΙ1 8ι 8ττἰοΒοΙ1, 8ε!ι!πιιππ Μ 8οϋΙοεἰοπ.

ΜετΙετΙιι€οπ Μ εΠειι ΑροΗιοΒου ιππ! ΜἱπετιιΙκνπεεοτ-ΗωιάΙιιιι€οιτ.

ι
(66) 10-2.

ο.

ἴ

Σ
Χ1881ΠοΕπ Ξ Νοιιοε Κιιι·Επιπε
ΠΠ· Πε;έω1- υπό ΒιιτιπΙιτειιΙ:ΜΜου, ΡοΜειιοΜ (Βιιιΐοιιιιυ8εΕυι·επι πω: Βτοί1'
Νεο]ιεθΙοοηΙ;το]]ο).ΒΜΒοΕοε, (ΠοΜ, Ποι·ι- πω! ΝΙοτωιΚι·ειιΕΙιΜτειι, Νοιιι·"Πιο
Μο (Π88ΗΠ1τοπ). ΙΒιιι·Μιτ.ιιπε ΠΠ· Ι·ΠοΗτο- π. ΗγὰτοΠιοτιιρἱ0 5η ειΙΙοπ Ε”οι·τιιοιι.

Υ δε0Πτιετ ΔρτὶΙ-δαππατ. Ρτοερεετ€.

ὶ
(ω) Ι8-4. Πι·. σ. Βηη:οιπ

. θ. Πειρροι·'ε 8ειπετϋτἰυηί

!

ΑΒΒΕΝΕΑΠ'ΈθΒΒ ΒϊΒΕΝΨΑΒΒΕΒ
Ιτι εο1ιιοπι Ατεο11- πι. Ε11εο1:ιεοΙιει1το νοπ

Ίςο11ιοπι εΠιι111οΙιο11 Μ1ηετει1ντειεεοτ οττο1ο1ιτ.ἔ
νοττ€1τΙ1ὶἔ Πι ειΠειι ΑροτΙιοΚετι ιππ! ΜἰηετειΙννπεωετόεροτε.

(52) Β-θ.

Π
τ
.

να" Κο1ϋι:1ΚονσεΚγ'ε ΡτᾶνειΙΚΙἱιιἱΚ.
ΡΜ Μειἔοη-, Πειτι11- ιππ! Ξτοί:ϊκνοε:ΠεοΙΜειΠΚε.

Μό. Ἑἰὶεεὶπεοιι. Ή11ε. Με.
ΜΙτο1ιάστ Α...: Βι·. Ειηοπ νοπ Κο:Πο2ΚονσεΚγ,
ΒρεσίαΙε.τετ Ι'

.

Μιι€ωι-. Βιιι·πι- ιι. ΒωθινεοϋεοΙΒι·απΚο.ω 8-2.

Β'ειυΧ ιπυ16πιΙεε (Με 50°(_1'Β.σΒε Μ Μ:·1·Α·1.έ

νι Ο Η Υ σει.εετικε
ΒΒΜ|ΒΕ·ΒΒΜ.Ε. ΗθΡ!ΤΜ.

.ανο18 8ΟΙΝ 1)Σ ΒΕ$ΙΟΝΕΠ .ΒΑ ΕΟΠΕΟΕ'
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. Πι·. πιω. Μωἰἰιπὶι· ν. 8εύωνε!κϋ
(δροαΜ.Ιω·2τωτ Ηε.Ιε-. Ειιιι€οιι. π. Ποτε
ΙιτιιιιΒο, οτάΙιήττ ἰιι ὰ

.

8οπιιιιοτ-ΒΜεοπ
1899 Μ ΒιιιΙ ΒΕΙΟΗΕΝΙΙΑΙ.Ι. (Βιιγοτιι).
ΒρτὶοΙιτ τιιεε1εοΙι. Τό) 8-2.

νοιιι 20. ΜΝ Με ππι 1. θερτοπιιΒετει.ο.
ρτιιοτἰοἱι·οΜι ὶι1

Κεπτπτεττι
Βι·. πιει!. Ι·'ι·Πι Βοηἑπ

νοτΙιμ; @τιΑι18ιιεεΠ!ΕεοΙινηιώ ἱίΒοτΙὶπ.

δωσω" οι·εοΜειι:

Με Π·υοΜιιϋΙτοΙϋυπς «πω. Μπι:
ιππ! επιΙοι·ε ΜΜΜ

ΕΜ ΗειιιεΙΜοΙι Με· Αετ2τε Μό .ϊ ιιι·1ετοιι
ν. ΗΜ. Πτ. Ε. Βωνἱιι ιι. Βι·. Π. Βι·οιιιιϊιι8·.
1899. ετ. δ

.

ΡτεΙε 8 ΜΜΜ

Ιω ΠοιιτεοΙωπ ΑΙοκιιιιὰοτ-ΠοιιρἱωΙ Μτά
ΝεοΙιινωε οτιΜεΙΙτ Με: πι· Ζωι ιΙΞοι1ετ
ἰτοἱο'Ρ1Ιο8οτ πω! ΡΙΙσεω·1ιιιιοπ ΗΜ· Με
ρι·Ινειω Κι·υ.ιι!ιοιη:ΒοΒο (ςο€οιι Ζυ.Μωις
νοπ 60 Οορ.).

Δάτοεεοπ νοιι ΚταπΚοπρΠοεοΠουοτι:
Βο;»·ι·ιι.Φοποροεπιι Πωιοιιεχ Φγριιιτειιι·ι·
πω; Η. ;ι. 46, π.

Πιιτιο ΨΗιΚΙε1·, γτ. Οοπιιοω ποι». κ
ι

Πει·
·ι·ωιοΠιιοποιοΕγι. π. 4, κι. 11.

Γτειιι 0ιιτ.Ιιω·Με 1ΜοΙιο1εοπ, Γεταριικ
Μακ; πικαπ ιι. 80, κια. 17.
α..." Οιιώ·ι·.ποπε,'ΕΟερΠοΒοκεε,π. .ΝΒΠ,
πιω”. 19.'

ΒοΙικνοετοι·Οοι:ιετ. 8οΙπω1:18, Ποτορ6. στ.
Μει·τΒ·ΒοΒεκαεπ. μ. Θ

,

πιο. 20.
Μακάο ΜοΙ1Ι, Β. Ο. 1. ε. Μ, πιο. 3.
Π” Μιιτὶε ΚιιΒιετο, (Η. ΒωΙΙΙιοΕειι·.:
Παοκ ά. ΡἰιιτιἱεοΙιοοΚἱτοΙιο θ-8, Ελ.Η.

Ρι·ιιιιθ·ϋ12811,νν. Ο.,Π. Βἱι1ὶο,Πει” Μ 18,
θα. 10.

?πιο Πει8811ω88, Πω. ΙΙοιπωωοοκ.μ. Μ,
κε_ Π),
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!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ιι!!!ει· ι!ει· Βει!!!ε!!οι! νο!!

Με!. !!ι·. !!!!!! !!ε!!!ιι. Π!. !ιι!!ειιιι!εε !!ι·ε!!!!!!!!!!ε.
.!!ιι·!ε!!ι (Ποι·ρι!!!. Μπι!.

!!ι·. !!ιιι!ιι!! !Νιιιιε!ε!!.
Θ!. Ρε!.ετε!ιιιη.τ.

β
Νει!ε !!ο!Βε !ιιι!. .!ε!!!·8.

Π!!!«Μ. Ρε!.ε!·ε!!ιιι·Βει·!!!ει1!ι·.ιιιιεε!ιεννοε!!ει!εε!!!!!!.ιει·εο!!ε!ι!!_!εάειιηῇ Μιοι:!ιιειι:!ει! τε-Αι:ι!!.ι·Ε.μ ει.ι!!ν1εε.!!ε !ι!ε ει·ιι.!.ε “ὰ
8οι!ι!ε!ι ε ι!κ!.- Πει·ΑΒοη!!εωει!!·.εμ·ε!ε!!!!!!!Βιι.εε!ε.ι!6,8 Η!!! Π!! ι!εεί!!!!.!.ε!!ιιι!!!ει!εεε!!!!εεε!!ε!!ε!! ι!!εΒιιε!!!!ε!!ι!!ιι!!ενοιι κ Σ.,Με1ς"!!!
Με!. 4 Μι!. Γι!! Με !!ε!!!εΜ!!! !!!ε!.Ροε!ιιιιε!ιε!!ιιι!ει!!! ει!!!ει!ι!ει·ει!$!.Ρει:ει·εριιι·ις,Νειιτε!ιγ-Ρι·οερεε!.Η14,ει!τ!ε!!!ε!!.-Π ε.τι!" ετ!!!!τε
!.Ειιι!,επι20Με!!! !!!!ι!·!!ε!!,10Πε!!! !!ε!!!_!!!!!ι·!!ε!ι.Πει·1ι!εει·τ,!ει!ερι·ε!εεοιιιι!εε!!ε ιιι!!!!!ε!!ει!ι!ει.!οι!!ιει!!8!!ε!!ει!Μ!!!!!!ε!!ιιι!εει!!!!!.ιε!πιο!!ει!
!!!ι·ι!!ε3πω! εεερι!!!ει!εΖει!!!!!!Ρε!!! !ε!Η!Κορ. οι!ει·35 Ρ!ει!ιι.-Πει! Πε!! εεε ε!!Μ!!! Γ!!!!ι·ει!ι!ε ι! Κε!!πετειι!·Π!. Βιι_άρ1ξἩεχιεε!!!!!Μ.Ρε
Διι8οι·ειιννει·ι!ει!25Βερει·ετε!ιε!!εε!!!!·ει·Οι·!ε!!!ε!ι!ι!!!!ε!ιιιεεεε!!ι!!.-·τε!·εριιι·ε,?8$8!·ε!!ι11°881°8ε!!.ε,Ρειει·-Ρει!!Ποερ!!ιι!ει! ε!ε!!ι.ει! 8ρι·εε!!
Κε!ει·ει.ε πετάει! πιο!! Μ!!! δι!!ιε νο!!18 Κε!. ρι·ο Βοε·ει!!!οι!οι·!ι·!.! ε!!!!!!ι!ει!!!!ο!!ιεΒ,!!!!!.!ι!νοε!!ει!!! Ρι·ε!!ιε8 νο!! 2-3 !!!!!·.

Μ! Ζοψή ει. Ρε!.ει·ε!!ι!!Τέ-. π.. (ει.) Με! 1899

1ι!!!ε1ι! Π!. Χ. νει! ΕΙι·ι!!!ει·ις-Οε!!ι!ειι: Β!!! Γι!!! νι!!! Αε!!εε!!ι!!·ε!!!!!ιαει!!! Οοεειι!!!.--Βϋ0!ιετ!!!!2ε!;;ε!! !!!!!! Βεερι·ε
ε!!!!!!!;ειι: ΡΜ!. Π!. θεση; !)!·ιιε·ε!!ι!ο!·!!: Π!!! Ηε!!ρ!!ει.ιι2ε!!!!ει· νει·εε!!!ει!ε!!ει!νϋ!!!ε!· ιιι!!! Ζε!!.ε!!.- !)!·. Ηε!ε·ε!!!!!!ε!!
Βιι!·ε!!!ιιιιι!!.: !)!ε

Κιι!Ξρε!!
ιιι!!! !!ιι·ε !!γε!ε!!!εε!ιε Βει!ειι!ι!!!ε. - Π. ν. !.εγι!ε!!: Ηει!!ι!!!!!ε!!ι!ε!· Βιι!!!.!!ι·ιι!!.ειει.!!ε!·ε!ε ιιι!!! Β!!!

ιει!!!. - Ρ!·ο!ο!ιο!!ε εε νε!·ε!!!ε Β!. Ρειε!·ε!!ι!!·!;ει· Αε!·ετε. - Αιιε2ι!8· ει!!! ι!ε!! Ρ!·οτο!!ο!!ε!! ι!εε !!ι!!!!.°εε!!ε!!
Αει·2!.ενει·ε!!!εε. - νει·ιι!!εε!!!εε - !!!ο!·ιε!!!Με-Βιι!!ει!!! Η!. Ρετε!·ε!›ι!ι·ε·ε. - Α!!Ζε!,ε;ε!!.

_ .-.μ

!!!εεει· Ν! !!ε;;ι «Νε 4 εε! !!ενιιε ει!! !!ιιεε!εο!!ει!Μει!!ε!!ι!εε!!ειιΖε!!εε!!ι·!!!ειι» ρε!.

····-ιωι--.“ - _ Η.

Ε!!! Ρε!! νοιι Αε!ιεειιι!ι·ε!ιιιιιιι εεε 0οεειιιιι.
νο!!

!!!. Χ. νοιι Ε!·‹!!›ε!Β-Οε!!‹!ι!ιι.

Β!!! άεπ! !·ε!ει.!!· εε!!ε!!ει! νε!!ιο!!ι!!!ε!! ε!ι!ε!· Αε!ιεε!!

ι!!ε!!ιι!!!;ι!εεΟοεει!!!! - νο!! Ζοεεε-Με!!!ειι!!ε! ρε
!!ο!!!ε!ιει!! εε!!! Ο!!!!·ιιι·Βε!!εο!!ι.!ι·εεει!!!ει· 24 Ρ!!!!ε, Με
ει· εεεε.!!!ι!!ε!! !!!!!, εεε!! !ιο!!!!!!! προ!! ε!!! Ρε!! νοιι
!!!ε!!!!ε!ε!ι !!)ει!!εε!!ε πιει!. Ψοε!!ε!ιεε!!!. ε! Τ. 1899,
νει·ε!ι!ε!ιε!!εεε)-- !!ε!!ε!ε!! !ι!!ε!! !!ει·εο!!!!ε!,ε!!!ε!! !νε!!ετε!ι

Γε!! ει! ι·ετε!!ε!!!!!ε!ιε!!. Με Κιει!ι!!ε!!εεεε!!!ε!!ιε !ει !!!!
Βε1!ι!ε:
!!! ι!ει· Νεο!!! νο!!! 17. ει!!! ι!ε!! 18. Ρε!!!ιιε.!· ιν!!ι·ι!ε !ε!ι ει!
ε!!!ε!!!Κι·ε!!!!ιε!!ε;ε!·ι!!ε!!,ι!ει· Βι·εε!!ε!!!ι!!!!ζει!ε!!!εε εε!!! ει!!!
ει.ειιι!ει!ει!!!ει!ε ι!ει·1ιο!.ιιιιι! ι!!!!!ει· εο!οι·ι: !!!ε Κι·ειι!!ειι!!ε.!!ε
!!!!ει·εε!!!!!ι·εινι!ι·ι!ε. Με Αι!ειιιιιιεεε ει·ι;!!!!, άειι!! Ριι.!.!ε!!!.ε!!!
18.14"ε!ι!·ιιει·ε!ε!ε!ι Με!! ι!ε!!! Βεεε!! ειιιειι εε!!!νει·ει! Θεμε
ετε!!!!νο!!! Βοι!ε!! τι!!!ε!!!ε!! ινε”. εε!!ο!!ε!ι !!!!!!ε. ιιιο!!ε! ει·
ε!!!ε!!ε!ε!·!‹ε!!Βε!!!!!ει·2!!! άετ ι·εε!!τε!! Βιιιιε!!εε!!.ε ειι!ρ!ιι!!ι!ε!!
!!!!.1ιε.Α!!! 17. Ε'ε!!ι·ι!ει·!!!οι·Βε!!ε!!ε.!!ε ει· πω!!! ε!.ινι!.ε8τι!!ι!.
εε ι!!ιι€ει! Με! !ιε!!ιε Ε"!ε.ιι!ε ε!! ιιι!!! ει· !!!!!ιε ει!!! θε!!!!ι!, :Με
ο!! !!ε!ι!ε εει!!!Βειιι!ε Αιιε!εει·ιιιιε· ε!!ο!!!·ι: εε!. ει!!! ο!! «ε!!νεε
νοιι. εε!. Με θε!!!!ιε!·2ε!!,ι!!ε ε!ε!! ;;!ε!ε!! Με!! άειι! Ηε!!ε!!
ε!!!εεετε!!! !!!!!!ε!!,εε!ει! !ι!!!!!ει·ει!!!!!!ει·8·εννοι·ι!ει!,νει!!ιι!!!!ει!
!!!!! ετι!!!!ε!!ιΚο!1ει·!! !!!! !ιε!!!ε. !!!!·ρι·εο!ιε!!!!!!! ει! Ηι!!ιεε !!!!!
ε!!! Μ!!! ε!ει!ιεε!ι!!ιι!ε!!. πιο!!! Με! !!!!!ε Ρε.ι.!ε!!!. ν!ε! !!!!!
Ήερε!!ιε!!.ε!!ιιι!!! Δι!!ειοεεε!ι ει! !!!!ιι!ρ!ει!.

ε

Η!!!!ιιε ρι·ι!εει!ε ει!!! 18. Γε!!!ι!ει· !!οι·εε!!ε. Ριι!!ε!!!; π!! 34
ε. ιι., Με!!! Βε!!ειι!!,ε!ε!!! !ε!ι!ε!!ι!εεε. Ζιι!!ι;ε ι:ι·οο!!ει!, Ρι!!ε
!ι!·!1!!!ἔ84, ε!!ιρει·ι!.!!!!·87.8 '°

.

Νεει-ι !!!!!!!!!!!.ι·ε!!!!!!.τε!!νεται.
Πειτε, Ι.ιι!!!;ει! !ιοι·ι!!!!!. !!!! Πε!!! !!ε!!! Β!ννε!εε. Α!!‹!ο!!!ε!!
!!!!!εε!.ε·ει!!εετι·!ε!ιειι,ἔε!·!ι!ἔε !)ιιιε!!ειιιρ!!!!ι!!!ε!!!!ε!!..!!!! ι·εο!!
!.ει!Ηι·ροειιετι·!ιιιιι !!!!. ι!ει· Σε!!! ειει·!!ει· ιιιι!,ε;ε!!!ε!!ε!!,εε!!!
ι!ι·ιιε!!ει!ιρ!!!!ι!!!ε!!!!!!!!!ιιι!!!!!!!!!! ε!!!ε !!εε!ετειιπ Η!!!ιι!!!'εε!!εε
ΡΒιιιιοιιιε!!).
Με 'Γ!!ει·ερ!ε ΜΜΜ!!! !!! !ιο!!ε!! !!!!!ε!εεει!!!,ι.ιε!!,'!'!ι!ε!:.ορ!!
ερ!. εννε!ει!!!!ι!!!ε!!10 '!'!·ορ!ειι ιιι!!! Ε!!ε!!ει!!:ε!ει!! ει!!! Ι.ε!!ι.
Βε! ι!ει· ει·ετε!!!!!!!!!.ι!εεειι!!ε·ε!!ο!ετε ει.ιινιι.εΒ!.ιι!!!, !!εετε!!ε!!ι!
εεε !!ε.!·τε!!,'!εειε!! Κο!!ι!!ε!!ειι, !ιιι!!! !!'1ειι!ε. Μ! πω! νν!ει!ει
!ιο!ιε!· Β!ι!Β!εεε!ιι!Βει! !!!! Επι!! ι!εε 'Ι'ειεεεω!! Βια!!! ει!ο!!.!!ε,
εεε!! !ιε!!!ε Ε"!ε.!.!!ειι!!ε!!!ε·ε!ι, ε!ε!! !!!! θεε·ει!!!!ε!! !!!!!!εε!!ε!ι
ενι!!!!,>;ει·!!ι!εεεει!ε!!!ετε!!!ε !!!!!! Ρε!!ε!!ι. ε!!! νει·!!ι!!ειιεε Αι!ε
εε!!ε!! !!ε!!ει!!!,ε!!ιεε!!!οεε !ε!! !!!!ε!!ει!!!Α1ιε!!ι!Ζι!!·Ιιερει!·οιο!!!!ε.
!ε!ι Με;; ι!ε!!ε! νο!! άειι! Θει!ει!!!ει! Με, ι!εεε εε ε!ε!! !ιιι! ε!!!
!!!!ιι!ει·ι!!εε!!!! Πε.ι·ιιι, !!!!! ινε.!!!·εε!!ε!!!!!ε!!ε!ιιΒ!τε !ιιι ο!!ει·ε!!
Τ1ιε!!ε ‹!εε Β!ε!!ι!ι!ι·!!!ε !!ει!ι!ε!!! !ιι!!εεε !- ε!!!εριεε!!ει!ι! ι!ει·

Βτε!!ε, ιν!! ι!!!ε !ν!!!!!'εε!!ε Ρ!!!!!ιο!!!ε!ι ε!ε!!!.!ιει·ενιιι·. Βι·ι!ε!!
ρ!οι·ιε!! ιιι!!! Βεει.ιι!!!ννει·ε!ι!!·ε!,Με Με!! ι!!!ε Β ι·ο!!!!!!!ι!!ι!,ι!!!
ε!!! !ιο!!ε!!Κ!γε!!ει·ε !!!!!! !!!!ε!!ε!!. Δ
Βε!!!!!!!;!!! ι!ει· !!!!!ειι Με!! νο!!! Νε!!ε! Με ει!! θγ!!!ρ!!γεε,Με
Ρει!!υ!!ειι!!ι Μ!!! εε!!!!!!ει, ό!!! ε!ε!! νοι·ι!ι·ϋ.!!ειει!ι!ε!!Πιτ!!!
εε!!!!!!εε!!ε!!!ι! !!!ε!!!; εε!!ι· 2ε!!!ϋ.!!!, !!!!ι:εε!8·!!!!!ε!!·!. Ι!! άετ
Βε!!!ε!!!!ϋ!!!ε!!!!ι!ετε!ε!! ετνν!ιεΑεε!τεε νι!!! εει!ειι!!!!ο!ε!!!;-εει·ϋ
εε!!! Αιιεεε!!ει!. Με εο!οι·τ ιιιω!! ι·εε!!τε ε!!! Βτε!!ε, ενο Με!!
ι!ει· !!!!ιε!·ειιε!!!!!!Β·Με !!!!ιι!ει·ι!!εε ε!!ιε!! ιι!ιιεε!ε, ε!!ιεε!!!!!!·ι:ε
Πει!!! !!!!!!!.ρεεε!! ε!!!ε!ι! !!νιι!ε!, ι!ει· ι!ε!ι! Θε!ι!!!! Με!! Με
!'νι!!·ι!!!οι·ιεετεει!,εεεριοε!!ε!! ινι!!·ι!ε, ε!!!ε εε!!!!!.!!!εΒε!!!!!!ε·ε.
Βε! άετ Βνε!!!ι·ε!!ο!! άειι·Βει·ιι!εε!!!!ι!Βεει·ιν!εε εε ε!ε!!.ι!ε.εεΜε
(!οεειι!!!ε!ε!!ιι!!! εε!!!ε !)!!!!ι!ε.ε!!εε!!! !!!!!!εερ!!·ι!!!Β·ε!·!ν!!ιι!ιι!!;ς.
ιιι!! ι!!!ε!! ι!εε νο!! Ζοεεε-!!!ε.ι!!ει!!!ε! ρ!οροι!!!!ε!! Αρε
ι!!!ιο!!εε ει! !ιει!!ε!!ει!,!ιιι! εε.. 860 Οτε!! εει!!·ε!ιτ !!ε!!!ε. Με
Το!·ε!ο!! Μ!!! 2ιι!!!ε!!Β·ει!!·ε!!!,ε!!!!εε !!!!!!!!!!εε Αι!!!εεει·ι!!ιε·ει!
ει!!!άειι! Ουεειι!!!πι!! άειι! Τιιρ!ετ ει!!!ει·!!!, ι!!ε !)!!.ι·ι!!εειιι·ἱ!ε!ι

ΐιρι!ε!!!:
ιιι!!! ‹!!ε !!!!ιι!ιι!ειι!!! Βε!ι!ε-Β!.εεει!ι!!!!!τε!!ιΡε!·!!ο!!ει!!!!.

ιιε!!ε!-Γειεε!ε,Ηε.ιι!! Β·εεε!!!οεεε!!. ι

Π! ρει!ιο!!!!!εε!!ε Βι·εε!!ε!!!!!!!!;ει!νοι·1!ε.!!!!ε!ιννειι·ε!!,!!εεε
!!!!!πω!!! ι!!ε! Τε.8ε ρεεε οι!ε!·ι!!!ο!!ει!!άιε! !!!!!! !.!!.,ε!!ε!!10
Τι·ορ!ει! 'Ι'!!!ε!. οι!!! ερ!. Εεεε!! ιιι!!! ε!!!ε !!!!ε!!!ε.εεει!! ει!!!Σε!!!
Πει· νει·Ιειι!! ιν!!! !:ει!ε!!οε, ει!!!ι!!!!!;ε!! 'Γεω Α1!!!ειι!ενο!! Ρ!!!
ι.ιιε, ει!!!!!!!!!ιε!! Τε..<;εερο!!!ε.!! Με!!! !)ει· Ρι!!ε Με!! ε!ε!ι
ετε!ε ιιιν!εε!!ειι80 !!!!!!88 Βε!!!!!.8ειι!!! ι!ει· !!!!ιιιιτε. Με Τει!!
ρει·ε.!ι!!·εε!!ννε!!!!ιεενν!εε!!ε!!3θ,80 !!!!!!3'7.2 °
, !!!!! ει!! ν!ει·τει!
!!!!!!!!!!!!!ιο!!Τη!!! νει· ε!!!ε 'Γε!!ιρει·!ι!ιι!·ε!ε!ιε·ε!·ι!!!!;Α!!ε!!‹!ε
ει!! Β?,8 ω

,

ιινε.εΜ! άρτι!!! ε!!!ει! !ε!ε!!!ε!! Β!·ο!!ε!!!ιι!εειε!·ι·!!ει·
!!!!!ι·ειι!!!ϋε!!!.ε.

Ζι!!!! Βε!ι!ι!εε πω!! ε!!!!εε !!ι!!·εε Βε!!!ε!·!!ιι!ιΒε!!: νο!!

Ζοεεε-Με!!!ειι!!ε! ιιι!!ει·εο!!ε!ι!ε! Με! Α!·ιε!! νο!!
Αε!ιεει!ι!ι·ε!ιιι!!ε ι!εεΟοεει!!!ι: ιι!!! ι!!ε Βε!!!!εο!ιεε ιιι!!! ιι!!!
Με Μεεε!!τε!!!!!εε!ιεε. 1ιι ι!!εεειιι Ε'ι!!!ε !ιιιιιι1ε!! εε ε!ε!ι

ιι!!! ε!!!ε !)!·ε!ιιι!!ε εεε θοεει!!!! !!!!! ι!!ε !)ει!!!ιεε!!εε, τ!ε.!!ει·

εεε!! ιιι!! ι!!ε Βτεε!!ε!!!ι!!!εε!! ε!ι!ε! Βε!!!!!!!ε!·ιε!! Κο!!!

ρεεεεεε !ιιι!! !!ε!!!ε Με! !!!!! εε!!! εετ!!!Βε !!!!!!!!!!ι!!!Βε
ει;ϋ!ιιι!Βε!!, ιν!ε ε!ε ρε! ε!!!ε! Βτε!!!!!!!; ιι!!! ε!!! Με!!εειι

τε!!ε!εε!ιεε ι!!!!·ε!ι Πο!!ιρτεεε!ο!! ι!ει· θε!εεεε !!!!!!ε!! ιιι!!

!!ε!ει! !!!!!εεε!ι. 1ο!! ε!!ιεε!!!οεε !!!!ε!! ει! ω!!! !!εε!!ι!ε!!!
!ιο!!ε !!!!!ιε!εεει!!!Βει! !!!ε!!!ιεΒε!ιο!!ε!! !!ε!ιε!!. ει!! Ορει·ι!
Με!! ει·ετε!!ε ινε!! ι!ε!· Ριι!!ει!!: νε!!!ε! !!!!!! ινε!! εινε!!ει!ε

ε!!!ε Ορετε!!ο!! ρε! Με!! ειπε!!! Ριι!εε ι!ει· Ρει!ειιιε!! ιιι!!!

Βε!!!!εει! ρε!!ιο!!!!!εο!!ε!! Ε!εε!!ε!!!!!!!εε!! ε!!!!ει!έετ Ο!!ε.ιι

ι:ει! !!!ετε!. Α!!! ε!!!ε Ορει·ει:!ο!! νε!2!ε!!!ε!ι ιιι!!! ε!ε!! !!!!!

!!!!! !!!!!ε!ειι !!!!!τε!!! !ιεε!!!!Βε!!, !!!εεεε !!! ι!!εεε!!! Ρε!!ε

!.`?

.ΜΝ ι



184.

άεε Ρειιειιιειι ειειιει· ειι θι·ιιιιάε εε1ιειι 1εεεειι - ειιιά
άεειι νοιι άειι 18 ιιιειιι ερει·ιτιειι 1·"ε11ειινοιι Δειιεειι

άι·ειιιιιιε άεε Οεεειιιιι εειιιιιιιιιεΙιε εεετοι·εειι. Αιιειι ι
ιι

άιεεειιι Ρειιε, ννε εε. 64 Βιιιιιάειι ιιεειι Ζιιειειιάειιοιιι
ιιιειι άει· Αειιεειιάι·ειιιιιιιζ ερετιι·ι ινιιι·άε, ιιιιιάειι ειειι εε1ιειι

ΖειεΙιειι ειιιει· Ρει·ιι.οιιιιιε, άιε 1ιει ΠιιιΒει·ειιι 1Νει·ιειι εειιι
ιιιιιιάεει.ειι ειιιε ει·ιιειε ΟοιιιρΙιεειιειι εεεεεειι 1ιιιιιε. Με

ιιιιοιε8ιεειιεε Μειιιειιι εειιιι ΖιιειειιάεΚειειιιειι άει· Αειιεειι

άι·ειιιιιιε ιεθειιιε ω» άεε Ηεεειι άεε εε1ιννειειι θεμε
ετε.ιιάεε νοιι άει· Ειάε εει εειιιιιιειιι Μεεειι ειιεε1ιειι, ειιι
εε ιιιεΙιι· ειε Ρειιειιι εειεει. νοιι άειιι Μειιιειιι επι Βετιιιιιε
1ιεττε, άεεε ιιιειι: ΑΠεε ιιι 0ι·άιιιιιιΒ εει.

Βιιειιει·ειι:ειεειι ιιιιιι Βεερι·εειιιιιιεειι.

Ρι·ει. Μ. Θεοι·ε 1)ι·ει;ειιάει·ιι:
άει· νετεειιιεάειιειι νειΙιει· ιιιιά Ζειτειι. Πιι Ηειιά
Βιιειι Πιι· Αει·ειε, Αροιιιειιει·, Βοτειιιιιει· ιιιιά Βιε
Βιιιειειι. 1,ιείει·ιιιι8 2-5. νει·ιεε; νοιι Μετά. Βιιιιε.
8ι.ιιι.ιιι·ειτ1898. Ρι·ειε άεε ειιιιπειι ννει·ιιεε 22 Μει·1ι.
Πιι νειΒιιιι8·ειιειι .1ειιι·εΜ. 0.11άιεεει· 8τεΠε ειιι;1ειειι πιιι. άει·
Βεερι·εειιιιιιε;άει· ει·ειειι Ι1ιεΓει·ιιιιἔ ειιι' άιε 1ιε1ιε Βεάειιτιιιις
άιεεεε ννετικεε Ιιιιιιςεινιεεειι ννει·άειι. Νιιιιιεειιι· Ιιεεειι άιε νιει·
1ετ.ειειι11ιει”ει·ιιιιι;ειινει ιιιιά άεε θειιιε ιετ ειιι εειεάι.ει·Ζειιιζε
νοιι άει· ει·εεεειι Αι·1ιειι.εΙιτείε ιιιιά Αι·εειτειειιι.<.ιιιειιάεε νει
ι'ιιεεει·ε,άει· Ιειάει· ιιι εειιι ι:ιιει·ιι·ιιι·ιετ εειιιιεΙΙ ειιι Τ

.
Αρι·ιΙ

1898άιεεειιι Ιιεεειι ειιι.ιιεεειι ννιιι·άε. Πε 1131'ι1ιιιι ιιιε1ιτνει·
ι:ϋιιιιι. άιε νε1ιειιάιιιιε άιεεεε εειιιεε 1ετ2τειι νιίετιιεε :ιι ει·
Ιε1ιειι, άεε1ι πω· εε εε ννειι.νετεει·ειι.ει, άεεε άιε ι.πει·ιιιΒεΑι·
1ιειτ,άιε ιιοε1ιειιι-Έ ειιει›. νοιι άεε Βιιιιιιειι 1).'ε ι·οΙιει·ιιειιι
ινει·άειι 1ιοιιιιιε.
Ι)ιεεεε Ηειιάειιε1ι ιετ νει·ι·ιιιΕΙιε1ιεεει.ε·ιιει:2ιιιιι Νεειιεε1ι1εε·ε·
ιιιιειι ιιιιά ινιι·ά ιιι άει· ΒιεΙιει1ιε1ι 1ιειιιεε Αρειιιειιει·ε, Βιο
ειιιειειι, Βετε.ιιι1ιει·ει'ειι1ειιάιιι·ιειι; άεειι ειιε1ι Πιι· άειι ΑΠΔ.
άει· εειιιι ΝειιιιειιΙιει·ειι νοιι ΡΠειιεειι ειε1ι εειιιιεΙ1 εειιι· άει·ειι
Αιιινειιάιιιιε· ιιιιά Βεει.ειιάι.1ιειιεοι·ιειιιιι·ειι ιιιϋε1ιτε,ινιι·ά εε ιιιι
ειιιεειιι·Ιιε1ι.
1Βειιιιιι'εεει ιιιιιιιΙιε1ι ιιιεΙιι· ειε 12.700Ρι1ειιεειι, ινειε1ιε πιι
Ηει1ενι·εειιειι εάει· Με Νειιι·ιιιιι.ιειιιιτιε1 νοιι νει·εεΙιιεάειιειι
νε11ιει·ιι ιιιιά :ιι νετεε1ιιεάειιειι Ζειτειι ιιι Αιιννειιάιιιιε ι.ιε1ιοιιι
ιιιειι. Πεεει ιιιιιτε εε νετίεεεει· ειειι 2ιιι· Αιιιιζειιε ι:ειιιεειιι:
ΑΠεε, ινιιε ιιι 1ιιειει·ιεειιει· ιιιιά ειιιι.ιιι·1ιιετει·ιεειιει·Ηιιιειειιτ
ιιιιετ άιε ειιιεεΙιιειι Ριιιιιι:ειι εειιειιιιι. ε·ενι·οι·άειι,:ιι εειιιΙάει·ιι,
2ιι€Ιειε1ι άιε ε1ιειιιιεειιειι νει·ιιε.1ειιιεεε άει·εε1εειι 2ιι ι1ει·ιιε1:
ειειιιιε·ειι. ιιιε νει·ιεεεει· εε ιπι νει·ννοι·ι ιιιιιτιιειιι, Με ει·
ειε1ιειιιιι Τιιει1 ειι άεε ιιιι .1ε1ιι·ε1869 ει·εειιιειιειιε Βιιε1ι Βε

ε ειιτιιιι1 'ε «Βνιιερειε ΡΙειιιε.ι·ιιιιι άιεεΙιειιεετιιιιι» ειιεεΙε1ιιιε
ιιιιά άιεεεε ιιειιιιειιτΙιειιιιι Βε:ιιι: ειιι' άιε ειιτει·ε1ιιι.ει·ιιιιιι·εε
ιιιιι:ει. ΠεεΙι 1ιειιιε Βει·ιιιι;ε Αι·1›ειε ννε.τεε ειιεεειάειιι άιε εε
ειι.ιιιιιιιεΕιιει·ει.ειιι·άει· 1ειειειι 86 .1ε.1ιτειιι ειειιτειι ιιιιά άεε Πιι·
άεε Ηε.ιιάειιε1ιΒι·ιιιιε1ιεειε ιιει·ειιεειιειιειιειι.

`

Πε. ειιι ε.ιιιιΙιειιεε Ηειιάειιειι ιιι άειι Ιει.πτειι 4 .1ε1ιι·2ε1ιιιιειι
ιιιε1ιεει·εειιιειιειι ιετ, εε 1ιε.ιπεάετ Ψειιεε·ει· ειιιε άιεεεεειιςΙιεΙιε
Αιιιι"ει·άει·ιιιιιι·ειςεΙιειι Ιεεεειι ειιι άεε νει·ιεεεει·. άει· ιιιιιι ιιι
άιεεειιι ν17ει·ιιεεειιιε Ιειειε Αιεειιε1ιτειιι ειιι· Βιιι.ι'εΙιιιιιε ειε
ει·εειιι, εε ιιιιιι Με εε άειι 1ετεεειι 1εεεειιεεειιιιάειι ι.ς·εει·εειι.ει
ιιιιά ιιιειι ειιι ιιιινει·8%.ιιεΙιε1ιεεΒειιιιιιιε1 άειάιιι·ειιει·ι·ιειιιει Με.

Η ε ε ιι ε ι·.

1)ι·. Β. Ηειεειιιιειειι-Βιιι·εΜιε.ι·άτ: Πιε Κι·ιρρειι ιιιιά
11Π'θ11]8181118011θΒθάθΙ11.11ΠΒ.]ειιιι_ νει·|ει8· νοιι θιιειειν
Γιεε1ιει·. 18911.Ρι·ειε τε Π'.
Πιε Κι·ιρρειιννεεειι εεειωι. εετει.άε ιιι 1)ειιιεειι1ειιά νιεΙε
θεειιει·. άιε ιιι άιεεετι 1ιιειιι:ιιτειι ειιιε εεεειιάετε θειειιι· ει»
άεε θεάει1ιειι ιιιιά άεε 1ιε1ιειιάει· ιιιιιειι ε.ιινει·ιτειιτειιθειιιιιι
1ιιι€ε ει·1›Ιιε1ιειιινο11ειι. 1)ιεεει· Αιιειεει ιιι6ειιιε ιιιιιι άει· εε
Ιιειιιιτε Βε.εεΙει· Ρεεάιιιιει· Ρι·οι'. Η ε

.
μ
ε ε ιι ε ε ε ιι - Β ιι ι ε ιι -

1ιει·άτ ειιιε·εεειιιτειειι, ιιιάειιι ει· εε νει·ειιεΙιτ, ειιι-θιιιιιά
ει;ειιει· Βι·ιε.1ιιιιιιε·ειιειι 2ειειειι, άε.εε ιινι.ιιειιιεειι ειιιεει·ιειιιειε
Κι·ιρρειι ειιι· ε·ι·οεεειι Βειζειι ιιι ειιι'ι.ειι ι·ει·ιιιϋι;ειι. Κι·ιρρειι
ιν1ι.ι·ειιιιι άειι νει·εειιιεάειιει;ειιΠιιιάει·ιι νει·Ιιειιάειι, ιιι 11'ι·ιιιιιι
ι·ειειι εει άιεεει· 8εε1ιε άεε ει·εεειε 1ιιιει·εεεε ειιι.ε·εε·ειιέεει·εειιι
ννοι·άειι ι1ιιά άιε άειιιιτ ιπι ε·ειιειιιιιειι Ιιειιάε ει·ειειτειι Βεειιι
Με εειειι ννοιιΙ ε;εειι=;ιιει:ειιι ειιιριειιΙειιεννει·ιιιεεΜε ευ· άιε
Κι·ιερειιι'ι·εε·ε ειιιειιΙε,εειι. 1ιιι Α1Ιε·ειιιειιιειι εειειι άιε ειετιειι
εε1ιειιΑιι.ε;εεειι ιιεει άιε ιιι άειι Κι·ιρρειι εεεεεειιιετε 1ιιωιιιιιιειε
ιιιιά Μωιιιιιιει άει·Κιιιάει· 1ιιεΙιει·ιιεειι εειιι· ιιιιι·ε111ιειιιιιιειι.Ιιι
άει· 8ειιιι·ειι ιετ άεε Κι·ιρρειιννεεειι ειειιιιιε1ι ειιιι·1ι ειιιινιειιε1τ.
Ιιι ΒειεεΙ ειιιά νιει· Κι·ιρρειι νει·1ιειιιάειι,νοιι άειιειι ειπε ιιιιιει·
άει· ερεειει1ειι Αιιι'ειειιι νει·ιεεεει·ε ειειι εειιιιάει. Πιε Βι·ι`ειι
ι·ιιιιεειι ιιιιιι, ννεΙεΙιε νει·Γεεεει· εει·ειιιιΙιε1ι ιιιι 1ιειιιιεάετ .Τειιτε
εειιιεειιι, εειειι ιιιιιι άει·ει·ι.ιε·,άεεε ει· εΠειι άειιειι, άιε ειειι

Βιε Ηειιρι1ειι2ειι

άι·ιιη;ειιά ειιι·ιιι1ιειι ιιιϋειιιε, άει· ?τεμ
ιιιι1ιει·ειι ει·ειειι. Πει ι·ειιειιεΙ1ει·. Βιιιι·ιειιιιιιιε ιιιιά πιω”
άει· Κι·ιερειι ννει·άειι ε,·ιιιιειιι:ε Βεειι1τε.ιε ιιιειιι ειιειι1ειεειι.
Με ειδεεεε 8οι·ε·ιε1τιιιιιεεε _ιεάειιίεΙιε ειιι' ειιιε 1ινι.ιιειιιεεΙιε,
τιειιιι€ε Βιιιιε·1ιιι€ενει·εει·Βιιιιε·ι;ειεετ ννειάειι. 1ιετει:ει·εΜεινε
ιι1ιει·ειιι· άιιιιιι ειι·ειειιι ννει·άειι,ινειιιι άιε ιι,ιεειιιιάειιιπι 2ει·ιειι
Αιιει· ειειιειιάειι Κιιιάει· άιιι·ε1ιειιειει·ιι εειιειιειι ινει·άειι νοιι
ει·1ιι·ειιιιιειιΚιιιάει·ιι. 1)ιι1ιει εει εεεειιάει·εε Αιιι;ειιιιιετιι ειιι'
ειιι 1)νεεερειε 1ειάειιάεΚιιιάει· ιιι ιιε1ιι.ειι, ινεΙειιειι · άει· Πιπ
ειιι ιιι άιε 1ίι·ιιηιε ειιεειιιτ. νει·ννειιι·ι ινει·άειι ιιιιιεεε. Απ!
θι·ιιιιά Γεετειειιειιάει·'1'1ιεεεεε1ιειιειιιει· ιιι6ιε1ιε1ιειιΠεεει·τι·εειιιι€
εειειι άε.ιιιιιιιιιιι1ιεΚιιιάει· εεειιεε ιιι ιεο1ιτειι, ννιε εε 11εεει·ιι,
δειιιιι1εειι ιιιιά ειιάει·ειι ΙιιιεειιειιεΙιτειιιιΙιειτειι

Ιειάε1ιιάε.Εεε ει·.
Ε. ν. Ι.εγάειι: Πειιάιιιιε1ι άει· Ει·ιιιιιιι·ιιιι€ειιιει·εριε ιιιιά
Βιειειιιι. Ζινειι.ει· Βιιιιά, ει·ειε Αειιιειιιιιι8. 1ιειρει8·,
θ. 'Ι'ιιιειιιε, 1898.
1)ιεεει· νει·1ειει.εΊ'Ιιειι άεε ιιιει· εε1ιειι ιιιειιι·ι'εειι ει·νι·ειιιιιιειι
Πε.ιιά1ιιιειιεε ειιιιιιιΙτ άιε Βι·ιιιιιιι·ιιιιεει.1ιειεριε εει 11ιιιι,εειι
1ιι·ε.ιιιι1ιειιειι νοιι 1)ι·. 1)ειι.ννειιει·, εει ΗεΙε1ιτε.ιιιι1ιειιειι
νειι Πι·. Γ. Κ1ειιιρει·ει. 1ιει Ηει·ειιι·ιιιι1ιιιειτειινοιι ννειι.
Ρι·ει'. Οει·ιεΙ ιιιιά Πι·. Βεε1ι , Ιιει Νει·νειιιιι·ιιιιιιιιειιειι νοιι
κα. .Ι ειΙν, 1ιειάειι ει·ιι;ε.ιιιεε1ιειι11ι·1ιτειιιιιιιιε·ειιάει· Βρειεε
ι·ιιιιι·ε ιιιιά άεε Μει.>;ειιενοιι Ρι·ει'. Βιεεε1. 1ιει Ι)ει·ιιιιιι·ειιιι
1ιειτειινοιι πω. Ο. Α. Βινιι1ά. Ιιει ιιιιιειιοιιε11ειι Βι·ιιιι·ειιι
ιιιιιιΒ·ειι άεε Πει·ιιιιι·εετιιε νοιι Ρι·ει'. Βεεε. ω Κι·ιιιιιιιιειιειι
άιιι·ειι Ρετε.ειτειι νοιι άειι Ηειι·ειι Πεε1ε ι· ιιιιά Ρειρει,
εει 1.ε1ιει·-ιιιιά Ρειιει·επεΙσειιΜιειιειι νοιι 1)ι·.Βιε.άε1ιιι ειιι ιι.
Πι· ιει ειιιει· άει· ννει·τιινει1ετειιιιιιά εεετειι ιιιιιει· ιεειιιεε
ε,·ιειειιειιιιιιά εκει ιιι ειειι ειιιε εε ειι·εεεε Ε'ιι11ενοιι 1ι1ιιιι
εεΙιει· 11ι·ι'ιιιιι·ιιιιςιιιιά ννειε1ιειτ. Βε1ειιι·ιιιιις ιιιιά Αιιι·ε8·ιιιι€,
ιιιιι.ιιιι·Ιιειι Βιιι1ιεε1ιΒιεειι ιιπ Πιιιιιιιεεε ιιιιά '1'ιιει·ειριε,άεεε
εειιιε 11εειιιι·εειιιειι 1ιε1ιειιθειιιιεε εεννιι.ιιι·ι.ιιιιά ειιι ιιΒιιει·εε
Βιιιιςε1ιειιειιι' άειι ι·ειειιειι 1ιιιιιιΙτ.ιιιιιιιειις1ιειιιετ.

άει"ιιι ιιιτ.ει·εεειι·ειι.

Κ-ι·.

Ρι·οι;ο1ιο11ε άεε νει·ειιιε 8ι:. Ρετει·ει:ιιιι·εει· Δ ει·ετε.

854.Βιι:ιιιιε άεε 16. 15'ε1ιι·ιιιιι· 18119.
νει·ειιεειιάει·: Η ο ι· ι ω. Βεει·ει.ιιτ: Β ο ε ε ε ι· τ. . _.

1
) Ηειιιιι ιιι; ειεΙΙι. ειιιειι Κιιε1ιειι ει: ιεο1ιι·τει·εοιιιριε

τει·ι·εειιιεεειι.ιι:ει· Β ε ι· ι· ετ ιι ε Ι Η ιι ιιι ιι ιι ε· ν0ι·. άιε Με ?ιιιειι
ειιιει· ιιιι θ

.

Ιιε1ιειιε'ειιι·ε ιιεετειιιιιάειιειι Αιτιιειιε νοιι Ρε1ιε
ιιη·ε1ιτιε ιιιιιιιεε ειι ιει.
νει·ει·ε.εειιάει·,άει· ειεΙι ειιιε ιιιιειιιιιτ1ιειιε νει·ϋιι'ειιτ1ιειιιιιη;
άεε ΓειΙεε ειι ειιάει·ει· ΒιεΙ1ε νοι·1ιειιιι1ι,ιιιεεΙιτω: άιε ε.ιιεεει·
ετάειιτΙιεΙιε Βε1τειιιιειτ άιεεει· Μιιιιιιιιιι€ειοι·ιιι ιιιι ιιιιιιειι Κιε
άεεε1ιει·ειιιιιιει·1ιεειιι. 1)ιειιιι· άεε ερε;τει·ε 1ιε1ιειιεε1τει·εει
τειιάειι ιι.ι.ιε1οιιιεειιειιΜειιιειιτε ('1'τειιιιιε. Βι1ιιι.Ιτιιιιμεειιιι1ιιεεε,
άει.τειιει·ε.ιιι·εΝειιτιιιε ιιε.ειι πο. θειειιιιι·1ιειιιιιει.ιειιιιιε,'Ι'νρ1ιιιε
ιιιιά 1ιιιιιιειιπιι εεε.) 1εϋιιιιειι ειιι· Βι·ιιιιιι·ιιιιε· άεε Βιιιιι·ιιιε άει·
Μι1ιιιιιιιι,ε;ιιιειιι1ιει·ειιΒ·ειει.ιειι ννει·άειι. 1)ε.εεεειι ει·,<.ιιεει.άιε
Αιιιιιιιιιεεε Αιιιιε1ιεριιιιειε ιιι άει· Αιιιιειιιιιε, άεεε άιε 1.ιιιιιιιιιιης
ιιι Ζιιειιιιιιιιειιιιιιιιε;ιιι ει·ιιιιςειι ιετ: ιιιιε ειπεν ιιιι 2

.

Βε1ιειιε·
_ιιι.1ιι·ειιεει·ειιιιιάειιειι ΡεΙιειιινειιιιε. - θε ιιιι€εννϋ1ιιιιιειι ιιιιε1ι
ειιιε άει·ει·ιι,<;ε1ιεεειιεειιειι ιετ ιΒειει·ειιι: ιετ εε ιιιε1ιτε·ε.ε·ιιιε1ει:
ιιι άει· Ι.ιιει·ετιιι· ειπεπ ειιιι1ε8·ειιΕΜΗ ειι ιιιιάειι), εε Με άεε1ι
άιεεε Αιιιιε.1ιιιιειιιειι: Βει·εε1ιτ.ιι.πιιιι€Με άει· νει·ειιε|ι, άιε Με.
ιιιιιιιεςιπι εει.ι·ε1ιειιειι1ιεΠε ει.ννε άιιι·ειι άεε νει·Ιιε.ιιάειιεειιι
ειιιει· ρι·ιπιιιι·ειι 1ι1ιιε1ιεΙάνει.ι·εριιιεει·ιιΙ14.ι·ειιειι ννε1Ιειι.

Ειι;ειιτΙιιιιιιΙιεΙιε νει·Ιιε1ιιιιεεε ι.νειετ άιε ι·εε1ιτε θεεειι1ε άεε
Ρειιειιιειι ειιι. Α1ε άει· Κιιεεε νει· αν” .1ειιι·εει'ι·ιει:(ει· νει·
άειιιιιιιε18 .Ιειιιι·εΜε), άειιι νει·ιι·ειεςειιάειι νει·ι.εεετειιι ινιιι·άε,
ιιεΙ Με ι·εειιιε 8ειιιιιιει·εΙει.ε άειάιιτειι ειιι. άε.εε εε ιιεεειι άεε
άιι·εει. άιιι·ειι άιε ΜεΙιιιιιιιιΒ·άεε ι·εειιιεεειι.ιε·ειιθει·ι·ε.ιιιεΜάιος
τειι Βτειιιιιιι.ιειιιιειιιε1ιειι,ειιε1ι ειιιειι ειιιιεΙΙειιάειι Πεε1ιειε.ιιά
ιιιι νει·ι;ΙειεΙιε πιιι: άειιι δειιιιιιετΝειιιε άει· ε.ιιάει·ειιδειτε ειιι'
ινιεε. Μειι Πειτε .<;ιπιιεειι1ιειιιιειι, εε ειιι ειιιει· ΒιεΙΙιιιη;ειιιιο
ιιιε.Ιιε άει· 8εεριιιιι ιιι ιΠιιιι ειι 1ιεεειι, άιε εειιι άει· ιιιι .1ιιιιι·ε
1892 ει·ιεΙΒιειι ΡιιΜιεει.ιειι νοιι Β ρ ι· ε ι

ι ε· ε Ι Με « ιι ιι ε
; ε ε ο ι· ε -

πει· ΗεεΙιετειιά άεε θειιιιιτει·ειιιιτεε» εάει· ειε
«Βρι·ειιιι·εΙ'ε 1)ιΠει·ιιιιτει.» ιιι άεε Κι·ειεειι άει· (Πιι
ιιιι·ι:ειι ιιιιά ()ι·ι:1ιειιάειι εειιειιιιιτ ιετ. Ειπε €ειιειιε1·ε Πιιι.ει·
ε11011ιιιιςει·ι;ιι1› ]ε ω», άεεε ιιιι ι·οι·1ιεεειιάειι ΓεΙΙε ειιι Ησειι
εεειιά άεε 8ειιιιιεει·1ι1επεε ιιιιιιριεεειιΙιε1ι άιιτειι ειιι Ζιιι·ιιειι
1ιΙειεειι άεε 8ειιιιιιει·ε1ε.τιεε ιιιι ννει·1ιειιιιιιιι νει·ε·ετειιεειιι.
ννιιι·άε; εειιιε Μεειεεε ινιιι·ειι άιιι·ειιινεε εειιι· εεάειιιειιά ιι1ειιιει·
Με άιε άει· Ιιιιιιειι δεεριιΙει. νοι·τι·ιιε;ειιάει· ιιει8·ιε άιιιιιιι1εάει·
ΑιιΠεεειιιιε· ειι, άεεε άεε εεειει·ιε Ψεειιειιιιιιιι άει· εειι·ειΤειιάειι
δεειριι|ειιιι ειιε.1εεει· 1νειεε Με άει· 1ιοειιει·ε.άιε·ε8ειιιι·ιιιιά άεε
ε·εΙειιιιιιειι Μιιεε. εενι·ειιιιεειιι ειιιειι άιιι·ε1ιάιε εριιιε1ε Κιιιάεε
ιΜιιιιιιιιε; Βεεει:ι.ε νει·ινιιειιιιιε άει· ιιιιιι·ιεινειι θειιε·Ιιειι άεε



185

νοτάετΙιοτεε ειιτιιεεεειιιετεε «πω. ει” .νοι·.Κει·εειε ειιιε
ωιιιιειε εειιε Πεεειιε8· .Με _ιεάοειι..ετεεεειι, .άεεε ειεε άιο
.8ι·6εεειιάιε'ετεεε-εειάει·8ειιιιιιετεΙΜτει· ιε ιιειιτ εεάειιτειιάειιι
11ιιιιεεεειιεεεε1ιεεεε ειιι. Βιε άετιιι·ιιε· εεεειι1ειιειειεε Μνειο1ιε
1.ιιιιιειιοιιιιιιι εεε εε άεε Κιιοειιεε _ιεεετ θιιεάει·. άιε επεισ
ειπε Ι.εειειιεεεε εε Θει”οΙιεεάει· εε. Ροιιυιενειιιιε ιιιιιεεννει
εεε ειιεεε. ιιιεει. νοτ. Βε εεεε άεεετ εεε ιιε ι·οι·1ιεεεεάεε
ι·'ιιΙΙε ειιτ ειε ειεε άετεε 1εεειινιιΜ εεάιε.<.ειεΑιτορειε άεε
8εεε1τετε1εττεεε·ειιιιεάε1ι. εεεεε, εετεειςειιιιιι·ι. άιιι·ειι άιο
εοεεετεάιςε Βεειεττιιεει.ιε;ιιεε· ιτε θεετιι.ιιι·1ιεάεε τεειιιειι Αι·
ειεε, ννε1εεεάιιτεε άιο 1ιεειιιιιεε· άεε τεειιτεεειιι€ειι 8ει·τει.ιιε
ειε ιιΙειεεε, ιε άει· Βειιιιιειιεε· εειεετ ΘΙιεάετ εοειι ννεεις πε
ιιειεε Κιεάε εεεειει; ννετάε.

1
ιι
ι

1ιιιιιι'εάεε 1ει.ετνετεοεεεεειιδεετεε Με ει‹:ε Ρειιειιι. εεετ
ιιειεειε· ειπ εειΙενιεεεετιεεεεε Πεειιεεεε εεεειι2Πιιι.η. Βιε Βε
ειιΙι.ιιτεΙειετει·ετ ιιιιεεετιειι ειι:ε ιε ειιιετ ιιιιιεετιεεε Ρ`6ι·άετιιεε·
άει· ειε άεειε εεετ ειιτιιεεεεεΙιεεεεεε ε6ι·ρι-τΙιεεεε 1ΒιιιννιεεεΜε; άεε Κεεεειι. Ιεεεεεοεάετε εεε Βει'ετειιε εε ειεε εεε·ε
Ιεεεε εειιι 1ειιεεε, άιε θεετιι.εεεειειιιεεειτ άειι τεεειεε Αι·ιεεε
εε εεεεε ιιεά ιιιιτετ άειιι Βιιιιιιιεεε άιεεετ ωεεεειιεει. άιιτεε
εειιιει·ιεε ιιεά ειεεεοάιεειι εειι·ιεεεεεε Πεεεεεεε ιιι: εε εε
Ιιιει;ειι. ιτοιε ειιιιε ννιε νοτ εεειεεεεάειε Αιιει'εΙΙ ά‹>τ8εττετεε
Β'ιιεειιοτιάειιι Κεεεειι ειι ειεεει επι 1ιεεεε, ιειιεεε1ειει·εεε
ιιεά ιςεεεΙιιεετεε Ατιεε ειι νετιιε1Γεε. ετ εεειει8·εττειι Μπε
ιιοεεΙ1εε 1εεεεετεεεεεειεε άειι Ατιιιειι ει εε εποε εε νετ
άεεεεε. άεεε άιο τεεετε 8εεριιΙε ιπι 1.ιι.ιιι'εειεεε .1ιιιιι·εεεο1εεε
Γοττεεει·ιιτεω Ψεεεειιιιιει 8·ειιιιιεει ειιι.

(Αιιιοτει”ει·ετ.)
21Η ε11ιι. ι Με εειεεε ειιε·εεεεάιετειι νοτιτες: «Ε. ε ιι ιι 1
ιε.ιε άει· Πειετειιεειιεε άεε θεεει·οτεεεε άει·
26ΕΙιεςε άει· 'Ι'ειιετιιιειιιειιεεειιΙε ειι 8ι. Ρε
ιει·εειιτε·.» ε .
Ποτ νοι·ι:τιι,ε·εοΙΙ ιιι άει· «8ι.. Ρετει·εεει·ε·ετ Μεάιειιιιεεεεε
Ψοεεεεεεετιίι.» νετει1'ειιι1ιεετινετάεε.

Αιιεειιιι εεε άεε Ρι·οιοιιοιιεε
άεε Ι11ιι1:θεεεεε Δετετενετειεεε (Κιιτ1εεάι
νοιε 1. Μει 1898 ειε 1. Πει 1899.

8ιτ.εεεε; Με 1. Μαι 1898.

.1
.

νιετε ε τι: Ζει· θεειιιειιε άει· θε.εττοετοιιιιε.
νοι·ι.τε.8·εεάετορετιτι:εειε 81. Με.τε 1898 ειεε 41 .Τεετε ειτε
?ειιι. άιε ειπε εειτ ειεειε .Πιετε Με ειε ει·ινεριεε.Γτεε 8οειιιει·
εεε ιιι άετ Βρειεει·ϋετε ιιεά Βεεεεννετάεε εειει 8σειιιεεεε ειε
ιιεά εεε: '7 'Ι'εεεε εεειι "Με ιιιεετ ΡΙιιεειε.·ικειιεε ειεεειετ
ετιεςειι 1ιοειιιε. εεετ ιι.εεεειεε·ετι: ιιεά ιε ιιιιιεεει·ειετνετεννει
ιιεεε ννει·.8ειτ ειννε. 1 Μοειιι ρεεειτιε εειεε 8οιιάε ιιιειιτ άιε
ιιε ιιιιιει·ετι Πτιιι.ει ιε εε.ειιει.ετ Νεεε άει· Οιιι·άιιι εεΙει;ςεεε
8ττιετιιτ.
Πει· Ηειιιεεεειτι ννιιτάειιετει· 8 εε Ι είε ιι'εοΙιει· 1είιΙιτειιοε
εεε εεεειειεΙοε ,ι,ςετε:ιειιι;ετιιεειιειιε 8ο1ιειετεεε ειιεεειτε άιε
Ριιιιειιιιιι ετετ εει άετ Νιι.ιιι άεε Ρει·ιτοεεεειε. Με ΜεεεειιετεΙ
ννιιτάεπιεσε άειιι νοε Κ πάει· εεε·εεεεεεεε νει·ΐειιτεε :ι.εεε
ιεε·ι, ννειειιεε ιιιεε ειιι. εεινειιιτ Με Πιε Ηει1ιιιιε νετ1ιει'οεεε
Τειερετειιιι·ετειςει·εεε·, άοοε ειιιεετε εεεοιι ειε νιετιεε 'Γεεε
άει· νετεε.ιιά ε·εννεεεεειτιιεά ειεε Νεει ειιτιετιιι ννετάειι,ννειι
εικνεε Ειιετ εεε άετ Ριει.ει εεει;τε.ι.Με άει· Βτεε.1ιτιιει.τάιιι·οε
άιε ΓιειεΙ ινιιτάε ει·ει ειε Ποτεεε εε.εΙι άετ Ορει·ειιιοε εφοπ
εεε, ιιεά ει·ειεΙτ Ρειιιεειιε ειε 1

.

Τεεε «ει. 500 οοιιι. ΓΙιιεειιε·
Με., _ιεάεε Τε; 990 οοιιι. ιεεετ ειε 1200 εεει. ειε 5. Τεετε
ιιιι.εεάει· θρετιιιιοε. ννοεει ειπε ι·οι·Ιιιιιιιε· ετε!ιεε εεε. ιι·ειΙ
ειε ”εεεοε ειε Τιι8·ε νοτεει· εει 1100 άεε εειιιιιι άοτ 85.ττιι.ςιιεε;
ιιεά άεε εεετι1ιτεε 1)ιιτει.εειιιιιτε.
14 '1'ε.<ζεΜε. άει· Ορετιιιιοιι εοειιτε Ρετιειιιιε ιιι ιει·ε Ρτι
νιιιννοειιιιιιε; εει.ιεεεεε ννετάεε. Κινε.ιιι·εειιειεΠεεεειτεάιεεεοεε:
θετοιεοιεε οεεορεεει, εεε ειεε @Με Με εεειει;ιετε.
Η. εεε: Πιο ιιιεάιοιιιιιεετεεε ΒεΙιειιάΙιιεε· άει· Ι.ιιεεεειιι
εετειιιοεε.
νοτιι·ιιεεεάετ ε·εετ άιε ιιιειειεε _ιετει ιιεά Γτιιεετ εεετειιειι
Ιιεεεε Μεάιοιι.ιεεετε εεεεεε Ιιεεεεειιιεει·ειιιεεε άιιτεε ιιεά
εοιειιιι τω. ιε εΙΙειι ειιιειι ειπε 8ειιιιιεε, άεεε άιε εει·ιιιιιετε

@Με
ννιι·ειιεε· ειιιε εεει· εινειι'ειεεΠε εει ιιεά άε.εεάιε ε·ιιιεε

ειιιιΙιειε ε;τόεετεειΙιειΙε Με άιε νει·ιιιιάεττειιιιεά νετεεεεεττεε
ιινε.·ιεειεειιειιΒεάιιιςιιε.ε.εε ειιι·ιιεεειιιιιιιτεε ειιιά.

Βιι:ειιειε ειε δ!. άειι 1898.
Α. Η οιο ννεο ετε!1τ.ειε 20-_ιεει·ιεεεΜΜειιειι νετ, άεε ειε
ιιιεεειτειτι ειπ. Βει άει· Πετετειιοειιε,ε· ει·εειε ειοε, άεεε άιε
δεεειάε ιιι ειεειιι Βιιιιάεεεε ειιάει, ννε1οιιετεεετ εεετ ε!ειε
ιετ. ιπι άει· ΒεειεΙρειρειιιοιι ιιεάει ιεεε ννεάει·11ιει·ιιεεοι:ε
Ονετιεε, εοεάετε επι· ειιιεε ειειεειι ννειεεει'ϋι·ειιἔειι Κϋτρει·
νοπ άει· (ιτϋεεε ειιιετ Βοιιιιε, άει· ννοε1 ειε άει· τιιάιιιιειιτει·ε
Πι.ετ:ιε εε άειιιεε ει. Λε άεε ειιεεει·εε θεεειιιεοΙιτει.Ιιειιεε
9911:άιε Β·τοεεεΟΙιεοτιε επι ιιεά άιε εειιοτιιι ιι·ειιε Οειι'ειιιιε·
άει· Ητιι·ετϋετε. άιε εεεμιεει ειιιεε Ε'ιιι;;ετ ειε ιε ‹ιιε Πετιιειιιεε
εε.εειτεε Ιειειιι.:άεειιοοε εεειε1ιι εειιιε ιεεοειιεεει.ιε.. νοιιι Ην
πιεε κι ινεειε εε εεεεε, ννειΙ "Με άεε Μειιε;ειε ειιιει· 8ειιειάε

θοιτ.ιιεΜε; ε.ιιεεειιει ννιιτάε ιιεά εοεειτ Ρε.1ιεειιε νει· Β .Πιε
τειι ειε ιιΙειιε ιιιοΠε ει.οιμιιι·ιι·ιε. - -

Βει άει· Πιεειιεειοιι ι'τεειε Εεει·Ιιει·ι1ι.εε νιεει·ιιι·εεάε
Βιιιι.ιιει;ειι νοι·εε.εάειι ειεά. ννειενοι·τ.ι·ε.,ςεεάει·νετεειιιιε. Πεεε
ννιιτάε νοιι νετεεειεάεεεε 8ειεεε εει·νοτεεεοεεε, άει.8ειε άετ_
Ιιιεειει>ε θε,ςειιά ιιεά εινε.τ εεεοεάει·ε ιιι-ι άειι .1ιιάεε Βετ
ννιεεειιιιιε·ειιειειιιεεεεε άει· θεεειιιεεετεεεει1ε εε.ιιίιε· εειιιεάεε
ννετάεε. .Ι ιι τα ε ιι ε ο ε ε ει·ιιιιιιάιε·ι:εειεΙι, σε ειινε. άιιι·εε άιε
8τειιειιε εεειιεεννιεεειι ω. άεεε εοιεΙιε ΠιεεειΙάιιεςεε Με
8νρειιιε ιιιιά Βιιειιιτιε ειιε:ιιεειειιιιε.εε;εε, ινοτε.ιιι νοι·ιι·ιιεεεάει·
ετννιάει·ιε. άιιεε ειεε εοιειιε 8ιειιειιε Με ει:ιειιι·ε, άεεε ειιιει·
άιε ειωιιιιει άει· ΒιιεΙειιιε εεει· ιιε.ιιιι,ε·Με Εειννιεεειιιεε·ε
ετϋτιιεεειι ειιι·ιιεεειιιιιιιι·εε εει.
Ρει·ιιει· άειεοιιετι·ιτιε Ποιοννεσι ειεεε ιιεετειεεεεεοριετοε
εεε Ονει·ιιιιιιιιιιοι·. άειι ει· νοτ Β ινοειιεε άιιι·εε ειιρετοιοιειε
ι.ιειειιιετ 38-_ιειιτιςεε Ρει.ιετιιιτιεετίει·ιιι Με Βει άει· Ορετε.·
ι.ιοιι ννιιι· άειι Ηετειιεεειάτάει·ιι άεε 'Γιιειοιε ετ.ννεεεεεννιετιε
ννεεεε ειιιει· 8ιιεΙάι·ειιιιει; ειε εννειιιιε18800.Πει· '1'ιιιεοτ »νετ
ννιεάετιιιε ιιιι 8ιεεε νοιι Κιιετεετ ι:εάι·ειιε. ά

.

ε. Με Αει
άι·ειιιιιιε εεεειιιι.ιι νοι·εε Ιιει·ιιιιι νοε Ιιεεε εε.εε ι·εειιι.ε.Πετ
Πειιιιιιε·ενετ1ε.ει νι·ιιι·νδΙΙιε· εοτειιιΙ.
δ. .1ιιΜ: 8ο!! άει· Ατετ άειε Κτεεεεε ειιιιιι·1ιεεεε οάετ
ειιεετιιειιεε ΜιεετεΙννεεεει· νετετάεεε, ι'ει.ι1εάει· Κτεεεε ειεει
άιε ε16ει;ιιεεεειτ.εεε, άιο Οιιι· ειε άει·εετ.ι·ει1'εεάεείζιιεΙιε άιιτεε
ειιτειιειιειι? -

Νεεε ειεετ Πεεει·ειοει: ιιεετ άεε Εξει.ειεειιεε·εννειεε ιιεά άιε
Ζιιεε.ιιιειεεεειειιεε· άετ Μιεει·ιι1ινεεεει· 140ιιιιιιενοτιτιιε·εεάετ
ειπ' σε Ζει·εετειιεεενοτεεεεε. άιε ιε άειι ω· Ριεεεεεε εε
ιιιΙΙιεε ΜιεετεΙννεεεετε ειιιττιιιιάειι, ειι ερτεειιειι. 1)ιεεε ειεά
Ποτε άει· νετεεεεετιεε Ειιιιεεςειιιετιιοάε ειο1ιτ.ειι νει·ειειάεε.
Βιιι ε.εάει·ει· Πεεειειε.εά ιετ άει·, άεεε άιε Ζεεειιιιεειιεεεειιιιε
άει· εεειιιιεειιεε Βειιιεεάι:ιιειιε νιιεεεεει€ ιιεά ειναι· ειιεε άει·
ε” άιε 'ΓΙιετεριε ννιεΙιιιΒ·ειιω”.
Ιει”οιε·ε άεεεεε εεε.ιιιιιι ιεειε άιο Ηετετειιιιεε· ει”ιεετ1ιεεει·
Πιεετιι1ννε.εεετ,σε Με ινεεειιτΙιεΙιειιΒεειιιιιάτεειΙε ειιι:1ιε1ιεε
ιιεά άειιειι άιο ?ειιιει· άει· ειιιιιτιιειιειι ννεεεει· εεε·εεεε. Νε.
ιιιτΙιειι ετεειεειι ειε εκει ειπε Οιιι· ειε άει· εειι·εειεεάεε Ωιιε1ιε
εε1εετ, εοεάει·ιι ειιιιιιεε ειιτ εεεεετεει1ε άεε οιιτοττ.εεειιι. άειι
ειιιιιτιιεεειι Γιι1ιιιιιεεε ιιεά ειιιει· ειιι. Βι·ιοΙε εοιιειιττιτεε.
Η. Εεε: 1)ιε Βεεειιάιεεε; άετ ειιτοειεειιεε Βτοιιεειι.ιε ειε
άεπι 99 ιι ι ά ε ε ε ιι ι· ι.τ'εεεεεΑερει·ετε.

·

Βετ ννεΙάεεειιτε'εεεε Αερει·ει, άετ ιι·ιιεετ εεει· ιεοάετιι
ννε.τ,Μ. _ιετει ει" ε;ιιεε ιε νετεεεεεεεειιι ε·ετιι.ιεεε,εεετ ειε
Πετεειιτ, άεεε ινεεε ετ .ιι.ιιειι ειεει ιιΙιειι εε ει" εεετειιι.εε
Αιιερι·ιιεεεε θειιιι€ε Ιειειει:, εε Με ει· άοεε ιιι εεει.ιιιιιετ.ειι
Ριιιιωι, ννο ινε· ειε ιιεεετετεεετιιιιεεΙι‹·εεε '1'εετειριεΕεεεειτεεε.- Βει άει· οιιι·οιι. Βι·οεειιιτιε ιει. εειιιε Ηειιριεειεεεε άιε ει

εεε Βιιτειι Βιιερεοτοτεεε, ννοάιιτεεάιε Βιιεεε νοπ άειε ειι.εειι
8ειιΙειιιιιῖεετειιεε εειτειιι ννιτά, ννοιτιιτιετετ Βτιιο1ιιεειιεά Ηει
ιιιεε νετεεεεε ε·ειειειει ι.νιι·ά.Νετιιτιιεε ιετ άει· Αρρετε.ι:ιιιειιι
εε1ιεπιειιεεε εεειιννεεάειι_ άε ετ ειι:ετ εε άειι ιεάιιΐετεετεε
Μεεειιιιιιπιεε πειιιιτι, ιιεει· εει ρτεοιεει· ΙειιεειιοεεειεΙΙιιες
εεε·ιιιιι·τ.ει· ειεε ειιι.

8ιτειιιιε ιι.ιε1θ.Οοιοεετ 1898.

.Ϊ σε εεε: Ι)ειιιοεειτιτε ειεεε ειι.εε Μειιιι, άετ ιιεετ εειάεε
Κειεεε 1 ειιι. ετειτε, εοτιεοειε1ε ιιεά ριιι·ιι1Ιε1εε.ι;ι·οριιιεεεε
8ιι·ειι'εε άοτ Πε.ιιι;πιει, άιο ειιεΙιειι Με 8ειιννεεεετεεεειιε
ειιι·εεε ειιεεειιειι: ειε ειιιά εεεεε1ιεε ιιεειι ειεει· ιιεεετεει'τεε
Κι·εεειιειτ. Ιιιι ΣΟ.1ιεεεεε_ειει·εειιιειεεάεε, ννοεει ειεε 8εεινε1
1ιιεε άει· Κειεςειεεεε ειειιτ ειεε·επτετειι εειε εοΠ. Με 8ττει
ι”ειιειιιά ιιι άει· ΑεειιεΙ νοιι 4 νοι·1ιεεάεε ιιεά ι·ει·1ειιί'ειι ιιιιι·
εεε-ι· άιε 8ι.τεεεεειτε άεε Βειεεε: ειεά 3 ειιι. νοιι ειιιιι.ιιάει·εετ
ιετιιι. Με· ιιειει·ετε 1ιεετ. ιιε οεετειι ΒιιιιεΙ άει· Κειεεεεειεε,
ννιιετεεά άιε ιιετιεεε ιιεετ ιειε, εΙεο ιιε ιιιιτει·ιι ΤεειΙε άεε
(ιεετεειιεεεειε ει‹:ε εειιιιάειι. Μεοιιειιιιεεεε Πι·εεειιε, ννιε ειπε.
Αεειεάειι άει· Ιθειι·εειιιε.τεε ννιι·ά ε·εΙεεεεει. Πιο Ι)ιιι,ςιιοεε
ινιτά ιιι ειιερεεεο εεΙεεεεε.

8 τ
.
ε ε ά ε τ: Πεειοιιετι·ιιτιοε ειιιει· Πεειιιε·οοεΙε εεεεεειτε

οεειριειΙιε εει ειιιειε θ Μοεετε ε1τεε Κεεεειι Βει άει· θεειιι·ι
ννιιτάιο θεεειιινιι1ει Με Ηιει:ετεορίε ειιειιει·ειι,ς·ι·οεε,ννι1ει·ειιά
ειεμε άιε Ηι·ϋεεε άεε Κεριεε ειεεε εειιε·εεοτεεειι Κιιιάεε
εττειεετ εεε. Με 1εειιιτ άεε Βτιιεεεε ι1εετιιιι·ι.:ιειάιιι·ειιεειιει
εειιά ιιεά νοιι νετάιιεεερτ, εεετ ιετπιετει· ΗΜ: ιιεετεοεεε:
Ριιιεε.ιιοε εκει νοτειι.εάειι. Πιιι·ειι 1)ι·ιιοε εε1ιεε·ι. εε ιιιεει. άιε
θεεεεννιιιετ εε νετεΙειιιετιι. εεεεεο ινειιιε 1ιειιιι ιιιε.ιι άιι.εει
Κτειιιριε Με. θειιιτεενιεριοειε ειιει6εειι. 1)ιιε Κιιιά ε·ετιειετ
ειπ, Ιειάεε "Με εε Κτει.ιεριεε ιιεά εειιΙιι.Π.τιιειις ειπ' εειιιειιι
Βι·ιιειι.

8 τ
.
ε τ
ι ά ε τ εει;ει ννειιετ ειιιεε νοιι ιειε ετεοεεεεεε 8τετι1ιεε.

ιιοεεε.ρρει·ει νοτ, άετ ειεΙι ιειιι ιε 1Το18·εεειιιει· Οοειρεεάιοειιιιι
ιε άει· 11σιεάρτιικιεειιι. εεννιιΙιτι ειιι.

8 Με άε τ: Βει”ει·ιιι ειιιει· ειεε Ηει·ειοι.οιειε. άιε
8εεΙειοΙι ι.ςειιιιιειιιινιιτάε ιιεά νοτειι€1ιεε εεειει;·.

Βιι.ειιερ; επι 5. Β"εει·ιιε.ι· 1899.
Γτοεεεε Με άεε ιειει·οεερεε.ιε Μεάο1ιεε νοτ. ννε1εεεε
εειιοιι ιπι ι·οι·ιεεε .1ειιτε νοιι Ο ι ε

. ιι ε άετεοεεετιι·τινοτάεε ινιιι·.
ιιεά ε.ιιεεει·άειειιοοιι άεε ειε 22. .Τεεεει· 1899 εεεοτειιεε Βιι1_.·
άετ, άετ εΙειι·ΙιΓει1ε Μιετοοεριιε1ε ιετ. Με Κορεεεεεεε άει·
εειάειι Κιιιάει· ειιιά ίοεςεεάε:

ειιιει·
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'Ι'οσεισι· 85%)10, 11. 84 σει.
8ο1ιιι ει, 8, 8, 27 ειε.
8 ισ ε ά σι· εσιισει.στ,άει.εε άσε Κιεά ειε: άσι· 1ιάσειεεοσσ1σ
οσσιριιε1ιεσοει.εσειτε,ινσ1σ1ισενοιι ι1ιιε ιε άσι· νοι·ιεσε 8ιτεεεε·
άσιεοεειι·ιι·ι ινοι·άσε ινσ.ι·,εεορσι·ιι·τ.ε:σετσι·εσιιιει. 1)ι·σι '1'εε·σ
Με: σε άισ Βεριιιι· άσι· 1άσειει;οσσ1σϋεσι·1σετ.
8 ισ ε ά σ ι· ι·σι”σι·ιι·τεεεεστάσει σιεσε Β'ε.11,ινο σιεσιε Κεσσετσ
άει·σε σε Πτσεσ1ιιεεεσειιισ άσι· Αι·ει σο Με ειιιι.σε €σι·ιεεσε
ινει·άσ, άεεε σε εε σιεσι· 2σι·ι·σιεεεεε άσε εσσιοι·ε1ιε ιεε_ιοι·εεά
άσι· ειιι11ετιεειεε. 30 8ιεεάσε ειισε άσιε Πεειιισ1ιει'ε11σινει·άσ
σε σ.ει11ει·ιενοε ι1ιιιι ειιισι·εεεάσε, ο1ιεσ άιιεε σε άε1ιιε σιιισ
Νεσεε1ειεεε· σιεε·στι·σισε ινε.ι·.
.Ϊ 11ι· ε:σ ε ε ο ε τι ωειιιιιι ιει Αεεε1ι1εεε εε άισεσε ?Με άεεε
σε νει· σιειε;σι· Ζσιι σιεσε Ρε.ιισεισε ιιι Βσεεεά1ειιι·; εσ1ιοιιιιιισιι
1ιε.εσ,άσι· άει·σε ννϋσεσετ1ιοεσΑάσι·ιεεεσ ειεε εσει:σ Ηστεάι1ε
επεσε στ1ιισ1τ,άισ ιιει' 1)ιειι:ε1ιεειιι·ιισ1Έιεε.

Η Β. σε.
ά. Ζ. 8σσι·στει.

1Ισι·ιεισοεισε.

- Αει 1. Με ά. δ. νο11σεάσισεεισ1ι 75 .Τε1ιι·σ άσε Βσ
εισ1ισεε άσι· 1ιισει8·σεΑε8·σε1ισι1εεει.ε1ι, ινσ1σ1ισ
εσειιε1ισε ι1ιι·σι·Κι·εε1εσεεεε1 εε άσε ει·6εεισιι 1εειιιεειοεσε
άισεστΑι·1ειε άσι·Με εσ1ιδι·ι:. ινε ινσι·άσιιειισεει.σεε σιειε;σ
Πιι.ιεσ11ειι),ισεεεε άσι· εε άισεσιεΤει-ισσι·εσεισεσεσιιθσεσεισ1ιτσ
άσι· εσεειιεισε Ησι1εεετε11:ει·ιεεσε.- Βσι· νε. Οοει.ει·σεε άσι· θσεσ11εσ1ιε.ΐι. ι·εεει
εσεσι· Ασι·εισ εεει Αιιάσειεσε εε Ριι·οιεονι· ιε
Κεειιιι ιει εει 5. Με 8·σεσε1οεεσεινοιάσε. Με νοε άσε νει·
εεειεισ1ισε Ασι·ει:σε εεει Βσεισε άσι· Νοτε1σιάσεάσε Β·σερσεάσισ
8ειειεσ εσιι·ιι.81ι?θθθ Με.- Αει 1. Με εφε. άσι· Ο1ισίε.ι·ετ.άσι· Βιεε·Οι·σ1σι· Βιεσε
εε1ιε1ιεισ, Πι·. Α. ιιγι·εεοιν. άσε 25ιε.ει·ιε·σ .ιεΜ
11ιειιι εσιεσι· 1·ιιειιιμωιι ειε Βιεσεεειιεσ.ι·ει,
εσι ινσ1οεστΟσ1σεσεεσιι: άσειεσ1εσιινοε άσε Βιεσεειιεεει·εισε
σιιισ Αάι·σεεσ ιιεσι·ισιοιιι: εεά εεεΙσιο1ι σιε θε.ριεει.1νοε 15ΟΟ
Βε1.άει·εσει·εσει ννιιτάσ. άσεεσε Ζιεεσε ε.11σάι·σι .Τε1ιι·σεει·
Ρι·1ιειιιι·εεε άσι· ιε άισεσι· Με; σι·εσεισεσεσε εσεισιι Αι·1ισιτ
:ιει άστε θσειστε άσε Βιεσεεε1ιιι-8ε.ει1ε.τεινσεσεενσιινεεάι.
ινσι·άσε εο11. 1)ισ Βιιζε.εσεσ θσεσ11εσεείτ ι·ιιεειε‹:εσι· Αστειο.
άσι·σε Ρι·11ειάσει.άσι· .Ϊεει1ει· εσεσειι·ει·ιιι.ς· ιει., Μι. ι1ιε εεει
Βιιι·σειειτ.ι.:1ισάσ ε·σινιι1ι1τ.- Ζεει Νεσ1ιι'ο1);σι·άσε νσι·ετοι·εσεσε Ρι·οισεεοι· Κ σε Ε.) ε -
Με σει' άστε Ι.ισ1ιι·ετιι1ι1άσι·Ρ1ιει·ιεε1ιοΙοε·ισ σε
άσι· ειι111ει·-ιεσάισιειεσ1ισε Ασεάσιεισ ιει: ειιε άσι·
Ζε1ι1άσι· εισεσε εοι·σιιε 1'ι·111ισι·νοε ειιε σιννι11ιει.σεθεεάιάετσε
άσι· Ρι·ινειάοσσει άσι· εσεειιεισε Ασεάσιιιισ Πι·. Νι ι ο ιει
Κ ι· σ. ιν 1ι ο ιν εσιν1ι.ε1ι.ινοι·άσε. Με. Πι·. δ. Α . Ρ ο ρ ο ιν
(Ο1ιει·1ιονι·)1ιει.ισεσιεσ θεεάιάει.ιιι· νοι· άσι· ιιεε1 ειιιιισεεσ·
πιεσε.- Ιε άσι· "πιεσε ινωισ ινει·άσ εε ιΥειεσ1ιειισι· Βσειι·1ιε
;.ισι·ισει;σε Κ1:ιε·σάσι· Κειε'εσ1ισε Βι·εσε εισ):ςσεάσε Με.
σιεσι·ιτ.άσι· ιΥε.ι·εσεειισι· Πεινσι·ειιιιι. .Ϊ ει. Κοεειεειιι εεά
άσε Οιάιεεισι· άσε ιΥει·εσεειισι· Ησι1ιεσε-θσιετ-Ηοεριισ1ε [Π.

8 ο 1 ιιι εε ε νσι·1ιεεάσ11.,ννσ1σ1ισεει.εσ1ι1εειινσι·σε. ειιε11εεο1ιτ·
εσειεσιι. εσι σιεσι· Οιισι·σ.τιοεσιεσ Ριεσστ.ισ ιε άσι· Βιιεσ1ιεϋ1ι1σ
άσι· Ριιιισειιε νση.ιισεεσιιεε εεεσε. Πιε άεε νσι·εσεεσεσ Ιε
ει.ι·ειεσιιτ.εε σει.ι·ε1ιιι·σε, ιεεεεισ Τ Μοεεισ ειιιιισι· νοε Ρι·οΐ.
Μ. 1117ει ε ει1_ισ ιν (ινε.ι·εσ1ιειι) σιεσ εννσιτσ Ορσι·ειιοε εεεεσ
ειεε ινσι·άσε, ινσ1ο1ισάσε Τοά άσι· εστισιισεάσιι Κι·εε1ισε εει·
Ε'ο18·σεστω. Ι)ισ Αεεσ111εε·ισιι ινει·άσε ειιο1ι Αά1ισι·εεε άσι·
Πιηισι·τσε,εε ινσ1οιισεε.εσε άσι· Ρι·οϊ. επεσε. Ε. Η”. Ρε.ιν 1 ο ιν
εεε Θε. Ρσισι·σειιι·ε· 1ιιεεει.ισεοι;σεινει·, νοιε (ιισι·ιο1ιι:ΐι·σι.ε·σ

ε ρι·οσ1ισ ι
ι ειιά άισ Ροι·άσι·εεεεειεςσ άσι· Βι·εσε άσι· νσι·ετοι·σ

εσεσιι Ε'ιεε ιτε Βσει·σεσ νοε 42.000Βε1. εει·ιισ1φσινισεσε.-
Πισεεισο11σεσεάσε Με. Κοεειεε1ει εσεσιι1οεεσιι. ιε άσι·
ο1ιιι·ιιι·ειεσ1ισεΓεσε1ι.ιι.ι.ε1ε1ιει1εάσε Ησι1ιεε·ιι-θσιε1:-Ηοεριεε1ε,ιιι
ννσ1ο1ιστάσι· ι.;·σεεειιισΡι·σισεεοι· 20 .Τεει·σ ι1ιιιιιε ,σ.;σινσεσειει.
σιεσ ο σ ά σ ε ε ι ε. ισ 1 εεεεει·ιεε·σε.- Πσιιι Βιιςεεσ1ισεΛεει Πι·. Ρ ε ε 1 Κ 1 σ ει ιε ιει. σε Ο ο ιι -
σσεειοε ειιι· Ει·ϋ1'1'ειιεε ειε σι· σ1ιιι·ιιι·ειεσιισε

Κ ι ι ε ι ε ι ιι Η ι ει
:
ε σι·ιιισι1τννοι·άσιι.

-- Ήι·.Ε”..1.Τεσ1ιιετοινιτεσε Με ειεε ειε Ρι·ινει.
άοσσιιι. ιει· ρε.ι1ιο1οε1εσεσ Δεει.οειισ σε άσι· ειι1ι
τε.ι·-εισάισιειεσ1ισιιΑσεάσειισ 1ι:ιει1ιιιι·ι.. (ιιι.)- Ο ι·ά σ ε ε ν σ ι·Ισι1ι ε ε ε: Με· 81. Αιιιισε-Οιάσε ε.

Ο1εεεσ~ άσει Μιιε1ισάσ άσε εισάισο-ε1ιιιιι.ει1ιι·υρισσεσεΠοειιισε
ννιτ1:1.8ιεειει·ει1ι Πι·. Ο. Κ ε ε ιι.- Βσϊϋι·άσι·ι: Ζειε ιι·ιι·1‹1ισεσιι 8ιεειει·ετε- άσι· ιι1ισισ Αι·ει: άσε 1ειιιει1οιν'εοεσιιΜι1ι1ει·ειει·Ιειε Μσε1ιε.ιι
Πι·. ν. Β ει ι ε ο ιι ειιά άσι· ΠοεειιΙιεει. εεά Ορει·εισιιι· άσι·
8ι.ετάειι-1ισιιισιιιεεεεϊι ειιι·ιε1ισι·ειΒσι·Βο1ιινσετσι·ειιι Οάσεεε,
Οι. Κ ο 1 ε τ ε ο ε σ ιν ε ει. 1σιεισι·σι·εεισι· νσιεεεσ1ιισάιιεε εετ
σι.ε·σεσεΒι·ειισ1ισε.

-· νσι·ετοι·εσει 1
) Αιε 4
. Με ιε Με” άσι· άοι·τιε·σ

Δι·ει 1)ι·.Λε σεει ν. 8 1:οι'1“ι·σε;σε εε 85. 1ισεσεειε.1ιι·σ.
Αεε Ειν1εεά εσειιιιιε. εσεο,ε· άσι· Ησιει)εσεεεεσεσ εε .1ε1ιισ
1888άισ Βάι·εστσι· Πεινσιε1τιιτ, σε ινσ1σ1ισι·σι· ειεε άσε θειι
ά1εει άσι· 11άσάισιεινιάιιισισ. Νιισε ·Βι·1εεεεεε άσι· Πιστω
ινιιι·άσ ιιε .Ισει·σ 1891 1ισεεσι· ειεε εε1ά Με ρι·εστιεσ1ισι·Απε
ιιι Βιμ εισάσι·. νοε νι·οσι· ισάσσε 1897 εποε Με” ιι1ισι·εισ
άσ1ισ. Εεεε ιιε Βσει·ιι1',σει σιιεσεσε Ησιιε ειι ει·ιιεάσε, εετ
ειε Ησι·εεσε1ει.ι·εσιεσει Ιισεσε σιε _ιιι.εσεΒεάσ εσι·ι>ιισι.- ε)

Ιε 8τει·ειε Βεεεε ειε 29. Αρι·ι1 άσι· άοι·ιι€σ 1εεε_ιεει·ιε·σ8ιεά1:
ειεε .1σεσ. ε ε θι·ειεοινε1ει σε Αρορ1σκισ Με Α1τσι·νοιι
70 .Τεει·σε. Με· Ηιε,ε;σεσεισάσεσινσ.ι·σεσεισ11εειε σεσιιιε1ιε·σι·
.Τιιεεσι· άσι· Ποι·ρεισι· Πεινσι·ειι.ϋ.ι, σε ινσ1σ1ισι·ει· ιτε .Πι.ει·σ
1858άσε Αι·ειέζιεά σι·1εεεισ. 8σιεσε Ι)ισεει εσεεεε σι· ειε
Μι1ιι11ι·ει·ει:εσι νσι·εσεισάσεσε

Τι·ιιιΒισει1ισι1σε,
εει1ιιε ιιιεετ

1881άισ 8ιεάτε.ι·ειεισ11σιε 8ιει·ιι_ιε ιιεειι εε, ννσ1σεσ σι· 38
.1εεισ ιεεσεσεεει εει. Ζε81σισ1ι 1'ιιεε·ιι·ι;σει· ε1ε Λεει ειε
ιι'ειεσεεεεεσ εεά σε άσι· εσιετ1ισεσε8σ1ιε1σάεεσ1εει. - 8) Ιει
Ε'1σε1ισεΙννιιιισιν (Θεων. 8ισάΙσσ) άσι· Κι·σιειιι·ει άσε Κειιει.εε
ιιεοννεσεσε Κτσισσε νισωι- 1ιάσ.1ιεσ1ισινεει ιιε 88.1εσ
εσεειεει·σ. Ι)σι· νσι·ετοι·εσεσ, ινσ1ο1ισι·ιιε .1ε.1ιι·σ1869άσε Οει·
εεε ιε Κισνν ιιεεο1νιι·ισ, εετ Με Με δ!) .Τειει·σΜε Κι·σιειι.ιετ
ι”ειι81ι·τ.- 4) Ιε .Τε1ισάστ ι”ι·ιιεστ·σΡεειιεει·ει: ιε θεσιειιτσννο
10οεν. 11ι1οε1ιειι)Νι1εο1ει Κοεειειεοεσνν, 89 .1εει·σ ει,
ειε Ρ1ιτειειε. Πι· ειε εσιεσ Β'ι·ειιιιειτ. 2 Κιιιάσι·ε ο1ιεσ_ισΒ·1ιο1ισ
Βιιιεισεειειιισ1 1ιιετσι·ιεεεσε.- δ) ιιεά θ) Ζε ινισε ιει Αρι·ι1
Μοεει Οι. Κει·ιε, σιε 1'ιιιεστσι·Αεειετσει 8 σ ε ιιι ι ι σι·'ε ,

εεά Πι·. Ο. ιν σε ε σε, Αι·ει ειε Ιισορο1άετ.1ι.άισι·Κιιιάσι·εοερι
ει!. ινσ1ο1ισεσιάσ ιε Βι·ίιι11εεε· ι1ιι·σι· Βσι·ιιΓεεάισειιεσιι σιεσι·
άιρειεσ1·ιεσ1ισεΙιιι'σσιειοε εεει 1)ρισι· εσ1”ε11σεειεά. Πι·. Κε.
ι·ιε εσ.τισειεε ινε.ει·σεά εσιεσι 1ε1ιεισο1ισε·1·ειιιιιιιισιι νοι·άε1ι
ι·σε σιεσ Βιρ1ιτ1ισι·ισ-Ιεϊσσειοεάσε 1.ει·νειι εεεσεοεσε εεά εεε.
άισεσι·Με; εε άσε 11'ο1,σ·σεάσι·εσ1εσεεε 1σιάσε.- Αιε θ. 18.)Με ιει άσι· σεσιεε1ιε·σΡι·οϊ'σεεοι· άσι· Ρει1οεο
ρ1ιισσε άσι· οι·ρσ.ισι·Πεινσι·ειτ.ε.τ,ινιτ1ι1.8ισειετιιι1ιΠι. εε ά

ινιε· ειιιι ιε ιισ11. εσι άσει εεσε άισ 1)οτειιισι·Ιιάσάισιεσι·άσι·
.Ηι1ιι·ε5.εε·σ1844-1868 Ιιοι.ι;ι1:εεά ΡενσεοΙοεισ εσειιι·1ι1ιεεσε,
ιει Α1ισι· νοε εεεσεε 89 .1ε1ιι·σεεεε άισεσιε 1ισ1ισεε·σεοεισάσε.
Πσι·1·Ισιιεεσεεεε·σεσ ιει 55 .Τε1ιι·σ εε ε ε τσι·ει·οσεσ ε

ειε Πειι·σι·ειιειεισ1ιι·σι· τ1ιετιε; εσννσεσε - ειε
εσ1ισιισεΒσιερισ1 νοιι 1ισεσεε1ιι·εί1:εεά θσιεισειι·ιεσ1ισ ιε σο
1ιο1ισιεΑ1τσι·. σ- Βσι· οι·ά. Ρι·οι”σεεοι·άσι· Ηνεισεσ 1)ι·. Βι·ιν ι ιι ν ο ε Β ε

ιεει·σ1ι εε Κ6ειεεεσιε ιει ιε 81σισεσι· Εισ·σεεσ1ιείι. σε άσε
νσι·ετοι·εσεσε18:01'.ινοιιιι ε εσ1 8ισ11σ ειισε θϋιιιεε·σε νσι·
εσ1:ει:ννοι·άσε.- Πω· Ρι·οι'σεεοι·άστ Ο1ιιι·ιιι·εισ Πι·. ν. Ησι ειο 1ισ ιει: σε·
1εεε1ισ1ιεσιεσε 25_ιιιει·ιεσειΥιι·1ισεε ειε Βιι·σστοι·άσε·ΙΞι·1σ.ιι€σι·
Πεινσι·ειιιιιε1πεε1ισε1ιειιεσεειπε Ε ε ι· σ ιι ε 1

1
ι· ε σ ι· ά σι· 8 τ ε
. ά 1
:

Β ι·1 σ
.
ε ε; σ ε σ ι ε σ. ε ε τ. ινοι·άσε. (Α11ε. ει. Ο.-Ζι8.)- Ζειε Νεε1ιίο18·σι·Με. Πο ει1ιοτε'ε (άσι· εεισε Ιεεε

ει·εσιι ι1εσιεισάσ1ι)ειιι'άσιε Ε σ ε ι· ε τ ε1ι 1 ά σ ι· Ο σ ε ε ι· τ ε -
1ι111'σεεά Ονειι.1ιο1ο8·ισ ε ε άσι· άσειεσεσιι Πει

ν σ ι ε ι ι ιι ι ι ε Ρ ι· ε. ε ιει άσι· 1ισιισι· άσι· ει·ε1ι.1ιο1οι;ιεσ1ισε
Κ1ιει1‹ ιε Εσιρειε. ΡΜ. σκιι·εοι·ά.Ι)ι·. Μ ε κ 8 ε. ε ε σ ι· εστεΐσε
ινσιάσε εεά εει. άσε Βεί' εεε·σεοιιιεισε.- Βισ Βσνε1σι· 8τεάινσι·οι·άεσισενσι·εε.ειιε1ιιεε εει 1ισεσε1οε
εεε, άσι· ιε Βσνε1 νοε άσι· σει.1εεάιεο1ισεΒιιισι·εσεεΐι εε εσ
ει·ιιιιάσεάσε Αεει.ε1ι:εει· Αιιεει1άιιεε νοιι Ησεε ει·
ειεε σιεσ (ιισιάειιενσιιτιοιι νοε σοε Βε1. εε εσινι111
με, _ισάοσεεει.σι· άσι· Βσάιε,σ:ιιεε·, άεεε ιε άισεσ Αεετε1τ.(Βσ
ε.ιιισεάσ εεε άσι· Ζεε1 άσι· Βιεινο1ιιισι·εσεεΗ άσι· διεπει Βσι·ε1
εεΓεσεοιιιεισε ννσι·άσιι.- 1)ισ 1ιι·12ιιιάιεσεσθοιινστεσιιισιιιει·σεισι·ιιε,ε1ιει, ιι·ισ άσει
<Ρι·ιε. Πει.» ιειιε·στ1ισι1τινιι·ά, σε Βεεσι·εοιειειεεάισ εεεσινισ·
εσιι, άισ Βεειισισ ἰιεσι· άισ θσιετσεεεεεεσε εε εε
ισι·ειιιιεσε, ινσ1σ1ισνοε άσε Ιιειιάεσ1ιεΗειι.ι·ετσεε.εϊ νσι·ε.ε1εε
εεε;; άσε 11ν1εεάιεσ1ισιιΕε.εάι·ει1ιε-θο11σε·ιειιιειιιιιςσεισ11ι.ινιι·ά,
ειισ1ιάσιιιάσι· 1σιεισ Ιιεεάτεἔ εσ1ιε.εει1ισ1ιάισ Πι·ι·ισ1ιιιιει; ιιιεετ·
Ι.σιιάσε-Ιι·ι·σεεεετε11: εε· 1.ιν1εεά εσεσε1οεεσιι 1ιει.ισ. Πισ
Βεεει·οοιεειιεεει·σ σο11σεΑεει·άιιεεε·σε ιι·σΡισε, άεεε άισ “εεε
εοι·ισ.εισιιΚι·εεεσε εε σιεσει νσι·σιεεε.ι·ι:σιι Τσι·ιειιι κει· Βσ
εισε1:ιεεεε άει·σε άσε Αι·ει ιεε θσεισιεάσ1ιεεε ε·σει·εοετ.ννσι·
άσε. Πσεσι· σε ειεε ιι·ειιεροι·τιιι1ιισσε Ιι·ι·σε 1ιεεσε άισ Οσ
ιεσιεάσνσι·ινε1τειιεσειειιεά1ισ1ι άσει Λεει ει6,ε1ισ1ιεινο11ετε.ε·
άιιι·σΑεεεεσε εε ειιισ1ισε. (Νοι·ά1ιν. Σκε.)- Ιε Πσιιτεο1ι1ε.εά,ινο εσι·σιιε νισ1 Πιτ Βιιεεσιι1ισι1ειιιιισε
εσεεεε ινοτάσε ει, εετ εσιισι·άἰιι;;εάσι· Βσισ1ιετσιε;εεεεσοι·άεσισ
ιιεά (ιι·οεσιεάιιετι·ισ1Ισ Γι·σιεσι·ι· Η σ 1 ε ε Η ε ι· ι· ε ε ιι σ ι ιε
11ι1ισιε1ισεεσειεε ιιισεσε Ζννσσ1ι 3 111ιοιισε Μει·1ι εσ
ερσεάσε.- Αιιι11.1ι1ειε.8ι. εσε;ιεε· άισ ιεσάισιειεοεσ ΚΗ·
ειε άσι· 1ισιεει€σι· Πεινσι·ειτει: άεε1Οθ_ιιιει·ιΒ·σ
.1εει1ειιιε ιει·σεΒσετσεσεε ιει: σιεσει Ε'σετεστ, σει'
ινσ1ο1ισειάσι· εσε;σιιιι·ειιιεσ Πιι·σσιοι· άσι· Κ1ιει1‹ Ρι·οϊσεεοι·
θει·εσ1ιιεεειι άισ Ρσειι·σάσ 1ιισ1τ.Λε άισ Ρσισι· εσε1οεε
ειεε άισ Βετειι11εεε άσι· Βιιεισε άσι· νσι·ειοι·εσ·
ιισε Κ1ιει1:σι· Ρι·οι'. Ο. Α. ιΥιιεάσι·Ιισ1ι εεά Ρι·οι'. Π.
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Ε. Ψ ει.: ε ο ι· ιει θει·εοε εεε Κι·εεεεεεεεεεε Ζε 8 ε. .Τε.ο ο ε.· - Πει· Ρτοιοεεοι· άει· Λε οεεοι1εεε‹1ε Πι·. Τε. Ακεε ε
Γειά ε. Βοεεοοειεε ιε άιε εεειιοε εει «ΚΗ ε ι ει: εεε
ΕΕοεεεεε1εεεει· τι” Αεεεεεοι1εεεειο» Ζει· Πετιπ
εεειΖεεε· εεε Ηοτειιεεεεοι·ε Με. Π'. ν. Ζε ε ε ε ά ο ι· ειπε
ει·εεεε.

ζ·- Αιιεννει·ει;;ε Αοι·Ζεο,-ννεΙοεο εει. ιιι Βει·1ιεω.
1ιιι1εοε,.ινοι·δοε

επείεΙεεεε,
εεε ε ι·Ζ ε1ιεεε ε Ο 1ε ε ν ο ε

Πε ι·Ιι_ε (Οεεει·εΙ οεε1, Βιεεεε,ε· νοε εει· θεοι·εεεεετεεεε)
ειιι·ε1ι ιει·εεΒοειιοε Ζε

εοε1πεζ.
Βοι 1εεεει·ειε Αεε`οεεεε1εε

Με! εεε' ΠιιιεεεΙι οιιιο ειοεει.ε ιιι·εο νει·εεΓο1,ςι.- Πει· Β σε ι· ε ιι ε μια ιε άεε νοεεει· Πιιε,·ξει·εεοιε Με 1
ω· ° ιεεε ειοεε _ιεεΖεινιοιιει· εεε Βρι·ιιεε1ιιι εοιεοι· εεεΖω ιειεοει

ρ;εεεε1ιεεεΨο18ε-θοενει·εεειεεεε ιιεειοι· νι·ειιει· εει ειοε.
ιι6ι·ιι1ιοεο 'Ι'εειΙ εεε Βεεειει·εεεεεε Κι·ειεεε
εο11 εοεοε εει. νο11εεεειιιε· νοιε Βοοτειιε ετει·ιιΤω ννοι·‹ιεε
εοιιι. ιτε 8εεννι·οεο1εο1ιεε Κι·οιεο ε11οιεεεε εε πιεσε
εεε Βει·ιο1ιτοε@με 10,0008οοι·εει1ει·ειιεε.- Πιε Εορι·ε, Με". εε εεε1ιεεεε ειεεεει ειεεει· εει·
εειοι· εεε 0ι·οιεινοεεοι·ε εεε Εεεεεε οοεετειιι·ε νεοι·‹1εεΜε,
ει εεεε εοει-«Ψοετοτεεεεγ ννοει.ει1ω εεεει·ειεεε ειιο1ι ιε εε
ιιετω Βενε1εει·εεεεεεειο1ιτειι ειιι',εεει·εεεε. Βιεε Βοειεεεει'τειι
ετει·ιιοεεε άεει Πεεει·ιεοειεε :Με Εορι·ε εε1ιεειοεεεοε 8ε. Ρε
τοι·εειιι·ε εεει·εε1ιε εεε ιε Οοε ο τ.εε ιετ. οιε Κοειι1: εε εει·
Εεμι·ε ει·ει·εε1α. Ιε εει· Νε1ιε εεε Ποι·ιεε εεε. εεε εει· Βε
Ζιι·εεει·Ζε Ιινο1ιε εεε 1ερι·ειιι·εεεο Μεεεει· εεε οιε ΜΜ
ο1ιοε εεςεει·οιι°εε, άει·ω Εεεε ειιιε οειεοεΖ1ιο1ιοει, ε.. ειοπω; ιεο1ιι·ι εε νει·εειιιοεωεε εεεεννοΙιετοιι Ριιεεεεε 1εεεε
εεε εει· εει·ε·1ιοε ιειε Εοεοεεειιετο1ε νοι·εοι·Β·εινει·ιιεε.

Η
Β ε ε Ν'ο ε ο ε ιι ε ι·. νοε εει· «Αεειοεεεεο11εεεείεΒε‹ι Νοεοε
Με», επ. Κιιι·ιιιτοοεοτεε εεεε, Εεεε εεε Ζει· Βει·ιοεειΒιιεε·
εει· ιε Νε. 10 ,εεετιιεεεεε ΝοιιΖ ειε ιε Νι·. 38 εει· Α11ε·.ιεειι.
Οοειι·εΙΖοιεεεε ει·εοειεεεεει· Αι·ει1ιο1Ζε, ‹ιω ινε· ειει· εε Λεε
Ζιιε ιορτοεεοιι·εε:
Νεεεεεει άει· ει·οεεε Βρι·ιιεο1εει 2. Με” ε. ε. ειοι·ε·εεε εε
Β·οε 91/εΠει· ε·ειιιι'εει, εει· Αεεεε1εεεεοιε εεεεε1εοε εεείοι·εε
ννοι·ιιοεεει· εεε ιεεοι·εειε Ζινει θεεεεεε εεεει· Πιεροι·εεειοιι
ιιοι·ε οοΙοεεε1οι· 1νεεεοι·- εεε Κοε1εεεεει·ωιοεςεε ειιε,ςοιοεε ι
εεεεε, εεε ιεεε ειε 11 σε» 80 Μιεεεω εεε Β ι·ιισ1οιινεεεει·εε .

εεειεε εοιιινεε1ι ·
ε·ε11οιιιιεεεεεε. Πε εει· Βριειιεο1εει εεεο1ιοιεειιεπι Αεει1εεε

°

ιιε11ειεε;εεε ιεεε άεει εεεεεεεε Αεεει·εε1ι
"

Βοιιι·Ιοοεο ει.ινε 50 εει. Ι.ιει'ει·εΙε άιε Βοε1οεεε

ειιιε ιεεοι·ειιειιι·εεεε ε
ιειε Βρεεεεεε· εεεεεεεε: ιιοι·εο1εεει·ιο1ε,·τοεεεε 2 Βεεε‹ιω 20
Πιεεεω. Πιο εεεεεεεε ιο1ι;εοε ιε ιιιιειει· ειιι·Ζοι·οεΡειιεω Με
Ζε 56 Μιεειοε Ζινιεοεεετε.ειε, Με οι· εοε1ιοεειιοιι εεειιτι ι ε·
εεειιοεε εεε εεε Βοιιοε εεε Βεεειεε εεινε. 80 εει. 1ιοο1ιεο
εοοειε.
Ψει·ειοι.ι,·ε ιετ άιε @ε ο11ε ειεειε1ε, εοε:1οι·εεεοε
άεει εοΙοεεε.1εεΑεεει·εεε εει Αεεειιιεο εεε Ποιεεε εεεω εει·
εε1εοεεει· Ζειεινειεο εει· Κοε1εεεειιι·ειιεει·ει·εοε, ννειοεοι· εεε
11'εεεει· Ζε άεει εεειιεεεοε $ρι·ικιοΙε ει·ιιι€ε. Πιεεε 1Βι·εεεει
ειιες1ιεεειοεεε Βοεει·ιι1ιι,εεεεεε, νι·εεε ιεεε εοειω1ιε, ιιεεε .
άιε ()εοΙιε εειε ιει·ει· Βι·εοει·ιιιιε· ιει .Τεει·ο 1801 Με Ζε ιιιι·ει· ,
εειι€ιΙει;;οε Ε'ε.εεεεε; εεειε ιε τιιεεοι·Ψνειεο ιεεει·ιειεειι·εΜε ι

εεε ιιεεε εει· εει· Ποει εεε εειιιεε Βιει·ιοΙιειιεε·εε εεε νει·
εεεεεε ΑιιεΠεεεϋι1ειιεεεε εεε ετε.εκ1ιεε Αεειιιοεεοε εεε
θρτειιο1εεεεει-ει, εεο1ιιιειε άει· ι·οε;ειι·οοιιτεΑεει-ιεε άει· Κοε
1οεεεετοΙιει·,<;οεεε11εει.
Πε ω· Βρι·ειιο1εεοε άεει θεεειΖο εει· 'Γι·εε1ιειε ειιει1ιεεεε,
ε·οΙιεε Με Με» ειοεε οι·ϋι·ιει·ε,Με 1εεεοε εεοε .1ειιοτειεεε
ποτε εειεε Αεειε1ιτ, εει· ιεϋειιεεε Με 1ιιει·ιειεεεεεει.ε1Ιοε,εεεε
εει Βρι·ει1ε1ειοεε ειιεεε1ιο1ιεεεεεροι·ι·ε πετάω ει, εσει1ετε
ιιεεε νοε Αεεεειεε εεε Ποειεε 1ειιιεΙιο1ιοιιιε Μεεεεεεειε ,ιεε- .
ττοε'οε"Τε, ινε1οεε εοιε 1801_ιεεω Βοεεεεεειι Νεο1ιειιετε,ε·
Ζινιεοεεε οιε εεε "Με Πει· νυι·Βωοειειοε εεε ειιά εοοεεε·1ι

ι·οεεεε Ειεοεοκι·ιι Ζε ι·ειει,ιζειι, εεε :ιεεε ειει·εει εει· οιε Ζε
ειιιετ1,ε·εεεεεε”εεεεε, Με ει· νει· ει.ε·ε 10 .Ϊειιι·εε εει Βορε
τεεει· εεε Βρι·εεε1εεεειεε εεεε Τε,ειε ιιεειιεοι·ει·οο1ιεε εοειειι
εεε εεε, οεεο ιιεεε άεει θρτεεο1 ιι·ιζεεε1ειε Νεεειεει1 εει·εεε
εεεεεεεεω ιετ.
Πιο Βεειιιιρι.εεΒ·. (ιεεε εει· Βρι·εεει ειιι ει·ιετω 'Ι'ε,ε·οιιεεε

Λ

οεεερι·οοεεειιοι· Βοννε.εεει·ιιεε άει· Πιεεοεειιε ιι·ιο‹ιει· ει·εοειοε,

ΐ.Δ1ι112ΠΝ111Ξ1Ν
ΞΕΙΠΒΒ. ΑΒ.'1' ννοι·ιιοε ιε εει· Βιιοεεεεό.1εεε νοε Κ. Ε. ΒΙΟΚΕ1Β ε.ΗΞε. Πεεει·εεει·ε, Νει·ε1η-Ρι·. 14, εοε·ιε ιε εΙΙοειε- εεεεεειεεε. εεεοεοοε-0οειρεοιτειι εεεοεοτετεεε.

17'0Π

.Β . ΕΕ..(58) 20-0.

_
1
νετεεεεεεεεεεε1ε 76, 'Ι'οι1ει;οεοι·εεε28.

εεε πετάω εεεε, εει εεε $ρι·εεειεεεειε νοε άεει ιιοεεεε1οιι
1

-

εεινιιτ-εειιΑεετει.τ
Π

Πιτ Με,εειι-, Ι)ειτιιι- εεε δεοεικνοοεεοΙετεεεεειεεε

Ρτο1. Πε. Βοεεεεειει εεε Πι·. Με. Ριειονν.
ΒετΙιε 117.,Κεει8ιε-Αιιεεεεεεει·εεεε 29, εει '1'ειοι·εει·εεε.

επιιιοι·ερι·ιο1ιεΒετειιοΖε εεε '1'1ιεεεεε1ιεε.Πει· 8ει·ιιιιο1 ει·εοειοε
εει εε1εω .'Γε,ε.;οεε.εε 2 Βτεεεω 20 Μιειιεοε Με", Με εει·
εοι·ειτε ει·ινε1ιεεεε. εεε άιε ει·εετιιεειιοιιε Βτει·1ιεεεε Λεε
11εεεεευνεπιε οι·Ζιο1ε,ετοεΖιιωι άιε εεεΖε Πει.εεεεεε ει·οοεεε
ννει·, εεε ιι·οιΖάοει εε «Με Κεεε1εε ιιι άει· 1ε'ιεεεεε.11εοΤε;;
εεε Νεο1ιε εεε ειεοι· εεει·1ιοε Πειερΐρεειρε ε;ορειεεε .Με
Πει· ι'τιιΙιει·εΖιιεεεε:1 εεε θρτειιε1ε ινει·‹ιο ινιεεει·εοι·εεεεο11ε.
ιιοισειιειεω εε1εε ινιεάοι· ειιε ειεει· Ρεειρε εεεεεοε;εε ννοι·‹ιω
ννε.ι·,εεε ιο εεει·Ιιει· εεε εεεε1εεεάο1· εεεειερε ε·ιιιιιε, ιιεειο
εεει·1ιοι·εει· Βρι·ειιεΙ εεε εεεεο ετϋεεετε ν17εεεοι·-εεε ΚοεΙοε
εειιι·ε-Μεεεεε ννιιι·ιιοε εεεεεεεειε,· νοει Βειιει·οιιι· εεε εεε.
1ιε1ιεε Αεεεεεεεεεεεεεε εεεεεεεοεεεε; ε1εεεεε ε·ει·ιιο εεε
Ρειερω ειει;εει.ε11εεεε :Με θεεε·ι·οιιι· ννιεειει· εεειει·εε. εεε

ι·οετ1εεεεεεεεεε, «Με ει· ιιι εοιεοει Βεεειιι ενε11εεεεε ειοι1εε
εεε ει·εεεε ιιιι‹ι Ζιεοει».
Βει1ιεειιε·,εε εεε εεεεεοε Μεεεεεεεε ινει·ι1ε οιε ενεεεει·
ι·οιεεεεειε ι'εεεεεεεε1ιε,πιο ει·Με” εοοε ειειεε1ε εεοεεεεεεε
ειοι·ειοεννει·, εειε1ιοε Με Ζε 50000 Εκει· ιε άει· Βεεεεε. ινε
ι,ςο8·εεΜε εειεε-ε 1Βι·ρ,·ιεει€εειειιει· Με Ζε 80000 Ειεοι· ιε εει·
8εεειιο ει·ιειειο1ε ε·οι·‹ιοε Με. -+ Βιε εοΙοεει· ενεεεει·ι·οιο1ι
εεεει νοε 1200000Ειι.οι· ιε 24 Βεεεάοε εει ειεοι· 'Ι'Ιιει·ειει·
εεε11εεεε.. ε1ιεεεεεεΙιοε εεει·ι·ειο1ιειιεεεε1ιοε,εεε εΙε εεειι
εοεϋριιιοε Ζε εοΖειο1ιεεε εοιε. Πεεε Με εοειι 1ιιεΖιιϊιιἔοε.
Μ” εει.ει·ειιιι εει· νοι·εειιιεε εει· Αι·εοιεεε Με 'Ροειρετεεει·
ιιεΖεεΙι,<;οΜε1ε εειιιεεεεε ειιά εεεεε οοεεεεεε ,ςειεεεειι Με
ιιεεε άιε ΖεεεειειοεεοιΖιιεε άει·εε ΑεεΙγεεε εεεεε εενει·εειιοι·.ε
εειιιετΙοε ννιιι·τιο,εε εει·εε ιιιεε ινοε1 Ζε ε11εοιειρει· ε,·ι·ϋεεεει·
Βετεειεεεε ιιιεεεε. ι- ΠιοθεεεειιεεΖειι1εοι·Κι·εεεεειιιεοε οινιε
ιιοεριεειοι·ε Θε. Ροεοι·εεετεε εεει·εε· εει 8.111ει
ε. .Ι. 7692 (68εποε. εΙε ιε ε. νοι·νν.), άει·εεεει· 1512'Ι'γε1ιεε -
(22 πιω”, 059θγριιι1ιε - (0 πω.), 00 εεεεεωε - (8 ειοει·).
109 Πιρεεεει·ιε - (8 ειοει·), 80 ε1εεει·ε - (7 ιιιοιιι·) εεε 49
Ροοεεεει·εεεε - (1 ιεοει· εΙε ιε ε.» πω).

Μοτεε1ιεεεε-Βε11εειε εε. Ρεεετειοετεε.

Πι· Με ννωιιε νειε 2. Με 8. Μει 1899.

Ζειε εει· Θεοι·εείε11ε:

1) εεεε θοεοε1οοεε εεε Α1εοι·

ΙειθεεΖεε:ἑἑἔ·Ξ·ΞΞΞΞΞΞΞ°ἔ°ἔἔ
_____`==η>-ε›-εω>εωι·ε›-ε>ε>-εε.=
Μ.ε.8..·τε··τεεεεεεεεεεεΦ"°“ω3ΞΞΞΞΗΣΕ'Βο
361276 68713860 97 11181859 68 46 52 4288141

2) εεο1ι εεε 'Ι'οσιεειιι·εεοεεε:- '1"γρε.οιιεεειι. 2,Με. εεε. 27, Γοει·ιε ι·εοει·ι·εεε0, 'Γγρ1ιεε
ο1ιεοΒεεειιιιειιιε,ε,·ιιει·?αει 1, Ροοεεε 1, Μεεει·ε Θ, Βο1ιει·1εοεθ,
ΠιεΙιεεει·ιε 11, Οι·οιιρ 1, Κοεο1ιεεεεω 10,0ι·οερεεο Εεεεω
1 εεεΖιιεεεεε 80,Βι·γειρε1εε 8, Θι·ιρρε 4, Οεοιει·ε εειεειοε 0,
Βε1ιι· 2, Βριεειειεε1ιε Μειιιε,ε,·ιειε Ο. Αειιεοι· θο1οεει·1ιεεειε
ειειεεε 0, Ρει·οειειε εριεειειοε 0. ΒοεΖει·εεεεοιι 0. Αεεει·ειι Ο,
Ηγει·ορ1ιοειε0, Ριιετρει·ε.11·ιεεει·0, Ργειειε εεε Βορειοεοιειεό,
Τεεει·ειιΙοεο εει· Ειιει,ι·εε 02, 'Γιιεει·οε1οεο εεεει·οι· 0ι·,<ξεεε20,
Α11‹ο1ιο1ιειεεεεεε ΠοΙιτιεει ει·ειεοεε 14, Εεεοεεεεεεεε1ιο εεε
Αει·ορειε ιε1'εεειιει 41. ε1ετεετειιεεωι1ιε 27, Κι·εεεεειεοε εεε

--- ~-:`-Σ~_ὲ· -

+ Νεεεεεε 8ιεεεεε εεε νει·ειεε 8ε. Ρεεετε
Μπεστ Δοι·ετο: Πιοεεεεε εεε 21. Βοιπε. 1899.
+ Νεο1ιεεε 8ιεΖι1εε άεε Πεεεεοεεε ει·εε1ιοεεε
7ετειεε: Μοεεεε εεε 27. Βερεοτεεει· 1899.

1 Πι. :εεε εεεεεε ν. 8ειιοννεει
ι
(ΒροοιεΙει·ΖεΠε· Ηε1ε-. Εειιεοε. ε. Ηε1·Ζ
ει·ειιεο, οτειιειι·ε ιιι ε. Βειεειοι·-δειεοε
. 1899 ε. Βε‹1 ΒΒΙΟΗΕΝΗΔΕΕ (Βεχει·ιι).
1 θρι·ιε1ιει·εεειεοε. (76) 3-3. -

εεε!. ε. ειιιεειι
1

Βεει Νεε1ιειττι. .



]!·"ζ

Μπι Τιιιι!ιιι-Βιιιιϋπειιι ι
ι τι Β 6 πιο ο η.

εο!τ.διιΙιτΙιιιιιόοι·τωι ΒοΒιιιιιιω πω! Ιιοι·ιΠιιιιτοΙιεΙεεο, ιι.ΙΙιαΙΙιωΙι-ειιΙΙιιΙεο!ιο ΤΙιοι·ιιιοιι
ι$3-Β'7° Ε.) ΚιιτεοΙιτιιιιι:Ιι ιιιιιιιιιετΕιι·οο!ιοιιΜΣΙιτοιιιΙ Με Βιιιιιιιιι ΜΜΜ.
Π0τν0ττ88οιΜ ιιιιι·οιι ιιειιιο ΥΠι·Βιιιι8 @που θιοΜ,ΒιιοιιιιιιΜειιιιιε, Ι.5Πιιιιιιιιςοιι,

ΠοιπιιΙ81οιι ιιπά ιιιιάει·ο Νοι·νοιιΕι·ιιιιΕΙιοιωιι; νοιι ;!3ιιιοιι6οιιι Βι·ιοΙεο »οι Νιι.ι:Ιι
Μ·ιιιιΕΙιώωπι Με 8οΙιιιεε- ιιπά ΗιοΙικιιιισΙωι, ιιιιοιι Κιιοοιιοιιιιι·Πο!ιοιι,Βει θο1οιιΙιειοΙ
118ΙιοΠ.οιιαπό Υοι·Κι·ιιιιιιιιιιιι8οιι.
ΑΙΜ ΔιιειιιιιιΠο ω·ιιωιιι πω! Ή'οιιιιιιιιμΒοετοΙΙιιιιςοιι Ιπιεοι·ι;ι @ο

Μ) 3-2· ετΜτ. ΒιιιΜ1ιεροοτοτειτ ιιι 'Ι'ορΙ12-8οΙι6ιιιιιι ιιι Β6Ιιιιιοιι.

Βε‹1 ΚιεεΠιεθτι
Μ. 4. ιιιιιεειτ'ε Κιιτ!ιειιιι πιτ Ηιιτι!ιτιιι!ω* ιιι=ιιιο======Μ

ΑιιοΙι ιιιιιΙει·ε Κι·υ.ιιΙω, ᾶἱο οιπο ρΙιγιιιΙιιιΙιεο!ι-ιΜ.τοι.ιεοΙιεΚαι· ΙΜΒ8Ι1 ά. Ιιιοιιι,ι;ειι
ΩιιοΙΙοιι εοΙιι·ει.ιιο!ιοιιινοΙΙοιι. ιιοινιοΒοοοιινεΙοεοοιιιοτιπω! Ει·ΙιοΙιιιιεεΒοάΒι·ίτιεο.
Μιάου ΑιιίιιαΙιιιιο. 8σι·ιι·ίΙΗΜι;οιιιαΙινΜιιοΙΙο ΒοΒιιιιι6ιιιιιι;. Ρι·οεροσω ι;ι·ι:.ι.ιιι.
*σ ΒιοΙιε: Πεειιι8οιι πι: Ηοι·:ΙιτειιιΜι νοιι Πι·. δ. Ι.οιιεεοτ.
νοι·Ιει8·νοιι ΨοΙιιΙιοι·8οι·, Βια! Κιεε1ιιειιιι.

(65) Π-Β.

Και. Βειισιι.ΙΛιμ. Π. κακο.
ιιιοσι.εοΙιν. ιι. @οιι νται·ι:ιιοΜπι. Ηοτι·ι.°Βιιοιιι·ιιιι·
Η0ωΙοπ. Ψο!ιιιιιιιςε·ιιΓιπ1οάετιΜάι". 8σΕιιιοΙΙιω

οι ωοιισιιΜ" ορια

Μ: πι.Βει·ιιιι-8ιεειιΜιιιι 5 διά. ΒΔιτιι›Ιει··-Ψει·Μιι‹Ιιιιιπ
ΜΜΜκι” Βιοντιιιι··.Ριου. ει”. τιωιωιωιι·ωιι·-ηβεεειιιιι

@Α Μη ο θή/8ΓΠ)8 Ηθ2|ου8ίσΧί

ιι
ι Μ! Κιεειιιιμιιι,

Η: Καμπ», Βιιι·ιιι- ιιπά ΒιοιΙ'ποο!ιεοΙΧτειιΙιο, Ι·'ιΜΙΜΒΙ8ο ιιπά ιιι άετ· Ει·ιιΕΙιι·ιιιιι;
Ποι·ιι!ιμΚοιιιιιιωιο. θι·δεειτοιιπω! 1ΠωετοιιΜιιιιιιο!ι 8·οιο!ωτοεΜΜΜ" :ιπι ΡΙιι€πο

θεόΠ'ιιοτ νοιιι 1. ΑΡΝΙ Με 15. Οοι.οΕιοι.
Ρι·οερεοτει ιζι·ιιΠε.
Βι·. Ρτο1Ιιοττ νοιι

Βο11Ιοι·1ι.

Σ

Κιι=ιιι=ι Π· °·Βι:::.°ιιιιιιΨι
Μι· 1ιΙ:ι.Βοιι-ιιπά Πιιι·ιιι!ει·ιιιικΙιώτοιι,ΡοΜειιοΜ (Βιιιϊωιι.ιιιιμΚιιι·οπ ιιιιιοι· θι:οΠ'
ινοοΙιεοΙοοιιτι·οιΙο),ΠιιιΙιοωε, «Μα, Ποι·ι- ιιιιι1ΝΙοι·ωιΒι·ιιιιΕΙιΜωιι, Νειιι·ιιεΗιο
πιο (ΠιιεΗιιιτοιι;. ΒιιιτιοΙιιιιιις Μ» ΕΙοιαι·ο- ιι. ΗμΙτο$Ιιετιιμἱε ιιι ειΙΙειι Ροι·ιιιοιι

θεσΗιιετ Δρι·11-Μιιυπτ. Ρτοεροετε.

Ι

(60) Ι8-6. Βι·. Ο. Βιιιηιοι·.

ἴ

ι

ι ” π
ο Πιο ΗωιριιιιιεΙιοιι: Θεοι·8-νιΙ:

8 Ι Η η ιοι·-Ωιιο11ε ιι.Ηο1οιιειι-Ωιιε11ε

ο ιιιιιτὶ.θα Ιιιιιι;0ΜΗΜπιπτιιιιι·ο!ιΝικο
ννιι·Βιιιι€. νει·ενιιιάΙ8θ8 9?4,2θθ
ΡΙειωΙιειι_ Αιιε Ικοιιιει· σει· @που

Ιου πετάω διιΙιο έεννοιιιιοιι;Με ιπι ΗιιιιτιοΙ νοι·ΙωπικτιειιτΙο8τ188?.Π. ΨίΙά11:18ετ
8818 πι. ..κι Μιιιιιι.Ι. ειπα πω ιιιι1681ιοΙιοε Ρωιι·ιΜΒ. 8ι:Ιιιιιιωι ετιιιιιι. ΑιιΪΠΔΒ8Π
Με: Με ΒιισΙιιπά ννοιιιιιιιι€οιι ιπι ΒιιόεΙοδιτΙιο.ιιεε πιω ΒΙΙΙ'ΟΡΜ80ϋΘΠ Η0ἴΘΓΙΘὸἱ€Η
Με 1ιιερεοτιοι:ι άεπ· νι7ι1ε1ιιιιεει· Μιιιω·ιι1φιο11ειι Δοι:ιειι-Θεεο11εο1ιιιΕτ.
(?8)!2-2.

Ρτσααι2.9 πω( δθί6' πα2απεΙ.9 επτα!28 Με Ηπα.

ΡΑ8ΤΠ.|..Ε8 νιοι-ιν-ετΑτ
Βοτι1ιοτιε άὶ9εετιὶε.

οοινιυπιινιεδΐιοι-ιν-ετΑτ
ρουτ ρι·έρετετ εοὶ-τιιιἐιτιε Γεειιι εΙοειΗτιε ςχε2ειιι=ε.
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νοιιι 20. Μει.ἰΜε ειιιιι Ι. δορτοιιιιιετει.ο.
ρπιοιιοινο Μι Πι

Κετιιιιπεττι
Βι·. πιω. ΠΠ: Βοι·ι;.
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ΒΑΝΑΤΟΒΤΠΜ
πι!ι Ροπε!οπ

ιι
ι

ΕΕ!!!!!!Ε!!, Βιιι!ιιιιιιιιιιιιιιιι!, Π!ιιιι!ιε!πιιιιι:!ι.

!!ο!!- πω! Ρ!!ειι;πειππω!! ΠΜ· !·)τ!ιο!ιιιιι;ε!ιοι!!!τ!“!!μο.Ποσοιινιι!πεσοπΙοπ
πι!!! ο!ιι·οππιο!ι Κι·ππ!ιο _!οι!ετΑπ.
ΒτὸΗι11111ἔ !ιιι Με! 1898.

Απ! ω" !ιετι·1ιο!πιιειιΡιιιι!‹ω ω. ()πτοι·ιεε μι: πιο Με!! πι!! ηι·ιιπιπι
Λιι!ι!πιπ! Ματια!!Μπι ιιπ ΜΜΜ Βιιιιιο Με ννοι·ιοιι. ιιιπ ω” νοπ π”
Ψιεεεπιπ!ιπΓι ειπριιι!ιΙειιωι ρ!ιπ!!!!!ει:!ι-!!!!ιι!!π:!ιιιιι!!ι!!πι:!ιιιιιιιι·ειεπ>!ιεπ.!π·ιι!η!ιπι
ι!ιιππο!ι!ι!ιιπ· !!ι!ι·ι!!ιοιπιπ!!ι!!"πιιπ!!!(Ζππάει·επει!ι. Νικου!. ΕΜιι·ιι!ιπ8ιιιι-πι!

!ι!πιιιι-ιιι!ιπιπιιιιιιιιιιιιιι!!π!ιιΚιιιιιιπ·ιι(!!!οι:!ιιειι).!!!ιιιτπιπππ-πι! Βιιιιιιιιιιι·Ιιι!πιιιιι!!!!!
ιιιι!Τιππιπιπιιι(π. (ΜΜΜ). 8ιιιι!-,ισΜιιιιπιιιιιπι! πιιιιι·ιιι:!ιιιΗΜ πω. Μιιι!ι!!ιι!ιιιιιιπ!

Βι·οε80ιιιπιιιιι!πιι8ι:ιιιιιπιιιιιιιιιι.- Ή'επε·οε!;.ιπ!οπ
Πππιιιιο!!ιιι.ι· ιιπ πω· Αιιιιιιι!ι ΜΜΜ!!Βιιιιιιι·πιιιιιΠαπ!! ει!!οπ ί5ειιοπ πω,

"ιιιπ Ετ!ιι!ιιιππ!!ιιιιιιπ Βοοιιιοι· πω! ν!Ηι!άσει8.ιιό.
ΑπΓιπωπεπιιιο πιαι!ιο!ιο Βε!ιππτ!!ιιιιι; ιιιπ! Πε!ιετνι·πο!ιυπες.
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'Έει!ιπιιί! ΡτοειιοοΙο (δπ! Υει·Μι!!πιιε

8ι!ειπι “πως Κα! Με 10. 0ο!ο!ιοτ.- Ρι·ιπμιοπιι: 16-18000.°

Ε!. ΕΕ!
9-Έ-ιςΡι 3

ΕΕ!

ΒΕΔΠοπω- Βιιππον.-ΑΙιεπϋ.-Ε!εειι!ι. π. άειι Ε!!2ιιεεε Βετ!!ιι-Ηἱ!‹!εε!ιο!ιιιἔΟϋΙπ-Ρπτἰε.
Μιι.!ιΙ-' Ποοι·- π. Βοο!!ιΕ:!οτιτιοε!ειιιειετΕιπι·ιο!ιιιιιι€. ΙπιΒ!:-π. Τοττιι!π-Ιίππιτ2 πι !ιοι·ι·Ι.
ΜΑΜ. ΠιπςεΒιιιια. Ποπ!! Κιιτ!ιιιπε.

- Ιπιινπ-Τεπιιιε-Ρ!Μπο, 'Γ!ιεει.ιει·,Β!!!!ο, Βειιτιοπ.
(5ε!ειιιοπ1ι.επ Ξερει!π. Ηεο!ιοτο!. Ρι·οειρεοτεάιιτο!ι ΡΩΜΗ. Βτιιπποπ-Β!ι·οοϋοπ
ιιιπ 5-2.

· Ϊ

---
ιιι ι.ιιιιιιιι

ΡΓοτ:!·ιοἰιτ::Υἰ!ἀϋειτ!. 80!ι!Ν8Γ2Μ!!!!.

ννο.τπιπποΙΙοτι πιἱτ πειτπι·Ιιο!ιοτ, άετ ΒΙιιτννϋ.ττπο

άοε π1οπεοΙ1Ι!οΙιεπ Κϋτροτει ειιι€οι1ιοεεοποι Τοτπρετε.τι1τ.
Ε!πιο!- πω! π!σεο!!εο!ιειΠε-Τ!ιω·ιππΙ-!!!!ποτ!π οππι!'οτ!π!ι!οιιΒ!!πιιιοπ. !νειιτοτε
Κιπιπ!ιτε! ε!π‹!: Ππιπρϊ- ιιιπ! Ηε!εει!ιι!!.Μι!ει·. !!ο!Ι€γπιπιπι!!ι. ΒΙε!ιω·οι!ιετιι

ρ!ο. Μειεπιι2ο.
Ι.!Π·"!'ΙΠΙΒ0!!Τ. 4ΒΟπι. ει. π. Μ. Ηεττ!!ο!ιο 'Γεππεπννϋ.!όοι·, ννει!άινο8·οιιιπ!
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!!οτο!ειπ. Ρτ!νπτννο!ιππππ·. ί. ΑΙΜ Ήιτ!ι!!!!π!εεο. Ηειιψτεειὶεοπ

8.8ΠΖωι Ρι·οερεοιε π. πω!. εει·νϋπεε:!ιωΑιιει!ιππϊι. ι!πι·ο!ιι!!ο νοιι Με! Με
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1Υο1ιιιονοιι μια ω.
Ψ. θ. 9. ΕΜΗ. .Η Μ., 8.

Μ. Ψοετρ1ιει.Ιοιι.
1ιι

Βι·ιιοι.
ω.. ιιο1τ.18.1ιι·.”

.
. . τ.ιιιειι!.ΒιειιιΕι6ι·ς,

ῖ
Βιιο!ιιιιι!ιι!!-Βτωηπιιιπ

81'.ΒΑΡΗΑΕΙ.·ΨΒΙ11
οιιιρίο111οιι Με τοιι1ε.ο1ιοει, Κτϋ.ϊτιεοι:ιάοε αυτ!. άιο

νοτάειιιυι:ιε ΒοΕ6ι·άο1·ιιάοε πικαπ.
Πιο Βτοεο1ιύτε Μπι· ε1ειι ιπι 11Ίιιτοι· Ουτ

$11ΝΤ·ΒΑΡΠΑΒΒ·11Ε11
Με ΝειΙιτιιιιεε-, ΚιιΜτιΒιιιι€ε- ιιιι‹1 ΕΙειΙπιΝ.τοΙ

όεε Ποοτοτε τ1Θ-Β8ττΘ,
ννιω έιιιί νετΙειιι€ειι νετεειιιτ1τ.
1'οι·211811ο1ινοιι θεει:1ιιιιιιο1ι.
Α ιιΓΙιενι·ειΙιι·ιιιιε1111011Ρ ιι ε το ιι ι·'ε

ΜοιΙιοτ1ο.
211ΜΒΜ Μι Με» 1ιεεεει·οιιΨωιι1ια1ιόΙΕ.,
ΑΡο11ιοΒοι·-ΜεμπιτιοτιΜιά Δ.ροτ1ιοΜπι. ` '
Οοιιηιιιι;ιι1οιΙιι Πιι 0οΒιι1ιι1-11ιιμΙιειο ϊ η.. 08ιι 1”:ι1οιιω(ΙΙι·6ιιιο) Ρι·ειιιςο. 5.0............Με5.,..Ν.ω.·ᾶω
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ΚΙ1011 & 9ο. 01ι0ιιι.Μπιι., ΙιΙΙΙ19918'81191θ11 @ο

. ε1ιι ιιειο1ι :Μπι νει·ΐει1ιι·ειι νοιι
ΡΜ. θοΜΙιε1ι, 1·Ιο1άεΙΙιετ,ς,

(Κ110ΙΙ) άειι·ςοετοΙΙιο Τιιιιιιιιι-Εικοιεε-Υει·
ΜιιαΙιιιι€_

`
νω.1ιθιωθ.

,,!Ιο1›ει·‹1ἱεΉιι·ΚιιιιςάοεΤεπιπει!ϋϊπϋει Βω·πικι·ειπΚ1ιο11οιι6ετΚιπάοι·“
νοιι Ν. Ι). ΩΠΝΙ10Β11Ψ, Ρι·ιι·ειττ1οοειιτειιι άει· Κ. Βιιε.ε. Μ1ΙΜιι-ΑΙωάοιιιιε

(Π]ετε!ω]ειΜετ1121ιιε.1897,Νι·. 1
).

Βιο1ιο:ι.ιιι:1ιΜε νοι·ϋ11”οιιιΙιο1ιιιιιςειιΜιοι· 'Ι'ιιιιιιιιΙΒιιι νοιι:
ΡΜ. θ. 1'ιοι·οι·ιΙΙ, Ηοιόε1Βοη.·, Ρι·ιπιειι·ιιι·π ν. Ειιι;οΙ, Βι·ϋτιιι,Κ. 11ο!ιιιρ!ο1.
θτττιεεΒιιι·ε;,Κιιικ1ει·ειι·ιπΗ”, ΑιιοΙιοιι, ΠειιτεαΙιε ΜεάΙο1ιι. Σνοτ:!ιοιιεο1ιι·1Γτ

18915.Ντ. 11, 95, 50; 1897. Νι·. δ
.

·

Ιο1ιτ1ιγο1-Ειπο188-1Τοι·Βιιιάπιιε.

Η θεεο1ιιτιειοΚ- ιι. ἔοτιιοΙι1οεε5Π!)
Ιο1ιτ1ιχο1-Ρτε1ρειτειτ.

Βιε1ιο ‹Υνι·ειτεο1ι›1997,Νι·. 89, ριιἔ. 1184.

Βοιιάοι·ειΒάι·Πο1ιοειιι' Ψιιιιεο1ι 2
.1

Ι)ιοιιεωτι ι1ιιι·ο1ιΜε Ηοι·ι·οιι:
(Π) 28-8 Βοο1ιοι· & θι·ιι1ιο, ΒΙ;. Ροτει·εΒιιι·Β. Η. απο Π., Μοε1αιιι.

!-
1

Μιά πιἱτ Ει·ίο18 ειιι€εννειτιάτ:
Με Ρι·ειιιοιι1ε1όειιιιιιάΟΜοτοε.ο,ω θιοιιοι·ι·Ιιοο,Μι 1ίι·ιιι11ι1ιοικοιιάει· Ηειιιτ. τ1οι·νει·
άιιι1ιιιιςε- ιιιι‹1ΟιτοιιΙειτ1οιιε·θη;:ι.πε,ω Βιιιιςοιιιιι11οι·Ιιι11οεο,1181Ηε4.1ε-.ΝΔεειι· ιιιι‹1
Αιι€ειι1ειάειι. ω”. Μι οιι€.2ϋιιτ11ιο11οιιΜιά ι·Ιιοιιπι:Μεο1ιειι ΑΡί'οστ1οιιοιιΜΜΜ· Απ,
τ1ιε1Ιειιι Ε'οΙ;;ο εειιιοι· ι1ιιι·οΙι οΧροι·ιιιιοιιτοΙΙειιιι‹1 Μιιι1εο1ιοΒοο1ιαο1ιτιιιι8·οιιοτινἱο
εειιοτιι·ει‹1ιι‹:ἰι·ειι‹1οιι.εοάιιτινοιιιιιι‹1:Μπι :ιτ:ιε1τ5.τειιΒἰἔειιεοΙιιιι'ιοιι, ειιιάοι·ιιτΙιοι1ε.τ1ιιι·οΙι
εειιιο Με Βοεοτρτιοιι 1ιοΓϋι·άθτιιάειιιιιι @η θτο1ΐινοο1ιεο1ετοιεετιιτ1οιι 1νιι·Ιιιιιι;;οιι.
Πιε: Ιο1ιτ1ιγο1-Ρτάρειτειτε ννετόειι νοιι Κ1ιτιιΚοττι υπό νιεΙετι

Αετ21:ετι ειιιΓε νν2ιτιιιετο ετιιρίοΙιΙετι ιιιιε1 ετοΙι1:1τι υΠωθ.81ωω

·

εοννίε $ω(ιωθιω ΚτειιΚετι1ιέιιιεεττιιτι ετἑὶτιὸιἔοτιι Οοϋτειιιο1ι.

4

ννιεεειιεο1ιειί'εΙίο1ιε Λ1)113Π(111111€θΠ Μια Κ)'ΗΤΗΥΟ1ι ιιε1)ε'τ
-
Βοοερτίοτιιιο1τι νειεθιιόετ €τειτιε ιιιι‹1 ίτειιοο ω..

ΙΜ 0ιι..ιι..ι.... ο
ι

θ
ε

Ηθιτιειιιἰ & ο
.,

11088.απ. (ΗΜ. 15ΗΜ! 1899τ.

111.29ιιι δε. Βειιις.

Π. ΒΑι› ΝΕΠΕΝΑΗΕ
ρτειοτἰοἰττ

:Οι 1λΐ111ι. Νιοε.εοιι.

ἔ ./ Θ) π
ι..ι.ι

“ ' -
= -.Η: α:
α:: ΕΕ.
. ει:α.

Ο” 1ιοετο,.Π1818.ΠΖ“>"188Μι· Νοιι2ο11.Πι·
@άσε Απ” μιιεεωιι1, ι..ΒιιΖι ί'01εοιιι1ε.

Ει€ειιεο1ιΜ”ιειι:

1
) ΜΜοε Θοειο1ιιεΙ'οΙε1. 2
.

ΜΜΜ 1'οι·8·ι·ϋε
εοι·ιιιιι;, δ

!)

ι·οι·πἱ1€Ιἱ‹:1ιεΠο11181ιοΗ.ἀω·ηπιι ειιο1ιάει· Νιιιιιο ,,Ι.1οΜειιιι·1ιοΒιιιοοΙοεα,

ζ,ϊ:νιπιιιιιτι··.
Πιο 8ΙΒιι:ειιάοιι ΒιιιιιΙωτο άει· εοι;οιι.
”8ειΙοεεντοϋ·ε1ιιτ1όιιι·οΙιιιΜι·οιιοιιι.ΟοιιΙειι·
Βιετειιιο Ιιι νετ1ιιιικ1ιιιιε.πιιι ΒΜ1εκ1οιιε
ρι·ιειιιοιι ιιιιοΙι ,_Ρ0ΚΒ0" εττειο1ιτ.
,,8811ο8ΜΠεΚ“ Με 'Ι'1ιοιιιοι·;;Ιιιε,Ι·'ο1ι1
ειοο1ιοι·,Κι·ιιιιε1ιιο1ιοι·,Μιιι·ιιιος1:ιεΜε. Με
Με ννειϊωτε νοι·1ιτοιιιιιιε ΒΜιιιιι1ειι.
Βιιι (Παειπιιι 12-Γιιι:1ιοι·ΨοιΉι·ϋεεει·ιιιιι;
1ει ιιιΓοΙρ;ε :κήποι εο!ιι· ετιιι·Κοιινει·ι;ι·δε
εει·ιιιιε νοι·2υ;;εννε1εοευ Βειιιιτ.2οιιιιι ΜΙ'
«ΜπιΡει1!ειι, πιο ιιι ει·εωτ Μιι1ο Με Βι
1ιειιιιειι ιιι ιιιεΙιι·;;ι·οεεειΒιικι'ει·ιιιιιιεοιι ιιι
Γι·8.,<;ο1ιοπιιιιτ.Ά Ρι·ιι1ε 100 ΚΜ.
Βἰιι (ΗΜ ιιιἱτ.9-Ι'ιιο1ιοι·1'ει·8,·ι·δεεοι·ιιιι8·
κι Βοεοπι1ει·εοιιιρϊεΙιΙοιιεινει·£ΙιΜ· 110180,
11ΙιΙΗ11ι·,Μειι·1ιιο,ΙΙιιιιιιοιι, Βοειιποιι στο.-1 Ρι·ο1ε 88 ΚΜ. -
ΒιιιοοΙο πιιπ 9-ίιιο1ιοι·Ψοι·ει·ϋεεοτιιιι€,
οἰςιιει: 81011εοινοΙιΙ ΠΠ· πω...» ιι. Βο1ειι,
Με ειιοΙι ευ ΜΙΙ1151ι·-ιι. Μιιι·ιιιο2ποο1ιοιι,
ΠΠ· Παει!. 11οιιιιοιι,Β.οΒιιι1οιι ιιιιι1@Μπι
Μάθιου Βροι·1. - Ρι·ο1ε 75 ΕΜ. -
Βιιιοο1ε πιιπ 8-Ιειο1ιοι·Υοι·ει·έ$εεοι·ιιιις,
σώμα εισ1ι, εοιιιει· 1ιειιιιειιιειιΗαιιάιιιι1ιο
"θεου, 1ςειιιΖΜεοιιάει·ει Με Βιιιιιοιι;;Ιιις
Μι· 'Ι'1ιοιιτοι·ιι. Β.ο15εετα.- Ρι·ο1ειΜ! 11Μ.
1ιι Μ. Ρεϊοι·ε1ιιιη; ειιι 1ιιιΒοιιω".

0ριἱΚοι· Η
.

8ΤΒΑΠ88
27, Βο1εο1ιιι_ξει11Ιοι·81ιιι_1.·ι,27,

8·εεειιιιΙιει· άει· Βιιεειεο1ιειιΗειιιάθΙε1ιειιιΚ.
ΝΒ. .,8ΜΙοεειι·ειι“ 01ιΠ8 θριο,ςεΙρι·1ε
ιιιειι ινει·‹1ειιΜε ΒΜιοι· 2ιι 8

,

10 ιι.19Β.Μ.
ι·οτΙαιιιί'τ, 1

ο ιιιιο1ιι1ει·Ηι·ϋεεοό. οιιιωτικ,
ιιι 8τιιι·1ιοιιΙ.οι1οι·-ΕΙ.ιι1ε ΜΒΜ Β.1οιιιοιι
ιιιιιι ΠιιιΙιΞἱιιΒοιι.
Α1ιιιιιιιιιιιιιι ΒιιιοοΙοε. νοιι 15 Με 85 ΒΜ.Μ θροοπι1ρι·ο1εΙιειοιιιιτ1Βοεο1ιτοι
1ιιιιι;;ιιι ι1ειιτεοΙιοι·ιι. 1'ι·ειιι2ϋε1εο1ιετδρι·ει
Μπι 1(θ81.8111-1'θ1.τ ω.» 1-1. ι

Δι1τοπιιοιι νοιι άΚ1°8.Ι11(Μ1Ρί168'01°111ΠΘ11ϊ

Βο1ινιιεει.οτ Μπα Τειιιεειιιι, ΗοιιοικιΠ
προο11.ιι. 186, πια. 19. .

11οι·ιιιιέιξε1ιιδ·11τ.1:1ιι ά οΗ 11” ε
ι ιι ιι οι?

ή
Βιιο1ιότιιο1ιο;Μ ινιωιωιω Κειι1ιειι·ιιιοιιΕ. 15
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Π!. !!ε!!ο!!' Ι!!εεεε!!.
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8ο ε!! εεε!! ε. - Πει·Α'Ι!οε!!εεεεεεεμ·ο!εΜε!!!Βεεε1η,ε6,8 Κο!. Γ!!!!!εε.ε!!τε!.πω!!!εεεεε!!!!εεε!!ε!!ε!! !!!οΒ!!ε!!!!ε!!!!!!!!!ἔνοε Κ. Σ!.Β!οΙ:ε!·!!!!!ε!!!·,4 πω. Γ!!! ο!" !!ε!!!εΜ!!! Με!. Ροετεεε!.ε!!ε!!ε;!ε !!εε πιάστε!!$!:.Ρετε!·ε!!ε!·ς,Νε!νε!!γ-Ρ!·οερεετΝ Μ, ε!!!!ε!!!εε. -1Ιζε. !;!!!εο!·η!!·.ε
Εεε!!,ε!·ε20 !!!!ο!·Ε!!!!!!·!!ε!!,ΙΟ Πε!·Ε!!ε!!!!!!!!!·Ι!ο!!.Π!!!Σεεεεή,Ιε!μΡ:·ε!εεονν!εο!!ο εε!“!!!ε!!ε!!!!ε!!!οε!!εε!!8!!ε!!ε!!!!!!!!!!ε!!ε!!Βε!!Με!!! Με!! ε!!
!!!!·!!!ε3πω! εεερο!τε!!εΖε!!ε !!!Ρετ!!ε!!Π!Κορ. ο!!ε!·35 Ι)!”ε!!!!.-Πε!! !!εε ε εε ο!! !

!! Ι τ ε Π! Ι! !·ε!!εε ε !!ε!!οετε!!!·!)!·.Βε!!.ο!!Ψε!!ε!!!!Ι!! ς!.Ρε
Δε!!πε!! πετάει! 358ερε!·ΔΜΙ1$!!εο!!!τε!·οτ!Ε!εο!ο!·Ε!!!ε!ει!εεεο!!!!!.-Βε!·ε!!ε!·Ε·'Ρεεε!·ε!!!!!·ςε!·Βε!!ε,Ρετε!·-Ρε!!!!!οερ!!!!!ε!! !·!ε!!!:εε θρ!·εε!!
Βε!ε!·οτε ννε!·οε!!Με!! !!εε! ΜΒΜ! νο!!18Μ!. ρ!·ο ΒοΒε!!!!ο!!ο!·!!·!. ετε!!!!ε!!Μο!!!!!8.Ι!!!!ννο!!!!εε!! Ι·"!·ε!!!!ενο!! 2-3 ΠΜ.

θ!. Ρετε!·ε!!!!!·8, (3. Με!) 22. Με!

ι !!!ε!!!!! Π!. Οι!!! ΙΙ'ε!!·ε!ε; Β!!! 'Ι'!!ε!·ερ!ε !!εε Π!ε!!ε νεε!!!εε!! εε!! !!ε!εε!·Γο!,εεεεετε.ε!!ενοε! !!!!ε!!!ε!! εε!! ο!!!!!!!·ε!
εε!!ε!! 8!.εε!!ρεεει. - Βε!ε!·ετε: .Με Α. Αε!!ε!·εο!!: Κ!!ε!εε!!ε Βεο!!εε!!ιε!!.ε;ε!! !!εε! !!!ε !!!ε!·ειε!!!!εο!!ε Εῖ!ενν!!·!!εε!; !!εε
<ώο!!ο!!!γ!!!!ε»ε!!! Μγ!!!!!!ε!!!,εεε!!! Βε!!!·ερεε!!ει!! Κε!!!!!!!!εε !!εε (!εεεε!!ετε!ο!!!νεο!!εε!εε!!! !!!εεε!· !·εε!!!!!ε!!:νει· ει!!! ενε.!!!·ε!!!!
!!ε!·Βε!!ε!!!!!!!!!.ε:ε!!! άο!!οτ!!!!!ε εε!! ΤΙ!γ!·εο!!!εε!εε!ε!.!εε. - Βεε!!ε!·ε!!εε!εε!! ει!!! Βεερ!·εε!!!!!!ε·ε!!: Ρ!·οΐ. Π!. ε. Εεε!! ε:
Βε!!!·!!εε!!ε!» Ηε!!!!εε!!ε. - Ρ!·ο!”.Π!. Ο. Ηι!ε!!: Ατ!!!ε !!εε !!!!εεετε!!Ε!!!!·εε!!εεεεε !!εε Αεεεε. !!εε!!! ί!!·!!!!!!!·!εεάει· Ρετ!!ο!οε·!ε
εε!! 'Ε!!ε!·ερ!ε!!ε!εε!!!ε!!.- Αεεεεε εεε !!εε Ρ!·οκο!!ο!!εε !!ε!· !εε!!!ε!ε!εε!!εε θεεε!!εε!!ε!'! εε Βο!·ρε!:. - Πει· ν!!
1·εεε!εο!!ε Αε!·ειε-Πο!!Ε!·εεε Πε Κε.εεε. -- νε!·π!!εο!!!εε - Μο!·τε!!!Με-Βε!!ε!!ε 81. Ρετε!·ε!!!!!·εε. - Αεκ-!!εε!!
Με Τ!!ε!·ερ!ε !!εε !!!!:εε νε!!!!·!οε!!ε!!!! εε!εε!· !!ο!εε
εεε!!!!!!!ε νο!!! !ε!ε!·εε!! εε!! ο!!!!·ε!·ε!εο!!εε 8!!!ε!!!!!!!!!!!.

νοε

13!·. Ο!!!·! !!!!εεε!ε,
Βεε!!.εε!·ε!!!ε!· Αεετε!!. Γ!!!

Πεε·εε!!!·:!ε!!ε
!!! Β ε! ε Κ 3 ε ! ε· ε -

Ι! ο !· ε (ΙΝ εε!Γε!εε).

Πεε ε!!!·οε!εε!!ε Μεεεεεεεε!!ννε!· εε!!οτ! !!ε!!εεε!.!!ε!! εε
!!εε νε!·ε!·ε!!ετε!εε εε!! !!εε! ρ!εο!!εε!!ε!!.!!·ετε εε!εε!!εετε!!
Ετ!!τεε!!εεεεε. Ι?νεεε ν!! εε τ!·οτε!!ε!ε !νεεεε, !!!ε Βε
!!!!ε!!!ε!!ε !!!εεεε Ι.ε!!!εεε εε!!! θεεεεετεε!! ε!!!ε!· ε!!!εε
!!εε!!ε!! Ε!·ο!!ε!εεε εε !!!!!ο!!εε, εο εεεε!!!ε!!!. εε Με!!! !!!
!!ε!ε θ!!ε.ε!›ε!! ν!!εεε!!!.!!ε!!Νεεεε Ι›!·!εΒεε εε !!!!εεε!!, εεε
!!ε!·ε νε!! ν!!! εε !!ε Η!ε!!!!ο!! εε! !!!ε τεε!!εεεε Ρο!!!
εο!!τ!!τε !!εε ΟΙ!!!·ετε!ε, !!τε!ο!!ε ε!ο!! !ε εεεε!ετ Ζε!! εε!
!!!!!!!ε! ννε!τε!·ε θεε!ετε !!ε!· Με!!!ε!ε εεε!!ε!!ετ, Γ!!! ε!ε!!!

!!!!!!ν!ε!!!!εετεε!!!εε, εε! Θ!!·εε!! ε!εεεε!· !!!·Γ!!!!!·ι!ε8εο!ν!ε
εετε!· Βετ!!ε!!ε!ο!!!!εεεε !!ε!· ε!!!εο!!!!!ε!Βε!! Ιε!!ετε!.ε! εε!!
Ξει!!ε!!!! εε εε!εεε, !νεε !!!ε !ε!ετεε Βε!!εε!!!!!εε ε!!! !!!ε
εε!· Ιίτε.ε!!!!ε!!ε!”ο!!!!!ει! !ε!ετεε νε!·!ε!!ε εε!! νο ε!!! εεεεε
!!εε Μεεεε!· !!εε (!!!!!·ε!·εεε εε!·εο!!εε!!·ετε!! Με!.

Με `εεε!.ε Τ!!ε!·ερ!ε !ε! !!ε!!εεε!!!ε!! !!!ε Ρ!·ορ!!γ
!!!!!!ε. Ι.ε!!!ετ !ε!!εεε!! ν!!! εεετε!!εε, !!εεε Με, εεε
!!εε Π!εεε νεε!!!εε!! εε!!!!!!;, !ε !!!εεε!· Βεε!ε!!!!!!ε εε!
!νε!τε!!! Με!!! εε ν!ε! !ε!ετε!! !!οεεε!! Με ννεεεε!!εεεννε!!!!
!ν!!!·ε; !!εεε !νεεε ε!!! νοε !!εε !!ει!!εε.!!εο!!ε!! Με.
εεεεεεε!!!ν!!!·εε ε.εεε!!εε, Με εο!ε!!ε εεεετ!!!εεε νετε!εεε!!
νοε Ι.ε!!!›ε, Β!!ετε!!!, Ε'Ιε!εε!· εε!! Αε!!ετε!! !!ε
εο!!!·!ε!!εε ε!ε!! εε!! εε!!οε !ε !!ε!· ΠεΓε!!εμ!·ε!!!ε ε!εε Β.ο!!ε
εε ε!!!ε!εε !!εε!εεεε, εε!!! ε!!! εεε!! Με ειπε!! !!!!·εε!.ε
!!!ε!!!:!!εε εε!!!εετ !!!ε !!ε!ε!! !ίε!·ετεεεε !!ε!νο!·Βε!ι!
ίε!!ε!! Π!εε!·ε εε ετ!!!!!!!!!ε!!, !ν!!!!!·εε!! !ε!!!!εο! !!!!!·ε!! νει·

!!!·εεεε!!εε!! !!εε ε!!εεετεε !!εε! !!ε Μεεεε (Με !!ε Πεο
!!ε!!ε!ε) θεεο!!!νετε!!!!!!ε!!ε !›ε!!!ε!.μ ενε!!!εε !!εεε. Ζε ετ
ν!!!!!!εεε !νετεε εεε!! !!!ε !!!ε!!εε!!εε εε!! τε!!ετεε!οεεε θε
εο!!!νε!·ε, !!!ε εε !!εε Βε!!τετε!! Βε!!ο!·εε ει!!! εε! !!ε!·

8!·οεεε!! νε!·ε!·ε!!ε!!ε !!εε !!! Βε!!ε ετε!!εε!!εε Ι.ε!!!εεε
!!εε!!! !ε Βε!!εο!!! !!ο!ε!!!εε. Βο!!ετ υν!εεεε ν!! εε!· εο
ν!ε!, !!εεε εε νε!·εο!!!ε!!εεε εεεεεετ!εεε!!ε Μο!εεειε Γ!!!

!!!ε ΙΞετετε!!εεε !!εε !!εεεεεεεε!!!ν!!!·ε εεε νοε !!ε!!εε
Αεε!!!!!ε εε!! Ω!!!ο!οεε, εο!!!!ε ε!·οεεε Β!ετνε!·!εετε !!!ε

!ν!ε!!!!εε!εε ε!ε!!. εε!!! ερτ!ο!!! εεε!! !!ε!· !!ο!!ε Ρ!·οοεε!.
εε.!ε. !!εε !!εε !νε!!!!!ο!!ε θεεο!!!εο!!! εε !!!εεε!· Ε!!!!·εε

!!εεεείο!·!ε ε!.ε!!!, !νε!ε!!εε !!
! εε εε!!! εε 5ιο!·εεεεε !!εε

Β!ε!!!!!!!εεε εε!ε!, Με εο!ε!!ε !ε ε!!! Ρεοεττετεεετ!ν!ε!!ε
!εεε. !!ε ννοε!!ε!!!!ε!!, !!!! Ζεεε!εε!εε!!εεε ε!!! Βτο!·εεεεε
!!!! θεεο!!!εο!!τεερρετε!: ε!εε ε!!!ε.ε!!ε!!ε Βεο!!!!ε!!!!!εε !!!!
!!εε. δ!! Γεω! .!!!ε!!εο!! εετε!· 213 Π!εεε!‹!ε!!!!εε θ!
Ρ!·εεεε, !.ε!!ε!·! !!εε Ι.ε!!!εε εε! !!Ιεεεε!·ε !!εε! Με!
στι!!! Με εε! !!!!!εεε !!!!!! Ρ!ε!!!ε!· εε!ει· 2200 Θεο!!ο
!!εε εε! !νε!!!!!!·Ι!ε!! Ι.ε!ο!!ε!! 18 Μ!!! Με· ε!ε εε! !ε!!!!ε
!!ε!!εε Βεε!!!εε!! νοε !!·ε!!ε!ε!! ε!εεε!!εεεε!!νν!!!·ε!!. Βεεε
εεε!! !·εε!οε!!τε Ψετ!!!!!!.ε!εεε !!!!τερ!ε!εε, !ε! !!!ο!!! εε

!εεεεεε ει!!! Βετο!!! !!εε πο!!! εείνετε!:!!!ε!!εε!!ε!!; !ε !!εε
Νε!!!·εεεεννε!εε; εο !!!ε.ε!!!εΘε!·Ι!ε!!!! εε! !!!ε !!!!!!!!ε
Κε!! !!εε Μεεεεεεεε!!!ν!!τε !ε Τ!!!!!!εεεε εε!!εε!·!!εε!!! εε!!

Ψεετε!!ε!εε Ωω!! !!!!εεε!!!ε (εεεεεο Με !!γρε!εε!!!!!ε!.
ει!!! Ηγρετεεετε!!οε) εε!!;ε!! !ε Βεεε!εε!!, !!εεεεεε !!εε!!ε
!!! Κε!·Ιε.!!! εε!! Ι!!!·!ε.ε!!. ?ε!·!!ε!· Μ!!! !!!ε εο Βε!νϋ!!ε
!!ε!!ε Βεο!!ε!:!!!ε!!!;, !!!!εε Κοε!!!εεε!! εεεο!!!!ε!ε ο!! ε!!

Π!εεε νεε!!·. ε!·Ι!!εε!!εε, πο!!! ε!!! !!εε!!! εε! !!εε εε
!νο!!ε!!ε!!ε!!!!!εε!Βε Ρ!ο!!!!·εε !!οε!!εε!!-!!ε!εεε!· Βρε!εεε εε
!·εο!!εεί!!!!!!; ο!! Α!οο!!ο!Βεεεεε εε !!!εεε!· Ε!!!!·εε!!εεε
!!!ερ!!ε!ττ, !ετ εε!!! εννε!!ε!!!είμ !!!! ο!!!·οε!εο!!ε Α!οο!!ο

!!ετεε εεννο!!ε!!!:!! εε Οε!.ε!·!·!! το!! Ηετε!!εε!εεεε !!εε
Βε!εεει!!εεεε!·ε!!οε !ε!!!ε!!. Ο!!!!ε Με! εε! !!εε !!ε!!!ει·
εεε!! !!!ο!!! νε!!!ε ει!!Βε!!!ε!·!ε!! Μεο!ιεε!ε!εεε !!εε Ε!!!

ετε!!εεε !!εε εΙεεεεεεεο!!!ν!!!·ε ε!ε!;ε!!εε ει! !νο!!εε, !!ϋεεε!!
ε!! !!εε!! εον!ε! εεεεε, !!εεε ειπε!! !!!ε !νε!·ι!!νο!!εε Π!!
τε!εεε!!εεεε!! νοε Β.!εε·ε! εε!! εε!!!ε!· 8ε!!!!!ε!· !ετε! !!!ε
τε!ε!!εε!! !!εε νν!ε!!!;!Βε !!!ε!!εεε, !!εε Ηγρε!·ε.ο!!!!!!!τ εε!!

Ηγεε!·εεο!ε!!οε !!εε Μεεεεεεϊτεε !!!ετ!!ε! ερ!ε!εε, !”εε!ετε!!!;,

εεε!! Ε!!·εε!ε!!ο!!εε!.οτεεεεε !ε ε!!! ε!εεεεεο!!!ε!!ε!!εε!
εε!! ν!ε!!ε!ε!!!: ε!εε νε!·ε!ε!!!·τε Α!εε!εεοεεε !!εε Β!ετεε
!!!εεε!!ο!!!!εεε, !ε!!ε!ε !!!!!ε!! !!!!!! ετ!!!!!!!εε $!!!!!·εετε!! !!!ε

εε!!!εο!!! ε!·ε!!!!!·τε $!ε!!ε !!εε $ε!!!ε!!!!!!!!ετ νε!!!εετ εε!!

ε!!! Ηε!!ε!!ε !!εε ε!!!ετεε!!εεεε θεεεενν!!!·ε ουτε!! Γο!·τννε!!

!·εε!!ε ε!!ε!!!!εο!!ε Βε!εε!!ε ε!·εο!ι!νε!·!. !ν!!!!. Ιε!!εε!·!!!ε

εε!!ε!! !!!ε εεεεεετε!! !'ε!·!!ε!!ε!εεε !!εε Γ!εεε!·εε!ε, εε

_1Δ`~'·-ε
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ιιοι1ειιεο Αιιιιιιιιιο ιιιιε Οιιιοεοεο ιιιεετ ειι Ιειοιιι: 2ο Με·
ιιιειι, Βιοιοιι2οιιι€ο ΜοΒοιιιιοεοιιινοεεειι ΒοοιΒιιοι ειι Βο
ΙιοιιεοΙο, οιιο εε Με ειΒειιιιιοιιοιι θοεοιιΜιεεοιιειιιι€ ιιοιιιιιιι..
8ο ιιεειιιιειι ειο Με εοεεει.ιιιοιι Κεο.ιιιιοιι εε ιιιιιιιι€οιι

Οοεειιιιιιιειι ιιιοιιι. εειιοιι Με Εεοειοιιοιι Με Μεμο
εοιιιοιιιιιιειιι, εοεοιι Βοετοιιοιι ιιιιιιι Με Βιιιιιοειι ιιιιε
Ροιειεοε πιιτ Βιοιιοειιοιι: οιιιιοιιιιιοιι ιιιιιιιι, ενοιιιι ιει
$ριιιινοεεοε Με ιιιιοιιτοειιοιι Μεεειιε ειοιι εοΒοιιιιεεειε
ιιιοιιιο 8οιιΙοιιιιιιοιιτιοιοοιι (Με οιιεεετοιι $οιιιοιιη ειιεοιι
Με Με 8ριιιεεεεεοε ΙειοΙιτ ι·οιιιιιοιι ιιιιΒιετ ιει; εε ιιιεετ
ειεε εεε νεεεειοιιι. εκει νοιι εεε Η:ιιιε ινοιεοιι. ειιεε
"Με ειοιι ΕεΙιειιιιιι8 εεε Οιιοιιιιειιιιιε εεε εΙεεειινοε
ειιιιιιιιΒι ιιι εοιοιιοιι ΓειΙοιι ιιιιι2οδεεοιιτ, ειο Θοιιι.Ιιε εεε

Βιιειιιι€ εεεεεεεεε Οοεοιιινιιεο ιιιιιιε ιιοΒι. Βειιε Βιιιιειιε
εειειιι ειεε ειο ιιιοειζειιειιοιιο 5ριιιιιοε πιιι Δεεειιι. ειτε.

Ι.ϋειιιιε (Ι ροε ιιιιιΙο) ιπιτ Νοοιιεριιιιιιιε οΜτ νεο Με
ιιιεετ οιιΒιιιι€ιε, ειε νοεοεειιιιιιε νοιι Αεεεειιτ. ειτε. ι

ιι Βο
ιιιιιοιι (0,2:120 - 0,4:120, Β Με @ειεε ι ΕεειοεοΙ

ιι
ι

οιιιοιιι νιίοιιιειοε ιΝεεεεε Με ιιιοΒιιοιιει. ιοοεοιιι Μοεειι
ειι ιιοιιιιιοιι). Ροειιοε »πιο ιιιιιιι ειιτ ιιιιιιι, Ηεροεεοιειιιιτ
ιιιιε ιιοεοιιεεεε νοειιιοιιειο 8ειιεεοεειιοιι, πιο εοΙοιιο εο

Μαθε Ιιει ιιοενεεειι 1ιιεινιειιοιι ειιε Βοοιιιιοιιιιιιιο Κοπι
ειιοιι, ιιιοεο.ρειιιιεοΙι ειι οεειιιειιεεοιι, Ιιενοε ειιι εοιιεει€ειι
εεε Ειιιιιιιεε ιιιιι ειο Μοεειιινο.ιιειιιιΕοιι οιιι8ειεοτειι ιει..

(ιιειιοιι Με ιιιιιι ποε Εεεει.οειιιιε εεε ιιιιοειιοιι Βο
ιιιιιιειιιιι8 εεε ΜεΒοιιΒοεοιιινιιεε ιιιιοε, ινειοιιε εονεοιιι οιιιο

Ηειιτιιιε εεεεοιιιειι ειιειιειεοοοιι πιο εποε οιιι2οιιιε Βετερ
ωιιιο ειι οοειιοιεειι:ιιιιεειι ιιο.ι. νοιι _ιοιιοε ιει. ειο Βοτι
ειιιιε Με εεειοε ιιιιε εειιι€ειιεειοε Εειοεεοειιιεε ιιοι Με
Τιιοεο.μιο εεε ΠΙοιιε νοιιιειοιιιι ο.ιιιεεειειιι νεοεεοιι, Με
ειε Βειιειιτειι νοιι Οειινοιιιιοε (Μπι ειε ιιοιιοιιιιιιιοιι
ειε ρειιιιιιοΒιεοιι-ιιιιετοιιιιεοιιο Ροειιιιιιιειιιιε Με Κεειιιε
Ιιει1ειιιιεοε νοεεειιιιοιι), νοιι ιν ι1εοιι Ροκ, Ψιιιιο.ιιιε
ιιιιε Ε'οεει.εε οοινοιεοιι. Ιιι Ι)ειιιεοιιιοιιε ινιιεεε ειοεε
Βοιιοιιειιιιιεεινειεο νοιι Νιειιιογοε, Ζιοιιιεε εε. ιιιο
ιιοειιιοιειοε οιιιεειιιιιετ ιιιιε ειιεοιι νοιι Ι.οιιιιο ειι
εεε Με ιιιιιι οοιιοιιιιι.ειι Βιιιιοοιιε Με” οιιερειιιιεει.
Νιιιιιεεςειιιεεε "ειεε οιιιο οιιεοιιιιο Βιιιιι€ετοιιιιιι€ εεε
Μοιεοιιε ειιεοιι ΙειιιΒοε ι'οειιιοεοιετεε ΗιιιιΒοειι ειε οοετειι

ΗειιιιιιεεοεειιιΒιιοεοιι εεεειιοιι, ιιιεειιι εο.ιιιι ιεεε ιιιοοιιο.
ιιιεοιιε Με οιιοιιιιει·ιιο ΒοιειιιιΒ Με θεεοΙιννιιεε ειιεοιι
$μοιεειι ιιιιε $ειιεορεοειιοιιοιι ινοΒιιοιο. νοιι ειοεοιιι θε
ειοιιιεριιιιοτ οιιε8οιιοιιε ιιο.ιιειι ιιοιιοεειιιεε νεεεειιιεεειιο
Αιιιοεειι (ιιι ΒιιΒιοιιε Ποιιιιιιι, Αιιεεεεοιι, ιιι
Βοιιιεοιιιιιιιε Βοοε, Βιιηοιι) Με εοιιινοεο ιιιιε ιιοεοιι
Μεε εοοιεινιεοιιεο Εοειιιοιι οιιιο 2-3 ιινοοιιοιι ειιεοιιεο·
ιεΜτε ιιοεοιιιιο Βεειιιοειιειιειιιιε οιιιριοιιιειι Με Με
ιεϋιιιιοιι ιιιιε ιιιιεΙι οιΒοιιοιι Βειειιειιιιεειι Με" Ειιιιριειιιιιιι€
ειιεοιιειιε οιιεοιιΙιοεεοιι, ινοιιιι οιιοιι ειοεο Βειιοιιειιιιιεε
"ειεε ειοιι ιιιιε ιιει μι: Βοεοιιιιιιοιιι ννοετερεεεοιιει ιιιε
ιΝοειε εετεοιι ιιιεετ Με ειοΙι εο.ιιεε επι ιιοει.οιι ιιιε ειο
Κεοιιιιειιιιειιε- ιιιιε Αιιει:ειτεοοιιιιιιειιιιι€ οιΒιιοι. Με εεειο
ιιιιε ιιι ειε ΑιιΒειι ερειιι€οιιεειε ινιειιιιιιε Μεεειιιοιι ιει
ειεε ιιιιιιιοε Με νεΙΙιΒο ΑιιΠιοεοιι εειιιετ Με ειιιιΙνοιιειειι
Βοιιιιιεεεοιι εοιιοιι Με ινοιιι€ειι Τειεςειι ιιιιε ιει ειε Αιι€ετ_
ειιεε ειε οιιιιειιιιι εοΙιοιι Βοεοιιενεοιιτειι Κειιιιιιοιι ειιιιοι ειι
εοιιε ιιοιιιιιιοειιοιιιιιιοιι, ιιιεοΓοι·ιι ιιιιιιοεειιοεοι, ειε Με
Βιιιιιινοοιιεει ιιι εεε Βοιτειιιιο ειε ΒοειιιΒοε ιει ιιιιε Με
θονειοιιιενοειιιετ εοιιιοιιιερεοοιιοιιε ιιιεετ ιιοεοιιτειιε ευε
Με Με ιιιεεειι ιιιοεθειιε ιιιιε Αιιειιεε ειιι ΒοιιιιΒιιιιεε
Ιειγειιοε νοιι "μ Ι.. ινεεεεε Βοοοιι ιιιιε Με θ Βιιιιιεοιι
(ειεε 4 Με ιιι 24 Βιιιιιεειι) ειο Νειιειιιγειιεε νοεειιι
ι”οιε.ειι. @Με :ειιεε ειιι 26 Οιιιι. ιειιΒοε, ινοιοιιεε Πεειιι
εοιιε (.ιεοιιιιοε Ρετοιιι) ιιοιιιιτει ινοεεειι, Μ. Με Μεεεεεειιι
ι;οΒοιι 8εϋεεειο Αιιιιιιιιιιι8 εειιε ειιιιιιιιιειιοιι ιει ιιιιε ειο

Κιχειιοεο εοιιει εκει ειιειιοΚεειιιιιτειι ινοεεειι Ιιοιιιιοιι.
Με θεεο.ιιιιιιιιιιοιιεο εοιΙ 400 θε. ιιιεετ ιιιιοεειειΒειι Με
ιιιιιτ πιεε εει. πιιι 300 θε. ευ ιιεειιιιιειι. ΨιΠιε ειο Ζε

εο.ιιιιιιοιιεοτειιιιιεΜε Νειιειιιγειιεεε ειιιιιιιιιέτ, εο Βιοιιτ εε
ειιιιιι· εοιιε νεεεοιιιοεειιο νοεεοΙιειιτοιι. Με οιιιρΓοιιιοιι
8οινοιιιιιιοιι ΜιιοΙι-Ειοειιιγειιοεο (1/ε Ε. Μιιοιι πιιι 2 ει

Με. 1 ειιεεισιιοι Κοειιειι1ε ιιιιε 1 Μοεεοεεριιιο Μοιιι
νοεειιιιει, Ι ΙΕεειοιιεΙ ποιο ειι€οεοτει, Με θειι2ο ειιεοιι
Βοειοιιι, ιιι Κεεροετοιιιροεο.ιιιε πιιι: Μπι Ιεειμοιοε ιιιιιιιι
οπο; Μι εοιειιοεειι Ριιιιειιτοιι Ιιιιιιιι ιιιιιιι οιιιι€ο 'Γεορίειι
Οριιιιιι ιιιιιιιιεοπειι; ειιιΒοΒοιι ιιιοοιιτο ιει νοε Μπι Ζο
εειε νοιι ΤειιιιοοιιιιιοΙιοε, Με ιιιεετ εειτοιι ειι Ζοεεοτειιιι
εεε Με Βιεεειιοειι νοειιιιιοεειιιιε @Με ινοειιοιι. Ιιι Με
ρεοιιιε ο.ιιεοο.Ιιειιιι ιιιοιι εεε ιιοοιιοιιιοιι Αιιενειιειιιι€ειινοιεο
ενοΒοιι ειο νοιι Οοοεετοι.ιεο.επ ΗιΙΙοε οιιιριοΙιΙοιιο Αι
εο.ειιοεο ιπιτ νοειιιοιι ιι

ι

Αιιενειιειιιιε ειοιιοιι ειο εεε
Αιιιιιιιιοεο ιιιιε Μειιοεο ιιοετειιτ ιιιιε ιιι θειετιιιοιιερεειιι

ιι
ι Με Ηιιιιεει ιιοιιιιιιι, "Με ιιι ιιοιεεειιι ιΜιεεεε ειεε

ιοεοιι. Βιιιο εεεεειιΒο Εειιειιειιιιε ιιιιιιιι πιεε 1-2-3
ννοοιιοιι ιο Με Ιιιειοο.ιιοιι ειιεοιιΠιιιεειι ιιιιε ιιοοιιετοιιε
ιιι εεε Ιοι.ειειι Ζειιι ιιοι Βιιεετεειιιιιι ιιιειιιο Βοιιιιιοιεε Κει
τειι Τιιοοε οΜε ΤεειιοειιειιοιεεεΙϋειιιιε εεει.ειιοιι. Βιιιιιι
Με: ιιιο.ιι νοεειοιιιιε ειιε Εειιειιειιιιι; Με οε ιιιιοε ιιιιε
εριοιι ιιιοε νοιι ιοιιεε ειε Μιιοιιειει ειε οεειο Βοιιο, ινοιιιι
ιιιιοιι ειο Ροειιι, ιιι ενειοιιει· πιεε ειο Μιιοιι νοεοεειιοτε,
ιιιιιιιοιιιιιει εεε·οοιιεειτ Με. 8ο ριιοΒιε Κειιιιοιιιιεεε
ιιι ειι€ειι, Μιεε εεεεειιΒο Κειιιιιιο «Βιιιιοειιιιιοιι εεεειι ιιιιε
Βιιιιεειιιιιοιι ιειιιιιοιι» εοΙιειι; Μπι: ειεε νοεεοιιιοεοιιιιιοιι
Με Κοιιε οονοεειιι.ει ιιιιε ιιο.οοιι οιιοΙι Με εοιιεειιιοιι εοΙιοιι
ιιιοιιειιιοιι πιιτ Εειοιιε οιιι:οινο.ιιει, ινοιιιι οιιοιι ιιιοιιε ιιι

εριιιοεειι όιοειοιι εεε Βοιιιιιιειιιιιιι. [Με ρεο.οιιεοιιο Αεει:
απο ιιι οεειοε Ι.ιιιιο ειι Με ειιιιιιοιιετοιι Βειιιιιιειιιιθείοειιι
εεειιοιι ιιιιε Μ. οιιιρεοιιιτ ειεε νοε ειιοιιι ειε Βοιεοοιιιο
Κιιιιιιιιιοιι, Με ιιιοιι Με Γοιιιοεοει θεειιιιιιιιιε νεοΒοιι οιιιο
Μοεεοεεριιεε Μειιι ρεο 'Ι'ιιεεε ειι,·;εεετει Μι.. Βιοεοιιιο
εοιει. ειο Μεεειιεοιιιειιιιιιειιι: επι ενειιιεειοιι ειιε Αιιεοιιεο

ειιιι8_ νοε πιιι πιο Τιιοιι ιιιεοιιι θειιιιιι :ιιι Ζιιοιιοε ιιιιε
Β'ειτ ειιειιεοιιεοιοοιι ιει -- Νεωειοιιο, ειε ιιειοιι εοιι Πο
τεεειιοιιιιιιεειι νοιι Η. Βι:εο.ιι εε ειοιι Μι διοιΒοειιιιο: εεε
8οιτεεεεειιοιι επι ιιοει.οιι Με ειο ΙΞειιιιιιειιιι8 οιεοοιι. Νοοιι

οιιιι€οιι 'Ι'ιιοοιι ιεεει ιιι>ιιι (ιιοεειο- Με Ηείοεεειιιειιιι ιιι:
ινοοιιεεΙιιε πιιι Με ιιιιοιι εοιοιιειι ιιιιε Βοιιι ιιι εεε 2

.

Ψοοιιο ειι Μιιοιιιιεειειι νοιι θειεε. Τεριοοοιι, Μοιιειιιιιιιι
ιιιιοε ιιιιε ιιιεει ιιι ειε ιιιιιοιι Ζννιοοεοιιε οιοινοιειιοιι; Με
Μιιοιιεροιεειι ειιει`οιι ΒοειιοΙιεει νοειιιιεειοιιι ινοεεειι; ειε

'Γοιιιρεεει.ιιε ιιιιιεε ιιιιιι1ειιοιι ετοιε Ιοιιινεειιι εειιι. ιιι εεε

8
.

ινοοιιε ιιιιιιιι ιιιειιι πιιι εοιιινοοιιοιι ΒοιιιΙιοιιεοιιΙοιιιι

ειιρρειι ιιοΒιοιιοιι, ιιι ενειοιιο Βιι;οΙο νοεειιιιει ιει ιιιιε
ιιο.ιιιι οιιοιι Βοιιε ινοιοιιιςοΙιοοιιτο ει” Βοιιιεεεοιι ιεεεοιι.
Πειιιι ιιοιιιι ιιιοιι επι Βοιιοοιιι.οιι Ηιιιιιιοειι, 'Γιιιιιιειι, εο
εοιιειιιειιι Βοοιειοοιι ιιιιε Κοειοεειριιεεο εοοε8οιιοιι; ειιιιιι

εοετοιιοι πιεε 8οοεο.τειιοε θεειι€οι, ΚιιΙοεοιεοιιιιοοιι6ο,

Ριοιεοιιιτισεο. εοεοιιιιιιτειι 8οιιιιιιεειι. ειιιοιει ι·`ιιειιιεοι.οιι,
8οιιιιιιιοι, Βεοιετειιιι, Βριιιοι, Μειοοεεοιιι. Οο.εοτιοιι, Μ!»
εοιιριιεεε, Ιοιοιιτε Μοιιιερειεειι νοιι Μοιιειιιιιιιι, θειεε, Τει

ριοοοει, Β.οιε, Αριειριιεεο. Βιιεε ιιιοεοει ειο Α” Με Ζο
ιιεεειιιιιιι; οιιιο εεοεεε Ιὶοιιε εριοΙι ιει εειιιεινεεειιιιιειιοιι,
πιιι ενειοΙιε οιιοε επ ειεεοε διειιο ιιιοιιιοιιι€εεειι€οιι ενοε
Μιι ιιιιιιιι; Με Νιιιιοεο ιιιεεειιοε ειιεοι ειοιι ιιι πιοιιιοιτι
Ηο.ιιειιιιοιι Με «Ι)ιετοιιεοιιειι 'Ι'ιιοεεριο Με Μεεειι- ιιιιε _
Ποειιιιιεειιιιιιοιιοιι», ενο ειιοιι Βοιιο.ιιο Ιίοοιιεοοορτο ιιιιε

ΒροιεεεειιοΙ εεεεοειι ντεειιοιι. Βιεεεε ΒοΒιιιιο, ινοιοιιεε

ειοιι ιιιι 0ι·οεεειι ιιιιε θειιι2οιι ο.ιι ειο ν. Ιιειιοο°εοιιο
Κοειοεειιιιιιε ιιειι, ιει εοΒοιιννειιιε ειειιιιιοιι ιιιΙΒο
ιιιοιιι οιιιΒοιιιιιει.; ιιιιε οιιιιΒο Αιιι:οεοιι (πιο νοιι 8οιι
ιοειι, Αιιιεεειιτ) 2ιειιοο οιιιο ειιεεοιιιιεεειιοιι νεεοτε
ιιιιιεοιιο Ι)ιει ιιοι Με Βοιιιιιιειιιιιιι Με ιιιο8ειιεεεοιιινιιεε
νοε, νοιι Με Αιιειοιιι ειιεεοΙιοιιε, ειιεε ειε Ειινοιεειι6ιροε,
ινοΙοιιο νιοι Βοιεεειιεο ευ ιιιεοε ΙιϋειιιιΒ ιιοειιεΓοιι, ειιιοιι

Με Μεεειι ποε Αιιεοιιεεειιιιε εεεεειιιοιι εοιεειι; :ειεε οιι
εεεεεεοιιε ιιιιιεοιι εοοιι εεεεεεε ειε ΕιενειεεΚεερεε ειε!

Βιι.ιιεο ιιιιε ιοειιοε πειτε ιεεειιιιιιιε (Με θιοειιο.εει εισε

Με ιιοιιιεειιι) ειιεοιι ειο ιιιοοιιο.ιιιεοιιοΒειειιιι8 Με Ιιι€οειε
ιειιο $εοεει.ιοιι ιιι εεειοε Ι.ιιιιο οιιιζεεεει.

Μειιι ειεε ειεε ειε ιιιιιιι, ιιιο οιιοο οοεοιιειοιιοιι, ιιι εοιι
οεειοιι ννοοιιοιι οιιιο ΠεεειΒο ιιιιε ι›εοιιΒο ιιιιιι ειι νοεοεε

ιιοιι, εειιοι ειιεε ειε ειιεοιι Βιιιεεειιειι ιιιιε Βιιιεεει.ιεει.οεο



ΠΠ!

οοιιτ!ι τοιοοιιποπ Ποιοσιιιιτιι!ιοπ ιππιισιιοι. επ ιποιποπ.
-

Βιοοοτ πιοι.οιιοο!ιοπ 'Πιοτοριο ποτ ΜΜΜ πστ!ι πιο Βο
ιπιππ!ππο ιπιι ποιοοοπ Κοτορ!οοπιοπ ιιιπππποΓιιοι;
πιοοο!ι›οπ πιιτ!ιοπ ππτοιι Ηοτνσττπιππιι οιποτ οποτειοοιιοπ
Ηοπιιιγροτιιπιιο οιι!οιιοππ πππ οπι.οσιιιοποπ οοιιιποτο!ιπ
ποτππ. Ι·ζιπο ποποπιοππο Τιοΐοιιινιτ!ιπιιο πιτπ που! πιοιιι
οι·ιιο!ι, οποοοτ νιο!Ιοιο!ιτ σοι Οοοοιιππτοπ ποτ νστποτοπ
ΜοΒοπιιιοππ; πιο απο πιο Αρρ!ιοοιισπ οσ!οιιοτ Πιπ
εο!ι!οΒο οι·οππιιοοιιο τιιιιιιιο Β.πο!ιοο!οι;ο οι Με οιπ ιοποπ
οπο πιο Ηοι!ππο ιστποτ!ιοιιοο Μσιποπτ πιο!ιι; :π ππιοτ
οοιιιιιοοπ. 8ο!σ!ιο Κοτοριοοιποπ !ισπποπ οπο Βοοοιιτιποιοιιι
Ι.οιποοιποπ !ιοτΒοοιο!!ι πιοτποπ, ποσοι ιποπ που ποτ ιιο

πποπιοτοπ Απινοππππο ινοποπ πιιι νσττ!ιοιι οιποο 8ριτιιπο
ορροτο.ιοο ιιοπιοπι, ιπ ποιπ πιο Πιποσιι!ιιπο ιιπ ννοοοοτσοπ
ιισο!ιοπ. Ιιι !οιοιιιοτοπ Ρο.!!οπ ποσο ιοιι ιπιο!ι οποιι ποτ
ιιιιι ιιοιοοοπι Ψοοοοτ οοιιι!!ι.οπ Βπτιι-θπιπιπιποοοιιοιι ιιο
Φοπι; ιπ ποτ ρτοπιο ροπροτπιπ !ιοππ πιιιιι οιπιοοιι ιπ ποτ
$οιιο!ο 8ο!ισσιιτο πππ ποτπτιιο!ιιο Κοτι:οποιπ ποοπ πο!ιιποιι.
Ι)ιοοο Πιποοιι!ϋ.Βο οσ!!οπ σο. 14 Τοπο !ιιπο ει!!ο 20-.ι0
Μιππιοπ οτποποτι πιοτποπ πππ πιο 'Γοπιροτο.ι.πτ επ ιιοιοο

εοπσιιιιποπ ινοτποπ, ποοο Βτοππιιοοιιο οπτοιοιιοπ. Νοσιιτο πιτπ
ποππ οιπ 8ο!ι›οπ!ορροπ οπιπο!οοι: σποτ οιπ Ρτιοοπιιπ'οο!ιοτ

Πιιιοο!ι!οΒ οποο!οει. Ζπ !ιοιποτιιοπ Μ, πο.οο ποπο οιπο
Μοεοπιι!πιππο νστοποοιοΒοποοπ ιοι, ιποπ πιο !ιοιοοοπ Κο
ιορ!οοιποπ !ιοι›οτ πιο!ιι: οπνιιοπποι, οσπποτπ οποιι οιπ Τομ
ππτοιι Ρι·ιοοπιποοιιο Οσιπρτοοοοπ οτοοιιι.

νοπ Μοπιοοιποπτοπ !ισιπιποπ Πιτ πιο Βοποππ!ππο
ποε ΜοΒοποοοοιιππτο ιπ οτειοτ [ήπιο ποε Κο.τ!οποποτ Βοι:
πππ ο” ποιιιτ!ιο!ιο Κοτ!οι›ο.ποτ Μιποτο!ννοοεοτ ιπ Βοιτοο!ιι.
πιτ πιοιιοπ εοπσιιπ!ιοιι ποε Μιποτο!ινοοοοι· νστ σποτ νοτ
ινοπποπ ποε 88.!2 πιιτ ιπ οπτορτοοιιοπποτ νοτπιιππππε.
Πο πιτπ πο.ππτοιι ιοποπ ΜστΒοπ οιπο Ατι πιοποπερπιππε
νστποπσπιπιοπ, ντιιιιτοππ πιο ιιιιο.τιπο οοιιιποτο!ιπποτππ
ιιιτ!ιι πππ πιο Α!!ιοΙιοπ Βοοιοποι ειππ, πιο ιισοτιποοειοο
8ειπτο οΜποιπιπρΓοπ. πιτ !οοοοπ '/ι-Πο Ε.. Κοτ!οι›οποτ
Μιιιι!ιιτππποπ Μοτοοπο ππο!ιιοτπ ιιο!ιπιοπ πππ νοτιιιπποπ
πο.πιιι Βοινσιιπ!ιοιι πιο τοπ Κποοπιοπ! πππ Ρ!οιποτ
Μ Βοπιοοιι!οππ οποιοι Βο!ιοππι. Βονιστποπο ννιοπιπι.ιι-Βο

ιιοππιππο ιπιι ετσοοοπ Βοοοπ πιοοοο Μιιιο!ο, ινοΙσιιο ο!!οτ

πιπΒο ιπ Ε'τοπιιτοισιι οοιισπ οοιι νιο!οπ .Τοιιτοπ εοιιι›τ
ιιπτπο. Βσοιι ι.ι;ιοοοοππιτ ποε $ο!π πιο!ιι ππτοιι Φο Μο
ποποσππο, οσπποτιι !οοοοπ 10-12 (ιτ.(Ι πο!ιιιπιτοτ Τιιοο
!σιΤο!) Βιοιππιιι. οπιιπιιτ. ιπ σιιιοοο Οποπιπιπ Κοτ!οσοποτ

Ψοοοοι· ιιοτιιιιττ ππιοτ ιστινιι.πτοπποιπ Πιπτπιιτοπ ιτιπ!ιοπ.

Μι ιποπ πιο ποπ 8ιτι ποε θοεσιινιιιτο οιπιΒοτιποοοοπ
οιιοπιιτι, :ισ !ιο.ππ ιποπ ποπ Ροι.ιοπιοπ οιιιο ποιποπι.ορτο
ο!ιοππο Ι.οΒο οΜποιπποπ !οοοοπ, πο ποε Βιι!ι ιιι Ρυ!Βθ
οοΜοο ιισιιοπ οροοιιιοο!ιοπ Οοπιιοιιτο οισιι οοιιτ ιιο!π οπ ποτ

ιιοιοτοπ 8ι.ο!!ο οποοιπιπο!ι'); οπποτπιο!!ο !ιι.οοι ιποπ Μ

ποτ πιισιιοτοπ νιοτιο!οιπππο ποπ Ροιιοπιοπ Φο Ι.οπο ιστι

ντοιιτοππ πιοο!ιοοιπ, πιπ ποε 8ο!2 ιππο!ιο!ιοι. οπι ο” Μο
εοποοιι!οιιπ!ιοπι επ νοτιιιοι!οπ. Νιο εο!Ι ιπο.π νοτοιιππιοπ

ποπ Ροιιοπιοπ σποτ οοιπο Αποοιιστιοοπ ποτοπι οπιιποτ!ι

οοιπ επ ιποο!ιοπ, ποοο ποτ 8ιπιι!Βοπο οιο!ι ππτοιι Βι!πππΒ
νοπ Ψνιοιππιιισιιγπ οσιιιτοτο πιω, ποε ποτ Ι.οιο ιιο.πιιο
Πιτ Β!πιιοτσοισιΪ πω. Ειπε ννιοιππι!ι π·ιτ!ιι, ιπποιπ οο
οιπο οοιιιιι2οππο Ι)οσιιο πιιοτ ποε Π!σπο οι!ποι, εοιπποτο

!ιπποτππ πππ, πιο ιποπ ποοιι ποπ Τιιιοτνοτοππ!ιοπ νοπ

Μο.ιιιιοο πππο!ιιποπ πιποο, οποιι πιτοοι οτοππ!οιιοπο
οπτοοοππ, ιοτποτ ορτισιιι οιπο Βοοσοσιιιππο νοπ Νου
ιιγπ του εοιπο οιγριιοοιιο ιιιιιτ!ιππο; πιοοοτ Αιιιστ Γοππ
Βοι ποτ 8οοτισπ οιποο οπ Μοοοπσ!πιππε νοτοιστιιοποπ
Μιιπσιιοπο, ποιπ 86 Ξιππποπ νστ ποπι 'Ι'σπο οτσοεο Ι)σοοπ

Βιεπιπιιι ποοοιιοπ νιστποπ ποτοπ, ποε Π!οπο πιιι. οιποιπ
20 οι. οοιιπιοτοπ Βιοιππιιιιι!σεε οποιοιπρσπιτι.

!) Ιπ πιοοοι· Βο:ιοιιπποι ιο: οιπο Βι:οιιιιιι!ι νοιι Βτιπισπ
ιιιιοτ 220 Ε'οι!ο νοπ ννιο!ιτιο!ιοιι, ποπο ννοΙο!ιοιπ πιο ιιιιιιοτο
Ποεοπτιιοππ Μ 42 ρθι:. ποτ Ρο;!!ο οι·ετιιι'οπ ννοτ, Φο !ιιοιπο
Οπι·νοι.πι· ιιι 28,8 ρθι... ποτ ΡγΙοι·πο ιπ 15 ιιθι., πιο οι·σοοο
Οπτνοιπτ Μ 2,4 μα., πιο Οοτπιπ ιπ 2 ρθτ., πιο νστποτο Μο
8οιιιιιιοιιπΜπομπ πω· Μ 4,9 ρΟι.

Επι οπποτοο Μιι.ιο!, πο!οιιοο Βοι Μοποποοοσιιπιιτοπ
νοπ 8οινιο!ιιιοοτ Βοιι.ο οιπρισιι!οπ πιτπ, οι ποε Ατοοπ
ιπιπ πιιτιοππι; επι ποτοπ θιοτιιοτπι πππ Βσοο
πιιτπι Πιτ ποοεοπ Απποππππο οιπ; Βτοτοτοτ ιιοοσπποτε,
ποπο Βοιιιποτποπ Βοι πιισιιιοτποπι Μοοοπ νστιιοπποπ οιππ.
Μοπ ιισΒιιι-πι ιπιτ οιποτ !.ποπποι νοπ 0,2: ι20 πππ !οοοι.
πονσπ 3 Μοι πιο!ιοιι ι Βοοισιιο! ιπιι ν: ννοιποιοοε Ήπε
οοτ νοτπιιππι. ιπ58!ιοιιοτ σοι !οοτοιπ Μοποπ οιπποιιιποιι
πππ οποιοι πιιι. ποτ Βσοιο πιο οπι 0.4.120, οσ ποοο 4-ο
Ρ!ποο!ιοπ νοτστοπο!π πιοτποπ. Με θοοσιιπιπο!ιοοσττιποπο
!ιοππ ιπο.ιι οιπο ΡΓοποτιππποιο.σ!οιιο ποοιιππποιιιποπ Βο
οιοτιοπ. Ππιοτ πιοοοτ Βοποππ!υπο πιπιιπτ Μ νιοιοπ Επι
!οπ πιο οποιοστινο 8οιιιποτπιιοίιιο!ιοιι πππ σιιιοοιινο Βτπο!ι

οπηιιιππιισιι!ιοιτ ιιο!π ιιο. Βοι ο!τοπ πιοποποοεο!ιινιιτοπ οι
Φο (ο

.

Ζ. νοπ !Ττιοπτοιοιι ιττιιιιιιιι!ιο!ιοτ Ψοιοο οπο
ΚτοιιοΙιοι!ιπιπο! οιπρισιι!οπο) Οσπππτοπεσ-Βιππο οπο
επιοο 8ισιποσιιιοιιιπ νοτινοππ!ιοτ, ποε οπο!ι πγοροριιεο!ιο
Ετοοιιοιπππποπ επ Βοοοιιι€οπ νοτιποο. πιο νοτστπποπ σε
εοπ·σιιπ!ιοιι οπο Βοοσοι πιιι 1 ρΟι. Β.οοστοιπ-Ζποιιιο. Ζπτ

Αιιοιπιππίππο ποτ οτιισιιιοπ Μοοοποιιπτο !ιοππ πιο.π οιοιι
ποτ Α!!ιοΙιοιι πιιι Νπι2οπ ιιοπιοποπ Μ Ε'στιπ ποτ Νοε
ποοιο ποιο πππ ποιο Νοιτσπ σιοοτι›. πππ Βοι ιοιι!ιοιιοι·

8οιιιποτοποιτιο!ιοιτ ω θιοοοιιινπτο !ιοπιο Φο Απινοππππο
ποτ Νοτοστιοο ιπ Ε'οτιπ ιιιοιποτ Ι)σοοπ νοπ Οριπιπ,
Μστριιιππι σποτ Αιτσριπ ιιι Βοιτοοιιι. 8τορρ οιπριιοιι!ι
οπ!ιοποπποπ θιοιιτοποιι νοπ Οιιιστσιστιπινοεοοτ. Απο!ι ποε

Οττιιοιστιπ νοτπιοπι ιιιοτ ποι.ιοπ οοιποι· !σοο!οπ πιο
!ιππ8 Ε!ι·ινιιιιπππο. Ιπιπιοτιιιπ »πιο ππτοιι Φοοο Μιι:ιο!
ποε Κτοπιιιιοιιοπι!π νοτινιοο!ιιι πππ πιτπ ιποπ οπο ιιιτοτ

ππτ ιιπ Νστιιιο!! ιιοπιοποπ, πππιο! σοι ποτ σιιοπ 8οοοιιιι
ποττοπ Βο!ιοππ!ππι.ι Φο 5οιιιποτπιιοιιι,οιιοιι σιιποπιοο ιιο!π

οσιπποιιπιοπ ριΙοει.. ιι'ο.ο πιο Βοιιοππιιιπο ιπιτ Μοοιοπ
ορπιπποοπ οιιιοποι, πιο οσ!οΙιο εσιισπ τω· 20 .Ιοιιτοπ
οποιοι νοπ 8οιι!ιορ οιπρισιι!οπ πιπτπο, εσ ιοι πιοοο!ιιο
σοι ιτιοοιιοπ Οοοοιιιιιιιτοπ πιοΒοπ ο” θοιο!ιτ ιποοιιοπιοο!ιοτ
Βοιπππιι οπι.οοιιιοποπ οσπττοιππισιτι; σοι ιι!ιοπ θοοσιιππτοιι
πιτπ :ιιο νοπ Θοτ!ιοτπι ποιπτυνστι:οι πππ !ιοι›οπ οπσ!ι
πιτ πιοοο!πο ποππ ιπιι; οπιοιπ ΕτΓσ!πο οποοντο.ππι πππ

πιοιπο!ο ιτοοππινοιοιιο 8σιιοπιπππο (ποπιοπι!ιοιι Βοι Απ

πιοπιππο ινοιοιιοτ 8σπποπ) Βοοοιιοπ.

Ζπτ Βο,οο!ππο ποο Βιπιιιποποο οσ!!ιο ιπ οτοιοτ Ι.ιπιο

ππτ ποτ Ιττιοπιστ ιιοππιπιε ντοτποπ; σοι !ιοττπιισ!ιιοοτ νοτ

εισριππο, πιο ειο πισιιτ οο!ιοπ ννοιιτοππ ποτ Ψιοπιιιιιιοπτ
οιπιτιι.ι, ποιο πιοπ οιο!ι πιο.ποιιιπο! Βοπινππεοπ, Β.ιιοοοτιιοτ

σποτ ποε εοιιτ ιπι!π νιιτ!ιοππο Βιιιτ. Οοοοοτ. 8οοτο.π. ππιπ.

οι νοτστπποπ.
Ιπ ποτ Νοοιιιιοιιοππιππο οι οι`ι πιο ποπο !οποο
οπτιιο!ώ!οισοππο Αποπιιο οπ ιιοοοιιιοοπ πππ !ιοπιιποπ Βιοτ

ιπτ ππτ πιο !οιοιιι νοτπο.π!ιοιιοπ Πιεοπρτιιροτοτο ι
π Βο

ιτοοιιι, πιο ποιο Ι,ιπποτ Ροττ. ει!ιιππι. «Πτοοο» οποτ ποε

Ηοοιιιοιιιππιιπ «Ποιιπιοπ», πο!οιιοο πιτ ιπ Ποσοιι νοπ 3

Μο! ιιιΒιιοιι 5 Οι: σονστοποοπ. Ιπι Ποιιτιοοπ πιιιοοοπ ποτ

οτι.ιπο Ιἰτοπ!ιο ποσο Μσποιο !οιιο ο!!ο οοπτοπ, 8ονιιιτπιοπ
πππ οο!!π!σοοτοιο!ιοπ Βροιοοπ, οσπιιο ιιοιοοο σποτ ποπο

Οοιτιιπ!ιο ιποιποπ. Βο!ιτ νσττ!ιοι!!ιοΓι οι Πιτ ποπ Βοοσπ
νο!οοοοπιοπ πειππ οιπο Νοσιισπτ ιπ Κοτ!οι›οπ (σποτ
Νοποπο.ιιτ), ππι πιο Μοποποοιι!οιιπιιοπι @ποιο επ ιιοοιπ
ιιποοοπ σποτ ιπτ Κτιιιιιοππο ποε Αι!8οιποιποοιιπποε, Ετ

ιισιιππο ποτ ΙΙοπιιιιοι.ιο!ιοιτ πππ Απιιτιοσιιππο ποε Νοτνοπ

οποιοπιο ποτ θοιιτοποιι νοπ 8σσ!ι›ιιποτπ, ιπι!πο Ηχ
πτσιιιοτοριο σποτ Απιοπιιιο!ι ιπ Ησιιοπιιιιι, ω»
τοππ ποε 8οοιι!ιιπο οισ!ι Πιτ οσ!οιιο 1<'ο!ιοπιοιιι :π οιοποπ
οοιιοιπτ.

Ππτοτ ποπ Οσιπρ!ιοοιισποιι, ιιο νιοιιτοππ οιποο
Μοποποοοοπινπτο οπιιτοιοπ Κϋπποπ, οιοιιι ιπ οτοιοτ Ι.ιπιο

πο ΜοΒοπιι!πιπ πο, πιιοτ ποτοπ Ηοπιιο!ιοιι: πιο Διι
οοιιοπ ποτ Απιστοπ οοιιτ οοιιινοπιιοπ. Βτιπι.σπ ειιιι οπο
σοι 29 ρΟι. οπιιτοτοπ, ν. Ι.οπι›ο ιπ 19 πω., ποτ
ποιοι σοι 47 πω., Ε. Μιι!!οτ ιπ 28 ρθι., ινιιιο ιπ
23 ρθι:. ποτ Ρο!!ο. Νισ!ιι εο!τοπ πιτπ πιο Μοποποιπιππο

ο!ιοτπιππο ιισοτοο!ιοπ, πιοππ ποε Β!πι πισ!ιι οτοτσοποπ

κ-__σ-`. -$18·-Έ τή 7
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111111,1011111111111111ο111ο1·11111111111111111131111111111811111.Βε

ο1111111ο1111ε11:1111111111,ε1111ε11ο118111118118 11111νο1·1111ο111
111111111:11ε11111111.εο1·8111111Β11111111ο1·ε11ο11ο11.1)1ο·Βο1111.1111

11111811111·Μεοο11111ι1111111111111εεεο111ε1νο1·ε111111111ο1111111111:11ε1
11111ο1·81ε1111111ε1ο1111ο11ο1·Ν11111111111εο11111111111ο11οε1ο11ο11.
2111·8111111111:11111·1311111118111εε11111111Ε1ερ111ο11ε11111111:11ο11
11111111111111ο111ο131ε11111εο11ι111οΒο11111εεο11;Β1ν11111 111111
111εο111το1·ο11111111111111111Μ11.οο11εο1111οο111211111111·ο111111111111
11.1εν111εεο1·21111ο11οεο111,1181111116111111111111111'111ε111.11
111οΔι1εε11111111181111111ο1εεο111171*11.εεο1·,42° 1111111108ν11ο

11111Π1ο1·11ε111ι111111Βο11)1111111·1111.ε111111111111οεεο111ο11ο111

111ο111ο11.11111ο11ο1·ο1·21111111111νο11 11·1111111ε1εο11ο11111112
1ο11111οε1γρ11ε1111ο111111111811ο1·13οΙ111111οεο1·11111111,11110·
1111111111·11111ο111111181οεε11118111 11111111111811111101110 111·οο.
1.11ε111111ο11.011111·11111111111ο111·111111ε111ο11ο1111111οει111ο1111111ο

1111οο11ο11ο1111ο111 1111111.ε1ο1·111ε11·1ο11Οο1111111ο-Κοο11ε1111
111ε1111εο11,1111111111·11·ο11ο1·οΕ1·1111111111εο11111111111111·1ο111111111.
111Βο111εο1111111111111116111111111111ε11ρ1ε111:1111111Ε18ο1111-111
1οο111111ο111111.11111111·11111111·1111111εοε11111ο111ο1·111111111ο1111111

(ε111111111ο1110 '1`1ορ1ο11111 111εν1εεεο1·' 11ο1 Βοεεο1·ι111Β
-1ε111111111:11).'1'1·1111ο1· ο111ρ11ο111111.ι1εεο1·11ο11111ο1εεο11111111
ο111111111ονο11 4811-5011 Ο., 3 111111111Β11ο11,8 Τομ 111118
1ο1·111οεο111,11111111111111111111111·111111Β1111νο1·111ε1ο1εο12ο11'
εο1111111·1111111111·ο11ο1:1ο11ε1τ111ν11·11ο11εο11ο11;11111111111111111ο
εο111ο111111εεο111111111Ν11111·ε1ο11ο11νο1·1111111ο11.Βο1 Ο111111ρε
111ε151111ο111111111111ο11Αο111ο1·-,Ο111111111ο1·-111111Οο11ο1111111οο
1111111111111Βο11·11.ο111,νο1· Α11ο1111111111·111οει1111:1111111ο11111111
ε1112111111ε1ο11,ν11ο1ο11ο1111111113111111111111ο11ο111ο111111111111111
111111Ρ1111ο111ο111111ο1·111οεο1111111111ε1.ο1111111111111.ε1:111111111118
11111ο11ο111111111118.11ο1111Βο11ε1ε1 11ο1·νο1·111ι11111111ε1ο111111
0111111111ο111ο@απο Βο11ο1111ο111111111111111111ο11ο1·111ο131111
νο11ι1ε11111111111ο1·1·ειεο11ο111111111νο1·11·11εο11,1111111111111111εο111·

81·οεεο Α1·1ο1·1ο111111111111ε11111.11111111ο 81111111111,11111111·
111511ο111111ο111ο1ο111111111ο11111ι11ι111εο1111111·4 '1`ο11οε11111οΒο
εο11ο11211 1111111111.Κο111οο11111εΒο11ο 1111111111 1111111111·

Ν11111·1111εεει11111111111ο11ο1·σε 1111111·11111111οο11111ο1111ο1111111111
11111·11111111111εΒο111111111>111511111,11111111,Κο111·1111111111161111
11111Το11111ο1111111·11ο1·Πο11111111οο1ε1 εο111·1111111111111ο11.-
11111111111111111111111·Ρο1°101°11110Ι1 1ε1 1101111ο1·111το111ο11

'1'11ο111111ο11111·11111111111ο 111111111ο1111ο11ο111ο1101111111811οε
1ί1·111111ο118118116111,1111111111ο111111811112111·2111111οε11111
11·111ε11ο1εο111ο111οο1·11ο1·. 111 111οεο1111Ξ'1111ο111111111111
ο.11εο1111οΒ11ο11ο1111111ο,1111111111_1ο11ο1·Ν111111111Βε11111`11111111111,

Α1111οΒο11ο111ο1·1£1ε1›11ιεο1111111·1111ο1111111111ο1Ο111111ρεΑο111ο1·
111111Ο11111ρ11ο11111οο11ο11ε11_1111111ο111εο118ο11111ο11ο11,11ο1·

1111111111,1111111το1111το11@απο νο1ε111:11ο11.1111111ο1111111111111
1111111111111ο111ο1·11ο1111·11εο11Τ11ο1·11111ο111ο111111111111ο1·11111
111111011111111;ε1111ο11111ο11111111111ο1·ο111111ε1111ο111111111111·
Με 1892 11111·ο, Ρο 1·1εο1· 14 11111εο11:11ο111ο1εο81111ο111ο
Ε`1111ο11.111111111ο11;11111111111111ο1ε11111111·11ο11Ρ111111118ε1ι1ε1111111
11οεΜ118ο11ε1111·Ζο11 11οε Ι)ι11ο11111111111εο111οεθ1οε1:1111111·ε
11111111ε11:11ο1ο11ο11111·11ε1, 1111111111111ο11ο1111111εο111,1νο
οε 11·εο111111181111,ε1:111ο111118ε1ο111ο11ορο1·1111νο111111181111
111111118ο11.Ρε11·1εο1· 1111111181111111 11111·111111111142

1:1111·111·111ε1:1111111111.1111ο11οΡο1·11111111ο11ο111111110 1Ιο111111εο11
νο11ο1ο1111ο1.13ο1111ε111111111ο1111111111111111Βο11ο111111111111111
Αι1εε1ο111ο11111οεοε 1111181·111οε11οεεο1·Βο11ο1·11ο11111εο111.
11. 11111111ο1·11111111894-1896: 68 1:1111ο11111112 11111
1111111ο11νο1·1ο11:1111ο1.8ο 11ο11111ο1111111111: 1894. 1111111·
25 11ο1·1111111οΟρο11111ο11ο1111ο111:111ο11,νοε 1111111111111οο1·ε1ο11
10 ε11111111111ο111611111ο11ο1111181ο11,118111111111111111ο111ο111ο11
15 111181111ε118νο1·11ο1ο11,111111Βο1111ο1 νο11111ο111111:111ο
1898 501111811111ο111ο121ο111111111111111111111111118ο11ο1·111ο
111111ο.

(Βο11111εε1111€1.

11111111·111ο.

1011. Α. Α1111ο1εο11: Κ11111εο1111Βοο11111:1111111εο111111111·111ο

111ο1·ορο1111εο11ο151111ν1111ι111Β11οε «.1ο11ο11111111ε»11.111

11111111ο111,11ο11ε1Βο11111Βο111111·1ίο11111111εε11οε11111

ε111111111ε1ο111νο1111εο1ε11111111οε111·11111111111ο1111ο1·111111
111111111111ο1·Βο1111111111111811111.1ο111111111·1111111111111]
111ο111οο1111ο1το1111111111111898. Ν». ο. ε111ω111611.·
1εο11ννο111εο111. ·
171111.111111111ο111ο1·61111111111111Ρ11.11ο11111111111111εεο1111ο8111111
1νοο11εο111111ο1ε111:1111111.1ο111111111·ἔ11111111111111”11οε111111ο1.11γ1·111111111

1
1
1
1
1
)

Τ111·1·οο111ο11.111111ο11ο1111·1111111ο111.111ο1ο1εο1111ο,Βοε1111111.ο
8111111.

··

111)1οΒοε111·ρ111111ε1111111111ο111111111)111·111οε1ε1 11111·11ο1·Βο
11111111111111ς1111·1111οΝ11111·11το11'ο,11οεο1111111·ε1111·11111111εε111111111111,
11ο11111111111111ο111111ο1·Με νν11111·ο111111ο1εο111ο11. _

2
1 Ποτ θοε111111111ε11111ν1·οο11εο1111111611111111111111111.

3
1

11111111·11ο1·131111ν11·11111111·11οε1Το11ο111γ1·111ε1ν1ο 1111111111ο1·1
'1'1111·οο111οο111111ο11ο1111111111111·81ο1111·οο11εο11111115111.

4
1 11111111ο1·ε1ο112111111ο1·Βο1111111111111ε,·111111111111111111·1111111111111

ε11:11111οεο811>18ο11111α11·ο111εο1·111Βο111,11·1111161111Π111εο12νο11
Γο11 111111Κο111ο11γ111111ο1111ο111ο1·111111.1·εΙε 111Βο211Β11.11111ο11.
Ν-11111ε1112.

1 ”

161 Ποτ Β11νο1εε11ο11111·111οε1ίϋ1·11ο1·ε11111111ν1111111·ο11111111ε1;ο-·
ε1ο18ο1·1ο11Ν-Π111εο111οε11111·ο11ο111ονο1·111ο111·τοΝ-211111111·11111111·
1111111111;;1ςο11ο1:111.1111111111.

1
1
1

8111111111111ο11ο1ε1ο11Τ11.ο·1111411ο1·.1ο11ο111γ1·11111ο111111111111111
11111ο111111ο111111111ο11ο111ο1111ο1·111ο111ο111ενο1·111ε1ο111.

'7
1

111οεο1·111ονν11:111ε1·ο1·111ε11111111111111111111·1·11εε1ο11'1'111111ο11111
11111111·ε111111νο1·11111111·1ο111)11111-1εο.Π1ο Ρ1111ο111111111111·111111112·
1111118111·Βο11111111111118111111188111111111.

13111111111111111111.11ειτο11111.

Β111111111111ιο1111111111111Βοε111·οο111111111111.

Ρ1ο1. 111.Ε. 11ι11:11ε.(1171ο111.1.ο111·11ιιο1111111·Α11,εο111111111
1111111111.81ο11ο111ονο1111ο111·1ο1111111811;11111257 1111111
ε1:1111111ο11.1111 -1- 871. 11Ξ'1·1111111)ο11111:11ο.1111111111;111111
νν1ο11.18511111.
11111·€οεο111112111ν111·1111111111111111111ν111·11111111ονο1·111.εε11.11ε11111
1111181111οε 11·ο111111111-11ο111ε1:11111111εο11.1111.εε1111111111111111111181111111·
εοε 1.1·ο111111111111Β111:11οε111·ε1ε111111111111Βοερ1·οο1111111ς1111111111111.
Ψοο11ο11εο111·111ο1·111111·1.8111ν1111111111111ο1·ε1ο11Ε11εο11ο111ο1111οε_
11ο111·1111ο11οε1188111,11111111111111Με Α11111εεεο111ο1·Πο11ο1·εο1-1
1111111·111εΒι1εε1εο11ο118971,1ε111111εο111οΒο11ο1111111811111ο11111ε
11ο1·1111ο1·11οε11=111111111·11111:11ο1·11ο1·Α1111·ο1111ο1111111111ο11111111111111111
εο1· 8111111111111εο1ν111εο111111111111.111111111111νο1·11111ο,1νο1ο1111
εο111111111ο111·ειοΑ111111Β·ο1111ε:ο1ο1111ο1ο11:ο11ο1·ε11:111.11ο1111ο11.
Κ1111·11ο11.Ο11_1οο111·11111,111ο1ο1111111εε111·οΒο111·11ο111.1111;11οε1111121111
$1111Τοε,νο1·ει11:1111111εενο11οΒο1·111:11ε11:11111.111111ς11ο1·Βο11111·1111εεο
111111811ι1111ο1111ο11Μο 11οε111·οο11εο11ο11Α1·21οε- 11111ε1111111111111
111111ερ11.1ο1ο11Α111111εο11ο1εο1111111111ε1ο11ο111ο111111,211111111111111
111111111111111ο111ο111111·εο11ο111ο1111οεΒ111:11οε,1111ενο1·11οε1.- Α11
1111111111;111111111ε1111111111111111.ο1·11ο1111ο11ι111.ςο11ο111111ο11:11111111111ο
Α11ο1·1111111111·11111111111111ο11111111;1ε111111ο1·Η1111111ε111:11ο1111νο1·11.11
111111.1171111·Ηοι11111111ε1·111111το:Π111ο1ε111:111111,1111οε1111111111;111111111
11ο1το1111οε11111111:Α11111111111111111ο1·Βο11·11.11111111111111Αο1το1111111111.;
Ορο1·11111111ε1ο111·111.1111111111ο11·11ο111111111ονο1·111ο111·11111.1ννο1εο1111111
1111111'1'1111ο111εο1111111111Ηο111εο1111111ο11111,11111111,1ξοε1:1111:1111-11·
Α11ενν11.11111111111·ο11111:11ο1·Αι1ε1111111111ο;ν11οεο11111ο11211111νο1·-·
ε1111111111εε11οε(1111.11ιε1111ο111·11εο11.1)1οεο111·111·111:11εο11ο111111111
1111118·11ο1·1111111.11ενοιι 11ο11Η1111111ε111111ο1111111·ο1111ο1·εο111ο11ο11ο11
1)1·111:111ε11111111111111ε111111οο11εο1111ο111111111:111το111111·1.111111111111
1111118·211ε11111111ο11εοετο111οε$11ο111·ο.111ε1ο1·,1νο1ο11οε2112101011111ο
11111111,οςο111111111·ο1εο11111111111Ζ11ε11111111ο11111111ες:111ε1:11ο11141181111
111·11111111ο11ο11111111Α11ο·ο111ο1111ο111ο1161111111,ο1·1ο111111ο1·11111ε11111111
ε11111111·1111.- 1)1ο 1111εεο1·οΑ11εε11111111111·111111Β111:11οε1ε1 1111111
νο1·2111111ο11ο111111ο111ερ1·11:111ν11111111111111ο11εο111ο11111111111111171111111.

Β 1 ο ε ε 11.1.
111111.131. Ο. 11111111(Ζ111·1ο11).Α1111ε 11ο1· 1111εεο1ο111111

1111111111111εο111111εΑι1Βοε, 11ο11ε11111111111·1εε11ο1·Ρ1111111

108111111111Τ11ο1·11111ο11ο1εο111ο11.1111711111.1·111,11ο11111111

1
1

ε1:111ν111·1ο11Α11111111ι1111το1111111111Ο1·1811111.1-Δ11ι1111·ο11ο11
11081111111111.1

.

Ρ11111. (11ο1111111.1111'ε1111111111".Η11111111.111111
1ο111311.1111111.δ. Γ. 11ο11111111111.11111111:11ο111899).
1117111111111111111111111111ο11111111111'ε1:11ο11νο1·111εο111ε11ο1·111ε1:111ο
11ο11ο11Η11111111111111το11,ε111111111111111:11111οεο1·Με ο111111111:1111ι1ε
111·11111:1111111·οεΗ111ε111111.ο1111111111111111εο11ο1111111ο1·1·1ο111,11ο11111111ο1ε
11111111Βο111ε111111ο1·1·11:111,111111·οεο11ο11ν1ο1·11ο11.11111111·1)11.1·ε1ο111111Β
11111·Κ1·11111111ο11ε111111ο1·ε1ο111οι· 1111ο1·111111;ε11ο111νο1·11·ο11111:11ο11

Η 111111'εο11ο11«Α1111ε11111·Ο1111111111111οε11ο111ο»11311.111111ο1·811111111
Ι11111.1,1111ο111111·11εε1εο11ο1·Α11εο;1111οο1·εο111ο11ο111,1111111111111·οε
11111111.1111111111111ο111ο11ο1·1111.11ο11111ορ111111ι1111οε11ο111εο11ο111111
11ο1·.νοπ 11ο1·111ο111111111111εο11ο1111ο1ε1ο111ε111111111111111.,ο111ο
1·ο11ο1111ο1ο.111111·11:11111111·111.111111111οε111111ο1·ε11'11111-11111111:11ο11)
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195 .

ΟνεΙεε ιιιιιιιει· πεεπ ω” ιιπ Πεπει·εειιιιεε νοι·πε.ππεπ πι.

·ιεετ πεπππι·ειτε ι·εεεειι·τ.

πειπ εειιιιη.ι·ειι·ειιιπ ιιππ?πεε Οπει·εετει·ιετιεειιεπεε Κι·επ1ιπειτε
πιιπεε ει". ινιεπει·ε·επεπ. 11ει·ει·ιππτει·ππε 'Ι'ειιτ πεε νει!. επτ
πιει Νετιεεπ επ πεπειιιεειπεπ επεεπι1πετεπ Γειιεπ Με πιετετ
επειειειι ειπεπ ιιιιι·ειι·ει'εεειεπ Ο ι· ιι π πι· ι ε ε π ει· Ρ π τπ ε Ι ε
ειε Με 'Ι'ιιει·εριε πει· π.ιιεεει·π Απι;επιιι·ιιπιι
πειτεπ. [Με ειπιειτεππε. ?Ο Βειτεπ ππιπιεεεππε θεριτεΙ ιιπει·
πιε Ππ τει·ειιεππ πε· πεε Α ιι εε ε νει·πιεπτ πεεεππει·ε Βε
εε1ιτππε. -- Πιο Αιιεετ ε.ττιιπεειπεπ πιεεεε Βεππεε πει· «πιεπι
ει.πιεεπεπ Ηεππετιε.πτεπ» ιιιπ ειπε εεπι· εειιππε.

ΒΙεεειΒ·.

Απειιιε εεε πεπ Ρι·ειει‹ειιεπ

πει· επεπιειιιιεοπεπ Θεεε11εε1ιειτ επ Ποι·ρετ.

Βει·ιεπτι,ε;ιιπε·.
Ιιι πειπ Ρι·ετειιε1Ι πει Μεπιειπιεεπεπ θεεειιεειιπι`τ νειπ 3.
Πεεειιιπει· 189? (Μπι. «Βτ. Ρετει·επ. Μεπιειπ. ιΥεειιεπεεπι·ιιτ»
Νι·. Θ. 1899,εεε. '79 ιιιιιεε εε ΖειΙε 9 νοπ ιιπιεπ πειεεεπ ετιιττ
Βιιιππεεπει· Βιιειιπεπ - Β ιι ε π ε ε ο ιι ε Ι. π ε ιι π ε π.
Γει·πει· πιιι'πει·εε1πεπ8ειιε επ Ρππετ 2 πει· νοπ Πι. 8 τι· π ιι πι
πε ι·ε· ειπρϊεπιεπεπ Πεεεπεππιεπ :
εε ννιι·π πιεπτ πιιι· πιε .1επι·εεεεπι πιε ει·ετεπ, εεππει·π
ιιιιεπ πεε 1ετε τεπ Θεπεεεεεεππεοπινειεεε νει·ιπει·1ιτ.

Εππιιεπ επιπ $επιιιεεινει·τ Βι·. Β τι·ε π πιπ ειις'ε ιπ πει·
Βιεεπεειεπι ι
ννιπει·ετεππ εειτεπε πει· Ρι·οετιι.πιι·ιεπ ι·ιιι'εππιεΙι τ πιο
Νετιεεπ ιιπει· σε 1πΓεετιεπεπ 1ιει·νει·, εεππει·ιι πιε
Επιπε.πιπε πεε Πι·ετπι·ιιιεεει·ειεε πιιτ νει·ιετεεππεπ Ιπ
ετιιιιιιεπτειι.

8ιτεππε· ιιιπ 29. Αρι·ιι 1898
ιιπ θτειπτπεεριτιιΙ.

1) Ηει·ι· ΚεεεΙε ι· ετειιτ ειπε Ρετιεπτιιι νει,
Βεπεεπειιεπερει·ετιεπ ιι·ειπεεπτ πει. Ρειιεπιιιι, εετπιεεπε
Βιιιιει·ιπ νοπ ιιπει· πιιττΙει·ει·(ιι·πεεε, πεσει·ιππι ειιε;εεειιιειιτ πε
Με Βπττ'ει·ιιππε·πω. Ονειι·ιεπτιιιπει·ε; Ιειετει·ει·, ι·ειειιιιεπ
1ιιππειιομή:ιεεε,Με· ιπ πειπ νοιπ Ηπ.πε·επε.ιιεπεεπι1πετεπ θεοι;
νει· πει· 8γιπρπγεε Επι. ιπεπιε.π(ειπ ινειιιι; πεειι ιιπ1ιε επ), ννε.ι·
επεεετει·πεπτΙιεππειιιεε1ιειι, Ιιεεε πεπ εριεΙεππ Ιειειιτ ιπ πιε
Βιιι1επιιππ1ει·ερεπιι·επ ιιππ ιπ πιεεει· ιιιπ ιιππ πει, πειπεπτιιεπ
ιι·ειτπ:ιειι Ιιπιιε επεπ ιιι πιε Νιει·επεεεειιπ νει·εειιιεπεπ, εε
πεεε εε 1ειεπτ €ειεπε,· ειπεπ πεειι ειπει· εειειιειι Βιε1εειι·ππε·
επιπ.ιιιε πιπειιεειιοπιιπεπειι Οο1ιεεεπ επι· Ε”ειι1ι1ιπε·πεεεειπει·
πεινειι·ιιι·1ιεπνει·8·ι·πεεει·τεπΝιει·ε επ ιππιιειι·επ Με ει·ιππει·τε
πιεεεε νειπεΙτειι ΙεπΙιείτ ειπ πεπ νοπ Ηε1ιιιππει· ιιπΙπιιειετ

ιι
ι ε” Βει·ιιπει· θγπιιιιεΙεε·ιεεπεπ θεεειιεειιιιιτ ιπιτ8·ετιιειιτεπ

πω, ιπ ιινειειιειπ ειπ ιιιι· ινεππετπιει·ε ε·επιιΙτειιει· Ονε.ι·ιεπ
τιιπιει·πιιι·επ ειπε π.ιιεεει·ετιπ,ε·επιπε εεπειι·πιι·τε Βειππεε:ε ιπ
πει· Νιει·επειεςεππ ιιιιιι·τ ε,·εππΙιεπ "ειιιειι πω, πιε ει· ιπ
Πειιιιιιπει·'ε Ι:Πιππε ιιππ επι· ερει·πτινεπ Βπτιει·πιιπες εε
ιεπε·τε.- ιιιπ ιπιτ πειπ Ον.ιι·ιειιτιιπιοι· ι;ιειειιεειιιιι· ινειππεΙιεπ
πεπ Ηππ,·.ιεπειιεπ ειι πεεειιιιεεπ, ινιιι·πεπ ετειιτ πεε ιπεπιε.πειι
Βεπτεε1ιπιττεε 2 νοπ 8-4 Γιπ,·,ιει·πι·ειιε ιιπει· πει· 5ι·πιρπγεε,
πιε 2 Ε”ιπςει·πι·ειτε ιιπει· πεπ Νιιπει ι·ειεΙιειιπε πεεεπιπτιπι,ε·ε
Βεππιττε πεππι'ε Αιιεεειιε.Ιτππει ειπεε ι·ειειιιιιιιι πειπππι·ειτεπ
Ονιιιεε πει· Βειιιειιιιιιπι; Β·ειπειειιτΜε πεειι Βιπππιιπε·, πει·
Βεπεπ1ιπιιιε νειιι ιιπει·εεπιιεειΒ·επΡει·ιτιιιιειιιπ επειιεενιει επιζε
ι.ι·ειι·επ. Απεετειιπε πεε Ονειι·ιεπτιιιπει·ε πε.ειι Ππτει·πιιιπιιπε
πεε ειεπι1ιειι πι·ειτεπ Βτιειεε πιιιεπ Βι.ι·ειιι·ειιετεΟειειιτΙιε·πτιιιεπ
ιειιει ιιιω ιει·επιι·τ 23/ι Μπι ιιιπ 180° ιιι νεπ ι·ειιιιτε ειπεπ
1ιπιιε Βεπι·επτει· Βριι·ε.Ιε). - Νιιε1ιπειιι νεπι ιιπει·εεπιιεειι;επ
Ρειιτεπεπιπ ιεπει·εειτε πεειι ειπ ειπιπ·ε πιπεει· πιειτει· Βιι·ειΓεπ
ιεεεειι·τ ιιππ πεππ Ρειιτεπειιιπ, πιιιτει·ε Ε'εεειε, Βεειι, νοι·πει·ε
Γεεειε, _ιεπε ιιπ ειειι, ειιεετ πεπε.Ιιτ ννει·πεπ ινει·επ, ει·ινειετ εε
ειεΙι, πεεε Βεπεπ1ιπιιτ, ιι·ετε πεε ειπεεεϊειΙιεπειι

ιιπιιππι·ειτΙιἔπε

ννιι·ππεπει· _ιεπει·εειιε πεειι ειπ ειεπεΙι“πι·πιιεει· 8τι·ειι'επ νοπ
1ετ πεπ πειιπ Ηεπεεπειιεπ πιε Πεπτ

1ιπιε νειπ Ρι·εεεεεπε ιιιππειπειιε Με επι· 8)·ιπρπγεε εεπειι ιιπ
ιιιει· ειι 1ιιιιι.ι·.εε ινε.ι·επ πιει· πιιι·επ πιε ενε1ει·επ Αιιεεεππιτ.τε

πει· ει· ειπε

πιε πειπει·εειτιεεπ Ψιιππιπππει· πεεπ επεππι·ειπ 1ιππετΙιεπ ιπ
πειπ Πεεεεε νει·ιεπε,·ει·ι,πιι.εε πει πει· ι;εννϋ1ιπΙιεπεπ Α” π»
νει·ειπιιι·ιιπε· ιπ πει· Μιττε1ιιπιε πιιι· ειπ εεπι· νι·επιε πετι·ιεπι
ε;εππεεΒεεπ1τετ ει·νιιει·τετινει·πεπ ιιεππτε. Πε. εε ειε1ι πεπ
ιιπει·ι·ειεε1ιεππει·ννειεε 1ιει·ειιιεετειιιε.πιιεε πιε ννιιππι·ιιππει·
ειιιειι ιπ πει· επι πιε Ειπε». ειπε. εεπιιι·εεπτεπ Βιεπτιιπε; - ε.1εε
ειιει· - ε1ιπε ειι ιιι·εεεε Βριι.ππππε· ειεπ επ ειπεππει· πιιπ,<ι·επ
1ιεεεειι,εε ννιιι·πεπει· νει·εεπιε.ε· ω. πει πει· Ορει·ειιιεπ επινε
εειιπεπ Οε11εε;επΖεεε·ε: πιε νετειπιιιππε ιπ ειιει·ει· Βιοπ
τππε νει·ειιπεπιπεπ, πε ππι·ειι πιε Κι·επεππι; πει· επει·ιιιιοπ
ιεπεπ Νεπι1ιπιε ιπιτ πεπ τιει'ειεπ πιε Βειιεπινε.ιιπ ιιπ Ρεετι,ι.ι·

πεπ ιιπ,ι.ιειπειπιι·εινιππεπ ινιιι·πε,ή ιιπι εε ιιεπει· επι· πεπιε
ι·ππε· 8επι·πειιτ, Με επ 1ιοπ'εππιει, πεεε πει πω» εειεπεπ νει·
ειπιειιιπει ειπεπ πιε ιι'ιι'ιι·Ιιππιι;πει· νεπ πεπ Βει· ειιπιττε1τειι
Βρεππιιπεει·ιεπειιππεπ πει· Ηειιτ ιπ ειπει· επ πιε νει·πειιιιππιι·
εεε·επετινειεεε Βει·ιπιν πεε ΗΒ.πε·επεπεπεε ειιπειιε;ει· ννειεε
επι· θε1τππε ιιππ ινιι·ιιππ8· ιιοπιιιιεπ ννει·πεπ.

°

Πεε Βεειιιτετ ιετ ειπ εειιι· ιιιιτεε; πιε ειιιειι: Πειιτπειτπε νει·
πω: ιπ ειπει· Μπε·ε νοπ εε. 24- 25 θεπτιιπετει· ετινε 15 (Με.
επει·πιππ πει· θεπεεεετιι.εε. Βιε Μπεειι1ι ι·εετι ιιιω ιπειπ πιε
πει·πεπ ιπεπιππεπ Βτι·επι.; νοπ πει· Βγπιπιιι·εε ειιιινε.ι·τεεπι 4

Ιπιπι;ει·πι·ειτ ιιπει· πιο Νειι·πε; πειπι :ιετινεπ Πεπει·ι.ιεπιι· νειιι
Ιπει;επ ιπ επι ειιεεππε 8ιε11ιιπει, ι. ε. πειπι θεπι·ειιεπ πει·
Βιιιιεπιιι·εεεε πετ πιε επιπ;ειεπτε ι·ιιιππ πιε Βιιηιιιππιιπε, πιε επ
«Με πιιπει πιεττ1ιπι·τ ειι:1ι ε.περιι.ππεππε Μπειιειετι·επε· ειεπ
πει·ειιΙινιιι·τεεεριεπ πιε Βεπειιιιππιε πιπιιπει·ινπιπτ, εε πεεε ει·
πεππ Με ειπε Ρε1εττε εεε,·επ Με Αππι·επιι;επ πεε Βιιπεπ
ιππε.1εεεε;ει;επ πιε νει·πει·ε Βεπεπιι·ειππ ινιι·Ιιτ.
Ιπι Ψιεπει·πειιιπεει'ειΙε ινιιι·πε πιιιπ πεπ Αιιεεεππιττ πει· εππι
ΚΥεεπι11 επ πιιπ,ε·εππεπ Βεπεπιιιιπτ νοπ νειππει·ειπ Με ίπποι·
ενειι πειιιιιεπ, πεεεειι θι·πεεε ειειι 1ειεπτ πιιι·επ Αππεπεπ ειπει·
Ωπει·ι'ε.ιιε πει·εειπεπ πεετιιπιπεπ ιε.εετ.
Νε.επ ιιιιι·εει·

Βεερι·εειιππθ
πει· ε·εεεπ Ηεπε·επεπειι επιπιοιΙ.

Ιεπειι 1πεεεπε.πιπεπιιιιιεπτ ει·τι·ει:εππει· ειπεπ ποεπ επι' θι·πππ
ειιιεπει· εειπει· επι ιιπ ιιε.πε;ει·'εειιεπ Ιπετιτιιτ επε·εετειιτειι
Πιιτετειιεπππε·επ ειπιεε Βειπει·ιιιιπε·επ ιιπει· θρπππιιπεει·ιεπτππ
πεπ (ννοιιιπει· Απειιιπι·ιιεπετεε ε.. ιιππει·ειπ Οτι).

(Αιιτει·ει'ει·ε.τ.)
ι)ιεεπεειεπ.

Ζοει;·ε: Βειπ νει·εεπιειι·. πιε Ηειιτινιιππε
πεπ, επτειιι·ππι; ειπειπ ιιππει·επ θεπιιπ1ιεπι ιι·ετιιι·1ιππε·πει·
Νιιι·πε πιιπιιι·οπ, πεεε πιε ιιει'ει· Ιιειι·ειιπε Νε.1ιτ1ιπιε,ιπ ιι.ππει·ει·
Βιειιτιιπ,ε νει·ιει.ιιιτπιε ιιπ επει·πεεπιιιιπε, πιε Βιιιιτ' ιιιιιι':ιεεεππε.
Βιε νει·εειιιεππει·1ιειτ πει Βειιειιιιιιπτ ιπ ε" Βιε1ιιππε νοπ
επεπ πεειι ιιιιιεπ ιετ ινεπιε;ει· επεειεπιι.>;πιε ιιι πωιεεπιπιει·
εειτΙιε1ιει·Βιε1ιτιιπε: ππι·επ επειε νει·πε.ιιιιπε· ννει·πεπιε θρεπ
πιιπιε ε" Ιπππε;επιπππε ε·εετειιι·ει·τ(νει·ιιιιι·ει).
Ζοε,εε πετ πει Βεπεπερει·ετιεπεπ, πει πιειεπεπ ειπε Ί'ι·επ
ιιππ;; πει· ειπεειπεπ 8ειιιειιιεπ (Επιιεειεπ.ΜπεΙιειπ ετσι.)ιιππ εε·
ριιι·πτενετπεπππε· πιτ πιεπτ ιππ,ε1ιειιιετ, ι'οιεεππεε νει·τ'ιιπι·επ
,εειιπτ: Βεπιιιεε πει· Ρει·ιιεπεπιενιιππε εεννιε ειΙει· Ρεεειεπ
εειιιε1ιτεππιιι·επ ι'ει·ιιιιιιιτειιπεΝιιιιτ, πιιιιπ Ιππι.>ιεονειΙεΠιπεειιπει
πππε πιεεει· Νιιπτ πιε Με Με Βιιιιεπτειι, νεεεειιιιιιπε; ι·εειι.
Πεπει·πιιππιιι; πει· ιιι·ερι·ιιπειιεπεπ Νιι1ιτπιιι·ειι νει·ειπιειιπε· πει·
εειτ1ιειιεπΒεππιττε πεε Ονειε (πιπτει·ε πτεετιιεεειιειπε,ΜπεΙιει,
νει·πει·ε π'πεειε πιιι·εΙι ειπε ΐει·τιε.ιιΓεππεΝεπτ). Με πεπ Βε
ειιΙτει.ιεππιεεει· Μετιιεπε πι ει· ειιιι·ιεπεπ.
Βιιεε πιε εεε. «Πιιι·ειιιιι·ειιειιπε πει· Βεετι», πετεπ νει·τι·ε.
ε·εππει· ιιπτει· πεπ ιιππει·ινειιι,ε;επιιιτειι1επεπ Μετιιοπεπ Βι·ννιι.π
πιιπε ε·ετιιιιπΠΒιιιι·εει·ειεεεπιεπτπεε πι·ειτε- Πει ιι ι·ι ει ε) ειπε
πειιει·ππε νει·ετε.ιιιππε πει· Βιιιιεπννιιππε επ Βτιιππε πιιπετ,
ε·Ιιιιιπτ Ζεεεε επεπεεινεπιε; Με πει· νειτιπἔεππε, πε πει·
Μπειιει πεεεπει·ιι·τ.

2
) Ηει·ι· Κ ε ε ε1ει· πειπεπειι·ιι·τειπεπ ΟεΙεεεειιτπιιιει·,πεπ ει·

νει· 8 Τε,ε·ειι πιιι·επ Ιιεριιι·ειειιιιε επτιει·πτ πω. Πιε 54ιπιιι·ιεε
Ρετιεπτιπ, πιει π νοπ πνιιειιε, πετ νει· ιιιιιεεπ πειιιι·ειι 8 Με!
8·επειειι: εειτ ? .1ε.ιιι·επ ιει ιιιι· Με θειιεπ πεεειιπ.·ει·ιιεπ,εε
νιτει·πεπ,«πε ιιπ· ετννειειιπ Ιιειπε ννιιεπε»; ιπ 1ετετει· Ζειτ ιετ
πιε θεεειινι·ιι1ετι·ιιεε1ιεειι·εεπεεπ, πειπ.ετιιιτεπιιι·επ ιιιι·εθι·πεεε
Με Αειιεεει·ειε. Ειπι·εεπεπι Πγερπεε ειπ. εεε ειπειπ πειπειι
πειιι·ε πετ Ρετιεπτιπ ιπι·ε Ε”ιιεεε πιεπτ ιπειιι· εεπεπ ιιπππεπ.
Ρπτιειιτιιι ιετ ιπ 1ιπεπετειπ θι·τιπε ει.πεειππΒει·τ. - Όει· επι
πω· πιε ΟνειιεΙτιιιιιει· ειπεεεεπιειιτ; πιε θι·πεεε πει·θεεειιννιι1ετ,
ε" ιιιιπεε Ηππιτπε πει· Ριιιιεπιιπ ιΙι1ειπε Ρει·εεπ, Απιιιεεει·ιιπε,
πει· ειι;επτ1ιιιιπΙιειι1ειπειιπε Αιιεπι·ιιειι «Γειειεε ει·πιιεει»)_ε"
Γειι1επ ιεε·1ιειιει·Βιιιτιιιι€επ, σε εειτ 1επιζειππεετε1ιεππεΜεπε
ρε.ιιεε Ιιεεεειι πιεεε Πιιιε·ιιεεε εεεεπιιπει· πεπ ε.ιιπει·επ ΜπεΙιειι
Ιιειιιιειτειι ππι·επε.πε ννειιι·εεπειπιιεπ ει·εεπειπεπ; ππι· πι» πειπ·
πει·πε, ?πετ ιιπι·τε(1οιιειετειιεπεε Τιιιπει·ε, πιε πει· ιιπ ειιιεεΙπειι
8τεΙιεπ νοπ ιιιεπι· ειιιετιει·Ιιει·.Γεετ ιιιιοτιιιι·εππει·Βεεειιππεπιιειτ
ιιπιει·πι·οειιεπ "ει, Ιιεεε Βεπεπιιεπ ιιεεεπ πιε Βιειιιι€Ιιειτ πιεεει·
Αππε.ππιε νιιε.ειιννει·πεπ; πει· ι·πε·ιπιιιιι πιιπ ι·εετιιιπ πω· ιιιειιτε
επ ει·πι·ιιι;;επ, πιε νει·πει·ε ιιππ ιιιιιτει·ε νιιειπεΙννιιππ ΐεετ ειπ
ειπεππει· εερι·εεετ.Ρει·τιε (ειιπε θειιιε.Ιτε.πινεππιιπε) πιειιτ επ ει·
ι·ειεπεπ. Νιι.ειι Βι·ππ'ιιιιιι€ πει· Βιιιιειιπϋπιε -- Με ν·ει·πιιει;ε
εετετ- επει;επεππτε νει·ινπεπειιπε·επ ιπιτ Νετε ιιππ νει·πει·ει·
Βειιιεπιι·εππ. Με θτϋεεε πεε 'Ι'ιιιποι·ε εεετιιττετε, πειεε -- πε
1ιπιε Απιιιιι·ειιιιε πει· Ορει·ετιεπεπεπει· - πιε Τι·εππιιιιρ;ειι Με
Ππτει·πιππιιιιεεπ πει· ειιιπ 'Ι'πειι εειιι·ει·εεεεπ Θει”ειεεεεινιεεπεπ
Νετε ιιππ 'Ι'ιιπιει· επι πει· ιιπ1ιεπ Θεια: νοιι Ρι·ει'. ν. Ζοεεε ,

επι' πει· ι·εεπτεπ νεπι νοι·τι·ειεεππεπ, εππε ειειι ιπ ιπι·επ Μιι.πι
ριιιιιτιοπεπ εεεεπεειτιιι επ ετπι·επ, ειιειεπεειτιει νει·εεπειιιιπεπ
ννει·πειι1ιειιπιειι. Νειειιπειπ εειι1ιεεε1ιειινει·νι·πεπεππε·επ ιπ πειι
ιιπιει·επ Ρει·τιεπ πει· νοιπει·επ Βπιιππινιιππ ιιιιπ πει· Βιιιεεπ
εεε·εππ ιιοεπ ιπιτ πειπ Ριιιιιιειιπ ιι.ιιεεειπετΜε πει· πει εεννει·
πεπε 'Ι'πιπει· ιιει·ι·ει·ε·επιπιετνιοι·πεπ ιινιιι·, ιιππετ ιιιεπ πειπε
Ονει·ιεπ επ ιιει·ιππιει· στειιε, πιε 'Ι'ππεπ ιπ ι”πετπει·ιιιιιιειπ νει·
πω, ι1ιι·πτει·ιπεε Εππε ιιιπ επ. 2 Οιπι. ιπ πιε Ηπ1ιε Β·εεεεεπ,
ιπεει·ιι·τ ιιπ Πεπει·Β·ππιςετιιειιπεε θτιειε ιπ πεπ 'Ριιιπει·; επεπεε
επι Με. ι·ετιιπππ. Πιεεει· 8τιεΙ ιετ ε1εε πει· Πτει·ιιε, πει· Τε·

πει· επ νει·ειπι

μ ει ..-"Ε-~Ω- πισω-ε...



πιο

πιιοι·οποσοιιοοοπιπποοοπποπιοπο άοππιΡιιπιάιιοπιπ.οπ·ππιοι·νοι·οποπςπιπιΕοπι.
4- 8ιπρπ·ονοοππιοποΑππιροπιιιποπι.οππιοπι" ππι άοπι πιπιποι·οπι
πλπιπιάννππιπποπ;Βοπιπιιοοάοι· πποι·πι;οπιΒοιιοπιννιιπιάοοππιοπιΒο
οοοπιποπιπποοπο‹·πιπποοποοπΒιιιιοπιπιοιπωππι 8 πάιο.8οπι.ππποΟπιοι·ει
ιποπιινιππάοππιοπιι·ππιοποιππιποι·οπ·οοπποπιάιππ·οπιπιο που νππποάοι·πιοι·
οποππιππιοάοι· οποοπποπιάοπιΒοορππ·ο.ιποπιοοινπο άοι· οιιοοοπιοπιάοπι
πποτοιπιπιιποπποπτοι·π'οι·άοι·πποπιοΑιπιππιπιπιο·,Ηοπ·οπππορππιιιοοπι,Οοπιι

Βοοι·ππιποοιποπιοπι
οπο.- Ποπ· νοι·πο.πιππιο.οπιάοι· Οροπ·οπ:ποπιοι

πιποπιιιιιοπιοπ'ιποάππποπιά.- Βοπ· 'π'πιππιοπ·οπ·ννοποποποπι οποοπο
οοππιοι·Ηο.ιιριπιιοοοοπιπιοπιοοπιι·άοποοοππ'ποπ·οπι:ιιποπιι;ππιάοπι οοο
τοιι οοπιπποπποπιΡοι·πποπιάοοοοιοοπιπππιάοπιοποπι ιιιοπιι·οπ·οππιποππιοι·ο
πιά πςτοοοοτοάιιι·οπιονοτποοπιοπ)οιοοιιοι·οιποπιοπιποποπιάοιιο,πιιπ:
Γππποοππ,ι;πποπι@τοπιο Ποπιποπι. Ποτ «πιο οπιοςοπιππιπ.οιο'π'πιπιιοπ·
ινπο.<;ιιιο.οπιπάπιτποοι·πιπιο;άποοοι· Ηπιπιποπιπππιππιοπ·πιοοπι66 Ρπ'ά.;
οοππιθοννποπιινο π·άοι· Οροι·πιπποπιοοπιπιποιοποπιάοι·πιοοπιινοπιπ
οπο'59-60 ΡΜ.

(Αιιπ.οπ·οποποι.π
Βοοιοτπιπ·:Βοοπποοπιοννπτο.

Ποπ ν". π·ιποοποοπποΑοπ·:πο-0οπιοπ·οοο π
π
ι

ππιιοπιπι.

πιο. ΑΕΠ” πιο ο
.

πιο Με».

Νοοπιάοππιοοπι:άοι·θι·πππιάιιιιΒ·άοι· πιιοοποοπιοπιΑοπ·ιπο-Οοπι,ο·π·οοοο
ΙΒΒό οππιοπποππιονοιι νοι·οοιπιιπιππιπιιι;οπιο.οινοοπιοοππιάππιάοπιοοπάοιι
Βοοπάοπιοοιιοοιιιιζοπιιπιάοπι,ποπιάιιιοπιοο πιιιάοι·Ζοπιοπιοπιάποοπο·
ιππιοποπποπιπππιπνοι·οπιοιοοιππάιοπιπππιιο.πιπποπιπιοπο.ιιοιιοποπιοπιιιπιά
ονοπππιοπιο άοπινι. Αοποποι:ο.ο,πιιιω” π89θΚποιν.πποι·πάτπ'οποπω·
άοππποποοππι8ο οι·Επ·οιππποπιοπ·,άοοοπιιο.πιπιο άποπ'οπο·οπιάοΖπιοοιιιππιοπι
@πιο π

(

ο. ο ο π
ι οοοιπππιιιιπ.ο.

οποιοι πιπιπιάποπιο (πππιάοΑρπ·πποποΑπιπ'οπιο;Μπι) πιο·νποπο
θοππο,ο·οπιοππιοπιπιοοοι·οτπιπιεπππιοιποο(άποιιοπιάοππιποοπιοπιπιοπιποπ·πιιπ
Μπι πο". άοπι Επιποπιιππιοοιι ππιπιπι,άποπιι·πιππιποοπιοπιΑοι·οιο ιπ·πιπ·οπι

Βοπ·ο.άο
νοιι άοπινποποιιπιοπ'οπιοπιάοάοι·πιιοΑιιοποπιά,ππιάποΒο

οι·οποπιοππάοοΚι·ειιιπποπιπιιΑιιορπιιοπιπιποπιοππιππιοπιποοππιπιοοπιιπιπιάοπι
Κ.οοιιιι'οοπιοπιπποπιο·π·οοο«ο οπο οππιοπιπιιιοοοποι.πςοπιιιιιςοπιοπιοο·
ωποπιιιοπιιιπιά_ποάοπ·Οοπποοοάοππιάποθπιπιοτ.άοι· νοι·πιπιπιπιποοοοο
8οοιιιιιοτο άποΤομ ππιΚοοοπι πιονοτοπ·ππιο·οπι,πιοπ.άποιιπποποπικο
τοπιππιοι.οπιΒι·ππιπιοποοεοπιππππ'οπιοπιοπιιιπιάπιιοπιοπιοΒοποποπιοι·πιπιε
οοππποπ·ιιοπιπιππιποοονοιι ιιπιοοι·οπνπποποο·Ππιπνοποποιοππιπιπ.ςοπιοπιπππιοπι.
νω- ΑπποππιποπάποΟι·οο.πιποοτποπιοποοππιοτοάοπποοοιιι οοοοποπι
οοιι, ινοπιπππιοποιοι·Βοππιοοπονοι·άποπιοιάοο ιιπιοπιιιππάπποπιοπιΡι·πι
οπάοπιιοπιάοο θπ·οοπιππ-οιποπιο-Κοππιπιοο,Ποπ'. (πάν, άοοπιπιοπιπι
οιοπι πιποπιπ:ιιιιιπιππιο.ιιοπιάοι· πποπποοπιΟοπποπςοπι,άοι· Ρποπ'οοοοπ·ο
1ι_ππιοπππιοιν,Κοπιοοιππι,Βοοιιππιονοππγ.πποπιοππιοπιονν
ιιπιά ο ο ι· ι οοπιοννπ ι οο πι πιο νοπποιοι·Απιοπ·πποπιπιιιιι€επιποοάοπιπποπι.
οι" πιοοοπιάοι·οονοι·άποπιοπιάοο Οιοπιιιποοιποπιο-Αιποοοπιπιοοοο
οπο· οιιοπιάποπποπιοοπιππ·ππ·πιπιπ;άοι· Οοπιεπ·οοο-Αι·οοπτάοππι Ασπ
"οποιος νοιι Ρ π

·
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ποπ·_ποάοοοππιποπι.Ιππι
άπιποπιινο.π·ππιοπινοιι άοι·πποποπάοοππορποοπιοιι.ποεά οππιοπ·Πιιππιιιοοο
οππιοοππιοι·,ππιοποιοπιπιοάοιιιοπιάοι·οάοπ·οιιοιιποιποοπιοπ·νοι·πι·οο·οπιο
πω, άποοοπιοιπιοΑπππ,ςοπιιοππιοπιάποθοπιπ.πι·οοοοιππιοποπιοι·ιιιιιοπιοπι.
Πιο Απιιοπιπάοι· 'π'πιοπιιιοπιιιιοι·Μπι ννοπιπππι ππ'οποποάοι· οπιπ
ίοι·πιιοπιπιο” Κοοοιι'ο ννπο ιιιιοπι άοι· ιιπιπεπππιοιποοπιΖοπτ,οππιο
ιποτπιοπιιιποοππιπποοποοποπππιοο(ο. 700), άοοπι πο.πιοοποπιπιποπιτ.πππι
πππιι·οοπιι.ειπ οοππι.ννοπιιιοι οιιοο άοοο άπο ιιο.ππιπιππιο" άπιποπι
άπονοτππιππιάοπ·ποΩπιπιπιππποιπ.πιοπποιοπιπιιπ, άοππιάποπιιι άοι·Οοο
πιι·οοο-Βοπιιπιιποι·πινω·νοτπιοι·π·οοπιοπιάοππιονοι·ππιππιάοπ·ιο.πι'π·οππποπι
οοππππιπ·ιοοο νποποοοππ·οιιιάοπιά,άπιοο ιπςοπ·πιάοάπο Ροτοποοιιπ·οποι·
ππ.πππτο.π·-ππιοάποππιποοπιοΑοπιάοιπιποοπο·άιιπ·οπιοππιοππι2πο·οοπιπποεπποά
(Ποπ. Κ ο ο ο ο τ ο ι ο ιν) άοοποποποπιοπιοιιοπι πποοπππιιιπιιπ· άπιπ·οπι
οπ πι ο π

ι

Επιοπ'οοοοπ(Η ο ο π
·
ο ννινοτιπ·οτοιιοππιοπι.Αιιοπι πιο" ιιπιά

ννωιοποι πιοπιοπποππιοοοο.άοππιποοπιοπιπ'οπ·ινοτοι·.ποιοι ινιιι·άο
πιοοππι;οιιιοπιιοπιοι·πποιιπιτ.άοοοάοο Κπππιποοπιοππιοιπιιιτ.άοι·θι·οοο
ιππποιππιπποποπιοΡοιιι·ποννπιοάιιι·οπι 8 Ρποποοοοι·ο (άοπι Πιο
οονοπππ,πάοτοπιιιι.πιονοπππ ιιπιάΡοτοι·οοπι)νοττπ·οιοιιινοπ.
Βοοπιι;ονιπιπι·οποπιινοι·οπι άπο ωπιοιπωο νοι·ιπ·οιοπι,άποοιιοπιππι
ποοπιοπ'ποπ·νο'οποοπιο άοι· Πποοιιοοποπι'Γπιοπππιπιπιππιοπιιιιιά νποποο
πιιτοτοοοο.πιποοπο πιο" π·οποπιοπιπ·οπιπποοπιοπιΕπ·ποπιπ·ιιπιο·ιππο
ποοππιοπιιιπιά πιιπιπιοπιοπιοπιποοπιοποιιάοπι Επππιπππποοπιιπ άποΒο
οοπιππποοοάοο (.`οπιοι·οοοοοο.ιιοπποιοιι.οι πιιπο. Β. άοπιοπιποοπιποάοιι
οοοποπιννποοοιποοπιοπιπποπιοπιΒοποποοΜε άοππιθοοποπ.άοι·οπο”
επο οπο πιοπιάειι·οτοοπποποιπ.,άοι· πιο» οι ιππιπιπ·οπιππιοππιοππιινοππ·
νοπροοοοιιοπιΥπίππιπποπ,ννοπτπιο νοιι πιπποπιιιπιοάοπ·πιοπινοππποπιτ
ποοι ιιπιά οο πιποπιιιιιιι· νοποιοπιάοπιπιιπ, πιιπ' άοι· Ηοπιο άοο ππιο
πποι·πιοπιθπιππ·πιτοποεπι οποποοπι,οοπιάοτιιάοι· οππιοπιΕτπ'οππ.ι;πιιπ
Βοννποοοπι,ινπο ππιπιπιοοπιπποππιθπιππ·ιππ·οΒιιι°οπιο.'οποιοοποιοπιΜπο
πιοπι.πΞοποπάπο άοι· Μ. Ε. Α ο οοπιάοπΓι. Απο άοο Ριιοοπι
ππονν'οοπιοπιπ.ι.οιππωιρπποιοοπιιι θοιινοτιιοοιοπιι Νποπιπιπ-Νονοοποά,
άοι· οππιοπινοι·πι·οο πιποπτ,πποοι·689 νο π

ι

ππιπιι ο οπο ο ο ο
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ωοιιιιο θπ:οππιοροι·οοποπιοπι πιιππ.οππιοππάοι·ππιππιππινοιι
πιθι. Ποιοι· άοπι400 ππ'ο.πποπινοιι Βοοπποοππιο.οπο;οι· οππιοΒοπ·πο
νοιι 100 Β'πιπποπι πιοοπι οππιοπιάοι· οροι·πι·π. οπιπιο οπ
ιιοπι οππιοποοπι Τοάοοπ'οππ. π)οο οι, οονποπιιπιοπιοπαιπιιιο,
οποπιοπ·πιοοπιπιποπιιοπι·οποπιτινοι·άοπι.πνοπιπιποοπιπιιιπιπιοοπιπιππι
ιπιπππποτ,άπιοοάοι· Οοπποπ;οάοο ΠπιςΙπποππποπ ιο.ιιο ιιι οοππι,πιοοι
άοο οππιοπιοποοιιπιπο,πποοι·άοτοπι νοπποΑπιοι·πποπιιιπιπιπιπω· άοιιι
Οοπιοι·οοοπιιπιπιοποπιπιιι· :ιοί άοο πιοοπιοπιοοπ:οπι·οιιοπιπιοπιιι.

οι" ίοι·πιοπ·οοοοπιπ·οιπ'ι·οιιπποπιοοΒοοιιππ.ιιτποιοιππποάοι· Κοοοπι
οοπιοΟοπιπ.;ποοππο·οοποοπιπ,πιπιππιπποπιάοπιΒοννοπο,άοοο ννπι·Αοπ·ιοο
οιιτοοπιποάοπιροπ·ποπιιοπιιο.ι·ποοπιοππ'οι·ιοοπιπ·πιτοππιιιοπιοπι.πιο οποπι
άοι· οποποσοι οιππιππιποοπιοπιιιπιά πππιππιοι·ννποάοι·«ιοί άοο πιοι·οοπι
ποιο θοοποπ.πιοοοπιινοπποπιάοπιπ)ποοιιοοποπιοιιοπιπ' άοπι ππππππιοι·οπι·
ι·πιοοποοιιοπιΑοι·οιοοοπιοι·οοοοιιοι·ππιπιοππ,άοπι ινοι·άοπιάποΒιοπο
ιοπι ππιΚοοοπι οοοοπιάοι·οπιπιοποπιοπιππιάιιι·οππππιπ·οΟο_ποοιπνπποιοο
οππιο πιιιοοπι. Απιοπιππι π(πιοοπιννιιπ·άοοοπιιιπ·π'οπο οπιπ'οΜοοοοι·
πιο· άπο Ποοοποοπιοπιπιοοποπππιππιπιπ'π.,ο. Β. ππι άοι· Βοοπποπιάοπ·°
ΝοπνοπιπποππππιιπιάοΠοιοι· άπο Βοάοιιιπιπιο;άοι· Βνπιπιππποοοπ οππιο·
οιοπιπιπιπι·άοι· 'π'οοοο,ππιάοι· Βοοιποπιπιο·8οπιπποιοινοοοιιπιο" άοπι
άοπι πίοπ·οοπιποποάοο Με. (πιο, Βοιιοπ·ππιπιοπιπιιι· θοοπιι·ιοπιπππο
πιοπο.πιοιιοππάοπι.Βοπιιιπ·π'ινιππ·άοπιάπο Αιιοποπιιοπι πιπιοοει·πππ”οπι,

ιιοοι·1ίππο
Αοπιιιιπιε ιινιιπ·άοάοπιθοςπιοι·πι οποιο ππινοπποππιπιποοοοο

πι;οοο π
.

Απιοπιάποππιιοοοπ·οΟπΈ·οπιποοπποπιννοι· οππιο πο.άοπποοο.πιο
πνοπιπιιιπικοπι"οι ππιμποτ ππποποοΒοοοι·επ. άοοεποποπιοπιινοποιι
άποπιοοο.ποπιο άπο Βπιππιιπιο·οπιειιι ο·οινπππιποιιπιά οπιιορπ·ο.οπιοπι
οπο" Απιποι·άοπ·πιπιπ.ι·οπιι
Ππο Βι·πιππ'πιπιπιπάοο Οοπποποοοοοπ'οπιάππιιΚιιοο.πι'οοπιοπι'Ι'πιοπιπ.οτ
οποιο “πιο ππιάοι· οοπ·οπιοππιΒοπιι ιιπιάπποοπποιιοοινο.πιπ·οοπιΑπο.
πιο? άοι· πιπππιπιοννοποπιΡπο.τοοπιο άπο νοι·πιποιοι·άοι· Ππιπνοι·οπ

Β6.ιοπιιιιπιά
πποπ·οππιο,οοινιο ιιπ άοπι νοποιπιπιά ιιπιά άποΒοάπιοι··

πιο” .

Νιιοπιάοππινοπ· άοππιοπο πιιπ' άοπιποιοπιοπιΠοιο "οππιοπι 2ο·
οοπιοιιοπ·το.πιππιάπο Κοποοι·ογππιπιο οοιιποπτ,οι·πιππππ·ποάοι· Ρι·πιοπ
άοπιι, Ρποπ'.θιιγ, ππιοοπιινιππινο ποπ·Βοάο άοπιΠΙ. Οοπιιςπ·οοο
Πιι· οι·πιππ”πιοτιιπιά ιπιοππποάοο οοπιππ:οτάοι·ινωιιοπι πιο. Οοινπιπιππ
ννοτοιι: πιο πΕπιπ·οππρπ·πιοπάοπιποιιΡπ·οπ'.οππιοι·.Α. Β. 'π'οπ·πι ο ιππ

ο π
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,

οπιππινποοπιπ·πιοπάοπιιοπιάοι· πιοπιάοποιΠι·. Ποποπι οπι πποιν
(Κάπο), ειπ Βοοποιοι·οπι: Ρι·οπ'.Βο ο π·οον (πάοοπποιιπιιπιάΕπι'.
Η ο ι ο ο πι ιι ο ι ο νν ο ι π π8ι. Ροι.οπ·οοιιπ·ςπ. ιπποπο.ιιπ'πιοιπ·ιιι:άοτ
θοιινοι·πιοιιι·νοιι πϊπιοπιπι,οπο. Βιο.οποιοιπιΡοπτοπ·πιοπιππ, άπο
Κοπιοοπιιπιά οοι;π·πποοι.οππι π.ςοάποεοπιοπ·Βοάο άοπι ο0ιιετοοο πιο
Νο.ποοπιάοπ·Βοπιπποι·ιππιπιπ.ππιππιπ'οποποάοο Βιο.άτπιο.ιιπιπνοιι Κοοιιπι,
ννπιιιι. Βοοιιτοπ·οιπιΠ; ο ι ο ο πι ο πι πι ο , οππιπ'π·πππιοι·οπ·.πιιπ·ποι,ποιο
οππιοι·Ιπππιοοποπιπιιοποιοτπιπιπποιιοςοο.τοοπποιοπιιιπιά νοι·ι2οιππιο·ο
πιοπιΒοάο. Νιιοπιάοππιάοππι πιοοπιάοι· Αάοποππιοι·οοπιιιππάοο Οοο·
νοι·πιοιππιοπιιοΚοοοπι άπο νοι·οοιπιππιππιπιεοο8·ι·πποοπ:ιιπιάοππιοΒοππιο
Βοο·π·πποοιιπιοοΤοποοποππιπιιονοτποοοπι,πιποπι.Με. 'π

'
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οππιοππιππ·οοΑπιορπ·πιοπιο,ππιννοποπιοπ·οι· πιοπνοπ·πιοο.άιιοο ππιάοι·
ινοπιι οοππιοι·Ροπ·οοπιοπιππιπΕπιποπιπιι·πιοπάοπιιοπιοππιο οποιοι οι·
ίι·οιιπποπιοΑπιοπ·οοπιπιπιπιεάοι· οροοιιιιποι άοι· Ποιππιιοτοποπ.:ποιιπιά
Βγρπιπππάοποποπο2ο οοπιοπιοοπ.οποιοι·Βροοποππιπιπ,άπο .Τοπιι·οοπιπιπ,ο
οππιοοπο 8ιποππιππιάπιπιποοοοπιοπι,πιιιπινοπ! οπιοι·πποπιπιτννοι·άο.
Ηποι·οπιπ'πιποπποπιάπο Β'οοιι·οάοπιΡι·οπ'. Βοοι·οιν (άοο: άπο
Βοοιι·οοπιπιοοπιάοι· πιιοάοπ·πιοπιΟπιπιοιιτοπο)ιιπιάΠοπ”. Η ο το ο π

ι
ο ι

π
ι ο ιν ο ι π ιπποοι·άπο Ππ·οοοπιοπιάοι·Τπιοοο).

Βιιιπιπιπω· άπο οποιο Γοοινοι·οοππιππιππιπιο:ο ππππιάοιιπιά πι.ππι
ποποοπιάοιιΤομ οοιιοπιπιοπιάποΒοοιποπιο-8παπιπιεοπι.πποοι·ννοποπιο
άοπιιπιπποπιοιοιιοΕπιππι·πποπιοπ·οοπποπιποπ.ινοπ·άοπιπω.
Ι)πιο πιοπ·ι·πποπιοΡιπππιπππι,ο·οινοπτοπιιπιά άπο ππιποι·οοοοπιιοπάτο
Βιοάπ, οοινποάποπιιοποοποπποοπιοππ7οπΒοπιοποπιοιιοπιοιιοοοππιοπο
άοι· Βπιοιππιο;οπινποπ Απιπ·οο;πιππ.<;,άοοοποποπιοπιάπο Βοοποπιπποιιπιο·
άοι· πιο Βου οοι;π·πππ”οπιοπιπιοιποπιΚπππιππποπιπιο! άοππι «Αι·οπποο
Ροπ_πο». Βοπιι·πιπποοοπινοππποποπιπιπιοπιάοι· νοιι άοι· Βιο.άπ.οινοπ
πςππιοΒοππι, οοννποάπο Αιιοπ'πιπιπποπι:οι Βοοποπιππειιπι άοι· Απο
π'ιποοιν'οοπιοπιιιπιά Κοοιοννπιππιονν'οοπιοπιποιοι. Αππἔάοι· οποιο
ιιιοππιοπι8οπιποοοοπιοπιπιοπιποπτοπικα. Πο ι π ο (π)οπρπιπ.)πποοι·
Ιιοπιπ·πιιιπιά Που. Ο ο ο π

·
π ο ο ο π
ι
ο ιν ο ι π πποοι·Βπιοι:οι·ποπιποιοι·

οοοοπιιονοπ·ιπ·ο.ςο.άοπιοπιποποπποΑπιοπ·πιοπιπποπιοΒοοοππτ.ιι·πιπ·άο.
Ποπιπι οππιο οο ινποάοπ·Με άπο πιπ·οοπιινοπποπι,πιιπ ιιπποπιιΟσοι·
ποιο ιιπιά Εποοιι·ποπποινοποοπιοπιοπιπ'π'οπεο-Ππιπιππιποι·ιιπιά πιιιοπι
20 οιπππιάποοι·οτππ·ποοοοοάοπιιπιάάπιποπιάποοι·οοοοι·π.ποοπιοποππιοπι
ποτοπιΒππιάι·πποπποπιπιποποοπιάοι·πω” οπο Νποπιιιππποπιι·τοπιοπο·ππι
_ποάοι·Βοοποπιπιπιο»οππιοπι ιιπιά νοπποι·ππο.πιππιιπιάΑπιοι·πποπιπιιππιπ.ς
πιο άποΟηςοπιποπιπποπιππιάπο Ηοπππιο.ππιοιιι·πποππ,πιππιιιιπτ πιοιιοπι
Ιζι·πιπ'ιοπιπιο άποοπιο Αι·οοπι πιοι·ο.πιοιποοπιοπι.

Ο. Ροιοι·οοιι.

πποπππιποοπιποο.

- ΝοοπιοτοπιοπιάοπιΑοπ·οποπιπ οι Απποι·πιπποπιοπ;;οοι.ο.π.ποιννοι·άοπι
άποππιπιοπινοι·πποπιοιιοπιο ιι ο π ο π

ι
ά π ο ο π
ι
ο π
ι Ο ι· ά ο π
ι

οπιοιππιοπι
ππιοπιιιπιά οιι ιιιιο;οπι : άοππι Οπιοι·-πιππππιιι.π-οποάποππιοπππιοροοοιπ·,
Βπιποιιποποπιιοάποιιο,ινππ·πιπ.θοπιοππιιτοπ.πιΠι·. Α. Β ο ιπιππι ο π

· ι -
άοπιρτοιιοοποοπιοπιΒοτοοιι Αάποπ-0π·άοπιπ.Οποοοο
ιιπιάάοπιοοοοοππιποοπιοπι θι·άοπι άοο Βιοπ·πιο νοιι

Α οιπιπορποπι 2
. Οπιιοοο; άοππιπ)ππ·οοιιοπ·άοο Κπππιποοοοπιππι

οπ.πιιιπ:οάοι· θι·οοοίππτοιππιΗ ο π ο π
ι
ο Ρ ο. νν π ο νν πι ο., Ρποπ'.οπιιοπ·.

(ποπιοππιιπ·οιπιΙ)ι·. Ν. 8ππΙπποοοοννοπιπ -- άοπι πιι·ο ιποοπ
οοπιοπι πποτπιοπι ΑάΙοι·-Οτάοπι 2

. Οποοοο ππιπι άοππι

θ ι ο π
· πι; άοπιιΡι·ο.οοο άοο Οοοοπιοππιπο-Οοπιιπιοοάοι· Ε'πιοι·πππνοιι

πιπιοι·ππιιιοοιιιποοπιοπιΡιππροι·οιποιιιιπιά Ιπιοττιπππιοιιποιιπιο οππιοπι
ππιοάποππιποοπιοΖννοοππο,ινπι·πππ.Βτοοιοπ·πιτπιπ)ι·. δ. θ

·

π·πιπιππι-
άοπιρπ·οιιοοποοπιοπι Κι·οπιοπι-Οπ·άοπι 2

.

Οπο.οοο πο”



127

-..._.

πειπΒιετιι πππ πιο Βτοππε-ΜοπειΙΙο επι· Βι·ιπ
ποτιιπτς επ πιεΟεπτεπιιτιειετ πετ θειιιιτι Κοι
εετ ινιιιιειιιι Ι.- Ποτ επειι ιιι ενει:ετειι Κτειεεπ ιιειιιιιιπτε πππ ιιοοιι€εεειι
·ιει.ειιιοειιτοΑπε Πτ. .Το ιι επ π ο ε Α ε ε πι ιι ιιι. ινοΙοιιετ 25
.πω ιπ δε. Ρειετειιπτι.χ.επιππεε ειε Οτπιπτιιοι· ειπ Οιιιιοιιοιν
ΗοεριιιιΙ, πιιππ ειε ΠοπεπΙτιιπτ επ πετ Μιικιιπι1ιππ-ΗειΙτιπειιιιι
πππ επι πεπιεειιεπ Αιεκπππετ·Ποεπιτει πιππ; ιιτεννοεοπιει: πππ
ειιιετ ιιιιεεειιτειιοτεπ Ρτινιιτρτειιιε ειοιι ετι'ι·οιιτε,νετΙ1ι.εετιιπ
εετεΒιιιπτ επι' ιπιπιει·, ππι ειοιι ιπ Ρ'ιππιο.ππ ειπ πειιεε Ηειιιι
ιιι τιιππεπ. Απε πιεεειπ Απιιιεε ινιιτπε επ Ειιτειι πεε 8οιιοι
ποπ επ νοπ ειπειπ επι.τετοπ Κτειεε εειπετ Οοιιεςεπ ειπ Διι
εειιιεπεπιποτ νετεπει:ειιει. νοτ Κιιτπειπ ιετ ιιιιπ ιπ εοιπετ
Βιπεπεειιειτ ειε ΟοπειιΙιεπτεπ ποι· Μετιπιιιιππ·ΗειΙππετοιι. πετ
8τ. νιιιοπιιπιτ-Οτποπ δ. Οιειεεε Αιιετιιιιοιιει.
-νετΙιειιοπινοτπεπ.- Απι 12. Πει πιππ ιιιετεειιιετππιετ πεπι νοτειιι πεε Ποτοπ
Σειιιοιιιτιιτεεπ Πτ. ιν. Κιιπτι π .πε πειιτοενετεπιπιιιιππε πετ
Βιιεειεειιεπ θεεοιΙεειιπιτ. :ετ ινπιιτιιπε· τι" νοιιτε.=.τοειιππιιειτ
Μπιτ. Νεοιι πειπ Βε‹·ιιεπεοιιπι'ιειιει·ιοιιι. πιτ ππε νει·ποεεεπε
πι" ιιι.ιιιτεπιο θεεεΙιεπιιιιιι. ειειιοπ θιιεπει· πετ Κιιιεετιιτιιεπ
Ε'πιπιιιο επ ιιιτοπ Ειιι·επιιιιιειιεπει·π, ι'ετπει· 21 :ι.πποτεΒιιτοπ
ιπιι.8·ιιεπει·.800 ινιτιπιοιιε Μιτ8·Ιιεπετ,24 ειιιππιιτε πππ 190 ποτ
τεερπππιι·οππε Πιτειιεπει·. Πιο θεεεΙιετιιπι'ι., ινειειιε Ι2 Απ·
ι.ιιειιιιπποπ ιπι Βοιοιιε Με, νετι'ιιςι. ιιιιετ ειπ Οιιριιιιι νοπ
170,0ι)0πω. Ιπ ποι· .Πιιιτεεειιιππε ννιιτπειι πετ Κι·ιεεεπιιπιειετ
θεπετειιιεπιεπει.πι Κ ιι το πετ ιιι π ιιππ πετ Οιιετ-Μιιιιιιτ-Με·
πιοιππιιπερεοιοτ πετ πιοπο. Βιιτοπ-Πειιιιπεπιειιε Πτ. ιν. Κυ ·
«Με επ Βιιτεπιπιιητιιεπετπ εοινιιιιιι. Ζιιπι Ρτεειπεπ
τεπ πετ θεεειιεειιιιι'ι ντιιτπεπετ στα πετ ιπιιιιιιτ-ιπεπιειπιεειιεπ
Αοοποπιιο Ρτοι'. νν. Ρε εοιι ιι ειπ . επτπ νιπειιτιι.ειποπιοπ πετ
Ατοιιιιεει Οτε! Ρ. .τ $πιοτ ιιππ επιπ Βεοτειπτ Πτ. Ν. Ηπ
ιιετι. εειιιιιιιιιι.- Βει”τεπιπεππ ιπι.. πειεε οιπ :πιο εερτοοιιεπετ
Αιιιιιιπχετ πετ Ποιππορετιιιο, Με θτει Β ιι πο τ. ετ ποοιι νοτ
Κιιτιειπ νοπ πετ ιιιεει;ειι ιιοιιιιιο πιιιιετιιεπ θεεειιετιιιιιτ ιιτειτοπ
εειπετ νετπιεπειε πιιι πιεεειιιε, πε Ειιι·ειιπιιτεΙιεπεπιριοπι ετ
πω. πιππ πιιτειι:οπν‹›ι·ειτπεππεπ ειπετ ινιεεεπεοιιπιτιιειιεπ θε
εειιεοιιπιτ εεννιιιιιτ νιτετποπι‹οιιπιε.- Οτπεπενετιειιιπιιςεπι Ποτ Πι. ιτιωιπιτ
Οτπεπ π. ΟΙο.εεε - πεπι Οοπιιιιιιο.πι.οπ τι" Μεικιιπιιιιιπ
Ηειιο.πετειτΒτεοι.εττιιιιΠ. Γ! ιι.ιπετ. - Ποτ Β τ. Α ιιπεπ
Οτπεπ 2. Οιεεεο πεπι ιιιπι.τετοπΠοοεπτοπ ειπ πετ Ηειιιιιπ
πιεπεειιιιΙε πετ Μετιεπ-Βιιιιιιπ‹ιππετεππειιιιι ιπ 5ι. Ρετοι·ει›πτε,
Βιπετειιιιιι Πτ. Ν. Ηεεε πππ πεπι 8.ιιετεπ Απι ποιο επιπε

ιζ3:νιιειτ
Βοειιποετινεπειτι-Βετε.οι:επιπποτειιιεΠοιιει.τιεπτετιιΠτ. Π.

τι τετ.- νετειοτοεπ: Η Αιπ Ι. Μπι ιπ ΗεΙειπΒιοτε τω»Ρτο
ιεεεοτ πετ Οιιιτπτειε πππ Πιτοοιοτ πετ τιιιτπι·,ετιεοιιεπΚιιπιιτ
επ πετ ποττ.ιςοιιΠπινετειι.ιιι, Πτ. Βετοπ ιι

ι

ει: Πο ιι ιι ι τοπ .

ιπι Απ" νοπ δι .Ιο.ιιτεπ. Πει· νετειετιιειιε ο.ιιεοινιτιε ποπ
Οπτειιε ειπ πετ ΗεΙειππιοι·εει· Ππινετειιιι.τ ιιπ .Τειιτο1876Με
ινιιτπε ι883 πιππ Ρτοιεεεοτ π” Οιιιτιιιειε ιτεινει.ιιιι,ιπ ινειειιετ
διειιππει ετ πιππ επ πεπ πειιοιιτεετεπ ι.ειιτετπ πετ ιιιιιιτοτειιιιτ
Με επ πεπ ιιετνοττπεεππειεπ ΟιιιτιιτεςεπΓιππιειππε εειιιιτιο.- 2) Ιπ δι. Ρειοτειιιιι·ς ππι 14.Μπι Πτ. επ ιτιπ ν. Μοεειπ
ιπι ειιεπ νοιιεπποιεπ 45 Πεοεπειπιιι·ε. Ιπ Μ. Ρειετειιιιτς ετο
ιιοτεπ Με ετεοε·επ, ννιπιιιει.ε ετ ειι·ιι τοπ 1878-1878 πειιι διπ
πιιιιπ τω» πωιωπ επ τι" ιιιεπιπο-οιιιτιιι·ειεοιιεπΑττιπειπιο πππ
πετ πειππ ετα ειπ ιιιεειιι:επ Νιποιει-Κιπτιετιιοεπιππ. Ζιιε;ιειτιι
ιιιπ,ιτιττ.οοι· πιο πιτ εειπετπ Ι.ειιειιεεππο ειε ποιιιιιπτετ ειπ πετ
Βοιοι·ιπιτιεπ θειιιιΙο, ννειειιετ οι· εειιιει. εειπο Βειιιιιιιιιπιιππ νετ
πεπιιιε. - οι Αιπ θ. Μπι ιπ Ροιυιννπ πετ Βιεεπιιιιιιιιοι·ει. Βι·
ιποπ ιιιοτοτπγ πιιτοιι ειπεπ ΠπειιισιτειπΙι. Μ. ντιπ ιιιιιιιιιτιι
ειπ Αιιεππ ιπ Πιεπειτιπιτειει,τοπιιοιτεππιιτ ειποιπ Ψπιιτεππιιο:ε
νοπ π» 8τιιτιοπ Βιειιιιι πιιοιι ΡοιΙοντε ειιι·ιιοιι€ειτειιι·ι πππ πο·
ει› πω. πιιοιιπεπι ει· ππε πειπ Ζιιιτο ιι;οει:ιεεεπ,ιιι ?πεπ ιιιπεε
επ 8ι·ιιιεπεπ Μπι Βιιιιπιιοι, οιιπε επ ιιοιπει·ιτεπ. πιιεε ειπ πιει·
ιιϋντιτειιπετ Ζω; ιιιπι ειιι:εε,ι.;επιιιιιτ. π» ννιιτπε νοπ πεπι Μα·
τοπ ιι*εει.τοπ επ Βοπεπ ιτεεειιιειιπεττΜε εειιτεοιτιιειι νει·
ειιιιιιιιιειι. Ποτ νετειοτιιοπε πο.: εειπο 1ιτειι ιπι: 8 Κιππετπ
ιιιπτετιεεεεπ. - 4) Ιπ 0πεεεε πει· πειπ ποτιιε;επ Μιιιιιι.τιιοερι
τει πιιτοπιιπε.ππιτιο πιιιιιιι·ει-ει τνιιιιειω Μοο2 ιι ι επι.
Ποτ ιιιπεεε‹·ιιιεπεπε ιιτιττεππι πει πετ Απιει·ιι.ειιπε νοπ Μπι
Ιεπε-Οπιιιιτοπ ειπε Βοτειπιεειιοπ επε;εποπεπ. πι- Με ειιοπΓειΙιε
ειπε Ριου τπιτπινει Κιππει·π ειιτιιοιτε·οιοι.εεοπ.- ό) ιπ Κϋπιεε·
πετ;; τω»τω. ειαι·ο.οτπ. τι" πιιιςειπειπεπ Ρειιιιοιοειε ιιιιπ πετ
πωπω-πω τι" ιιεπωιπ Πτ. Βιιιιοπ 8 ιι.ιιιιιει ιτπ Αιτετ νοπ
05 πειιτοπ. νοπ εοιποπ ιΥει·ιτειι ει·ιτιιιιπεπ ινιτ εειπ «Παππ
πιππ πετ ε.ιιιτειπειπεπΡπτιιοιοειοι› ιιππ ππε «Εοιιτιιιιοιι πετ ειι
8επιειπεπ 'Ι'ιιετεριο», νιτειοιιεεετ ππι Ρι·οι. Α. Β πιο π ιι ιι τ ε·

ιπ ποπ ιει.πτεπ .Τιιιιτεπ ιιοι·επεπεπεπεπ Με. - θ) ιπ Βετιιπ
πετ Ποπ. 8τιπιτΜεττιτιι Πι·. ΣΥ ι Ι ιι

.

Ο ιι τ ι ιπ ο π π , ειπετ πετ
επεεεειιεπειεπ »λεπτο Βετιιπε, νιτειοιιετεειτ 45 .Τειιιτοπποπ
πιο ιιτει.ιιοιιοΡτπιτιε ειπειιιιτε. Βτ ντοτ πω” οποιι ετειιν.
νοι·ειτπεππετ πεε νετειπε Πιτ ιππετε Μεπιειπ.- Πει· Ρτινιιτποοεπι Πτ. οι ιι π π ο π ιΡεγειιιιι.τετιιπ Μιιπτιιεπ,
νιτειοιιετειπ 8τειιο πεε νοπ εειπετ Ρι·οιεεεπι· ιπτιιοιιητειι·ετεπεπ
Πτ. Βοεοπιιοτπετ πεειι ινιιτειιιιι·ρ; ιιει·ιιιοπ ινιιτπε, Με
πιο Βετιιιππε· ο.ιιποιειιπι..

ι.-..._δ)

- Ποπι Ρτινετποεειιιεπ τπτ ιπποτο Μεπιπιπ ειπ πετ Βετιιπετ
Ππινοτειιιι.ι, Πτ. Η τι τ τι π Η ο π π ε Ι ε ο ιι π . ι'τιιιιετοιπ Αεειε·
τοπτεπ Ρι·οι`. Βεγποπ'ε. ιπι ω- Ρτοιεεεε τιιτει
νετιιοιιοπ ιινοτπεπ. Μ. ιει: Βεπποτειιτ πετ «Ζοιτεοιιτιι'ι τω·
Κτεπιτεπππεπε» πππ Βιιιιιιει·ππεπειιετ τι" Ε ι ε ιι τ ε ι ο ιι 'επιιεπ
«Ππογοιοπεπιε πετ Τιιοτειιιε».- Πει· Απ: πετ ΒιιππεοΙιειι.ε-Ιι·τεπτοΙοπιε Κοιιποπτο (πει
Νοινεοτοπ), Πτ. Βιπ ο. πι, ιετ οιπετ ετοεεεπ Οοι'ιιιιι·ειιεεεεει.ει.
ιτεινεεεπ. Βιπ θειειεειιτππιτετ Ιιιι: ιιιιπ ιπιτ ειπεπι εειιννοτοπ
Ριιπειετειειπε ειπεπ Βι·ιιιιιε; ειπε ιιπιτεΑπεε νετεειει, ποοιι επ
πετ Π!! .ειιιειπιειι ιιιπτειππιεπ, ιππεπι πιιτ πιο Ππι,ιι;ειιιιπεποε
Απετεε ππτειι πι. Βριιιτει· τι" Βτιιιε νετινιιππει. ινιιτπε.- Πει· επι ό. Μπι ιπ Κειειιπ .<.τεεειιιοεεεπεν1ι. Ποπ ε· το"
τιι εειεοιιοτ Αετει.ο πει: π. Α. πιιοιιετοιιοππεΒεετιιΙιιεεο
ρ;ει'ιιεει: 1

) πει πετ Βεπιειιιπιτ πετιιιπ πε.ειιεπεπειιεπ, πιιεε πετ
ποιιε Πεπιειιιο1ιιεαιιν νοτ εειπετ Ειιπιιιιιι·πιιιτπεπ Οοπιπιππιιι
νετντιιιιιιπιτεπ. ιπεπιειπιεειιοπ Β'ειοιιιι.ιιιεπ,ιιιεπιοιπιεειιοπθεεειι
εειιιιιτεπ ιιππ τι" Ρτεεεε ει” Βεπιιαιειιι.ιιπε ιιιιοι·εειιεπ ινετπε;

2
) πιο ?τεμ πειιιιτιιοιι τι." Ποπνοι·πεπιεπτε-Κτπιιιτοπιιιιιιεετ

ειπετ πεπειιειι Ππτει·ειιτιιιιπ επ ιιιιιετιιεπεπ; δ
) ππε Ρι·π_ιεεε

πετ Ηεττιπιιιιπιιπε νοιι ιιεεοππετεπ Μιππιιοοεπιπιεπ ιιιιππιεΙιπεπ;

4
) πιο πιε;;εππεπ ειιΒεπιιτ:τιιτιιεπ Αιιιιιειιπππεπ πιτ πωπω

π ιιι εε ιι ε π τε ρ τ ε ο ι
ι ο π π ιιι ει·ιτιιι.τοπ: δ
) ιιπι πιο οιιιιαιιιοτι

εοιιο Ζπειειιιιπιτ νοπ Αετιιεπ :π πεπ ΕιοιιπΙοοπεοιιε πωπω
ειιειιεπ; Θ

)

πιο Νοιιιιτεππιπικοιτ νοπ πιεπιοιπιεειι-εππιτπτεπ Βο
τεοπε πει ιιιΙοπ θεπνετπειπεπιε-ιπιππεοιιειι.επ τιππιιει·ιιεππεπ:

7
) πιιτιιπι πεοιι:ιιιιποιιεπ. πο." πιε ·τιιιιιιειιειτ ιπ πεπ Ρεπ

ινει·ιτειπππειτιεπ τι" ειιπιιιιι·επ Αιιι”ειειιτ πετ 0οιπιπιιπιιινετινιιι
ιππιτοπ ππτετειοΙιτ ινει·πε; 8

) οιπο Οοπιιπιεειοιι αυτ Κιειτει.ει
πιππ· πετ νει·ιιτειιππε; Με Κτοριεε, πετ ΤιιιιετοπΙοεο, ω. 'Γιεν
οιιοιπε οπο. ιιιεπετεπεοιπεπ.- Πιιε τιιεειεειιε Ποεπιτει ιπ Οοπει:επτιπορει
ποιτιπε νοτ Κιιτεοπι εειπεπ 25_ιιιιιτιιτοπ 8 τι ιτπ πετειιιε
ιη Γειει·ιιοιιετιΥειεε.- Πτ. Α. Ν. Οπρεπι1οιιπ, Περπιιττετ πετ 8ι. Ρειετε
πιιτε;οι·ΚτειεΙεππεειιε.ιτ. π.» 4000 Β ιι Ι. 2 πι· Β τι Η ιι π Ε

πινοιετ Βετι:επ Με εειπεπ πππ πετ θτιιιιπ θ. Α. Ποτοπ
πε ιιι Νο.ιπεπ ιπι Ι.πππεοιιειτειιοεπιτοι ιπ Νοινιι_ιοΠει·οινιι_ιε

τ
ι;
ο ε τ
ι ε π π ο τ
.

.- Πιο ιιιεειΒιε θεεεΙιεειιετ'ι πετ Ποεπιτειοτ
Πιτ οιιτοπιεοιι ιιτιιπιτε Κιππετ Με ιπ ιιιτοτ Ιοι:ιεπ
Βιι2ππι.ς·πιο ιιιιεεειιειποππεπ Οοπεειιειπιιιτιιοπετ Πτ. Βιιιιειιω" πππ Πτ. Βιιεεοντ ινιεπετρ.ι;εννιιιιιτ.Πιο θεεειιεειιειι.
ιιπωι-ιππ πινει Ποεριπιιετ, ππε Ρειετ-Β_ιιιιιοντ'ετιιοιπ δι. Ρε·
ιετειιιιτ,ε;.ιπ ινεΙοιιεπι ιπι νετιιοεεεπεπ πειιιτο85 ιιι·τιπιτεΚιππετ
νετριιε,ε·ι ινιιτπειι, Με ειπ ειιεπεο1οιιεε ιπ θειι.εοιιιπο, ππε πε
ιττειιιιιεΚιππετ νετιιιιοπτε. Πετ Ππτετιιπιτ πιοοοι· Ηπεριπι.Ιετ
ιτπιπ 4978 τοι-ιιι.4788 πω. ιιι ειειιεπ. Νεοιι ποιπΒεειιεπεειιιιιι:ε
πετιοιιτ πτο 1898οοιιι-πεπ ειοιι πιο Βιππειιιιιιοπ πει· εεωιεπιιπτι
επι' 20.080πω., ννειιιεππ πιε θεεεπιτπιππεπειιεπ 20,407πω.
ιιεκτιιπεπ. Πιιε νετιπ6ει-π πετ θεεειΙεοΙιε.ι'ι ιιεπιπετι.οειοιι πιιπι

Ι. .Τεπππι· ι899 επι 207.800πω.- Πε πετ νοπ ποι· Μ. Ροτετειιιιτεετ θττιπι;πιιιππ2πτ Βιτ
τιειιιιιπ,ε· πεε Κιππετιιοε Με” εππι Αππεπιιοπ επ
πιο Κτοπιιπε ΙΙιτετ ε.ιεοτιιοιιεπ Μπ_ιεετιιι:επ
ιπ Αιιεειοιιι: ε;ειιοπιπιειιο ΡΙπιπ ππι' πετ Ρει:τοννειιι-Ιιιεει πιοιιι:
πιο Αιιετιιϋτιιει.ε Βιιιιιτιιπετε;ειιιππεπ Μι, εε ιετ ειπ' νοι·ει·ιιιειε
πεε Βτοπτιιπιι:οεειπε ιιεεοππετε Οοιπιπιεειοπ ;τοιινιιιιιτπ·οτπεπ,
ιινε1οιιοππι ππι πετ Αιιειιππιειππειιππε ειιιεε ιιιι‹ιει·επ επι.
ιετπτετ πειεπτοπεπ Ριπποε επι' ποτεειιιειι ΙπεεΙ

πεεεπειιις]επεοι1. (ΗΜ.
πετ ιπεπιειπιεοιιεπ Ε'πειιι

τι” ειπ πετ ποιιτιιεειεοιιεπ Ππινοτειι.ιιτ ιιι
Οπ ε εεε επι!. ειπειπ 8ροοιειτοιεει·πιππι πετ «Νοντοειι» ειιιοιττε,
ινιεπει·Με ειιιπ πιιοιιετεπ .ιτι.ιιτο ειιιε·εεειιοιιοπ
ινοτπεπ εειπ.- επι πειπ Ι. Μπι ε.. ε. οτεειιοιπι: ιτπ νετΙοετ νοπ ΟειτΙ
Μπ.τιιοιπ ιπ ΗτιΙιε ο. Η. ειπε πειιε Ζειιεοιιτιιτ - πιο «Ρεγ
οιιιπετιεοιιε ιΥοοιιεπεειιτιιτ». Με Ηοι·πιιεεειιει· πειειιποπ Πτ.ΑΠ, ΡΜ. Απτοιι. τω. θπι.τετεπε, τω. ΜοπποΙ,
Βεπιιοτειιτ ιει Πτ. τ. ΒτεεΙετ ιπ Γτειιιιιι·ι.τ(Βοιιιεειεπ). Πεε
ππε νοτιιεπειιπο Ρι·πιιειιειι πιο εεΙιτ ειιι. πιιεεεει..·ιιτετπππ
ιιτιπε;ι.ειπε ιιτιιι·πεΒιπε;τπριιιο τοπ .ιο ιι πππ Οιι ι·ιει.ιειπ
Βειι, ειπειι Οι·ιεςιππιπι·τιιιεινοπ τω. Με π πει «Ποιιει· ετο
ιπιππετιε Ζιιτεειιπιιιιεεΐειιιιςιτειι». ειπεπ Αι·ιιιιει νοπ Α Η
«Πειιετ ππε ιιειιιιι:_ο θιιι>ο», Κιειπο Πιιτιιειιι1πεεπ, Ρει·εοπιιι·
πε.ειιι·ιοιιτειι,ι3ιιοιιετεοιπιπ.- Πιε Ροει ιπ Ιππιεπ πππ ΑΙεπειππι·ιεπ. Πεπ
πεπεετεπ Νιιοιιτιειιτειι ππε Ιππιεπ ειιι'οιπο ιει πιο Ρεειοπιποπιιο
ππεειιιει ι'πετ ιπ ιιιιεπ '1'ΙιειΙεπ ιπ Αιιππιιιιιο ιιεει·ιιιοπ. πιο
ειποτ ιιιοει,ι.τοπΖειιιιπ,·.τειπεΑιεττε.ιιπ ι·ιοπ (ιπ Βεγρι.επ) ιε
Ιεπτειριιιεειι ε;επιοιπει. ιτιι·π, ειππ πειεειιιει:ιπ Ιει:ιετ πεπ πιοπ
τοτε νετπο.ειιιιεε Βι·ιττιιπιιιιιη.=;ειε.ιιενοι·πειτοτππιεπ,πιο πετ Ρεετ
ε.ιιπιιοιι ειππ. τω· πιο ππε Αιειαεππτιεπ ιιοιπιιιοππεπ Μισο
ειππ πειιει· ιζιιειτειπιππεπ ιπ θιπγτπε. πππ Βεχτιιτ ειπεοι·ιοιιιεπ
ιτπτπεπ. θει;τεπινετιιι.τιππιππει; ειοιι τι" τπεειοειιε Πειιιιριετ
«Τεοιιιοιιπιεπιιεινο ιιιιτ. 600 Ριι€ει·π ππε πετιιεπιειιι ιιι πετ
8πιττππετ Ωιιιιι·τιπιιιπε.

Μ·

- Πιο Βτιιι'ι'πιιπε
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- 1118_1ει1ειπ.Το.1ιι·εννεπ1επ 61οΟε1εοο1ιΜετ ε1π 1ιε11ε1ιτετεε
11.ε1εεε1ε1,1πιτπει·ει·6εεει· νι·1τ‹1άει· Με Πει·_ἱεπ1πεπ, ννεΙο1ιε
Μ” Θεποειιπε πιιι1 Βι·1ιο1ιιπι;επο1ιεπππά ειιο1ι 6πόοπ, 6εππ
πιο1ι1π1ο1ιτεΜ. Μπι πιε1ιι·εεειι.επετε.1ε@σε ιιποπτ111ο1ιο111εω·
ππε εε1πεπ 1‹ἱ11ι1επππά 1ιε1ετιεπάεπεπ.1211.πεπ11'1ιιι1ιεπππά Με
1ε1ο1ιιπ9εε1€ε1(11πιει.ιπ1τ Μπι ιε1οπεπ Οποπςε1ιε1τάει· πω.
οι· Α11επι ι1ϋι·ϊιε 1ιε1άει· 1νε.1ι1ε1πεε Βεοϋιι6οεΜε 1191'Ι'110116
Βαεεπ1 Η επί' 11ϋπεπ 1ιι Ρι·ε,ε_·ε1ιοπιπιεπ. ννο1ο1ιεεΒεπιιειπ
Με άει· Βιι1ιπ Μπι· Μπι Βο1ι111'επ εττο1ο1ιεππι. Με ιι1Ιεπ πιο·
«Με... Οπι·πι1τ.τε1πππά ει·οεεετ5.611εο1ιεπΑππε1ιπι1161ι1ιε1ωπ
επεπεετετιετ.,πετ ι·11ει·ϋπι·1ι.ςεΒει1εά1ι·επι1οπ1π ι11εεειππω.
ε.πε1ινν1οι1ω·ν1ε1ε νει·πεεεει·ιιπποπ ππά Νειιει·ππςεπ νοι·ι;ε
ποπιπιεπ; ἀἰε Βττεπἀρι·οιπεπε‹1οιετ νν1ει1ει·πιπν1ε1εο1ι1$πει·πει·
πεετε11τ. Μπι 1επ1ιεΠε Βιι·επι11οπεπ Με Μπι το;;επ Βο1ι111ε
πει·1ιο1ιι·,@το Βεεε11ι6πε,ν1εΙο Βειπρ1'ει·ρει·ι1εππεο!ι άεπ πε1ιε
11οςεπι1.υπΒ:ι.ι1ει·ιιΒ1πε, θ61ιι·επ ππά πιιο1ι θεπϋ1ιεπ1ιειπιπετ
11101011Απννοο1ιε1ιιπ8·ππά Ππωτ1ιεΙιππ8. Η1εωι·1εο1ιοΡιιπο1.ε
91ωτεπ ππά πεπετεπ 1)ετιιιιιες1ο1ιεεε 1π άει· Πιιιρ;εεεπά νοπ
θεεεπ1τε ιιιεπτετε. Με Ορ1”ει·ειο1πεεαπ Ποι·11ιεεοε, 61οΗει·1.1ιε.
Μη: 61οι;οϋ1ΐπειοπ Ηϋπεπει·11.1ιετΙΜ ι1ει· 99ε161ιε1Ιοππά 1πι
8ο1ι1οεερει·1ινοπ Πιι·εε1α1οπ, απ»Βο1ιννει1επεο1ιε.πεε,άει·Βο111οεε
Ποτε ειο. Θπιο εεεππάο 11ΐο1ιπππι;επ ἰπ ν1ε1επ Ηοιο1ε ιιππ
Ρτ1νειιι·ο1ιπππ8επ ε1πτ1νοτ1ιεπι1οπ, επο1ι ε1ιιι161ο Ρι·ε1εο 111:
117ο1ιπππε·ππά Ι.επεπεππωτ1ιπ11: π1ι:1ι1:πιι ι:1ιειιει·. Απι:1ι 1π
€11οεεπι.1ε1ιι·ει11Μ'τεΜε ρι·Μ:1ιτ1,ςεθεεεπἱτε 11713991'ν1εΙο πεπε
Βεειιο1ιοι·πεΒεπ «Μεει·οεεοπ Απ2ε1ι1 ετεπει·.@Με .1ε.1ιτνιι1ει1ει·
Εε1ιι·επι1ετΒει1ο.<ι;11ετεπιι1'πο1ιιπεπ. Ρτοε εοιε ϋ1ιετ Βεεεπ1τε
141116πει άει· Βει1ε61τεοι1οιι ππά Ηει·ι·π . ΣΥ. Θτε.πρεπετο1π,
1.61ρι1ε.ει·ιιι1εεπ 1ιπϋεπ.- 11ιοΘεεε.ιπιπιπε.1ι1 άει· Κι·ππ1ιοπ 1π άεπ Ο1ν11
1ιπερ1τ111οι·π 68. Ροιετε1ιιιι·ςε 1ιετι·πε επι 15. 111111

1
1
.

δ
. 7689 (8 και. Με 1π 1
1
.

νων.), ι1ετππτει· 609 Τγιι1ιπε -

(9 ννοιι.1.6898γρ1ιι11ε- 1801119111),:66 8οπει·1εο11- (6 πιο1ιι·).
197 Π1ρ1ι1:1ιοι·1ε- (2 ννεπ.). 96 Μεεει·π - (71 πιο1ιι·) ππά 52
Ροο1ιοπΙιτεπ1ιε- (9 πιε1ιι·Με 1π άει· νοι·νιτ.).

Ποι·1:ο.1119τε-Βιι11οτ1π 8τ.Ροτετε1·ιπι·εε. τ

Με Με Ψοο1ιε νοπι 9. Με 16. Με1 1899. - · ε

Ζει1ι1 άει· 81οι·1ιεΗ111ο:

1
) πε.ο1ι θοεο1ι1εοΜ ππά Α11.οι·

ΙΜΟ9Π29Β:έέΞξέ5ΞΞΡεξξεξέρέ__`==ὴωωιπ>εω>›>πωωεα
.._..._8,_ΤπΐεεεεεεεεεεΞ
ω-Μ.1..1.1999=99

9712896541116210311118251744561519Ο102

2
) πει:1ι (Ιιπ '1'οι1εεπτειι.ο1ιοπι- '1'γρ1ι.επεπ151ι.1,'1'γρ1ι.ε1κ1.26,Ροϋι·1ετοοιιι·ι·επε Ο, '1'γρ1ιπε

ο1ιπεΒοετ.1πιπιιιπε·άοι·1ΐοι·ιπΟΡοιι1ιοπ 2
.

1ι1εεει·π13,Βο1πιτ1ε.οπ11 ,

Β1ρ1ι1.1ιοτ1ο12. Οτοπρ δ
. 1ϊοποπ1ιπετεπ 7
,

θι·οππϋεε Επππεπ
επεεϋπι1ιιπε; 88. Βι·γε1ρε1ε.ε 5

.

Οτ1ρρο Θ
.

Ο1ιο1ετε.ιι.ε1ετ.1οεΟ,
Βιι1ιι· 2

,

Βρ1ι1ειπ1εο1ιοΜεπ1πςΜε Ο
.

Αοπτει· θ0101110°11911ιτ18.·
11επιπε Ο

,

Ρειτοτ11.1εεπιι1οιπ1οε. Ο
.

Βοτ21ιτεπ1κ1ιο1ιΟ
,

Απτ.1ιι·ιπ Ο,
Ηγε1τορ1ιοπ1ε1,Ρπετροι·ε16επει· Ο

.

Ργ11ιπ1ε ππά Βοπ1.1οποπι1ε3,
'1'π1ιοτοπ1οεπάει· Βιιπςεπ 87. Τππει·οπΙοεε επι1ετετ Οπχε.πε 27,
Α11ω1ιο11ειππεππά Πε11τ1ιιιτιττειπεπε 6

.

Βοπεπεεο1ιννϋ.ο11πππτ1
Ατ.ι·ορ1ι1ε1πίε.πτιιιπ89, Μει·ε.ειιιιιε εεπ111ε91. Κτππ1:1ιε1τοπ«Με
νεπάεπππεεοε.πε.1ε 61. Τοι1τΒε1ιοτοπο99.

+ Νϋ.ο1ιετε 811:ειιιιε άοε νοτε1πε Βτ. Ροτοτε
6ιιι·Β·οι· Λεπτα 131οπετε.8 άεπ 21. 86111.. 1899.
+ Νϋ.ο1:ιετο 81τπιιιιε άσε 13επτεοποπ 9.τετ11οποπ
17οτο1ιιε: Μοπτεε; άεπ 27. 8ορτοπι1ποτ 1899.

κ.ΑΝ1ΊΟΝΟΒΝ
.ΤΕ119111Β.9191' ννβι·ι1επ ιπ δει· Βιι61111ε.πά1ι1πε νοπ 9Κ91.ι9€1ΟΚ1Ξ1ΒΜΗ81. Ρετει·επιιτε. Νενε1ιγ-Ρι·. 14, εοιν1ε πι ε11επ1π-ππά 91181111161.-Αππ9ποοπ-00πιπ1.011°911πι=Βεποτππιοπ.

;θ.Ο.Ο.9.9.9.9.9.9.9 09.9.9·θ.Ο.9.9.9.9.9.

Τ1ιιιτπιι1-Κιιιιιι1 Β11ΠΕ11 (Ι
ιπ
Ζϋτ1ι:1ι).

Βἰε ε1ι1οτπ:.ιττιιιτπ1ιε1τ18ε 6ε1ιννείο1τ1ιεττπε νοιι Βειόε:τι 480 Ο.
11είοι·11π 18 ΩιιεΙ1επ 19.8·11ο1ιιπε1ιι·Με οιιιο Μ1111οπΜε" Τ1ιετιπε1ννειεεει·.700 Βιι6ε-Βεεειπε. 1ίπι·πι111ε1:'1'1ιετπιε.ΙΒΜει·,ε1ε1ε
τι·1εο1ιεΒ11.ι1ει·,θεεάειππΥπεε1ετ,1)οιιο1ιοπ,1π1ιε1ει:1οπεπ.'1'ι·1π111επι·,111ε.εεεεε,θγιππει.ει12,8001119991',Ημ1το11ιωπρ1ε,11111π1ι1ειιι·στο
Ιπσ11οε11οποπιΑεπιει· 11πε1ιε1-ππά θο1επ1‹ι·Ιιειιπιε11ειππε,ο1ιι·οπ1εο1ιετ111ιεππιετ1επιιιεάει· 11ιιε1εο1πππτ! θε1οπ1ιο, ι·1ιεπιπε

11εο1ιο1ΐοιιι·ει1ε1οπ,1.γρ1εο1ιοππά 0111°011150119θιιο1ιι. ι·1ιοπιιιετιεο1ιεθ1ο1ικ, Ιπποτ1οπεΙΙο Β16τιιπποπ Με Κποο1ιεπΜϋο1ιεπ. νει·
ι·επ1εππρεπ πιο., Α11°οοι1οπεπάειι·Βεεπ1τε.Ποπεεο1ι1ε1πι1ιειιιε.πΓ τ1ιεπιπε.τ1εο1ιοι·ιιππ θ1ε1ιτ-Βιιειε,Ππιετ1ε1Μερ1οι1ιοι·ε.ΗΒ.ιποττ1ιο1ι1ε1-·
ε.11”εστ1οπεπ,ο1ιτοπ1εο1ιοΝ1ετεπ- ππά ΒΙπεεπΜ1εοτ1οπεπ,Μοτε.111πτοπ1οπτιοποπ.
0ε.ε1πο1ιι ει·οεεεπι Ρε.τ1ι.Κιιτοτο1ιεετετ.'Τ1ιεειει·,.Με επιι ροτ1τε‹·1ιενειικ.- Αιιε1ιιιπ11ππά Ρι·οερεοτε ι1ιιι·ο1ιΜε

(61) 7--4. Οεε1πο-Οοεο11εο1ιεΗ.

.9.9.9.9Ο9.9.9.9.9.θ Ο9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.
ΡΒ που δοΧ1/στπ'ε Η92/απεία/2

Μ
ι

Βιιι1 Κ1εε1ιιιιιιι,
1”ι1ι·Παει», Βει·ιπ- ιιπ‹1 81011“πεο1ιεο11ιτππ1ιο,Ροτ11ο11ι1εοππά
Ποτπ118ο1ιοιπιπεπε. 61τϋεε1οεππά 31.11οετοε1111π1εο1ιΒο1ο11εΕπε1πε111π1πιιι Ρ1ιι1πε η

6ε611°τιετ νοττι 1
.

ΑΡΝΙ Με 15. Οο1.οΒετ. ,

Ρτοερεοτο ε·ι·ετ1ε.

124)

Β1.11.19691.11.Ε
ΜΗ1ΕΠΠ. "|99ΞΗ- ΘΞ8Ε£18ΟΗἈἘΪ
αειο11οπ01εοιεπεγΠσπ19το.

!
ι
ι

Πι·. Επο11ιεττ νοιι 8ο111οι·π.

Π, ΒΑΠ ΝΕΠΕΝΑΗΒ
ρτεοτἰοἰι·τ

Μ. 11111111.

Μ. πιιι!. Η. 1ιιιιΚιιιιιε1ι

1 Βειε1 Νειιι1ιείτπ.

Απι·οεεεπ νοπ Κι·επ1ιεπρΠοεει·1ππεπ:2
8ωμινοΜετ Ε111εε 'Ι.'επ1εεοπ, Ποποιε12=
προοπ. π. 186, ιιπ. 19.

Βο1ιινοετει·Οοπετ. 8ο1ιπι1ι18, Πε·περ6.σε..
11Ιε.·ι·π·1ι.εποκεεγ.ιι. π. 9

,

Με. 20.
Με.1·ιε Μο111,Β. Ο. 1

.

ε. Μ, σα. δ.
?ιτπ 111ξε.ι·1εΚιι1:οι·π, ε». εωιιιωτω.
11επε11.111ππ1ει:1ιοπΚ1το1ιο6--8, (1.19.

?τσιπ01118811,911.Ο., 17.ΕΜΗ. Ηππε Η 16,
@π. 10.

Ρι·επ Πεεει11ιιεε, Πω. Π01°ΜΝ0". 11-Μ.
ιιπ_ 16.

Ο18ε. Βοό.ο, Βε.ο. οο·πρ.,14 ιιππ., π. 96,.
πω. 2

.

1π άει· Ει·π111ιι·ιιπι;,

111εεεειι.
Βε1εοπνοιι: 1. πω Με :πιιι 1..Οο1.ο1τοτε
Πιο=ωππιοι·ιωτιεΜ1πετιι1νπεεει·1ετΜεπ11οπΑποψε
.ου πω:Αροιπειωιινιπι·οπ-1·1ιπώπηςεπ:ιι 1·ιπποπ.Απε1ώπ1Ί.ε1.111ι1Ρι·υπροσωνοπ«ΜεΜιποι·Δ1ιιναε"π.
νεικνΜ11.ι118,Ρετ”, 30,ΚΜ Βιιίπ1-0οοημα. η
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Νειιε Ε'οΙΒε Χι". .Ιειιιι·Β.Μ. ει
.

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιιιισοοιιιιιοιιιιιιι
πω” άετ Βοάεισιιοιι νοιι

Ρι·ιιι*'. Μ. Και! Μάιο. Πι·. 1οιιειιιιιοε Κι·ειιιιιιιιιΠε.
ΜΜΜ (Ποι·ριιιι. Μ”.

°

0ι·. Μάο" Μιιιιιιιιι.

· ει. Ροιοι·εΙιιιι·ε.

Πιο ι8ι. Ροιοι·ειιιιι·;;ει·ΠοάιειιιιεοΙιεινοοιιοιιοειιι·ιΓιιοι·εοιιοιιιι_ιοάειι]-" ΑΒο11ποι:ι:ιεπιπ·ΑπΠΠ.80 Ιονιο 8.110Πιεο1·6.ιε “Έ
Βου ειιιειι ά.- Ποι·.ΔΜΜιρημμωΡπιε Μ".ιιι Βιι"1ηιά. Β ΗΜ. τω·άεε·Βιιιει ιιιιιιι ειιεεο!ιΙιεεεΙΜι ιιι άιοΒιιι:ιιιιιιιιάΙιιιιΒνοιι 2.1ε.Μιὰ" ιιιπω, 4 ΗΜ. Μι· Με ιιΔΠιο.ΗΜ ιιιω!.ΡοειιιιειοΙΙιιιι% ιιι άειι ειιάει·ειιΉι.Ροιει·εει.ιτε.Νοννειη-Ρι·οεροοι.Η14, ιιι ι·ιι:Ιιιοιι.-1ά ε με ε "ιιιω
Σιξηά,επ20 Πει·ικιιιω-ιιιω, ΙΟ Ποτε ιιιιιιηιιιιι-ιιιιιι.Πει·1η"Μπηπωεοννιο ΜΝ ΔιιΓάιοΚοάωιἱοιι Μ:ϋ8ΙΜισιι ΜἱιιιιοἱΙιιιι8οιι Μιιειπιειι :ιιι
:ιιι-άιο 3 πιώ ΒοερεΙιοιιοΖοΠι-ιιιιΡαπ κι 18Κορ. οάοτ35 Ρι'ειιιι.-Ποτι.άειι ει” ΜιΠω το ιι ι·οιιάοιι Β.εάωιοιιι· Πι·.Μωαβ 'Πρ,;ιμήιιιι Βι.Γο
Διιιοι·οιιιινοι·άοιι25Βορει·ΔιιιιιϋΒοιΙιι·ει·θι·ιειιιαΙει·ιιΚοιειιεεεειιάι.-!ιοι·ειιιιι·8, Ροιοι·ειιιιι·μι· 8οιιο,Ροιοι·-ΡειιΙΙιοορίιαΙ ιιι ι·ιειιιοιι θριεειι
Κειει·ειε ιινει·άειιιιιιι·.Ιιάειπ δει” νοιι 18 ΗΜ. ρι·ο ΒοΒοιι ιιοιιοι·ιι·ι.ι ειιιιιάοτιΠάπια!. ιιιιωωιι ιιιιά ΐτοἰιι8 νοιι 2-3 οι".Ύψ'η

8ι. Ρειει·ειιιιι·ις. (ΙΟ. Με) '29. Μπι
-

Μ 22
1ιιιιιι1ιι Ι)ι·. Οιιι·Ι ιιθμια Με 'Ι'Ιιει·ειριεάοε ΠΙοιιε νοιιιι·ιοιιιι ιιιιά εειιιει· 1·"οΙςοειιετιιιιάενοιιι ιιιιοι·ιιοιι ιιιιά ειιιι·ιιι·ει

εοΙιειι Βιιιιιάριιιιιιι. - ΒιιοΙιει·ειιιει8·ειι ιιιιά Βοερι·οοιιιιιι€ειι: Ρι·οι”.°Τ)ι·.ινιΠιεΙιιι Κιι·οιιιιοι·: ΗιιιιάιιιιοΙι άνω·ι)ιιι·ειι!ιοιι
Ιιτιιιάε ΠΠ· Αει·πιε ιιιιά Βιιιάἱι·οιιάε. - ΒιιογιιΙορειεάιε άετ ΤΙιει·8.ριε, Ιιει·ιιιιεεεεπϋοιι του θεσειι· ΙΛοϋτοιο!ι ιιιιιοι· Μιιινιι·ιιιιιις
νοιι Ηιιι·ιιτι ΜειιάεΙεοΙι ιι ιιιιά Αι·ιιιιιι· ΧΥιιι·2Βιιι·ε;. - ά. ΒοεεπιΙιιιΙ: ΑΙΙΒ·ειιιειιιε ΡΙιγειοΙοε,ιε άοι·ΜιιεΙιεΙιι ιιιιά Νει·νειι._
Η8ιιάΨϋΙ'Ε8Ι°ΌΙι0|ιάειι·εεειιιιιιιιιετιΜεάἱοἰιι, ιιιιιει· Μιιινιι·ιιιιιη νοιι νιεΙοιι Ρ:ιι·ΙιΙειιιειι Ιιει·:-ιιιεΒεἔει›ειι νοιι Ι)ι·. Α. ΥΙΙΙιιι·ει. -

ζι·οιάΙιοΙΙο
Με νει·ειιιε Βι. Ροιει·ειιιιι·Βοι· Αειι:ιε. -- Σ'οι·πιιεοιιιεε - Μοι·ιεΙιιΜε-ΒιιΙΙοιιιι Μ. Ρειει·εΒιιι€εξ-

. πιεις”. . . ·

ΕΝιει· Αει·:ιειες
άετ Θοεο11εο1ιείτ 1ιν1ειτιά1εο1ιο1· Αστειο
Πει· Χ!. Δει·πιοιιι; πω! ιιι ΗΗΕ ιιιιιΗ., 20. ιιιιά 21. Αιι8·ιιειΗ” ειειιιιιιιάειι.
νοι·ιι·ΐ·ο,

άει·ειι Βιιιιει· ιιιω. άειι·6οεοΙιιι.Γιεοι·άιιιιιιε άιο απ.
νοιι 15 ιιιιιι.οιι ιιιοιιι ϋΒει·ει:Ιιι·οιιοτιάειι. ι.νει·άειι άιε Ηοι·ι·οιι
Αει·2ιο οι·ειιι:Ιιι.ιιιιιει· 8·ειιιιιιει·ΑιιΒιιΒο άοε ΤΙιειιιιι`ε ιιιιά ιιιιι·2οι· .

ωιιι-ιιιιωιιω·1ιιιιιιιωιιιιιε άοε Ιιιιιιι1ιε ΒειΙάπιϋεΙιοΙιει ΙΜ άειπ

·

8ι=οι·οι:.ιιι·Ι)ι·. ιιιω!. Ήοι·ΙιιιΙΙ. ιιιω, Οι. ΑΙεκτιιιάοι·ειι·ειεεε.Ρετ. · 2. Η· 1899) 1!εΓνθα (]885 Μ... Ηθ8Μηιηιε Μοι·ιειΙΜιε

ι Μια· Μι Μεεειιοροι·ε.ιιιιιιειι νοιι άετ ιιιιΓειι€1ιοιιειι ΗοΙιο;
νοι·ειιιάι ειιιιιιιιιοΙάειι.

Πτ. Μ. 'Ι
'
ι· ο χ· ιιιειπ ιι

ά
.

Σ. Ρι·ε1εεεάει· θεεεΙΙεοιιιιίι ΜνΙιιιιά. Αοι·ειε.

Με Τιιει·ειριε άοε ιιιω νοιιιι·ιοιιιι ιιιιά εοιιιει· Μ..
:ιιειιιιιάε νοιιι ιιιιει·ιιιιιι ιιιπ! σιιιι·ιιι·οιεσιιειι 8ιειιάριιιιιά.

Σ
?

Βι·. Οιιι·Ι (τ'οοεοΙο,
Βεειιιει· ειιιει· .-ιιιειιιΙι ΗΜ· Με ειιιιι·ιιιιΙω ιιι Βιιά Κ 6 ειδε

ιιοι· ιι Η ειιιι'ειΙειι).

(ΒοιιΙιιεε.)
ΙΙιει·ι1ιιι ειιιά Μι· εοΙιοιι ιιι άιε 8οΙιιΙάει·ιιιιι; άετ ορε
τιιιινειι ΤΙιετεριε άεε 1ι·ΙειΒειι€εεοιιινιιι·ε, εειιιοι· ΟοιιηιΙιοιι
ιιοιιειι Μιά εειιιει· Ροιεεειιειϋιιάε ειιι€ειι·ειειι.
εο!ιεε Ειιιει·ειίειι Ιιοιιιιιιι ειιιεεει·Μι άετ ε·Βειι ΒεεοΙιιΙάει·ιειι
Ιιιάιοειιοιι ιιι ΒοιτειοΙιι πι· Εκσιειοιι Μια· θεεσιιινι1ι·ε
ινοΒοιι ιιιιοι·ιι·άε!ιοΙιοι· 8οιιιτιοι·2ειι οάοτ ιιιιειιΙΙΒιιτειι Βιά
ιιιιιΒειι, Γετιιει· πι· Ι.0ειιιιε νοιι νει·ιι·εοΙιειιιιι;οιι πιιι άειι
ΝειοΙιΙιει·οι·ιεειιιοιι,νεεειι ετϋι·ειιάει· ΜτεοιιΒιιάιιιι€ειι, Επιτ
Ιεετιιιιε ειιϋριιι·ειιιεοΙιει· Αεεοεεεο, _νοι· Α1Ιειιι πω· ινεεειι
Βιοιιοειι·ιιιπ; άοε ΡΓϋτιιιει·ε ιιιιά εει:ιιιιάει·ει· Μειε;ειιει·ιι·ει
ιει·ιιιιι;. (Βει άετ εοΙιι· εεΙιειιοιι 8ιειιοειι·ιιιιι; άετ Οιιι·άιο.

1
ιι

Ε'οιε·ε νοιι ΠΙοιιε ιει άιε ΟΙιιι·ιιι·Βιο ιιιειιιοε ννιεεοιιε
ΜεΙιει· ιιοι:Ιι ιιιο!ιι ει·ιοΙε;ι·ειοΙι ιιιιίΒειι·οιειι ιιιιά ινιι·ά !ιιετ
άιε ΒοιιΒιι·ιιιιε νοιι! Με Με ειιιΖιΒο ειιιειι Με _ιειΖι ειιιε
άειι). Πιτ· άιο εεεειιιιιιιιε Μεεειι-ΒετιιιοΙιιι·ιιτειε Βια,
Με εεΙιοιι νο1·Ιιιιι ειιιΒοάειιιει ινιιτάο,Α άετ Ξει2, άιιεε
άιιι·οιι ειιιιειιιιιωιάε ΕτίιιΙιι·ιιιιά, άιε ι;ι·83εεει·ε Αι1εΒιιάιιιιε
σε ΤοοιιιιιΙι, ειιιε εεει€ιιειο .-ιιιεινειιιΙ άετ Ρει1ε άιο Μι- .

ΟΙιιι·ιιι·Βι- _

Μι· ινειιιι; Βιιιιειι€ε Ηοιιιιιι8εειειιιειιΚ-νοιι .ΗΜ ιιι .ΗΜ
μια ινεεειιιιιοΙι Βοϋοεεει·ι ινιιι·άοιι ιει ιιιιά άιιεε ΜιιΒοιι
ορεαιιιοιιοιι, άιε εεε ειιιιιι·ιιΒοι· Ιιιάιοειιοιι ω @πάμε-
άοε ινιάοι·ειειιιιΙείειΙιιεκειι άεπ· ΒειτοΠειιάειι 1ιιάιι·ιάυειι
νοιι ετίεΙιι·ειιειι ΟΙιιτιιι·Βειι ειιιεΒοΓιιιιι·ι ινοι·άειι, 2ο άειι
άε.ιιιιΙιει·ειειι ι1τιά εεεειιετοιοΙιειειι άοε οιιιιιιιι·Βιεο!ιειι ΗειΙ
Κιιιιάε 21ιιιΙειι. 8ο ΒεΙιι ιιιω άειι ιιοιιεειειι νοι·ϋΙΤειιι-.

ΙιοΙιιιιι€ειι νοιι ΟΖει·ιιγ (Βειιι·. ε. Με. Οιιιι·. 23. Βά..

νοιι 46 ρΟι. ιιιιί 16 ρΟι. ι;εειιιιΚειι ιει ιιιιά ΕκειΜΙΚ-ιι
Ιιο2 “Με θοιιΒι·. 1897) ιιι άειι Ιειειειι .ΙειΙιτειι ιιιιι· ιΟ
ρΟι. Ειειι·υε. Ψεεειι ΒιιιιιΙιι·άι·οΙιειιάει· Βιιιιιιιιι.ιειι ιει Με

ι μια ιιοι:Ιι εοΙιειι ορει·ιι·ι ινοι·άειι ιιιιά ιιιπ ειοΙι ε;ε2εύει,
άι.ιεεω ίι·ιεοιιοιι θεεεΙιινιιι·οιι άιο ΑιιΓΒιιάιιιιες άεπ· ειιι
ιοιιάθιι ΒιεΙΙο ει·οεεε $οιιινιοι·ιεΚειιειι ιιιιιοιιιε ιιιιά ιιιιιιιοιι
πιο! ιιιιιιι08ΙιαΙι ιιτει·. υιιά άιιεε ικά άετ Μάσι· ιιιοΙιι εεΙιε
ιιειι Μιιιιιριωιιει άετ· θεεοΙιινϋι·εΜ!άιιιιε Πτι Μει€ειι ιιιιιει·
·Πιιιειιιιιάειι 'ΓειιιεοΙιιιιι8ειι υιιιει·Ιιιιιιειι ιιιιά άιιι·οΙι άιε Ορε
ι·ειιοιι άοοιι Μισο ι·ειάιοει!εΗι!Γε ρ;οεοιιιιιΤειιινει·άοιι Κοιιιιιε.
8ο ειΒιιει εεε Με νοι·ϊάιιι·ειι πιοΙιι· Ι›οι Μεάει·Ιιο!ιοιι
Βιιιιιιιιε.ειι Με ιιΙιειι θεεοΙιιι·ϋτοιι, ιι·οιιιιιενειιιιιοΙΙ Βιειο!ι
άιε Επιειο1ιάεε θεεοΙιινϋι·ε νει·Βιιιιάειι ινστάοιι Ιιειιιιι;
ω ειει·Κετι νετΙϋιιιιιιι€ειι τιιιι άειι· Πιιι€οΒιιιι€. Ιιεεοιιάει·ε
ιιιιι άοιιι Ρο.ιιοτειι5 ιιιιιεε ιιιιιιι ειοΙι άΙΙοι·άιιι€ε 6Γιει· πιά
άετ Τει·ει·ιιοι·Γιιιιε άοε (9ιεεοΙιινϋι·εει·ι1ιιάεεάιιτοΙι άειι Ρε

άιιεΙιιι Βεειιϋθειι. Μειιιο!ιο ΘεεοΙιινι1ι·ο. Μεοιιάει·ε ινειιιι
ειε ιιι άετ ειιιειι άοε ΡΓϋι·ιιιει·ε ειι2ειι, ΙιειΙειι οτει ιιιιοιι

άετ· Αιιειϊιιιι·ιιιιε άετ θεειι·οοιιιει·οειοιιιιε, ιιιάοιιι άετ άιι·ι·οιι

ειε ΜάιιιΒιε ΡΓϋι·ιιιει·Ιιι·ειιιιρΓ ιιιιά άιο ει·ΙιόΙιιε ΒιιΓιεει:τε-

°

ιιοιι ιιι ΡοΙεο άειι· ι·ιιεο!ιετ·ειι ΒιιιΙοοι·ιιιιε άιιι·ι:Ιι σε. Πεπο

Μειεειιάιιι·ιτιοοιιιιιιιιιιιοειιοτι εοΙινιιιιάετι. ΑιιοΙι Κϋιιιιετι Πεί

·

ει·ειΓειιάε ει·οεεε θεεοιιινιιι·ο άιιι·οΙι Ζοτειϋτιιιιἔ άετ Μυε
ΙιοΙει:Ιιιοιιι άιο Μοιιιιιει Ιειιιιι ΙσΒειι ιιιιά άιο ΕΧοιειοιι ει·
Γοι·άει·τι. Βιι.εε ειιιεεεεοΚιο Βιιοι·ιιι!άιιιιε ιι

ι

ΡοΙΒε νοιι·
Ροι·ίοι·ο.ιιοιι οιιιεε ΠΙοιιε, Ιιεεοιιάει·ε ειιεριιι·οιιιεοΙιοΑΒεοεεεο>
οιιιι·ιιι·ειεοΙιεε Βιιι8ι·οιι'οιι ετΓοι·άοι·ιι. ιει εεΙΙιεινενειειιάΙιοΐι.
Ρὶ‹·Κ Ιιοιιιιιε ιιιιτι;;οιιε `ιιιιι· 28 ΡΜΙε άει·άι·ι ιιι άειι··Μ-

τ

ιει·ειιιιι· ειιιιιιιάειι, εο άειεε άειε νοι·Ιιοιιιιιιιιιεε ιιιιιιιει·ιιι
Με ειπ εοΙιετιεε εεωιοιιιιοι ιιιιετάειι ιιιιιεε.

° 'ε

Π.
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Βε! ντεἱτετε Με εεεεεε!.ε νετεε!εεεεεε εε Μεεεε
ερετεεεεεε εεε ειιειτειεετ Πτεειεεε ειισει !ει!εοε Με

νοτεεεεεε εεε Ρίετιεετε ι!ετεε θεεοεινετε- εεετ Νετεεε

ε!!εειιε ιε Ρε!εε !ετετ νιιτεεεεε!εενε!Ιεε Βεο!τΜτ!τεεε
ει!! Με Μεεεεεεεε!ε!τειτ. Αυε εει· ετεοεινεττεε Βει!εε

τεεε εεε Μεεεεε τεεε!ι!τι εετε!!ε!ι ε!εε Βεο!τετεεεεε
εεε Μεεεε!εειι!τε, ινε!εεε εεε εΠ!ο!ττε Οτεεε εεεε.οεετ

ι!ετε!ι Ηερετιτερειε άετ Μεε!τε!ετετ εεε εεειεὶ8εττ.ε
'Ι'εειιε!τε!τ εε οετερεεε!τεε εεοει:. Α!!ιεε!ι!!οε εεεεετ
Μεεε!εε ε!οετ ιιιεΙιι·, ειε εεε Η!ε‹!ετεΙεε εε εεετΜεεεε
εεε εε Με εἱεε Π!!εεετ!εε εεε Μεεεεε ειε, πειτε!!
!ετεε εεε.!εεεεε Βεε!ε!ιετεοεε!εεεεεε: ι!ετ Ζετεεεεεεε
άετ Ιεεεετε, θεεεε!ιτεεε, Μιεετεε εετνετεετεΓεεετ Πεε!!οε
!τε!τ, Γεε!!εετε ΑεΓετεεεεε, εεε Ετετεεεεε εε.ετετ Μεεεεε.

Βετ Μεεεε Με! εεει·εεερε ειοετ. ιεεετ !οετ, !ει!ειε εετ
εε!εε ει, Με ν. Μετιειε εεε!ιεεΜεεεε ω, εοεεε εε
Νετιεε!εε Ρ!εεε!ε!τε!ιετι εκει τεεετε!τε, εεετ!ετιι Πιτ Με
εεε τ!ετε 5ρειεεετε! ειιτ.εειεειεεεε Κετρετ (Με Ζεο!τετ,
Ρερεεεε, Α!!τεεε!, Βε!εε) :Με ε!ετ!τετ Ρ!εεε!ε!τε!τεεεεοεε!

ι!εεε τεεε!τΙ. Εε ετ!ο!ετι. ε!οε ε!ετεεε Με εενσεεε!!οεε
Βεεεεεετειι8, ι!εεε ε! εε!οεεε Ε'ε!!εε ν!ε! ι:,τεεεετε Νεε

ε!ε!τε!εεειεεεεε ετετεοεεε ινετεεε Με ε!εεείεετι ντετε!ειι

ειπε. Με εεε εεεεεεε!ει!εε Ατετ ειιτεπε!ι!. εεε Με
Ε'τεεε, Με Ιεεεε Μι· Μεεεε εεεΙνε!!εε Ζεετειεε εετοε
!ειετεε 'Ι'εετεριε εεε!εεεεεεε εεειιετι εεε ννεεε Μτ ε!εεε

ερετεενεε!ΜεετΜ εετεπεεε εε!!εε. θε Μτ πετ ι!ετ

ε!εε!.οειτετε!εεεεε Βεεεεε!ιιεθ ε!εεε ΕτΓε!ε ετε!ε!εε,

εεεετ ἱε ετε!;ετ Εεεε νεε εετε θτεε ι!ετ 8τεεεεε, εε.ιιε
ε.εοε νεε εετε Κτείι.εεεετεεε εεε Ρεεεεεεε εε Ψεεε
Με Ετιιε!ιτεεε Με ε!εει ινεεεεΜοε εεεειι!τειι ει., Μτε
τεεε ε!εεε νετεεοε Με άετ ρεγει!εε!!εοε-ι!!ετει!εοεεε
Τειιτερ!ε ιεειοεειι εεε νεττεεεεε τεεε!τεειεε!εε Μεεεε
εεε!εεεεε εεεεοεει. εεετ εεεει!ε εγτερεετεει!εο!ι εε Μτ
!τεε. εε !εεεε !τεειετ εεε Μετεεεε εεο!ιτετε ερε!εε, Με
ι!ετ Μεεεε εεετ Νεοετ εεοε ε!εεε 'Ι'εει! εε!ιιετ Ιεεεετε
εε εει!εετεε νετεειε, εεε εεε1 Κετρετ ε!οετ εε ν!ο!
Νεετεεεεε εετεεεεε ινετεεε, Με εεεε τεε.ε Με 8ρε!εε
εεε Με 'Εεεε νετε!ιειετ. Ποτε $ρε!Μιεεετ !τεεεεε Με:
νωιεειι εεε!εεο!τεεεε ΜΜΜ εεεεεετε!; ινετεεε εεε νετ
ενεεεεε Μτ ε!ετίετ ειιι. νετ!!εεε εεε εεεετε;ε θεὶεεεε!
!ε1°/,,,,-Ι.ϋεεεε. Κετεειι. !Π8.ι! πεί Μεεε ενειεε εε!;ετ

Υετετεειιεε ειεετ εετερτεο!ιεεεεε ΠΜ εεε Ψεεεετ
εε!”!!ετεεε ι!ετοε εεε Πεττε !εεείετε εεει Ζιε!, Με Με

ειετεεει!!ιοεεε Βρειεετεο!τετεεεε εε ε1εεεε ειε εΙεεεε
εεεεετεεε εεε εεε ΚετρετεεΜοει ΜΜΜ., εε !ετ εὶεε Ορε
τετ!εε νετΙεεεε ειοετ εϋτε!ε.
Βε! Ρει!ειιτειι, Με ε!οε εοεεεεε εεε ε!εε εεεερτεοεεει!ε
Ι.εεεεεεε!εε εε !”εετεε ιτε 8τειιι!ε ε!ει!, εε!ιεεε εε, ινεεε
ειε !”τεεεε!Πε ἱε εεε!εεετε Βε!ιεε!!εεε !τετεεε, Ιεεεε
δε.!ιτε Με !ε!Μιε!ιεε Ψεε!εεεεεεε εετεε!εείε!ιτεε, επεεε
Με εεοε εεί ν!ε!ε Ι.εεεεεεεεεεεε εε νετε!ο!ιτεε εεεινεε
εεε εεε!. Ιει Μεε εεετ ειοετ άετ Ρε!! εεε εεετ ειο!ι
εε! άετ εεεεε!!ι!εττοε ΒεΙιειιτ!!εεε Με τεοτετ!εοεε Κτείτ
εεε Μεεεεε εεε εεε Λ!!Βετεε!εεεεεεεε ειοετ, ει!ετ εειι
ι!ε!τ εε ειο!ι Με Με Ιει!!νε!εεει, εεε νετιεεεε εε!ιιετ εε
οἱε!εε νετεε!τε!εεε ειοει; !ε ‹!ετ Εεεε ιετ, ειε εεε!εεεεεε
Βεε!ειε !εεε εε εεΙτεε, εε ὶει; εεεεειεετ. εεε ορετε!ι!νε
νετίειετεε εεεετετεεε, εε !εεεε άετ Ετεεετεεεεεεετεεε
Με ειε ετττεε!!οεετ Μ.
Ζει· Βεεεει!!εεε εετ εειεττεεεε ΡΓετ!.εετετεεεεε ε!ε‹! ,
νετεοε!εεεεε Ορετετιεεε- Μειεει!εε εεεεεεεεε
ενετεεε, ινε!οεε ειιτννεε!ετ εεε !!!ει!ετε!εε Με Ργ!ετεε εε

εεεειι.ιεεε ει!ετ εε ετεεεεεε εεεννεο!τεε. Εεε ειεε εεε
Με !)!νε!ειεε Με Ι.ετει.ει, Με Ργ!οτερ!ε.εε!!‹
ειιοε Ηε!εεο!τε-Μ!!τε!!οε, Με θεετεεετετο
ετετε!ε εεε!! ννειτιετ εεε ν. Ηεο!τετ ειιι! Με Με
εεετεεεετ!εε εεε!! Ρεεε-Β!!!τεε!ι. Βἱε τεεεεε!!ε
Πεεεεεε εεε ΡΓετιεετε εεε ε! Βεετεοε!ειει! ννεε!ε Αε
εεεεετ εείεεεεε, εε. εὶε εο!ε.ετ!!ο!ιε Ε!ετ!εεε ετεεεεεε
Εεεε εεε εεοε εε Βει:ΙΜνεε ιιι Ρε!εε ετιιεετετ Νετεεε
τεττεοεεε εε!ετ. Με Ργ!ετερ!εετ!!€, εε! ινε!οεετ

ι!ετοε Ι.εεεεερε!τεεε εεε εεετε νετεεεεεε εἱεε εεεεεει-
·

Ι!οεε Ετντε!τετεεε εεε Ργ!οτεε ετε!ε!ι Μτι!,!ει εετεοε!ε
εεε τε.ι!εεε!!ετ, ετΓοτεετ!; εεετ ε!εε ειπε ιεετετ!εοεε
Κτείτ εεε Με! εεε! εεερτεεεε!!οε ε! εεε Κ!!ε!!τεε άετ
εεεεεεεεε Ετειιι!ετ Μεεετ Ορετετὶεε εεεεε; ει» εεοε
Βτε.ειΒε Ετιτε!!;ετεεεεε !ε: Μεεε!εε ε·εε!εετ εεε!.εεεε,

ε!εεεεεε !τεεε ε!ε !ε εεε εεεε εεεοετ!εεεεειι Ε'ε!!εε Με
Ργ!ετεε!ττειερί ιε Ε'ε!Βε νεε τ!ετε Μεεεεεεεεε.ιιε εε
εεεεεετεετ θιεεεεΜ1τε σε ε!ε!οεετ ενε!εε Με Με θειεττε
εειετεετετε!ε) Νειεεε ετ!εεεε.
Με Μεε;εετεεεοε!εε ὶετ τ!ιεετε!.ιεοε εεε ε!εε!ε
νετει.ετεε, !ε‹!ειε ειε εεε Ηιει!ετε!εε εεε ειπεπ ενειιτεε!!
εεε θεεοεινετ εε!εετ,εεεε!ε!ετ; ]ει!εοε ὶετ Με Αεείεε
τεεε ι!ετεε!εεε !ε εειιι! ε! Ε'ε!Βε ι!ετ εε εεεεεεε νετ
Μιοεεεεεεε πεε. εεε Νεοεεετετεεεεε εκει εε!τεε εοεΜε
Με ειιι! εε!ι.τεεεειιτ! εεε! ετε!!ι !ιειεετε!ε ετεεεετε Αε
ίετι!ετιιιιεεε εε Με Ψ!ι!ετετεεεείεε!ε!τειτ εεε Ρετιεεεεε.
Πεεεε!ε εε!!ιε Μεεε Μειεεε!ε ειε! εεε Μιιεεεοετοιιιειε εε
εεετεεει. ινετεεε, ντο ε!ε εετ ε!εειεε εεε ιετ, ννεεε εειιι
ιτε $!εει!ε ιετ ε!!εε Κτε.εεεεΠε εε εετ!ετεεε, εεε Ρε.
εεετεε εε τε!.ιεε.

Βει εεεετ!.ε:,ειι ΡΙετεεετετεεεεεε Με! πιεε εεινε!ιε!ἱοε
Με ενεε!Βετ ε!εετε!ίεεεε ειιι! ινεε!εετ Ζειτ Π! Αεερτεοε
εεεειεει!ε εεει.ι·οοεεετεεεετε!ε νετε!εεεε, ινε!οεε
εεε Η!ει!ετε!εε εεεεεεεε !εεεε; εεετ ι!ετοε Βι!‹!εεε ειεετ
εεεεε Οεπιτεεειοετ!οε ειε: εειιι !)ετει ετε;;εετ. (Αεί Με
'Γεοεε!!τ ι!ετ νετεοε!ει!εεεε Ορετε!!εεειεετεεεεε !τεεε ειε
Μεεετ $τε!!ε ε!οετ ε!εεεεεεεεε ννετεεε Μ.
Ψεε εεε Με $ειεει!!ε εει· Ορετετιεεετεεε!τετε εε
!εεεε, εε ιετ Με ε!εεετ!Βε ι!!εεεεεεε!!οεε Ι.!τετεεετ ειοει:
οεεε Ψε!τετεε εε νετινετιεεε, ε!εειεΙ πο!! Με (Μειω
εετετεετετε!εε εεεεε εε!.εττ!εετ Ργ!ετεενετεεεετεεε ν!ε!
Γε.οε ε!οετ νοιι εεεειι ινεεοε Οετο!εετε εεττεεετ :αείμ
Γεεττ ινετεεε εεε ι!εεε Με!! Με Βτεεεε!εεε άετ ε!εεε!
εεε .Τε!ιτε ειοε!ι ερεο!εο!τε ειε‹!, Μιετεεε (Με εεεεε εεεε
εεεεΓεετε) Μεεε!εεε ε!οε νεε Με εε .Τεετ εεεεεεετε
εεεειι. Πε »πτε ι!εεετ ε3εε εποε εε!εεεε 0εε!οετε
ρεεοτεε εεεεείε!ιττε θεειειε!!”ετεοεεεε εετεειτ!!οεετ ετεεεετι
Κ!!εἱ!‹εε εεετε!ϊεει! Με Ηε!!εεεετεειι!τε.τε ι!ετ θεει.τε
ειιτετεειετε!ε ειε εεετ Μιε!τεεεννεττ.εεε Πετετεεετεεε εεε
Μ!τεε Μεεε!εε Πιτ Με !ε άετ Νεε εε!!; ερετ!τιεε εετ
ετι!εεε ΡγΙετεεεκεεεεεε ε!εεετ εεετ εεεετιεε ΒεεεΙ
Με Ι!είετε. Θε εεεε Ηε.!ιε εοεεε 18τι4 Με εε!εεε
16 εε!ετεπ Ορετιττειι !τε!εεε Γε!! νετ!ετεε, Κτεε!τε
εεε ιτε ε!ειοεεε .Ιειετε εε!εε !ετεεεε 7 Ρε!!ε εειειιιτ!!ο!ι

8ειιεεεε εεε !!εο!τε εε!!!ε 1891 ειιι! !892 εεε 8ε!εεεε.
ννετ εεεεεεε ω, Με Με εεεεειεεετεεε ειιι! εεεεε
Ιτεο!εεεωε Ρ.ιιιεετ.εε Με ιιειεε Μεεετ Ορετειιεε (ννε!οεε
!ε ε!είεο!ιεε Ε'ε!!εε ε!οετ τεεετ Με Πε Βιειιι!ε εετ Λεε
ίεετιιεε,τ ετϊετεετι;) εεΓε!εεεε, 20-40 ειε. εε Οειν!ε!ιε
εεεεετεεε εεε !ετε !τεεετε Ατεε!τείεε!ε!τειτ εεε Ιεεεεεε
ίτεε‹!ε Μεεετε.τεννιεεεε, Μτε εεε Ψεττε Μεεει· Ορετει
εεε ε!οετ εεε!! εεεεε εεεοε!εεεε. νετ Α!!ειε Μεεεε
Με Ρεεεεεεε εε ω" εε εοεεεεεε, Μει!ετ εε εεε Τε.!”ε!
Γτεει!εε ιε εεεεεεεεετετε Μ:ιεεεε τεε!!εεετεεε εε !τειιιιεε,
εεε ινεεε εεε ειεοε εε.οε ειιι!εεε Μειιε.εεε εεοε ‹!‹ιτ
Ορετειι!εε εεεε $εεε.εειι ε;εεο!ιεεεε !τε.ειι, εε τεεεε τ!εοε

ι!τ!εεεει! εετε.εεειι ννετεεε, ἰε εεε ετετεε ενεοεεε ε!εε

εεΜεεε εεε εεε νετε!οετ ιε σετ εειιι ω· Βρε!εεε
εεε θειτειι!‹ε εε εεεεεοετεε, ε!ε Με!! Με ε'ετ‹!ε.εεεεε
οτεειεε ει! Με νετεεεετεεε νετεε!τε!εεε εεντεεει !ιεεεε.
Βιε ίτε!ιετ εΙοετ εε!τειιοε Ψετ!τειεειΜεε Με ε'ε!εε εετ
Ορετει!εε Με Βεεεεεεε νοιι θε!!ε ι!ετοε Με εεεεεε!!
εει.ε ε!εεεεεεττεοετετεεε!οε.τ!εε; ]ει!εοε εεττ. εετεε!εε Μ
Ιειοε!εε Ε'ε!!ειι ε.!!τεϋ.ε!!οε νοιι εε!εετ εεε !ει!ετε εἱο!ι
ε!εε Μ!. Βρειεοτετ ε!!εεε !τεεε: εεεετετεε!!.ε Με Με
νετεεεεεττε Τεοεε!!τ εεε Ε!ειτ!τ.τ Μεεεε 1ιετεετε!ε εε
!!εεεειεεε Ετε!εειεεεε, ινε!οεεε !εεεείτε εγερερεεεεε Βε

Η.ΙΑεεεετ εεε Ε. Κιιιι.εετ:Π)νετε!ε!εεε !ιἱετεε
Βετ!!ε«Πιε θεὶτετεἱε εεε Μεεεεε ειιι! !!ιτε Ιει!!οετ!εεετι-›,
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εσιιιιετι1επ ετιειι€επ Ιιειιιι, ιιιιιπετ ιιιεετ ειι νετιιιειιιειι
νετετειιιιειι.

ι Ειιιειι ιιππιει·ειιι εειιειιεπ Αιιιεεε ειι ορετειινεπι ΕΜ
Βτειι”ειιΚειιιι Με Ζιτειιεειιιιιι€ εεε Μειιεπε ιιι ΡοιΒε νοπ
Νετεεπειιιιιιιι€ ιιπά -Βεττεειιοπ ειι ειιιετ εετ Βιιι·νετιιτειι
εεεειι; Με εετειιε τεειιΙιιτειι‹ιε Ροτιιι ριιε8ι· ιιειιπ ειε

Βειιιιιιετιιιεεεπ εεεειοεπει; πιι ινετιιεπ, ιιεεεειι Νεοε
ιτειε νοτ εετ Ετόιιιιιιιιε άει· Βειιεεεεειε ω" εεεντιετιε
ιετ (ιειιοειι ιιιιιεε ιιιειι εετιιεεειεειι€ειι, ιιεεε $επειιετιπεε·ειι
εποε ειε ι·οιιεειιιτειε Μιεεειιιιιιιιε νοτιιοιιιιπτ ιιπά ιιεππ
ειιτ θεεεεννιιτεειιιιιιιι8 ιπ ιιετ Νεεε ιιετ νετεπετεπ $τειιε
τιιεροιιιτι. Ηιτεειι). Ιιι εοιεεεπ ΡειΠειι εεε ινσιιιω
επετετ ιε ειπε Οει'ίιιιιιιΒ επ άειι εεπεεεεεττεπ Ριιιιοτειι
ιιετ εειτειιειιιιειι Βιιτνειιιτ ειιπεΙεΒι ιιπά (εποε εετειι
νετειιιιΒιιιιι; ειπε (ιιεεττοεπεεΙοιποεε εεειιιιει, ινο
ιιιιτεε ειε νοτεετ νοτεειιιιεπεπ Βεεεεινετιιειι «Με
εεεννεπεειι. Ι)ιιτειιετιιεε ειπεε Μεεειιθεεεειιιιιτε ιπ σεε
(Μαι Μ. ειιι πεεε εειι.ειιετετ Βειιιπ‹ι, π·ειιτεπτΙ εει θετ
ειιιοιπ ιιιεεεε ΕτειΒιιιεε τεΙειιν εειιιιΒετ εεοεεεει.ει. επτά

(Με τεειεοιι). Ππτιιε ειπ ιιειιετιιιιιΒε πινει εετετι.ιΒε
Με εεεειιτιεεεπ, νοιι εειιειι σετ ειπε ‹ιιιτειι Πετιπτε
εεειιοιι νοιι θεττε εεεειΙτ. ιτιιι·ιιε. ΙΙειιιιεετ επεσε ειειι
ρετιεεεττιτιεεεε, ιιιιποτει·ι.ιεε Μετινεεεειιιιμειι πιιτ
.ω νοιιιετειι Βειιειιινεπε, ινειεεε ειι ρεττιειΙειι Β.εεεε
τιοπειι εειιοιι είτετ νετειιΙεεειιιιε εεεεεειι ιιεεειι.

Ζιιιπ Εεε!ιιεε εει ιιιιε ιιοειι ειπε ειιτεε ε)τϋτιετιιιιε ιιετ

ΡτοΒιιοεε εεε Πιειιε νειιιτιειιιι ειι·ετεττει, εοντιε ιιετ
Ε'τεεε, ιινειιπ πιτ ιιεεεειεε ειε εεεειιτ εειτεεετεπ ιώιιιιειι.
Βιε ιιιοτειιιιει ειτε εεινόειιιιεε ειπ” 13-ρθι., νοπ Βιε
Βει Με 8-10ρθι., νοιι ν. Ι.ειιεε Πιτ εειιιε ?Με επι”
ιιιιτ 4 μα. εεεεεετει. Ρετ ειε Αιιεειεει επί Πειιιιπε
ειπε νετεεειειιειιε Ε'εετοτεπ ιπεεεεεεεπει, Με ειε Ι)ειιετ
εεε ΒεειεΙιειιε ιιετ Ετετεπειιιιε ππε ιιετ Ζειηιιιπετ εεε
Βιιιιτιιτε ιι

ι

εινεαΜιεπιιεεε Βεεεπειιιιιι;;, ειε εοειεΙε ΙιεΒε
εεε Ρετιειιτεπ, Γετπετ ιιι οειεετινετ Βε2ιεειιιιε: νοτ ΑΙΙεπι
άοτ επι Με θεεεεννετε; ευ ιιει8ειι ειε Πεεεεννετε σετ
νοτι1ετειι ειεεεπινειι‹ι ετΓεετιιιιεεεειπεεε ιπειιτ ειιτ Ρετ

ίοτειιοπ8), ινειεεε ιιεεε Πτ. θιετιιετιιτ άοτι: 40 Με!
στι” Με επ ιιετ Ηιιιιετινειιιι ειπιτιιι, πειιτεπιι ειε
επ ‹ιετ Ηιπτετινειπι ιιπά ιιιειιιειι Οιιι·ι·ειιιτ εειιιιιιιιεεεπ
Πιεετε ιιειιιιεετ Βιιιιιιιι€ειι νετειιιεεεεπ (Βιεεει) εεε Με
επι ΡγΙοτιιε (ιιπά άετ ΟετΔιε) ειτ2ειι‹1επΠιεετε, Με οεειι
ειιεειιιεπιιετ εεεειετ ιιτυτάε, επ εεε Γοιεειιεειιινετεπ Βιε

ιιοεεπειιιιιιιι€επ ίι1ετεπ εϋππειι. Με Ρ'εειετειιιιπε εεε
Βιι.εεε ιετ οιι ιιιεει Ιειοει, ιιιιι.ετ Πιιιετειιιιεπ ιιιιιιι0έιιεε,
ειιιιιιει "με σετ ειιιιι 'Γεειι νετει;εειαειι Εεεε άεε Οτ
εειιε ιιπά ιιεπιι πιει! ειε Ρετιειι1ειι ιπειιοειπει Ιιεετεειιρτ
εειιιε 8γιιιρι.οιιιε, νοτ Αιιειιι Ιιειπε Ιοεειε 8εειιιετεεειτιΒ
Ιιειι. εειε;ειι οειετ ειιιιετετεειι.ε ιετε ειιειεετινεπ Βεειιιετιεπ
Γεετ ετειε Μ ειε Μεεειιετιιεε νετΙερειι. Μ ιιιεεετ ΗΜ
ειι:ει Ιιειιιι Με Με Πιιτετειιοεπιιε εεε ΜοτΒεπε εει ιεετειιι

Μεπειι ιιιιιΙ ιιι ιιετ Βετιιινετιιιε οεετ, ιιεεειιειιι ειε νει·
ιπετ Πιιιεεε!ε8 ιειιιιετε Ζειι. Μ ιιετ Με,εειιεεεεπιι εειει;ειι
ειπ, ειπιιΕεειειι, ινοιιιιτεε ειε Γεειετειιιιιι·, νοιι ιοειιιεπ

8εειπετεριιιιετειι ιιιι‹1 νοιι ΙιιιιΙιτειιοπειι εειιιιε ετιειεειετι
ειτε. Ι)εεε ειε Αιιεεεεπιιιιει εεε θεεεεινιιτε πεεε ιιετ
Ε'ιεεεε ιιπά Με» ιιτοΒιιοετιεοε εεετ εεεειιιιιιιΒενειι ει,
πετάει εεεοπ οεειι ετινιιειιι. Ι.ειοετ ιιειΒεπ ειε Διεεειι
πεεεεινιιτε εειιεπιιιιιεε εεετ επ Βεειιιιιτειι, ιτειιπ ιπειι
εποε ειιιιιιε ειπε ππνοιιιιοιππιεπε Ηειιιιιιε εεε ετειειι
Πιειιε ειιιιεειιιειι ιιιιιεει, πιε εποε ειπ ιιιιιιιιριεε Αιιιιτειεπ
Μ 20 με. ιιετ πιει Με εε Βιειειιεειιιε, εει εε εειτΙιεε
εειτειιιιι) εεεεεεειει μετά. Ιιιιιιιετειιι ιεεει ειοε ιιιιτετ

Βετιισεειειιιιευπε εετ επεείι1εττειι Μοιιιειιτε εεεειιριεπ,
τΙεεε ιι·ιεειιε Μεεειιεεεεεινιιτε νοπ πιειιι. ευ ετοεεετ Απε
ιιειιιιιιιιε, ιιιειετειιτ Αεεεειιιιιιε; εεΙειιεειι. ινεπιι ειε Νεε
εειιιι; Μ εεειεπετε Βεεειπιιιιιιε εοιιιιιιειι. Βειεετ εεττεεετ
Ιιειιε Βιιιιιιιιπειι εεεειιιεπ ειετεει ειε ΡτοΒιιιοεε πιοιιι. :ιιι

δ Πιεεειεε πω, Με ειπε ιιετ ειειιειιι‹ νοιι Βτιπ το τι ,

ΒετιιοΙ‹Ι. Ρ ετι εετ εει·νοι·εεει, ,πε.πε εειιειιτειι‹ι 8Γιετ ιιει
?τειιεπ Με εει Μειιπετιι Με (Ι:2, ΝΒ, 1 :ει -

*ΤΜ ··

ττιιεειι, ιε ιιϋιιιιειι ιιισΒιιεεετ Ψειεε Βιιπετιε ινιτιιειι, Μ
τΙειπ ειε άειι ετειειεειιειι θεετε.ειετ εεε θεεεεινιιτε νετ

ιιιιιιιιετιι. Βει ε.ιιετειι θιεεεεννιιτεπ εει πιειι _ιειιοειι πιε.

ιιετ ΡτοΒιιοεε νοι·ειεετιε ιιπά εειεει: νοιι ειιιετ ιποπιειι

τεπειι ΗειιιιιιΒ ιιιεεει.ε Με ιιιιτ ερτεεεειι, ινειιπ εοινοει

ειε ειιειεετινε 8εεπιετεειπρεπειιπε Με ειε οειεοτινε
Βτιιεεειιιριιιιτι1ιεεεειι εεννιεεειι Με ιιπά πεεε ιΝοεεεπ

Ιιειπετιει Μεεεπεεεεεινετεειι πιεετ εεετεεεπ. Ειπε εε
εοιιιτε Ηειιιιιιι.; ιει νοτ Αειειιι νοιι .ιειιτεπ ιιιι·ετ επ εε.
τειιιιτειι. Εε ειπε ιιεεετ Με Αιιεεεειι ειιιει· άειι Ρτο

εεπτεετε πιει. ΗειιιιιιΒειι ιιιεοίετιι νοτειεετιΒ ειι εειιττιιει

Με, ειε ιιετ Ζειτριιιιετ, νοιι ιιεπι εε Με εεετεΠεπιιειι

Αιιτοτεπ ειπε Ηειιιιιιε εππεεπιειι, εειιιε Γεειε θτεεεε
ειΙεει, εοιιιιετιι σετ ειιειεει.ινειι ΑιιΠεεειιιιε ννειιειι 8ριεΙ
τειιιιι ειετει. 8ο εεε Ι.ειιεε νοπ 424 Ρετιεπτειι Η
με. Πιτ θειιειιτ, 2Ι ρΟι. Πιτ εεεεεεετι, πιιτ 1,6 ρΟι. επ
ιιπεεεειιι, ιιπά Βινειιι ερτιοει εεεπίειιε νοιι 76 μα.
Ηειιιιιι€ειι ιιιιιετ 128 Ρειιειιιειι. ιΝειεε εεεετ νοιι
85 ρΟι:.
Βε.εε πιεπεεε θεεεεινετε ετει; Με ινιειιετιιοιτειι Βιιεε
ειιτειι ειιτ Αιιεεειιιιιιε ιιοπιιπειι (ινιιτειιι Ιιειιεε ειιι
ινειετ), Με εποε Με εοιιει.ετιτειι εϋιιιιειι. Βιιι ιιτειιετετ
Πιτ Με ΒειιττεειΙιιιιε ιιετ Ηειιιιπεεετειιειιε εειιτ ινιειιιιΒετ
Πιπειειι‹ι εετιιετ τιετιιι, εεεε ειε Ε'εετεεειιιιπε ειιιεε Με

Βεπεεεεεινετε ειιιιίιε ι1εετ ειπε Ψε.ετεεεειιιΙιεεεειτε-Βιε

εποεε "Με ειιιειιειιοιπιπτ ππε ιιιεετ εειιετι νετινεειιεε
ιιιιι€ειι ειπ ιηρετεοπιιιει, ιιετν6εειι Οετειειειειι, θιειΙειι
εΙεεεπεεεειιοπειι, νετινεεεειιιιεειι πιει ‹ιειι ΝεειιεετοτΒε.
πεπ, νΜειιιιετπιετε, Νιετεπετειπειι, Ι)ετιιιεοΙιεειι, Ηετιιιε

εριεεειτιε εειεετ εει ετΓεετειιεπ Βεεεε.εετετε ιιπιετιειιΓειι,

ινοτειιί εεεοπι1ετε Ρωιιωισι ιιιιι Β.εεει. ειιιιιιετεεειιι
ιιιεεετ. Βεεε επι άοιιι Βοτιειι- ειιιει· Μειέειιεεεεεινετε
ειειι θετειιιοιιι ειιτινιεεειιι ιιειιιι, Με ειπε εεεεπιιτε
'Εεειεεεεε, ειε ειοε πεεε Ι.εεετι ιιι 9 ρΟι, πεειι ΙΜ -
εεπεειιπ Μ 6 ρθτ. ιιετ πιω ιιιιιιει.. Βιιεεετ ειπ
εεΜει· Ζειι; ειιετετ ιιετειιι ειιιΒεντιεεειι, ιιεεε ιιιειι ειπε

εοιειιε Αει;ιοιοΒιε ειιιιειιπιειι Κειιιι, ινειιιι εει ειπειιι Με

εειιοετοιποπι εΙειεεεειιιε Ηγμετεειτιιτετ ιιετ 8ε.Ιεεειιι·ε

εεοτειιοιι εεετειιι. θε ιι
ι

«ΠΓ Ε'οΙΘε εετ ιιιιτειι ειπε
ιιε.ιιετιπιε Μεεεεεεεεενιιτε εειιιιι€τειι Ιιιειιιτιοιιεεεειειι‹ιε

Με Ιιειιιιε ι.ιιιι€επιιιεειοιιιοεε ειιτινιεεειε, τΙετιιεετ ιεειειι
ιιι άοτ Ιιιτετετιιτ ετετιειιεεεε Αιιεεεειι, ντειιιι ειιι ιιετετ

ι:ιεετ θειιεειιιειιιιε εποε τεεοτειιεεε ειε ντεετεειιειιιιιεε

επεεποιιιιιιειι ινετάεπ ιιειιπ. Νεεε ειιειιεπι ιετι ιιεεετ

εισιιει· ειιειιεεεειι, ιιεεε ειε 'Γεετεριε εεε ΠΙειιε
νειιι;τι

ειιιι, ειπε εε ιιεπεεετε Αιιίεεεε ειε Μ Γτιεειιειι Ρειιειι

ειειετ, ιιπιετ Πιιιετεπι1επ Βοεινιετιεεειτειι Με; ειεε ετιπει:,

ινειεεε νοιι Βειι;ε εεε εεεεπάειπάετι Αι·ειεε εειιειιε Βεοε

εεετιιιιε ιιιιιι Βεπιεεεπεείτε Αεινε.ειιιιε ειΙετ ιιεεει Μ Βε

ι.τεεει. Κοιιιιπειιιιειι Μοιιιειιτε ετιοτιιετι:, ιιεετ ννειεεε ειιιειι

ιιιιτεειι Πεεετειιεε ευ εεεειι ινιτ Μ νοι·ει.εεειιεετ Ετϋτ

τετιιιιε ειπε εεπιιιειε εεεεε.

Βιιεεει·επιειεεπ ιιπσ Βεερτεεειιπεειι.

Με. ΙΜ
.

ΨιΙεεΙιπ Κιτεειιετ: Ηειιιιειιοε άοτ Οιιτειι
εειΙΙιιιιι‹ιε Πιτ Αετετε ιιιιιι Βιιιιιιτειιιιε. 8εεεετε Απι'

Ι88θ- Βτειιιιεειιννειε ΙΒ98. Μετιε.Β·νοιι ε. Ψι·ειιειι.

Βτει νοτ Με .Ιειιι·ειι εει.τειι ινιτ Με θειεεειιεειτ ιιιιεει·ε
Ιιεεετ επι' ειε 5

.

Αιιιιε ε εεε νοι·Ιιεεειι‹ιεπ ινει·εεε ειιιιπει·εεειιι
ιιι ιπιιεεειι. Βιεεε πιει: ε Αιιι'ειιιειιάει·ΐοιι;ε άει· ΑιιΠεε·ειι Με
επ ιιπά Μι· εποε εετ εεετε Βεινειε άει'ιιι·, ιιεεε εεε Ηειικιειιειι
Μ άει· Ρτειιιε Με ειιιει·εειι·ιιεττ Με, ειιι' ιιει·ειι Βειιιιι·ιιι!"θ
ιιι κιειιιεειεειι επιι εεε.εειιειι Βιιεεειειιτ €ειιοιιιιιιετιπι. Πεπι
ειιτειιτεεεειι‹ι Με ει· τιιεοτειιεειιε 'Ι'εειι επι· επι' Με Νοι.ε

ινεπιιιε·ετε εεεειιτιιιιια ινοτιιειι. Με ΙΜιετειιειιιιιι€ειιιεθνιάειι
ιιεεεεειι, Με Κτπιιιιεειαιειιτιει·, ειε Πιεςιιοεε ιιιιιε'Ι'ιιετεριε
ινετιιειι ι·εειιτ ειιιεειιειι‹ι ιιπά ιιΙει· ε·εεειιιιιιετε Πιο Ιειεεω
ιιπά νετετειιιιιιειιε Πει·ειειιιιιιΒ· εεε Ηειιιιειιειιεε, Με τε10ε0

ρι·εειιεεεε ΒτΓεει·ιιιιι.τΜε τω. ιιιιιειιειι εειιι Με εεεοπτιετε
ντει·ιενοΙΙ. Ποπ ιιι·εειιεεεειι Λετπτεπ ιιπ‹Ι 8ειιιιιτειιεειι Ιιειιιι
ιιε.εεεΙεε ειιι"ε Ψει·ιιιειε ειιιρΐοιιιειι ινει·‹ιειι, τΙειιειι σε ειε Μπι



τει· ιιιιά Βιιιιιεειιει· επιι”άειιι θειιιετε άει· Οιιτειιιιι·ειικιιειιειι,

ειι άιειιειι. επι ιιεειειι εεειςιιετ ιει. . Π' Βεεεεε
Ειιεγιειορεεάιε άει Τιιετεριε, ιιετειιεεεεειιειι νοιι Οεεειτ
Ι. ι ε ιιι ε ιο ιι ιιιιτει· Μιιινιιιιιιιι8 νοιι Μ ε

ι. ι· ι ι ιι Μ ειι
άειεοιιιι ιιιιά Α τι.ιιιιι· ιν ιιι·ειιετε. Βτιπετ Βειιά.

. ι· ΑΜιιθιιΠΠΒ- ΙΒει·ιιιι 1899. νει·ιιις νοιι Αιιειιει; Ηιτεειι
ω ννειάι
_ννιι· ιιιιιιειι ιιει·ειιε ιιιειιι:ιιιιιΙεθειεςειιιιειτ εειιοιιιιιιειι ιιιιεει·ε
Ι.εε_ει·ειιι' άεε ΙΒιιεειιειιιειι άιεεεε ει·οεε ειιιε;ειειςτειι[νει·ιιεε
ειιι'ιιιει·ι(ειιιιιιιι ιιισιειιειι.ΝειιιειιτΙιειι σε· άειι ιιι·ιιιαιεειιειι Λεει.
άει· ειεε ιιιϋειιειιει: εειιιιειι ιιιιει· ιι·,ειειιάειπε ιιιετερειιιιεειιε
?το ε οι·ιειιιιι°ειι ιιι6ειιτε. ιει ιιιεεε Βιιογιιιορεειιιε νοιι ιιιιιιιειι·
εετ εάειιιιιιιε;. θειιιεινετεΠιιιιιΙιειι ιε.εεειι ειεε άιε ειιι2ειιιειι
Ήιειιιιιιιι ιΠειιιιιιιιιιιειιιιιιε·ιε-Ριιιιηιιιιιιιει ιιι ειιιειιι ιιιιι·ιειι
Ήει”ετιιι€εΜε” ιιεερι·εειιειι, Με ιι6ιιιιειι ειιει· ιιει·ι·οι·Ιιειιειι
@Με ειε ειειι άιιι·ειι θι·ιιιιάΙιειιιιειι. ιιιιιι ΥοιΙετιιιιάι @Με ιιιιε
2ειειιιιειι. Πει· Ξειιιιιεε άεε ινει·Ιιεε Μιά ιιοΙΤειιτιιειι ιιι ιει»πω" Ζειτ ειιι· Αιιει.ιιιιιε ι.ι;ειιιιιεειι.

Α Β ει ιιι ει τι ιι.

δ
. ΒοεειιιιιιιΙ: ΛΑΙιεειιιειιιε
ι

Ριιγειειοειε άει· ΜιιεΙιειιι·
.επιι Νετνειι. Ζινειιειιιιιεεετιιειιειε Αιιιιεεε. ΜΝ ιιιι

Αιιιιιιάιιιι€ειι. ε. Βιιιιιι άει· ιιιτετιιειιοιιιιιειι ινιεεετι
80ιιΒιιιιθιιθιι Βιιιιι0ιιιθι0 [ιερεις. Γ. Α. Βι·οοιιιιιιιιε 1899.
Ρι·ειε 5 Μ. 324 Θ

.

_ Η
[Με ιιειιε Βεειι·ιτειι.ιιιιεάιεεεε εειιινιει·ικειι (ιιιιιιτειε άειι Ριπ
ειοΙοειε άιιι·ειι άειι Βιι·ιιιιιεει· Ρι·οιεεεοιτ εει Αιιειι ειιηιι'οιιιειι,
ινειειιε ειιιε Βει·ιιι' οάει· Νειειιιι,ε· ιιιιει· άιε ειιιεειιιιι.ειεειι ιιιι.ει·
εεειιιιιειι Ρι·ιιεειι Αιιειιιιιιιι ειειι ειιιοιειι ινοιΙειι. Πιο [Μπασι
Με;; ιει ειι·ειιε νι·ιεεειιεειι:ιιιιιτιι. ε!ππ· οιιιιε ΐοιΚειιιιτιιιεεε
νετειιιιιιιιιειι, ειεε ιιιιτ·ιιάειιι Νιι·ιιι:ιιιεάιειιιει·ειιΒιιιιειιειι.ΜιειιεΙεοιι.
[ιειιάννϋπετιιιιεΙι άει· εεεειιιιιιιειι Μειιιειιι. _ιιιιιετ Μιινιιτ?

Κιιιι;; νοιι νιειειι Ρεειιιειιιειι ιιετειιεεεεειιειι νοιι [Μ.

Α. Υιιιει·ετ. Ζινειιε Βιιιιειιειι ιιπιεεετιιειι:ειε Αεί
ιεεε. ΜεΓειιιιιε 7-ι1ι. Ητιιιτειιι·τ. ε. Εεεε. ιεεε.
Ρι·ειε ιιιο ιιιει'ει·ιιιιι,ε 2 Με.ι·ιι.
[ιι άειι νοι·Ιιεε_ειιάειι[.ιει'ετιιιιεειι άεε Ηειιιάννϋι·ι.ειιιιιειιεειει.
άει· θιοΠ° Με ειιιιι Βιιοιιινοττε Ηγει.ει·οι.οιιιιε νοι·εεεειιιιττειι.
Ωτϋεεει·ε ιεεειιεινει·ιιιε Αιιιειιι2ε ιιιιιιρΓειι ειειι Μι άιε ινει·ιει-:
Ε”ιειιει·,Γτειιιιιιιιιτρει·.θειιειιιιι:ιεε. θειιιι·ιι. θειειιιιειιιιιιιιάτιιις.
θειειιιενετιειειιιις, Βιιιριιγεειιι, ειωωωιει. Βριιερειε, ιΣι·γει
ρειιιε, θει·ιιιτει, θεειειιιεερεΙτε, Ηιιι·ιιιιιεεε ειε. Πιο ιιιιιεε.
ιτειιιιειιε Βειιιιιιάιιιιη; άει· ιιιιει· ειιεε Βεννειττειιει·οεεειι Ατι
κειιι νοιι [ιεκιεοιιιι·οι·ιειι ει·ιιι3ειιειιι: ειπε ι·ιιεεΙιε Αιιειιιιιιι”ι.ιιιιιι
θτιειιιιτιιιιε. ιιπ άει· ιινϋιιΈειι Ι.ιει'ει·ιιιιε,·ιει άει· ει·ειε Βιιιιά
ιιιιά άιε ει·ειε Ηειτιε άειι Ηειιάννϋι·ιει·ιιιιειιεειιεειιάει.

Ιίιιιιιιιεχει·.

Ει·οτοιιο11ε (Με νει·ειιιε εε. Ρετει·ειιιιι·8ει· Αει·ετε.

855. Βιι.ειιιιε άειι 2.1ιιιιτι1899.
· νοι·ειιεειιάει·: Η ο ι· ι ι ε. Θεοι·ειιιι·: Π ο ιι ιι ο τ τ

.

Η θ ι: ιι ιι ε τ. ε ι· (Βιιά Νιιιιιιειιιιι ειε θεει ερι·ιειιιιιιιει· Ο ιι ι· ο ιι

ιειι ειιτιιιιι; · άεε Βι·ιιετιιοι·ιιεε πιιτ Βϋιιιιζειι·

ε ι:ι·ιιιιιειι, ιιιειιε εοτιάει·ε ιιει Ει·ι‹ι·ιιιιι‹ ιιιιε;ει:ι
άειι Ηει·πειιε ιιιιά άει· Αοι·τιι.
Νειειιάειιι άιε Οιιιι·ιιι·ειε ειειι άιε Β6ιιτε;ειιειι·ειιιιειι2ιι Νιιιεε
εειιιιιειιτ ιπιτ, ειειιι ιιιιειι άιε ιιιιιειε Μεάιειιι άιεεειιιειι ιιιιιι ειε
Πιιι”ειιιιιτει [ιει διειιιιιιι; άει· [)ιει.Βιιοεειιει·ιιιι. Βει άει· ι)ιιι·ειι
Ιειιειιιιιιια άεε Βι·ιιειιιοι·ιιεε, άιε ιιιει· νοι·τιειιιιιιιειιιιι Βετι·εειιι;
ιιοιιιιιιτ.ειειιτ ιιιο." ειιεεεειιειι νοιι άειι ει ρειι, Βειιιιιεεειιιειιιειι,
8ειιιιιτει·ιιιειιει·ιι, 8 Βιιιεεετε θειιεττειι: Β Ψιι·ιιεΙειιιιιε-Βι·ιιετ
ιιειιιεειιειιτειι. 2

ι

Ζινει·ειιι'εΙιεοιιιιιτειι, 8
) Ηει·εεεΙιετι.ειι. Αιιε άει·

ΑΝ. άεε Ηετεεειιετιειιε ιιιιά ιιιιε άειιι Σ'ει·ιιεΙιιιιεεε άεεεειιιειι
ιιι άειι ιιιιι·ι ειι 8ειιιιιιειιιιιιάιιιιε;ειι ιεεεειι ειεε ειιω-ιειεεειεεεε
ειειιειι. - ε ιιπ ιιιιει·εεειιιιτ ιιιιά ινιειιι.ιε: [ιιιεενει·ιιιιάε -
Μι ιιε;ειι πειιιιιι ιιιιοιιειιινειεειι, ε. Β. Πεκιι·οοειι·άιε, νει·εειιιε
[πιεε άεε Ηει:ειιε [ιει [Εκειιάειειι, θεεειιινιιιειειι. [ιει ι·[οοιι
ειιι.ιιά εεε Ζινει·ειιΜιε. σοι· ιιιοιιιΙε. ι'ει·ιιει· εε Με [Μεταιιιει›ι·
ινιιι;ετεειιι:οάει· εειιιιι·εειιτιιιεετ [ιει νει·ετιιεεετιιιις άεε ι·εοιιτειι
ι·εερ. ιιιιΚειι Ηει·εειιε. - Πιο 0ι·ιιεεε άειι Ηει:εειι.ιι.τειιε ιει-ιει.
Με" ΑιιΓεειιιιιεε εεε· άιε Ο ι· ιι ε εε ιι ν ε ι· ιι ιιιιιι ιε εε
εε Ηει·Ζειι ε. Πιο (ιιι·ειιιε ιιεε τεε ιι ιειι Ηει·ιειιε ιει Με
εειιννε_τ:ιι ιιεειιιιιιιιειι άιιιειι άιε Ρει·ι·ιιεειοιι, εειιιιιι ιιιιά εκει
άιιτειι ΗΒιιιι.ζειιειτειιιειι. Αιιειι ιιει Ι. ιι ιι ε ε ιι ε ιιι μ ιι γ ε ε ιιι ,

ιιει ιιιειιι ιιιιιιιιειειιι Ηριεεειιειοεεε εκει Β 6 κ
ι

τεε ιι Βειιειιιειε
ειειιετε Βει'ιιιιάε. - Με Βεινε;ειι πι;; άεε Ηει·ιειιε ιει Με
άεπι -ι)ιιιειιιειιειιιιιιιεεεειιιτιιιε 2ιι ει·ιιειιιιειι. ειε ιει ειιιε ινει
ιειιΕϋτιιιιι.;ε,ινειι ειι:ιι άιιε Ηει·ε ιιι εειιιειι ειιι2ειιιειι Τιιειιειι
ωειιι-ιι νει·εειιιεάειι ειιεειιιιιιειιειειιι;. Βιε ιει "Με εε ειπε

ειε ιιιιιιι ι'ιιιιιει· ιιιιιιειιιιι ιιιιά ιιιειιι ιιιιιιιει· Ιειειιιιιιιεειι;. -
Πε.ε Ηει·ε [ιει ιιιεετ εειιιειι Ηειτ άιιι·ειι Αιι ι·ιιιιειι επι' άειι:
Ζινει·ειιΕειι, εοιιάει·ιι άιιι·ειι εειιιε ΑιιιιιιιιιΒιιιιε· ιιιι άειι ει·οεεειι
θει'ιι.εεειι. [Με ειειιιι ιιιιι:ετ ιιοι·ιιιιιιειι νει·ιιιιιτιιιεεειι [ιει ιιεΐει·
[ιιεριι·ειιοιι εννιεεΙιειι Ηει·ε- ιιιιά Ζνιιει·ειιίεΙιεειιιιιτειι ειιιειι
ιι·ειειι Βειιιιι. Βει νει·ει·ϋεεει·ιιιιε άεε Ηει·πειιε ειειιι ιιιιιιι άιε
εεπ Ζινιεειιειιτειιιιι ε·εινιιιιιιιιειι ιιιειιι.. - Βει άειι θειεεεει·
ιιι·ειιιιιιιιεειι Βιετεε άιε Α οι· τε άεε Πιιιιιιιιιιτει·εεεε. Ιιεεοιιάει·ε
Με Α εε ιι τ γ επι ε. Γι·ιιιιει· ιιοιιιιιε ιιιειι. ειιιιιιιι ιιιι Αιιι'ειιεε
ειιιάιιιιιι Με ιιιιι· ειεε [Υειιι·εειιειιιΙιειιιιειι:εάιεςιιεεε ειειιειι.
.και ε·ειιιιιι;εεε Ιειειιι ιιιιά εειιιιειι εειιιτ εει·ιιι.<.τενει·ειιάει·ιιιι
εεπ :ιιι άει· Αοι·ιε :ιι οοιιετιιιιι·ειι, εειιιιιι άειι Βια, άιε θι·Ιιεεε
ιιιιά Αι·ι άει· Βι·ινει:ει·ιιιιε ιιεειιειιινειεειι. Θει·ιιιςε Αιιεάειι
ιιιιιιεειι ιιιιά ειιιιΙιει·ε Ριιιεειιοιι άει· .-ιοι·ιε ειειιι ειεε [ιει άει·
Αοιιτειιιιιειιιιιειειιε ιιιι.ιιιιι; ιει·ιιϋιιτει· Βιιικάι·ιιειιι. Βιε ιιιιι·ιε
ιιειιειι Αιιειιι·γειιιειι ειιιά ιιιιιει·Πιιιειιιιιάειι ιιιεετ. εο Ιειειιι νοιι
εοιιάειι θεεειιινιιιει.ειι 2ιι ιιιιιεεεειιειάειι, ειιιιιει.ι ινειιιι ιετ2τει·ε
ιιι ιιιιιιιιιιειιιει·ει· Νιιιιε άει· Αοι·ι:ι ειιιτειι. ιι·οάιιτειι ιιιιιειι ειπε
ριιιειι·ειιάε Βεινεειιιιιε ει·ιιιειιτ ννει·άειιιιιιιιιιι. Αιιάει·ει·εειτε ιει
Λεει· άιε Ριιιεειιοιι άεε Αιιειιηειιιε ιιιιιιιειιιιιειι.Ιιειιιιι Ιιειιιει·ι‹
Με. - Βει άειι

Βιιοτοει·εριιιεειιειι
Αιιι'ιιιιιιιιιειι ννιιι·άεάιε Βετ

ίει·ιιιιιιε; νοιι 50 πιιι. ι;εινιιιιιι ιιιιά σε Βϋιιι·ε εε ειιιε·εετειιι.
άεεε άιε ιι·ιι·ιιεειιιιειιΒιι·ειιιιειι ;ςειιιιιι σε ΜΜΜ άεε [·[ει·πειιε
`τεερ. άει· Αοι·ιιι ιι·ιιι'ειι. νει·Ιιειιι·τε Βιιιετειιιιιιιτι ει·ϋεεει·ε οάει·
ιιΙειιιει·ε Βιιι:ι'ει·ιιιιιιε, Αιιιιιιιιιιιιε νοιι νο1°ιιοάει· ιιιιιιειι ις·ειιειι
νει·εειιιεάειιε Βεειιιι.ιιτε. Με :ιιιε άειι Ριιοιοει·εριιιετι ει·ειειιτιιειι
ιει. Βιιεε ω ριιοιο,ει·εριιιεειιειι Αιιιιιε.ιιιιιειι ιιειιιε εειιει·ι' :ιιι
εεει·ειιετοιι Βιιάει· ειιτετειιειι, ιει [άει·. άει άεε Ηει·ε ειειι εε
ινε;ι ιιιιά άιε Αιιιιιιιιιιι.ς ιιιιειι Ιειειιι Πιιι'ειειι:ειι ει·ειι€ειι ιιιιιιιι.
5ειιοιι ιιιιε ιΙιεεειιι θιιιιιιάε. επιιε ειιιεεεειιειι νοιι άειι τιοιιι:ιεειι
ΒειιιετΚιιιιεειι Ι)ιιιιιετι·εγ'ε, ιιιιά Μου άεειιιιιιι, »νει Με
Ηει·ε ιιιεετ ειι ιιιιειι Ζειιειι εΙειειιιιιιιεειε ει·ιιειιετ. ιετ εε εκει
ιιιιιεεπειετ,ι·ει·ειειειιειι:ιε Αιιιιιειιιιιειι ειιειιι'ει·ιιεειι, άιε ειε Βε
ενειεε Πιτ άιε Βιειιτι,ι.ςικειι.ειιιει· ιιγροι.ιιειιεειιειι Αιιεειιιιιιιιιιε·
εειιειι εοΙιειι, Με εε ε. Β. ε Μιά τ τ

.

εει.ιιιιιι [ιει. - Μια άειι
Βϋιιιεειιι·ει·ι'ιιιιι·ειι ιιιιι υειιιιιοιιετει· θειιειιιειιειι ειιεε;ειιιιι. άιε
_ιεάει·εειιιιι·ΓειιΚτιτιιι 8ιειιά επιι. εοιετ εε Με ειιι ειιιςειιειιιιιεε
Ηιιτει·ετιιιιιιιιεειιιιι.ιει ω άει· [)ιιιειιοεε άει· Πει·2- ιιιιά θειιιι.εε
ει·ιιτειιιιιιιιιε;ειιε.ιιιιιεειιειι.

ιθειιιετιιετιειιι.ι
Πιεειιεειοιι.

Ποιιτε: Εεεε Με ειιιειι άειιιοιιετιιι·ιειι Βιιάει·ιι ιιιιάειι
ειειι ε;εννιεεεΒιι·ειι”ειι,ινειειιε ινεάει· άειιι Ηει·ε ιιοοιι άειι Θε
ιιιεεειι ειιιερι·εειιειι. ΑειιιιΙιειιε Βεοιιιι.οιιιιιιιι.>;ειιιιιιιιειι ιιιιειι
Με εε άειι ιιει ιιιιε ειιιι;ειιοιιιιιιειιειι Βιιάετιι ;ειιιιιοιιι ιιιιά
ινει·ειι ω· εειιειι.:τ. άιεεε 8ιτειι'ειι ειε άειι Αιιεάι·ιιειε νοιι
Βιιιιιεεειι·ειιειεεειι επι άει· Ειιιιεειιινιιι·πει οάει· Με ι·ετει·ϋε
εει·τε Βτοιιειιιιιιάι·ιιεετι πιι άειιτειι. ινοιιιι- ιιιι.ιτειι Βιε άιεεε
Βιι·ειι'ειι?
Βειιιιει.ει·: Πε ειιιά άιε Βιιιιεειιι·ειιάει·. Πε άιε [ιιιιιε,ε
[ιει άει· Ιιι- ιιιιά ΒιιεριτιιτιοιιΜε ιιιιά ιιιεάει· εεΙιτ. ει·Ιιειι: ιιιιιιι
Με άειιι ριιοιοετεριιιεειιειι Βιιάε 8ειιιιι.ιειι ιιιιά Βιι·ειι“ειι; άιε
εεΙΙιειι ινει·άειι ιεάοειι ιιιειιι Με ε.ιιειι Βιιάει·ιι ιιιι€ειι·οπειι.
Πε ιι ι‹ιιιρ;: Βιιιά Βεινεειιιιεειι άιεεει· εωειιωι Με Με
άειιι θειιιι·ιιιε ειειιτιιιιι·'? Κνειιιι ειε άει· Αιιεάι·ιιι·ικάει· [ιιιιιιςειι
ι·ιΣιιιάει·ειιιά. ιιιιιεειε άιιε άοειι άει· Με εειιι.
Βειιιιετ.ει·: Αιιι άειιι Βσιιιιιιιε ειιιά ειε Πισω ειειιιιιε.ι·.
[Με Γιιιιιιιιετιι άει· [ιιειιιιιιιειιε ειδε: ιιεάειιτειιιΙ. εε άεεε Γει
ιιει·ε Πιιτει·εοιιιεάειιεεπι' άειιι Βειιιτιιιε ιιιεετ εε εειιιιιι ινιιιιι·
εειιοιιιιιιειι ινει·άειι ι‹ϋιιιιειι Με Με άει· Ριισιοει·εριιιε.
ιΥιιιι8.αΙι: ιιι ιιιΙειι Βιιάει·ιι ειιιά άιε Βειισ.ιτειι άει· [Με
ειιειι ιιειΙει· ειε άιε άει· ινειειιιιιειιε: ινοιιει· ι‹οιιιπιι:Με?

έ! ο ιι ιι ε τ ε τ: [Με Ιιει;τ πιιι Βιιιτ. [Με ιιιιιιι·ειειιετεΟι·ε:ιιι.
σε [.ειιει·. ιει. ε. Β. [εετ εετ ιιιειιτάιιι·ειιΒιιιιειε. Βιε εειιειι άει
ω· ιιιιειι επι' πιω Βιιάετιι Με άει· ι·εειιιειι δειτε ειιιειι άειι
ιιειιι θειιεειειι. ε.ιιι' άει· Ιιιιιιειι άει.;ει.χειιειιιειι ιιειιετειι. Με
ενιιεετεεοιιει. ιιειιιε ειιάει·ε Βι·ιιιιιι·ιιιιις. Κειιιε εειιιιεειιιιε Ετ
ιιιιιι·ιιιιιςι‹ιιιιιι ιει πιιι· ιει·ιιει· σε· νετεειιιεάειιε Βι·εειιειιιιιιι€ετι
εειιειι. ννιε Ζ. Β. άιειειιιιεε. άιιεε άιε ιιιιιτει·ειι Βιιιρειι άειιι.·
Ιιειιει· Με άιε νοι·άει·ειι ιιει·νοι·ιι·ειειι.
ΧΥιι ιι Με: Πιε Μιιειιειιι ειιιά ειιει· ειιοιι ιιιιιτι·ειειι ιιιιά
ι:ιεεειι άεεεετι ιιιιεεεειιιει :ιιι άειι Βκει·ειιιιτειειι Ιιειιιιιιιιιιιοιι ιιιι
νει·,ε,Ιειειιειιιιι Κιιοειιειι Με ιιι-ιιι με άιιι·ειι. [Με Ζινει·ειιΓειι,
ινειειιεε ειειειιΓειΙε πιιι· Μιιειιει ιει, ει·εειιειιιι άεεεεειι Με άειι
Βιιάει·ιι ειιειι εε άιιιιιιεΙ Με άιε Βιρρειι.
θ:: ιι ιι ειεε: [Υιε άεε ιιι Β.εάε ετειιειιάε, εε ιιζιειιι:εε ειιιειι
ιιοειι ε.ιιάει·ε,ιιιειιιι ιςειιιιεειιά ει·ιιιιι.ιιΒιιτεΡιιιιιιοιιιειιε. ΧΥει·ιιιιι
ε. Β. ιει άειι ΑΒάιιιιιειι εο εειιινει· ειι άιιι·ειιιειιειιιειι? [ιι άειιι
εειιιειι Ιιεεειι άοειι άιιι·ειι,ε:ειιειαε Οι·ειιιιε. Βιει‹ε [[ειιεειιειι
ειαιιειι ειειι ίει·ιιει· εειιιεειιι ιιι Ι)ιιι·ειιΙειιειιειιιιςενει·ειιειιειι.
Βει ειιιιι:ειι Μειιεειιειι ετιιειτ. ιιιιιιι ειπε. [ιει ιιιιάετειι εειιιεειιτε
Βιιάει·. Πιεεε νει·εειιιεάειιιιειιειι ιιϋιιιιειι άοειι πιιι· :ιιι άει· νει·
εειιιεάειιειι Πιιι·ειιΒ·ιιιιειΒιιειεάει· θεινειιε [ιει άειι ειιιεειιιειι
[ιιάινιάιιειι ιιεςειι.

Α ιιάει·ε: Βριειτ.Με ΑΙιει· άεε ιιιάινιάιιιιιιι [ιει άει· Πιιι·ειι
Ιειιειιιιιιιε πειπ ιιιιοιι ειπε ιιοιιω
θειιιιετει·: .Η ινοιιι. Βει Κιιιάει·ιι ιιειωιιιιιιτιιιτιιι ιιιιιιιιις·
ιιειιιε ςιιιειι $ειιιιιιειιιιιιάει· άει· Βι·ιιειοι·,εειιε. πει! Με Πει:
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ιιι ιιιι:ειιιιΙΙεΙιειιι ΑΙι:ει· οΙΙ`ειιΙιιιι·-Ιιιι· Με Βϋιιιςειιειι·ιιΙιΙειι :ιι
ιιιιιεΙιειιιιε;ιε Μ.

ι$εΙιΙιιεε ιιιΙε·τι

Υει·ιιιιεεΙιΙεε.

- Μι ννοΙΙειι :ιιι ιΙιειιει·ΒιεΙΙε ειιι Οιι·οιιΙιτιι·Ι'εειΙει.ιειι. Με
εΙιιιι·ιιΙ‹ιει·ιειιεεΙι@πως Μ, ιιιιι ιι.ιιεΙιειιιειι Ιιιιιιιιιε·ειι ΟιιΙιιιι·
Ιιιιιοι·ιΙιιει·πι ιιιιει·εε8ιι·ειι. ΕΙε εεΙιτ νοιι εει· Ι›ει εει· 8ι:. Ρε
τει·εΙιιιι·ιι;ει··-ΒιιιιιεΙιεειεΙιειιιΙειι Ι·Ιοεριτει.Ιοοιιιιιιιεειοιιειπε ιιιι‹Ι
κι νοιιι 8. Αρι·ιΙ 1899 ιιιιιιι·τι εειιι ινοι·ΙΙιιιιτ κι ιιι ι1ειιιεοΙιει·
ΠεΙιει·εει2ιιιιε;Ι'οΙιι·ειιιΙει··: · 1

«Ιιι ?οι ε άει· ιιι άει· ΗοεμιτεΙοοιιιιιιιεειοιιιιιιιςει·ει:ιτειιΓια”
ιιΙιει·άιε ειιιετεΙΙιιιι,ε· ειιιεε Ιιεετιιιιιιι€ειι Ρι·οοειι18ειεεε εει· Ι
Αει·2ιε _ιιιιιιεεΙιειιιιιιιΙ ΙιιιΙιει·ιει:Ιιειι θΙιιιιΙιειιεΙιεΙιειιιιιιιιεεεε ιιιι
τει· άειι Ιιιι ΙΙεεεοι·ι εει· Οοιιιιιιιεειοιι τιιειιειιιιειι Αει·πειι, Ιιειι
άιε 1·ΙοεριιιιΙοοιιιιιιιεειοιιάιε Ειπε, Με Ηει·ι·ειι Οιιι·ετοι·ειιάει·
ειιιιιιιεεΙιειι ΗοειιιιιιΙει· ιιιιιι Αι·ιιιειιΙιειιιεει·(6οινι,ιτ.ιι.ιιιιι ε"
ΙΙιτιειι. εοινοΙιΙ ιΙιι·ε :ιΙΙεειιιειιιειι Βι·ινειειιιιεειι πω· ιιιεεεΜε”
ιιιιιιιιιΙιειΙειι, εΙε ιιιιεΙι ειιιιιεεΙιειι,. ιιι ινεΙοΙιειιι Ρι·οοειιινει·
1ιιιΙιιιιεε ιιιιιιιειιιΙιεΙι ιιι Βεπιιε,· και' άιε θεετιιιιιιιι2ιιΙιΙ άει·
Αει2τε. ιΙιεεε Αει·2τε Ιιιι Ι)ιειιει. εειιι Ιιδιιιιειι. Ι'ειιιει· Αιω
Ιιιιιιι”ιε ιιΙιει· άιε θεεε.ιιιιιιιειιΙιΙ άει· Ιιι άειι ιΙιιιειι ιιιιτει·ειεΙΙιειι
Αιιετιι.Ιιειι Ι)Ιειιειιιιειι ιιιιιΙ ιιιιιιιειιιΙιεΙιε ι·'ει·πειεΙιιιιεεε άει·
Αει·ετε ιιιιΙιεεΙιει· ιιιιιι ΙιιιΙιει·ιει:Ιιει·θειιίεεειοιι ειιιιιιι·ειεΙιειι».
Π” ΟιτειιΙιιι· Ι:ι·ιι,ε·,ιΜε Πιιτει·εοΙιι·ιΓι άεε νοι·ειιιειι‹ιειι άει·
ΏοιιιιιιιεειοιιΗ. Ρ. Βοι.Ιι ιιι. - ιιι ι·ιιΙιιιι1ιοΙιει·ΒεεοΙιειιιειιΙιειτ
ειιτ2ιεΙιιάει·Μεινε ΙΙΙ:ι.ιιιι,άει·ιιιεεε2ειΙ.ιζειιιΙ9.εεεΡι·ιι€ε ‹:ειιεετεε·ιι›
Με εειιιειι Νιιιιιειι άει· θειι'ειιιΙιεΙιΙιειτ.; Με εεΙιιιΙιι·ειιιιε Λεει·
Ιιειιιιιιιιι; ιι·ιιι·‹ιειΙιιιι οΙιιιε ΖινειΓεΙ αειοΙΙι: ινει·‹ιειι. Με ειι
ιΙει·ινειιιε νειΙ:ιιιτει, εοΙΙ Με ΖειΙιΙ άει· ιιιι1ιεεΙιειι ιιιιι1 ΙιιιΙιειι
εοΙιειι Αει·πιε εκει ιιιεΙιι· εΙε 5 ρΟι. ιΙει·θεεειιιιιιιιιιΙιΙΙιειι·ιι€ειιΜε". νΙἴειιιι ιιιιι·Ιιω” Ρι·οροειιιοιι Ιιειιιιι θεεειιεεΚι·ιιΓι ει·
Ιιιιι,-.ιειιινιιιΙ, εε Με" ειε ειεΙι ιιι ρι·:ιιιι ιιι

.

ΙειεΙιι. ‹ΙιιιοΙιΙΙιΙιι·ειι, Ι

‹Ιιι «ΜεΒεειιιιιιιιιιιε άει· ειιειιειεΙΙειιάειι Αει·ετε νοιι άει· Ηοειιι
ιιιΙοοιιιιιιιεειοιιιιΙιΙιειιιιιι. ?)ιιιιιΒεΙιΙιιιιε ιιοεΙι ειιιι,<ςεΙιεεεΙιειιιειιε
Ι·"ιιιι:ειι: 1ει;εε Με Αιιι'ειιΙιε άει· Ηοεριιε1εοιιιιιιιεειοιιι·εΙιεςιϋειε
Ρι·ορεειιιιιιε :ιι τιιειΙιειι? 1νιιιιεεΙιτ άιε Ηοεριτε.Ιοοιιιιιιιεειοιι,ιιιιιεε ιιιε εοΙιοιι ειιιε;εειεΙΙιειι Αενετε ιιιι1ιεεΙιει·ειιά ΙιιιΙιειιιιεΙιει·
ΟειιιΓεεειοιιειιι ιιιιιΙει·ειιΟΙειιΙιειιεΙιεΙιειιιιι.ιιιεε ιιιιιιεΙιιιιειι? ΠιιιΙ
ινιιε ιι·ειιειιΙΙι άιε ΙΙιΙιΙ. Οοιιιιιιιεειοιιειι ιΙιιιιι, ινειιιι ιιιεειεΑει·2τε
ειπε ιιυΙεΙιε ΖιιιιιιιιΙιιιιιε; ιιΙιΙεΙιιιειι? ΡΙΙιιιε ιιιιιεε ειε ιιοεΙι ινοΙιΙ
εεΙιιιιιειΙειι, ιιιι εΙε ειιι ιιιιιιιειιιΙιεΙιεε νει·2ειεΙιιιιεειΙΙιεεει· Αει·2ιε
ειιιι`οτιιειτ.- Πει· «ΒεΙιειιειΙεΙιιιΙω Μ. ιιΙιιι.ε·ειιε ιιι πιει·Βιιε,·ε
άιε Αιιιιι·οι·τειι πω» Οιιι·ιι.Ι.οι·ειιιιιιτιιιτΙιειΙειι: εΙε Ιε.ιιιειι άει
Ιιιιι, Ιιιι" άιε Οοιιι“εεειοιιΙιει άει·ΑιιειεΙΙιιιιε νοιι Αει·2τειιΙιειιιε
ΒοΙΙε εριεΙειι εοΙΙιε; ειιιεεεΙιΙιι ιιεΙιειιι1 εοΙΙιειι ιιιυ· άιε ιιιειιιει·
ιιιεεΙιειι ΩιιεΙιτιιτειι άει· Οιιιιτ1ιε.ιειι ω".- Αιιι 22. Μπι Ιιεε;ιιιε άει· Ι›εΙιιιιιιιτε ΟρΙιιΙιιιΙιιιοΙοεε Ρι·οι.
'Ι)ι·.ΙΒιιιιΙΑιιιιιιιιιιΙα ιιιΚεεειιιιιιε85ιεΙιι·ιε·ε.1ιιΙιιΙειιιιι
εειιιει· ιιι·κτΙιεΙιειι Φιιιιιι€ιιειι.- Ιιι άει· Ιετ2τειιθοιιιενειι2ειι2ιιιιε· άει· ιιιιΙιιιιι··πιειιιοιιιιεεΙιειι
Ασειιειιιιε ινιιτιιε άει· Ι)ιι·εοιοι· άει· ΚΙιιιΙΙι απ· θιειειειι· ιιιιιι
Νοι·νειιΙιι·ιιιιΙιΙιειτειι:ιιι άει· ι.ι;ειιιιιιιιτειιΑοιιιιειιιιε, ΡιοΙ”εεεοι [Π.
ιν. ΒεεΙιτει·ειν, ειιιιι ΑειιιΙειιιιΙιει· ε_·ειι·ιι.ΙιΙΙ:.- Ε`ιιτάειι εει: ιιι-ιιιΤοιιε Ρωτ. (Ιιιι ΙιεΙε ει·Ιειιιι;τειι ΙιεΙιι·
ειιιιΙιΙ άει· εΙιιι·ιιι·ειε0ΙιειιΓε.οιιΙΒΜεΙΙΙιιιιΙι ιι

ι θΙιιιι·Ι‹οιι·, ιιιιι. ιΙει·ειι
Ζειιιι·ειΙιε·ει·Βειιιιιιι; ιιιιιιιιιςε ΡιοΙ'. Ροει·ε ει. ι1ε.ιιιι,και Απ·
οι·‹Ιιιιιιι άεε 11ιιιιετει·ιιιιιιεάει· νοΙΚεειιιΙ(ΙΜιιιια. Ρι·οιεεεοι· Ε.
ιν. Ο ι· οιν Ιιετιιιιιτ ννιιι·ιιε, ΙιιιΙιειι ειοΙι 18 Οιιιιιιιι:Ιιι€ειι
.εε ιιιει ιι ε τ

.

ΙΙΙιε ινιι· άει· 6ι·ιΙιεΙιειι Ζειιιιιιε ·ι.ΤιιεΙιιιι Κι·ιιι>>
ειιιιιεΙιιιιειι, Ιι:ιτ ιιιιιι άιε ιιιειΙιεΙιιιεοΙιε Β'ιιοιιΙΙ.Μ ι·ιιι· Κιιι·2ειιι,
ιιιιεΙι Ρι·ΙιΙ'ιιιιι; εει· ιι·ιεεειιεεΙιιι.Ι”ιΙιεΙιειιΑι·Ιιειιειι άει· θιιιιιιιιΙετειι .

ιιιιι·ι:Ιι ειιιε Ιιεεοιιιιει·εΟοιιιιιιιειιιοιι,Με άει· ΖιιΙιΙ εει· (Ιοιιοιιι·
τειιτειι κα. Ι.. ιν. Οι·Ιοιν ιιιιΙ ειιιει·Μειοι·ιΙ.Μ νοιι Ιθ εε ειι

7 Βιιιιιιιιειι ειιιιι ΝιιοΙιϊοΙεει· Ρι·οΙ'. θι·ιιΙιε'ε εεινιιΙιΙΙ. οι·
άει· νοιειεΙΙιιιιε άεει εεινιιΙιΙιειι Οιιιιιιιιιιιτειι Ζιιι· Βεετιιιιειιιι,ε
ιιιιι·εΙι άειι Μιιιιιιτει· ιιιιιεειε Βεεει2ΙιοΙι ιιοεΙι ειιι Ζινειιεε ΒιιΙΙο
τειιιειιι ιιιι Οοιιε.ειΙ άει· Πιιινει·ειτ.Μ ετιιιιιιιιιΙειι. ιι*εΙιι·ειιεΙ εε
ιιιιιι 11ιιιιει;ειι·οι·ιΙειι ινιιι·, ΜΜΜ άει· ΟοιιεειΙ άει· Πιιιι·ει·ειαιτ
άιε νι*εΙιΙειι εει· Β'εειιΙτε.ι:ειι.ιιειιοιιιι·ι, Ιιεειιιιειε ειοΙι άει· θειι
εειΙ ιΙιεειιιιιΙ ιιιεΙιτ ιιιιιιιιτ,εοιιιΙει·ιι ιιιιιετνιιετϊ ειιιιιιιιιΙιοΙιε Οικι
ιιιειιιειι ειιιειιι ει·ιιειιτειι ΒιιΙΙοτειιιειιι, ιιιιι·εΙι ινεΙεΙιεε άει· Ρι·ι
νιιτιιοοειιτάει· Βι·εεΙιιιιετ Πιιινει·ειιε.ι Πι·. Βι·ο ιι ιειΙει ιν Κε. -

εεινιιΙιΙΙ: ινιιιιΙε. ΡΜ. Οι·
Ιοιν ειΙιιεΙτ Ιιιι ΟοιιεειΙ ιιιιι· 19 Βιιιιιιιιειι ιιιυ ιιιιιΙ 22 Βιιιιιιιιειι
ειιιιτι·ιι. 1)ι·. ΚιιτΙει· Ιιιιιτε Ιιει άετ ΡεοιιΙιΜε-ΙΥιιΙιΙ ιιιιι· 4

Βιιιιιιιιειι ρι·ο ιιιιά 19 εοιιιιι·ιιει·ΙιιιΙιειι. 1)ιε ΒιιΙΙοτειιιειιτεΙιειειι
ΙιειιΙει· 1ιιετιιιι2ειιειιι‹Ι εΙειιι ιιΙιιιιειει·ιιιιιι ω- νοΙΙιειιιιιΙΙιΙιιι·ιιιιε·
πι· ΒιιιεοΙιειι1ιιιιε ιιΙιει·εειιιιιι;ννοι·ιΙειι.- Πι·. Κ ω ε ι· , ινεΙεΙιει·
εεεειιννιινιιις Ιιιι 37. ΕεΙιειιε_ιεΙιι·ε ειεΙιτ, Μ. ιιι ινιΙιιιι 8εΙ›οι·ειι
ειιά ΘΙ'ΖθξθΙΙ ιιιιιΙ Ιιιιι. εειιιε ιιιειΙιειιιιεεΙιε ΑιιεΙιιΙιιιιιιε· ειι άει·
1)οτρειει· Πιιινενειιε.ι ει·ΙιιιΙτειι, ειι ιι·εΙεΙιει· ει· νοιι 1981-1889
ειιιιιιι·ιε ΝεοΙι ΒτΙειιειιιιἔ άει· Ποετοι·ινιιι·ιιε ιι·ιιζι·ει· ιιιεΙιτει·ε
Πειτε Αεειειειιι αει· εΙιιι·ιιι·ις·ιεεΙιειιΚΙιιιιΙ‹ ιιι Βοηιιιτ, ιιιιιιιι

`ιιιιεΙι πιει·ΠεΙιει·ειει1εΙιιιιε;

·ετειιι - Με βοιιιτΙιιιι·Ιιι·ειιι άειι ε

Αεειετειιι άεε Ρι·οΙ'. ΗιΙιιι ιι” ιιι Βι·εεΙτιιι ιιιιιι ειιΙειιιτ Ρι·ι
νιιιιιοσειιτ πω· ΟΙιιι·τιι·ε;ιειιιιεεΙΙιει.

- Πιιεει·ε ιιιιΙΙιει·-ιιιειι1οιιιιεεΙιεΑειιι1ειιιιε Ιιετιιιι·;θ ειιι.ε -
ιιιιι·ι'ειει· άειι Κιιι8·ε ΟοΙΙειιε Ιιι ΜΜΜ άειι Λεει
εΙειιιΙΙιει· .1εςοι·ονν ιιιιιι ειπεν ι1ιιΙιιΙΙιιιιιιε-Αιιι·εειιε
ιιιιι1εΙεειι·τ. ιιιιεεει·(Ιειιι ιιιιι 24. ΙΙιΙιιι, άεει .ΤιιΙ›ιΙΙιιιιιιειιιεε. ειιι
θΙιιοΙιννιιιιεεΙιτεΙεει·ειιιιιι ιιιι.εΙι Ι.οιιιΙοιι ε.Ιιε·εεεΙιιοΙιτ.- 1)ειιι11ιεεεεΙιειι Αι·:ι. 1)ι·. ΑΙειιιιιιιιει· ΚειΙιιιιιιιιι
κι νοιιι Πιιιιειει· εεε 1ιιιιει·ιι Με Ο ο ιι ο ε ε ιι ι ο ιι 2 ιι ι· οι· ιι ιι

τιιιιιε ειιιει· ενιιεΙιοΙο,ε;ιεεΙιειιΚΙιιιιΙι ιιιιτ ειπεν
8·εΙιιιι·ι.εΙιιΙι'ΙιεΙιειι ΑΙιτΙιειΙιι ιι8 ιιι ει” ει·ιΙιειΙι
ινοπιειι. - 1)ι·.ΚειΙιιι ιιιιιι ινε.ι· ιιεεΙι ΑΙιεοΙνιιιιιιις εειιιει·
Βιιιιιιειι ιιι Βοι·ριιι. Αεειειειιτ εεε Ρι·οι'. Κ ιι ε τ

: ιιει· ε.ιι άει· .εε
Ιιιιι·τεΙιιΙΙΙιεΙι-ει·ιιιιΙιοΙοε·ιεεΙιειι ΚΙιιιιΙι ιιιιιιιιιεε ιιι 1)οι·ιιιιι, άειι”

_ Κιιειιιει·'ε ιιι Βι·εεΙιιιι ιιιι‹Ι :ιιι
Ιετει: Ρι·ινειιΙοεειιτ τω· θγιιιιΙ€οΙοε;ιε ιιιι‹Ι (ιεΙιιιι·ιεΙιιΙΙ'ε ιιιι άει·
ΒιεεΙιιιιει· Πιιιι·ει·ειιιιι.- ΝιιοΙιετεΙιειιιΙειι Αει·2τειι κι ΑΙΙει·ιιϋεΙιετ ε·οειιιιιει ννοι··
άειι. Με ιΙιιιειι νει·ΙιεΙιειιειι ιιιιεΙΙιιιόιεεΙιειι Οι·ιιειι Η11ΖΙΙΙΙθ11Π1ΒΙΙ
ιιιιιι ιιι ιι·ιιι.ι;ειιτ ι1ειιιάει· θιοεειιιι·ετιιι Α Ι ε ιι ιι ιι ιι ι· :ι Ρ ε -
πιο ινιι ιι ε.ιιιιεΙιιι·τειι ΕΙιι·ειι-ΙιειΙιεΙιιι·ιιι·εειι άεε ΑΙΙει·ΙιϋεΙιειειι
Ηοιεε, Βιιιιι.ιει·ιιιΙι Πι. Β ε ο Ι ο ιιιΙιε - Με Ο ο ιιι ιΙι ιι ι

Ι-ιι·ειι: άεει Οι·τΙειιε εει· Κι·οιιε νοιι Βιιιιιιιιιιειι.
ιιιιιΙ εΙειιι ΟΙιειιιι·ιτ. άεε 18. ιιοΙοειιιιεεΙιειι ΙιιΓειιιτ.-Βεε·ιιιι.άεε
Κιιιιι,ειε νοιι Ηιιιιιιι.ιιιειι. ΟοΙΙεε·ιειιι·ιιιΙι Πι·. Ρ ε

ι ιι Ι Η ο ε ε ιι -
" ”τει·ιιιιι·οιιΒιι

ιιι .ι
ι
ιι ι ε ιι.- Ο ι·ιΙειιει·ει·ΙειΙιιιιιε·: Πει· ΒΙ. 8τειιιεΙιιιιε

Ο ιιΙ ε ιι :2
.

ΟΙιιεεε - ΙΙειιι θεΙιιΙιειι εεε ΟΙιει·ιιι·2ιεεάει· θε.
Ρειει·εΙιιιι·ι:ει· θειιιειιιεεΙιιιΙ'ι Βιιι·ιιιΙιει·:ιε;ει· δοΙιινεειει·ιι Ζιιι·
Κι·ειιιιεεει·ΙιϋΙιιιιιἔ, Ηοι'ι·ιιιιι Ι)ι·. Ν. Πει ιι Ιι ειιά, ιιιιιι ιΙειιι
ΑΜΙ πιι άει· ΜιιΧιιιιιΙιιιιι-ΗειΙειιετιιΙΙ: ΟοΙΙεειειιι·ειΙι θ. Σε νι.- νει·:ι.ΙιεοΙιιειΙει: Πει· ιι.Ιιει·ε Αι·πι άεε 1ιινιιΙΙΙιειι
Ιιιιιιεεε Κειεει· Ρε ιιΙ Σ.. $τιιιιιει·ιιιΙι Ιίειιι Ιιιι ιιιι ιι, ιιιι‹Ι άει·
(ΙΙιεΐ άεε ΠειΙιειιιιιΙινεεειιε ειιά ΟΙιει·ιιι·πι άει· ΙιιιεριιιοΙιειι ?Ιο
ιιΙΙε. Βιιιιιι.ει·ιιιΙιΚι·ιιεειιιΙι ο νι - Ιιειιιε ιιιιιει· εΙειεΙι:ειιι€ει·
Βεΐϋι·τιει·ιιιιις2ιι ινιι·Ι:ΙιεΙιειι Βιειιιει·ΜΙιειι.

·- Υε ι·ε ι οι·Ιιειι: 1
) ?Αιιι 20. Μπι 2ιι $εεεινει:ειι (Βιν

Ιειι‹Ιι άει· Κιι·οΙιεριεΙεει·ιτ. Πι. ΑΙεκε.ιιιΙει· 1ιειικ ιιιι 48.
βεΙιειιε_ιεΙιι·ε. Ιιιι Ρεειοι·ιιΙ. Βιιιιι·ει (Ιιιι Ρει·ιιιιιιεεΙιειι Κι·ειεει
εΙε 8οιιιι άεε ιιοι·Ιιεειι Ρι·ειιι€ει·ε ρ,·εΙιοι·ειι,Ιιεεο,ις άει· Ηιιιειε
εεεεΙιιει1ειιε Ιιιι .1ιιΙιι·ε 1878Με Ποι·ρειι.ει·Πιιινει·ιιιιιιι. ιιιι ινεΙ
εΙιει· ει· Με 1881ΜειΙιειιι ετιιειι·ιε ιιιιιι Με Ι)οετοι·ινιιι·όεει·
Ιειιιι;ιε. ΘεΙιοιι Με Βιιιι1ειιι ινει· ει· 18?? ιιιιιι 18Τ8 Ιιιι ιιιι·Ιιι
εοΙιειι 1·'εΙΙΙιιι,εε εΙε Αεειειειιι Ιιειιιι ΙιοΙΙε;ιιιΙιει:Ιιειι Ιιε.2ε.ι·ειΙι Ιιιι
ΚειιΙσιειιε Με 18Τ9 Με ετεΙΙνει·ιι·ειειι‹ιει· Κιι·εΙιεριεΙειιι·Ζι ιιι
ΗεΙιιιει ΙΙΙΙνΙιιιι‹ΙΙ ιΙιετιι:,·.. ΝεεΙιεΙειιι ει· εοι1ε.ιιιιιιΙιει· ειιι άεει·
εΙε Αεειειειι28.ι·2Ι.ιιιιι θι.ειΙΙ.ΙΙι·ιιιιΙιειιΙιε.ιιεειιι Βιιι·ιι ι”ιιιιοτιοιιιι·ι
Ιιιιττε. Ιιεεε ει· ειι·Ιι Ι›ΙεΙΙιειιι1 Με Κιι·εΙιεριεΙε:ιτ2τ ιιι θεεεινεε_·ειι
ιιιειιει·, ινο ει· εΙεΙι ΙιιιΙΙΙ άιε ΒιεΙιε ιιιιιι ΑοΙιιιιιιιι εειιιει· Ρε
Βιειιι:ειιει·ινιι.ι·Ι›.- 9ι Ιιιι ΡΙεοΙιειι ΑιιομοΙ ιθοιιν. ΙΥοΙΙιι·ιιιειιΙ
ω· Ι.ιειιιιε.ι·Ζι.δ. δ. Ροιι οιιιιιι·ειι ιι οιιιι ΑΙτει νοιι 4Β.1ιιΙιι·ειι
επι Ε'ΙεεΙιτρΙιιιε. ιιιιι άεει ει· ειοΙι Ιιει ΒεΙιειιιμΓιιιιΒ· εει· άειι
Ιιει·ιεεΙιειιι1ειι ΒιιιιΙειιιιε ιιιιιειι·1:Ιιιιττε. θειιιε ι'οι·ιζε.ιι,ι.ιει·Ι)ι·.
ΒιεΙεεΙ‹ι ιιιιιΙ Πι. 8ειιοΙιιιιιοιν ινιιι·ειι εΙ›ειιΓεΙΙε ειιι
ΟρΓει· άεε άει·ε εεΙιοιι Ιιιιιε·ε ε·ι·ιιεειι·ειιάειιΓΙεεΙιι.γρΙιιιε Βεινοι·
άειι. Ρ ο ιι ο ιιι :ιτε ιι Ι: ο εοινοΙιΙ εΙε ε.ιιεΙι εειιι ιΙοι·ι.ιιιιιεει·
ΒιεΙει:Ιιι ΙιεΙιειι ΙΙιιε ιΥιιιννειι οΙιιιε ιεςΙιεΙιε Βιιιετειιιιιιιττε1
Ιιιιιιει·Ιιιεεειι.- 8) Ιιιι Ιθ`ΙεεΙιειι.1οΙοιειι (ιιιι Τι·ειιεΙιεεοιειεΙιιετ.)
ω· ΜΙΙιιιιι·ει·2ι ΙΙιΙιοΙιιιεΙ Βεει·εε_ι ειι·, 29 .ΤιιΙιι·ειι.Ιτ. ινε!
εΙιει· ειοΙι Με ιιιιΙιεΙιε.ιιιιτει·Πι·ειιοΙιε ει·εεΙιοεεειι Με. 4ι Ιιι
Ι.ιροινε: Μουν. Κιειν) άει· ιιοι·Ιιεε Βτειιιιιι·ει Ρ. 19.Οιιιο Ιι ι -
ιιιοινεΙ‹ι ιιιι 59. ΙιεΙιειιειιι.Ιιι·ε ιιιιι 1ΐΙεοΙαγρΙιιιε. Με Ρι·ιι.εεε
άετ ειιιιιιιεεΙιειι Βιιιιιτειεεοιιιιιιιεειοιι Ιιειτ άει· νει·ειοι·Ι›ειιε νιεΙ
ειι- ΙΙιε Βειιε.ιιιρΙ'ιιιιι;άει· ΕΙιιιιΙειιιιειι ε·ειΙιιιιι. Με ει· ιιεΙΙιεΙ. άεε
Οιιι*'ει·ειιιει· ιιοΙεΙιειι ινιιι·ιιε. Γ» Ιιι θεοι' άει· ΡιοΙ'εεειοι·άει·
Αιιιι.τοιιιιε:ιιι άει· Αεε.ιΙειιιιε ειιά Ηοιιοινιι·ιιι·οι'εεεοι·ιιιι άει· άει·
τι;ειι Πιιινει·ειΙΜ Πι·. Ιεεε Κ Με] οι· ιιιι 81. 1ιεΙιειιειιι.Ιιι·ε.-

θ
) Ιιι Βιικει·εει. εει· ΡιοΙ'εεεοι· ω· θι·ιιιιΙιεΙο,ε·ιε Πι·. Θε οι;;
Αεεε.Ιει·. ΟΙιεεΙιοιι ιιι Ριιι·ιε ει·πο,ι;ειι. ΙιεΙιει·ι·ει:Ιιτε ει· ιιοεΙι
νοΙΙει2ιιιτΙιἔάιε ιΙειιιεοΙιε Βρι·ιιεΙιε. ιιι ινεΙεΙιει· ιιοεΙι νοι· Και·
2ειιι πινει Αι·Ιιειιειι: «Βι·ειιε Αιιιριιιιιιιοιι ιιιιτ ιιιιεΙιΙΙιΙςειιιΙει·
ΑιιιορΙεετιΙ-ι Ιιει Βι·ιιειΙιι·εΙιε-› ιιιιιι «1)ιε ΒειΙιεεΙορει·ιιτιοιι άει·
ι“ι·ειειιΙ.ειειειιΙιι·ιιοΙιε ιιιιι.τεΙει ΝιιΙιι: άεε ιιιιιει·ειι Ιιειει.ειιι·ιιιε·εε»
ιιι άει· «ΙΙιΙιιιιεΙι.Με. ΙνοοΙιειιεεΙιι·.» ι·ει·ϋιΐειιιΙιεΙιτε.- Πει· ΙιεΙσιιιιιιε Βει·Ιιιιει· ΡΙιιιι·ιιιιι.ΙιοΙοεεΡι·οϊ. βιο 11 ι·ειο Ιι

ιετ νοιι άει· «ΒονεΙ 1ιιετι ιιιιιοιι οι' (Ιι·ειιι
τ.ιιιιι» 2ιιιιι ΒΙιτειιιιιιι.εΙιεό.ε ει·ιιιιιιιιτ ννοι·ιιειι.

(ΑΙΜ. ιιιειι. Ο.-Ζηι·.Ι- Πειιι ΐι·ιιΙιετειι Ι)οτριιτ.ει·.̀ εεεειιιι·ιι.ι·ιιε θειιιιιι:ει· Ριο
ίεεεοι· άει· ΘεΙιιιι·ιεΙιιΙιε ιιιι‹ι Θνιιιι.Κο1οε·ιε,Βιιιιιτει·ε.τ.ΙιΒι·. Με κ

Βιιιιιςε, ιετ πιει·'ΡιτεΙ ειιιεε θεΙιειιιιειι ΜειιιειιιεΙ
ι·ιιι:Ιιε νει·ΙιεΙιειι ινοι·τΙειι.- Με Ρειιιιοιιειι άεε Βει·Ιιιιει· Ρι·ιιιιειινει·ειιιε ιιιιιΙ ναι
1·Ιει·ιιι ι ιιο ΙΒιιειι Ιι ιιι2ειι ειιά θειιοεειιιιιειι. Ιιειι·ει'Ι'ειιά άιε
ΖιιΙιιεειιιιι; εει· Ιΐι·ιιιιειι Ζιιιιι Πιιινει·ειΙ.Μεετιιιιιιιιιι ειιά. του ‹Ιοιι
Βιιιιιιερι·ιιιιιιι,ε:ειι.ινιιι·‹Ιειι ιιιι ριειιιιειεεΙιειι ΑΙιε·εοι·ιιιιετειιΙι:ι.ιιεε
ιιεεΙι Ιιιιι·ιτει·11ι·6ι·τει·ιιιιε·ιιιιι·εΙι ΠεΙιενειιιιι; Ζιιι· 'Ι'εεεεοιι·1ιιιιιι;
ει·Ιειιικι.. (ΑΜΒ. ιιιετΙ.Ο.-Ζι,=;.Ι- Ι)ειι 1:1ιιιι1εοΙιει·ιιεεε ΟΙιιιιιιιε, ιΙειιι ΡΙιει·ιιιιιι:ειιτειιΡεΙ

Ι ε τ ι ε ι· ιιιιΙΙ άεει ΤοκιΙιοΙοςειι Ο ο ι
ι ν ε ιι τ ο ιι , ινεΙεΙιε ιιιι

Βι·ι-'
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ΡΙΙΙπεΙεἐΙο
Βοἱπε ννεΙΙΒετΙΙΙιωΙεπ ΩιιοΙΙιπι εΙΙΙΙΙ εεΙΙ: .ΗιΙΙι·Ιιιιυόει·τωι Αοι·2Ιοιι Μιά Ι.ιιΙωι

ωιωΠω Με Με Βοετεπ

ΠατὐτΙἰοΙιθτι ΗΜΙ1τιΜτθΙ.
Μο Βιι1ηιιοΙΙο τεἰποτεΙΙΙο.ΙΙεοΙι-ωιιΗΜΙεοΙιετ θΙππΙ:οτεεΙ288υω·ΙΙΙη; @με ΚτωιΙΙ·

Ιιοὶωπ άοε ΜειεεπόστωεπιπεΙε, άειι Πι·ορει11ωΙηετεωε. Με Βιπΐτ.ννο,ςε,Μι· Ι.ττοειιοπ
ΠπωτΙοΙΒεἀτἱὶεεη, ΙΙιεΙ:οι·, ΙΙΙΙι, ΡωιΙΙτεειε). εεμπ ΒΜΙΦετοε, θΙοΙι1: υπό οΙιτ·οιιΙεοΙιεπ
ΙΙΙιουτπωΙεωυε.
ΕΙωηεο ΜΒ Ι·'ταιιιιουεφιοΙΙο, _Ιοάυι:Ιινι·εροπ ΙΙιτεε €>:Ιε!οΙι2οΙΙΙ;ζωιεεΙιι· ΙΜι·ΜΙιτ

ΙΙΙ:Ιιοπ ΒΙεουςοΙωΙΙοε Ι›εεοπὰετε ἱπᾶΙοἰττ ΙΜ ("ΙιΙοι·οεο υπό Απειειιι1ε. ΙΜ ΒΙοεΙιτΙιιτπι
ΜΜΜ ΙπίοΙ:τΙοπεΙιτωιΙΙΙιοΙιεπ ΗΜ ΒΜιονετΙιιετου, ΙΜ Βτεο!Ιϋριυιψειιουι·οεεπ, Νοιι- ·
πιετΙιοπ5ε, ΗγροοΙιοΜτΙο οπο.
Μο ΝοιιφιοΙΙο, πετώ άετ Ιετ2τειι νοιι Ηοΐι·ΜΙι Ρι·οί. Ι)ι·. Ι.ικΙινΙε Ιιι ΙλΠοι18118

ἔεἴἰὶΙιττειι ΑιιιιΙγεε ΙΜ: ετϋ.τ·ΙΙεΙοιιΙΙει· ΜΙωπιττευ πΙΙαιΙΙεοΙι πιιιι·ΜΙΙεοΙιευ ΒΙ88ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙ,
ειιτΙ:ΙΙΙΙ Πι 1000Οι 01:27Οι Ι&0ΙΙΙΘΠ88.ΠΓ8ΒΕΙεοποηάιιΙ.

Ι·-τειπποπεΙ:ειιΙου ΗοΙΙιμωΙΙοπ.
Βεε Ι£τ2τΙἰοΙιωεοἱω 06:88;ειπρΓοΙιΙο1ιεΡι·οάτιοτΙΙΙεεει· ΩιιεΙΙεπ κι. εοννοΙιΙ ΙΙΙι·οοΙ:

ΙΙιιτοΙ1ΙΜ: Βτυπι1οπνι-:ι·εωάιικηςΠι Ρι·ο.πιεπεΙπιό, Με ειιιοΙιάιιι·οΙιεϋπιιπΙΙἱοΙιε ΑροΙΙιεΙωπι ὶ
ιιι1άΜΙΠ81'ΒΙΝ8888Ι'ΙΙ8.ΙΝΙΙΙΙ1188Πιιι Ι›ειἰεΙιειι.

Με πωΙϋι·ΙΙι:Ιιοπ ΗειπποπεΙιαιΙου ΜΙποτει!ννϋεεοτ
Με! Μ· Τι·ΙπΙΙουι·οπ Μι Ηειιιεο

νοι·1·ΙΙΙΙιΙε Μ :ιΙΙετι ΜἱπεπιΙωει.εεω·ΙιαπόΙιππΒεπιιιιπ! ΑροιΙιεΙΙοη, ΑΜΠ ΙΙΙι·οοτ π Βο
εἱοΙπευ ότιτοΙιΜε

ΜΙΝΙ @στον Βτυπποπνετεοπάυπη Ιι
ι

Ρτειπ:οπεΙπωΙ Α
.

Μ. ΡΙΟ!.

Βε‹1 ΚΙεε1118·θη

Μ
:

ΙΙ
. Ιειιωτ'ε ΚιιτΙπιιω Πιτ ΗετιΙτπιιΙε* 5
· ή

Δι1οΙι ειπάοτεΚτε.ιιΙιο, άΙο οἰιιο ρΙιγαΙΙΙε.ΙΙεοΙι-άΙΜετΙεοΙιο Κω· πωπω ά
.

Ιιἱοεἰεθπ
0ιιοΙΙοιι Β·οϋτωιοΙιοπιννοΙΙοη. εοννΙοΒοοοπνιιΙοεοοιιιοπ πω! Βῖι·ΙιοΙιιυ8εΙ›οὸϋι·Ι'τἱεο, :

Βι1άειι ΑιιΙ'ιιυ.Ιιπιο. ΒοηςΙΙΙΙΙΙΒο ἰπὰἱνΙὰιιοΙΙο ΒοΙιιιιιιΙΙιιιιε. Ρτοεροσω επιτ1ε. ὶ

*) θΙοΙ›ε: ΠεεΙιι€ωι ΠΠ· ΗθΙ'2ΙΠ'8.ΠΙ(θνοπ [Π. δ. Βουεεω·. ·
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ΥΟΙ.1
Ρτοί. Μ. ΠοεοπΙιεΙπι υικΙ Μ. Ι1οΙ:. ΡΙεΙοιν.

Βοι·ΙΙΙι Ν.. Κόι1ΙΒΙΙΙ-ΑυευεΙεεΙωεεε 29, επι ΤΙιΙοι·ΞετΙου.
(δΒ) 26-8.

1(ιιοΙΙ & (Μ. ©1181ΠμΡ995Π1,φΕμς1.Μ88Β:$!ΐθΠ.81
ιτειοΙι ΙΜ» 1'ω·ίαΙιι·επ νοιι9 εΙΙι

ΡτοΙ'. ΘοιτΙΙεΙ›. ΗεΙ9εΙΙ:ει·ς,
ΦιτεοετοΙΙΙο Τειιιι1η-ΕΜεΙεε-Ψστ
Μπι1ιιη8.

νοι·Ι;ΙεἰοΙιε:

,,ΙΙοΙκετ :ΜεΜΜΜΜε ΤειππεΙΙΙΙη ΙΜ ΒετιπΙααπΙΙΙιεΙΙοπ Μ· ΙΙΙΙΙΙΙου “
νοιι 19.1). (ΠΙΝΙ10ΒΙΝ, ΡΙ·Ινιιτάοοοπτ ειιι άοι· Κ. Βιιεε. ΜΙΙΙΙΜ-ΑΙωάετπΙο

ΙΙ)_Ιοτ.εΙΙεψιΜΜΜ” 1897,Νι·. 1).
ΒΙοΙιο ε.ιιοΙιΜε 1'ω·69'επτ.ΙΙο1ιιιπποπΜαι· 'ΓΙιππεΙΙ:Ιο νοιι:

ΗΜ'. θ. 17Ιω·οι·«ΙΙ,ΗεΙάεΙΒοη;, Ρι·ΙιπΙΙι·ετα ν. Εκο”, Βι·ΙΙιιιι. Κ. ΗοΙιερΙοΙ,
δΙτο.εεΙ:ιιι·;;. Κιπάεται·2Ι Κα”, ΑεοΙιοι1, ΒοιιτεοΙιε ΜετΙΙο1η. ΙνοαΙιοπεοΙιι·ΙΓι

1898. Νι·. 11, 25. 50; 1897. Νι·.”8.

ΙΙ:1ιτ1ηο1-Β1ννοΙεε-17οι·Μπι1ιιιι8.

(ΚΠοΙ')
ΟεεεΙιιπειοΚ- ιι. €θΓΠΟΙ'1105Ο5
ΙοΙιτΙιγοΙ-ΡΜρειτειΙ.

ΒΙεΙιο «νΙ'πιτεοΙι» 1897,Νι·. 39, ΜΒ. 1184.

Βοιιάω·ειΙ:ι1τΙΙΙ:Κεειιιΐ ΨιιιιεοΙι 2ο Ι)Ιοηετοιι άιποΙΙ άΙε Ηει·ι·επ:
(17) 28-9 ΒοοΙΙοι· 8ι θτιιΙπο, 8ι. Ρου:τεΒιττε, Η. ΟΙιο Π., ΜοεΙΙ:ιιι.

ΤοπΙευΙετ ΜΙ"
ειπρίοΙΙΙε·τι

:Με 8ΙδΙ°ΚΙΙΙΙ98ΙΙΙΙΙΙΘΙ Μ· ΚτεπΙ‹ο π. 0οπνειΙοεσοπΙοπ.

_
ΠεοΙοτ ΡειΙοοιι

--
18181108.Ρτειιιοε.

κν1τό ΜΙ ΕτίοΙ€ ειηἔεκνειηὸΙ:
ΙΜ Ρι·ε.ιιειιΙεΙΙΙοπ ΗΜ ΟΙιΙοτοεε, ΙΜ θομοι·ι·Ιιοε, ΜΙ Κι·ειτιΙ‹Ιιοἱιειι άει· Ηειιιτ, ε1ω·Υει·
εΙΑιιιιιηι;ε-Μιά ΟΙτοιιΙΙιτΙοτιε-ΟΙ·μης, Μι ΕιιιιςειιΙιι5ει·ΙΙιιΙ‹›εε, Ι›εΙ ΗειΙε-, Νειεειι· πιω
Αιι€επΙεΙάεπ. εοννΙο ΙΜ οπτ2ΙΙπόΙιοΙιειι ιιιιἀ Η18Ι1π18.ΙΙεαΙιεΠΑΙΐοοΙΙοποπ πΙΙοΙ· Αι·τ,
ΙΙιοΙΙε Ιιι ΕοΙΒο εε1τιει·ΜΜΜ ωΙρω·ΙππωιωΙΙο ιιπιά ΙΙΙΙιιΙΙιοΙΙο ΒοοϋειοΙιτιιπεοιι ει·κτΙο
εεποπ τοάυοΙτεπάει1.εεἀειτὶνει1Μιά επτά :ιτειεΙΙ9.ι·επΒΙΒεπεοΙιΜ'ιειι, ωιάει·πΙΙιεΙΙε ΜΜΜ
εεΙπε· Με Βοεοτριἰοι1Βοΐϋτόοτι1όειι πιιι άειι 8τοΙΐπεαΙιεεΙ εΙεΙαοι·πάοιι 11ΊτΙΙιιπ8·επ.
1)Ιο ΙεΙιΙΙ1γο1-Ρτέρετειτο ννετόοτι νοΠ ΚΙΙΠΙΚοττ1 υπό νὶεΙετι
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1
1

5Ι21πόΙ€οιπ ΟεΒτειιιοΙ1.
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Ζ. Ρτε.εεε άει· θεεε11εε1ιειΓεΙ11ν1ειι‹1.Αει·ετε.

Με ΜεΙεγ1ειιε1ειι ει 1εει·ερειι1ιεεεει· Βε:1εειιιις').
Ειπε εερετιιιιειικεΙΙε ιιιι‹1 ε1ετοΙοε·,1εεεεΠιιεετειιεειιιιε

11011

Ρτινεωοοειιτ Μ. Ρ. Μ 1 ο ε ε11ο ει.

(Αεε1ετειιτάει· ΚΙΜ11ι άεε Μα. ιν. Ν. δειτε τι Με.)

Βετ θεεεεεεειιε ιιιεΜετ ΜΜεε1Ιιιιιε 1ετ εΜε Βειιττεε1-

1ιιιιε εεε Μετεγ1ειιε1ε.ιι Με Ι·1ε11ιιιιττε1,Με εειιρτεεεε11εε
εε! Με Βι·εεειι1εεεε νοιι Τε1ετειιρετιιιιειιτειι Μπι. Μ.
Ττοτε άοτ ε.ιιεεεεεεετειι Αιινιειιι1ιιιιΒ εεε ΜετεχΙεεε1ειι

ιι
ι

άει· ετΖΕΙιεεεε Ρτει:1ε Με ιτιειιιΜε ειε μια @Με ειπ”
ειε 1ΒιιιρΜε εεεεετειιετ; εε ειιιετ1ττ 1ιειιιε ε1ιιε18εΠικετ
εεεειιιι€ Με άειι Βιιι11ιιεε κ1ιεεεε ε11ττε1εω ειε Οτθειιε
Με (1εινεεειιι ειετοΙοε;ιεεεετ Βεεὶεειιιιε ιιιι‹1 ειπ' 1ετε

ρεγειοΙοε1εεεεε Ε"ιιεετ1οιιειι Με ειπε Εεεε Βετεειιιε Αεί
ιεετεεειιι1κειτ νετνιειιι1τ. Ειπε Βε1εε νοιι νετειιεεεε εε
Τειετειι εεε Με· Με εε:ετ ιιιιιιιτετεεεε.ετε ιιεά, ιιιεΜετ
Αιιειοει Με, εεετ ινιοετ1Βε Βεειι1τετε εεεεεεε, ννε1ε1ιε
2ε18ειι, Με νοι·ε1εετιε εκει Με ε1ετ 1|ετοικ1ειιιιε τ11εεεε
Μ1ιτε1ε εε1 άοιιι ει·ειι1εειι Μειιεεεεε εεΜ ιιιιιεε.

ευ Με ει·εεε Ρι·οεενοι·1εειιιι€ πι· 111τ1ε.ιιε·ιιιι€άεε
θτει1εε ε1ιιεε τ1νεα1οοειιτ.ειιάει· Κειεει·Ιιεεειι 111111τετ-Μεάιε1
ιιιεεεειι Αεε.ι1ειιι1ειιεά ιιιἱτεεεεε11τΜ άει· θεεε11εεεεϊτ ι·ιιεε1
εεεει· Δει·πε Μ Μ. Ρετει·εειιι·,=;,Με. Πειιιοιιεπτετ1οιιάει· Μετο
Ιο,ε1εεεεεΡι·ερετεεε ιιιιι1άει· εε11ίε.<;ειιάειιΑεε1Ιάιιιιεειι.

*1 νοι·;;ειι·

ξ Α' , .ί .
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11ειεΜετεγ1ειιεΙειι ινιιι‹1ε 1890 νοιι Ρ. 15ετ11εε· ιιεά
Ι.ερριιιειι ει) Με εεειιιετεε$111εεεεε ΜΜΜ Μ ειε Με
Πεεε Ρτειιὶε ειεεείϋει·τ εεε Μι ίο18ει:ιι1ειι .ιεειε Με
(Ιειιιεε1εειι Εει·1Με ιιεά ΟιιΜιιι-ειιιι1) εειιιι Θεωρί
πω: ειιΒεινειι‹1Μ τ1ετεεεε Με εε εοινοε1 Μι Αιιε1ειι‹1ε
Με ειιεε ε1οι· νοιι νἱε1ειι Λοτει:οπι Με ω" νοι·εεε1εάει1εε
εΙ1εειιιειιιειι ιιεά 1οοε1ειιΒιετειιειιιι€ειι νετειιεετεινοτι1ειι.
Α11ε1ιι εεε άει· 21ειτι1ιεε ιιιιι-ίειιέτειεεειι ε1εεει· ει·εεε1ε

ιιεεειι Ι.11ετετιιι· Ιειιιιιι ει” ε1εε εποε Με» ειιιιεεετιιι1
εΜειι Βεει·111 ιιιεεεεε, Μάικ ειπ νοιιι Μετεγ1ειιε1ε.ιι Με
Βει1ιιιιι.τε1, εεεεεττι Με νοιι εεΜειιι Βιιι11ιιεε επί άειι
ΟτΒειι1επιιιε εεετεεερτ: εε νι1ι1ετερτεεεειιε εΜι1 ειε

Βεε1ιιεείο18ετιιεεεε εετ Βεοεεεετεηκ ειε εε ειιΒενειιι1τ
εεεειι.

'

Ψεετειιι1 εε ειε Ειιιειι Βιετ Με Βρεο111ειιιιι@με νει»
εοε1ει1ειιε ΚτεεεεεΝειι, εεεοιιι1ετε 1ιιτετιι1Μειιε, ειιεεεειι,

ιιπά εε1ιιετΙε1 εεεετ111εεεΝεεεεννιτειιιιεεε, ειιεεεει έτοεεειι
Βοεειι, εεεεεοΙιτει εεεειι, εε11ετι εε Αιιι1ετε 1111·ειε @Με
Με ννιτειιιιεεΙοεεε τεετερειιι1εοεεε ΜΜΜ, τ1ι1ε.ειιεε Μ
ε1ειιιετειι 11οεεε εεεοΙετ εεεει111εε εε1ιι εοΙΙ. . .

Με Αιιεειι€ετ εεε Μιττε1ε ειι11ειι 1ει·ειι θεεεειιι .ειπ
εὶιι ΑτΒιιιιιειιτ ειιι.εεεειι, εεε ε1Ιει·ι11ιιεε εειιιειιι Ψεεειι
Με εεεινει· ινιεετ - Με 1ετ Με ειιεεε11εεε Πιιτειιιεει1:
εεε Ρτερετε.τεε εει άειι 1ετ2τετειι. 1Βεετνιε1ετ εεε @ως
ι1εεε ειε ιιεά ι1εεεε1εε Ρτερετετ, οτ1ει·ννειιιέετειιε Με νοιι
ι1ειιιεε1εειι ΡεετιΚειιτειι ιιεά ειιιει· ι1ετεεΙεειι Με.τ1εε «Με

τεγ1ειιεΙειι οοετιι1ειιιτιιιιεκ1ιε1εε1εεΙετεΙο εεεε1εεεεεε ΡΜ
ρετε.τ, ειιι18ειι Βεοεεεει.ετε τι1εετ ιιιιτεΜ ιιεεεεινεε Βε
ειι1τειεΜε ΑτεεειιιιΜ.ε1 με. εοιιόετε ειιεε εΜε Βε1εε
εεει· ιιιιετινεεεεειετ ΝεεειιινιτειιεΒεε ει2ειιετε, ιν1ε εΙΙΒε
ι1ιεΜε ΑεεεεεεΙεεειι1ιε1τ εεε $εεννεεεε, Κορ1εοειι1ειΖειι.
Βτετεεεειι, Βιιτεείε11. Βετεεειιτιε Με εοΒε.ι· Ιιεεεετειι1ιΒε
Α1ειιιιιιιιιιτιε.
Με εΜειιι 1Νοι·ι, εει οεετεεοεΙ1εεετ Βεττεεεειιιιε ιιεά
ννειιιι πι” ειοε ειπ· ειιΓ ειε Αιιε1τ:1ιτειι άει· Βεεεεε1ιι.ετ
νετΙεεεειι εο11, 18112εε εεετ εεεινετ ευ ειιτεοεε1τ1ειι,πε!
εεεπι ‹1ετ ειιτεεεεεεεεετετ.ειι Ι.εεετ πιω ειοε ειιεεε1ὶεεεειι
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ποιι. Αιιοιπ οιπο ποιο.ιιιιι·ιο Κιιιιιι πππ πιιροι·ιοιιποιιο
νιιπι·πιπππε ποι· νοι·ιιπιιποιιοπ Αι·ιιοιιοπ ιιιππι οπ ππιιοπιιιοι
Μπι· οι·ποιιοιποπ, ποππ οιπιποι πιι·οοιο ιι'οιιιοι· πιο ποι·

Βοπιππ8 πππ ππποιιοι·ιπο Βι·ιιιιιι·ππποπ νοιι Τιιοιποοιιοιι

νοτιιοΒοπ, οιπ ιιπποι·οππιοι ιπειπ πιοπ οιπιειοιι πιιιιοιι πιο

Νοπιιοιι ποπ 0οποππιο.πποπ πιιι ιιιιιιοιπποπ ιιιποπ.

Πο. ποοι· πιοποτ ιοιπιο Ππιπιοππ ιιοποπποιπ νιιιοιιιιπο

Ιι'οιοοπ πιιι, πιοπ ππτ ιπ Βοπιοιιππο ποι πιο νοι·ιιοποππο
Γιοεο, ποπποιιπ ιιοι οιιοπ πιιπιιοιιοπ ιποπιοιπιποιιοπ ιι'ι·ο.Βοπ,
ινο που ιιοποπποι·π πιο οι·οππιο νοιπιοιιι ιιοι ποι· Απννοπ
ποππ οιποπ ποποπ Μιιιοιπ οιιοι·ποιιιοιι ιπι, πιο ιποπ ποιιοιι

ιιιιπιιε οιποπ πιιοι·ιι·ιοιιοποπ Επιιιππιοπιπππ πιιι ιιοι·οποπ

ιπιιπποπ -- 80 ιιο.ιιο ιοιι πο. Πιτ πιοιιι ππιπιοι·οοποπι, ποπ
Βοππιιοι πιοιποι Βοοιιοοιιιππποπ ποοι πιο νοι·ππποι·ππποπ
ποι· Οιποιιο πππ Οονιοιιο νοπ Τιιιοιιοπ ιπιιοπιιιοιιοπ, πιο

πιιι Μοιιιγιοποιοπ ιπ ποιοιιοπ Βοποιι ποιπιιοτι ππι·ποπ,

πιο πιο, ποοιι ποιπ 0ιοινιοιιι ποι· ποιπ Ειιοοιιιποπι ιιοππιπ
τοπ 'Ι'ιιιοτο, ποπ Ποποπ οπιπρτοοιιοπ, νιοιοιιο ππ που
οποοιιοπ ιιοιιπ Μοπποιιοπ νοι·οι·πιιοι ινοι·ποπ.

Ζποτπι οι·ιππιιο πιι ιπιι·, οιιπο πιο Βιιππο ι.ιιοι·οιπτ
ππιοιιππποιιοπ - πιιπ ιιιεετ πιοιιι ιιπ Ριο.π πιοποι· πιο
ιιιοιιππο -- ιιπ ποιπ θιι·πππρι·ιποιρ, ποπ ποπ Απιοππ ποι
πιπιπιπππε ποπ Μοιιηιοπιιιοπ ιπ πιο Ρι·οιιιπ Βοοοιιοπ ποι,
πππ ποι ποπ νοι·ιιοπποποπ Ει·ιιιιι.ι·ππποπ ποιποι· ιιιποπ
ιιππε επ νοιιιιοιιοιι.

Βοι ιιιι·οιπ Επιποιιιπππ, ποπ Μοιιιγιοπιιιοπ ι›οιιπ

8ππιριιιοιιοι· :ο νοι·οι·πποπ, πιπποιι Ρ. Θιπιιιποππ πππ
Ειιι·ιιοιι οπο: οιπιοιιπ νοιι ποι· ιπι απο» 1889 νοιι ποπ
ιιπιιοιιιποιιοπ Ροι·ποιιοι·π Οοιιι πππ 0ιποτπιοι·ι ιπιιπο
ιιιοιιιοπ Τιιοιποοιιο, ποππ ποπ Μοιιηιοπιιιο.π πιοιιι ππτ

ιοπιο Ριππιποπιοπ ιπ 'Ι'ιοοιιοποιοποιοιοπ οιιοο ποπποιπ ιιποιι

ιοιιοππο Ριοπιποπιοπ ιιπ ιιιποπ οπιιοοι·ιοπ Βιπιπιι·οριοπ,
ιιιποπ πιοπ ιιππ ιπιι Μοιιιγιοπιιιππ ποιπιο.οιι ποιοιιιιοπ
Μοπποιιοιιιιιπιποιπιπ ιιιπππιιιοι -- πππ οινοιιοππ νοπ ιιιι·οπ
οιΒοποπ νοιπποιιοπ πιιι Ιπ_ιοοιιοποπ νοιι Μοιιηιοπιιιοπ ιπ

πιιπ Βιπι ινοι·ιιι- πππ ιιπιιιιιιιιιποι τοπιο, ποιιοι ιιοποπ
ποι·ο πιιιιπιππι πιο Κιπι·πο πω· ιιοι·πιιπιιιποπ τοι.ιιοπ Βιιιι

ιιοι·μοιοιιοπ οποιοι πιπι·ποπ πππ ιπ ιιιποπ Αιιιο8οι·ππποπ
ποπ ιι'οι·ιιπιοποπ πιοιιιοπποπ.

Νοοιι οιποιπ Ηιπνοιπ οπι πιο Πιιποιιιιπιιοιιιιοιι ποπ πιο
ιοιπ πππ ποιιιο Ηοιιιιι·ο.ιι ποι Μπιοι·ιο, επι (ιιι·πππ ιππι
ι·οιοιιοι· οιποποι Βιιοιιι·ππεοπ (ποιοιιοι· -- ιει ποιπ πο
πο8ι) πππ ποι· οποιοι· Βοοιιοοιιιππποπ ιιπ Μπιοι·ιο.ιιιοπιιοπ,

ιιοπιιιιοιι πιο Απιοι·οπ οιπ ποιπ ροπιιινοπ 8οιιιπππ, ποππ ποπ

Μοιιιγιοπιιιο.π οιπο ποπτ.ιιοιιο πππ πιιινιποιιοπιιοιιο πιο
ιιππ;; πιοεοπ Μπιπι·ιο ιιππποτι, πο ποι ποιποτ Απιινοππππο
πιο 1ι'ιοιιοι·ππιιιιιο ιπ ποπ οι·πιοπ Τοποπ ο.πιιιοιοπ, πιο

Ριππιποπιοπ ποοι· πριιιοπιοππ ποππ 8 'ιιιποπ οπο ποιπ Βιπι
νοιποιιινιπποπ. - Απι` (ιιι·πππ ποιποιιιοπ 2 Ρο.ιιο νοιι
Ροιιιιπ ιπιοι·ιπιιιοππ ι·οιιιοπ πιο Απιοι·οπ ποπ Μοιιιιιιοπ
πιοπ ιπ Βοιιιοιιιοπ ι)οποπ οπ 0,5 πιο πιο, πονιοιιι "πιο
ι·οππ ποπ Ι·'ιοιιοι·π, πιο οποιι οιιοο Απιιιοιοπ ποι· Απιιιιιο
ιιπ Υοιιοπι νοπ πιοιιι ινοπιποι· πιο 8 οποτ 10 'Ι'ο.Βοπ, ιπ
πι:ιιινοι·οπ ιι'ιιιιοπ ποοιι ιιιπποι· επ νοιπιιι·οιοιιοιι. Νοιιοπ

ννιιιιππποπ ιιοιιοπ πιο Απιοι·οιι πιοπ ιιοοιιοοιιιοι, οππποι·

Βιι·ππππι·ιο ιπ οιποιιι Β'πιιο ποι νοτοιιιοιπππο νοπ 0,6

Μοιιηιοπιιιο.π ιπ οιποτ ιιιποπ. Τιοιπποιπ τοιιιοπ πιο, ποπ

Ποιο ποιπιιιιιιιπ πω' ΙΒιιιοιππ πο ππιοι·πποιιοπ.
Οιιπο πππ οπι` οιπο ποποπο ιιιιιιιπιπππο ποι ιπ ποπ
2 πιιιοοιιιοιιιοπ Κτοπιιοπποποιιιοιιιοπ οπιιιπιιοποπ 'Εποι
ποιιιιοπ οιπππιο.πποπ -- πιο, ποιιοιιιιοι ιιοιποιιιιι, νιοι Βοο
ιοοιινοπ ιπιι ππιοιιιιπιι - νιοιιοπ πιιτ οποοιιοπ, ποππ πο
το.πο ππιοιι ποπ Ειπιιπππ ποπ Μοιιιγιοπιιιππ ιπ πιοποπ
ιπιιιοπ πιο Ηοιιππο οι·ιοιΒιο. ννοιιοπ πιι· ποοι ππποιιοπ,
ιπννιοποιι πιο ποποππιοπ Απιοιοοπ ιπιι ποπ Απππο.ποπ
ρππιιιοπ Ριοοιιι ιιο.ιιοπ, πιο ιιιποπ πιο (ιιιιπππιοπο ιιπ πιο
Απινοπππππ οιιιοπ οιπ ππιιιπ ππιιοιιοπιιιοπ Μιιιοιπ πιοπιοιι.
8οιιοπ πιι· πεινοπ πο, ποππ οπ ιοιποιι πιιι, νοπ ποι·
Μοπιιοιιιιοιι, πιο Ριοπιποπιοπ ιιπ Βιπιπιιοριοπ ποι ποιπ

ΒοοιιΒιο.π πο ιιιι·ιιοπ έ ιιιοι ιιοπποιι οπ ποι ιο π. Το.
πιπ ο.ιιπιοι·ιιοππο, ειπι ποτ (ιιιποπ οπιιποιιοπ ι.οιιοπ πππ

Τοπ ιιοιιππιιοιιο, π. 'Πι. πιιι ποιιοπ οιι€οπιοιιιοπο Ριο.πιπο
πιοπ - ιιπ ποι· ιίοι·πππποιεππε πιιοι·οποοιιοπ, ποππ πιο
πιοπ ιιιποπ ιπιιοι·ιιοιιι ποπ Βιπιοπ ιπι·ιιοπ "ιιιποπ, ινο πιο
ποοιι πιο Κι·ιιιιο ποπ 0ι·Βιιπιππιππ ιιι›οινιππποπ πππ πιοπ
πιοπ ππτ πιο ι.οιιοππιπιιιΒιιοιι, εοπποτπ ιι.ποιι ποπ ?στο

ι

ριιππιπποπνοιπιπποπ οι·ιιιιοτιιοιιιιο.ιιοπ, πιιιιιιπ ποιοι· νιοι

ειιππιιποι·οιι ιιοπιππππποπ ποπ Κοιπρι ππι ιιππ Βιιιπιοπο
ιιιιιι·οπ; ποιιοπ πιι· πονοπ πο, πο πιιιπποπ νοιι· πππ ποι·
Αιιοιπ πιο ποι ινοιιοιπ ινοποιιιιιοιιοιο Ριοπο νοτιοΒοπ: πιο
νοι·ιιοιιοπ πιοπ - ποιιιπι ποππ πιο ι?'ιιι·ιιππο ποτ ιιπ Βιπιο
οιιοπιιι·οπποπ Ριοπιποπιοιι 8οιιπποπ ποιιιο -- πιο θιονιοιιο
πππ θι·ποπο οπ ποιπ Μοιιιγιοπιιιο.π, ιππιοινοιι πιππ πιοιπι
Βιοππο ιιιποπ πππ ποπ ποποοπ Οιπππιπιπππ πιοιππ οπο
ππιι·οοιιι οπ οι·ιιοιιοπ, πιο ποοιι ποι· Οιποπιππιππ ππιοιι
ποπ Ειππι·ιιιποπ ποι Ριοπιποπιοπ εοποιινιειοιιι, οιιιιι·ππιιι ιει?
ι)οι· οιιιοιιο Ι·ιοπριρππιιι πιοποτ Απιοιοπ - ποππ ππι·οιι
Βιπιιιιιι·ππε ποπ Μοιιιγιοπιιιππ ιπ πιο Βιπιιιοιιπ ποι πιο
ι·οπ οιπο Β'ιιιιιππο ποι· Καπο ποτ ιιοιπιιο.ιιιποπ Βιπιιιοι
ροι·οιιοπ πππ οιπο Αιιιπποι·ππο νοπ Ροι·ιιπιοιι ιπ πιοποπ
Κοιποπ πο Βιο.ιιπο ποιπ -, ποι νοπ ιιιποπ πιο Βο.πιπ επι·
Ειπιιιιιι·ππε ποπ Μοιιιγιοπιιιοπ ιπ πιο Ρι·ιιιιιπ πιοπιο, οι·
ποιιοιιιι πιο Απιννοι·ι ππι πιο οιιοο νοπ ιπιτ ο.πι8οιιιιοι·ιοπο
ιι'ι·οπο πππ οιπ ινοπο @ποπ θιπιιιππππ πππ πιιιιιοιι
ποιιιπι.
Ιπ ποι πω, ποππ ποπ Μοιιιγιοπιιιοπ πιοιιι ποι· πιο
Κοιπο ποπ ιιοι·πιιοιιιο;οπ Βιπιιιοι·ροι·οιιοπ ιο.ι·ιιιο, εοπποτπ
ο.ποιι ιπ ιιιποπ πιιποιοποι·ι νιπι·πο, ιππππιο πιοποτ Πιππιοππ
πιοιιι πιο οποιο Οοπιι·πιππιοπιιοπ ποιποι· Απιινοπππιιε ιιοιπι
Μοπποιιοπ πιοποπ? Βοποπιοι.ο ποπ πιοιιι, ποππ οποιι

ιιοιπ Βιιππιιοιιοπ Αιιπιοιιιοπ, πο ποοιι οιπο ι›οποπιοππο Ειπ

ιιπππο ιιπ Ι.οιιοππιιιιιιΒιιοιι νοπ 8οιιοπ ποπ τοπιπιοπιοπ πιο·
πιοιιοπ ποπ Οιπππιπιπππ, οιπ ποιοιιοπ ποπ Βιπι οιποιιοιιιι?
Αιιοιπ ποιιοπ πιο Τιιοιποοιιο, πιοιοιιο πιο Απιοι·οπ ποιιιπι
οοππιοιιτιοιι, ποππ ποιιιπι ποι οιποτ ποππ νοπ 0,6 Μοιιιγ
ιοπιιιοπ (ιιιοιιοι πποπποποιιιπο Νοιιοπννιτιιππποπ οπιιτοιοπ)
οπ πιοιιι ποιοπο πιο ιιπ Βιπιπιι·οπι ιιι·οιποπποπ Ριππιποπιοπ

οπ ιιιι·ιιοπ, ποιοι, ποππ οιπο !ιιι· ποπ Αποο ποπιιιοιι ποιοι·
ιιοιιιιιιιπι°ο Βιο.πιπτιιιιιιπ ποπ Βοππιιοι ποι Βιιιιοπιιπιιε
οποι ποπ Αιιπιοι·ιιοππ ποπ Ριοιοριοππιππ πι, ποιιπ ποι ποι·
πιοι·ιιοπ Ριιι·ιιοιιι·ο.ιι ποπ Μοιιιγιοπιιιππ πιιι·ιιο να θιι·οπιιπ
ιποιποι· ιιοιπππο ποππ νοιιιιοιπιποπ Βοπιιεοπ ππι ποπ Βοπποπ
Κοιροι ποπ Μοπποιιοπ ιπ ιοπιοιπ Ζππιπππο ππ ιιιποπ. -
Ε'οιπιιοιι ιιοπι ποι· Βιιιιιιιιι·ππιι ποπ Μοιιιγιοπιιιοπ ιπ πιο ιππι
ιιοιιο Ριπιιιπ οιπο ι·οιπ ροιιιοιοπιποιιο Βι·ποιιοιπππο, πιο νοπ
Ο πιιιπο.ππ πππ Ειιι·ιιοιι πιοιιι ιιοιιιιο;Βοποπιοι ινπι·πο,
οπ 0ιιπππο πππ ιιππ οπιιιι·οιοιιοπ Τιιιοι·νοι·πποιιο, ποιοιι

Αποι·πιιππο ποοι· πιιιιοιιοππι ιει, ιιο.ιιοπ πιο πο ι“οιποιιοπ

Βοιιιπππιοιποιππποπ Βοιιιιιιι.
Μπιι ιππππ πιιποιιιποπ, ποππ ιιππ νοιπποιιο πιοπ ποι ποι
πιο πιιιιι·οπιιοριποιιο Ππιοιπποιιππο ποπ Βιπιοπ ιιοοοιιι·οπιι
ιοπ, πππ ποππ ιοιποι· οιΤοπιιοι· ιιοιπ οιππιποπ Μπι οιπο Βοο
ιιοπ ππποοιιιιιι·ι νιπι·πο, οιιΒιοιοιι ιιιποπ πιο 'Ι'ιιοιποοιιο,

ποππ ποπ Μοιιηιοπιιιοπ ποιοι· ποιπ Ειπιιπππ νοπ οιιγπιτοπ
ποπ πππ τοπποιι·οπποπ 8πιιπιππποπ ποιπο Ροι·ιιο ιιπποι·ι,
ιιιποπ ποιιιιιοιιπππι ποι, ποππ πιι οιποτ πωιιο ιιιποπ Αι
ιιοιι ποποπ πιο, ποππ ποπ Μοιιιγιοπιιιοπ ποι ιπποι·ιιοιιοτ

νοι·πιιι·οιοιιππο ιπ ποπ Ριιοοπ ιπ ι·οπποιι·ιοι Ροι·ιπ οπι
ιιο.ιιοπ πι, νοιιοι· πιοπο πιοπ ποι Ι.πιιοπιιιιι ποιοι·ι πιοπ
ιιιιιιοπ.
Βοι Βοι·ιιοιιπιοιιιιπππο πιοεοπ πιοποπιιιοιιοπ Μοπιοπιοπ

ιιιιιιοπ θιπιιιππππ πππ πιιιιιοιι πιοιιιποιιοιπιιοιι ιιιποπ
Βοιππποπ πιο ιιοιιιιπο Βοπιππο ποοοιιοπ, πιιιπιιοιι ποππ
πιο Οοινοι›ο πππ ποιποπιιιοιι πιο Ζοιιοπ, οιπ πιο ιοιιοππιε
πιππ, πιιι οιιοι ΕιιοιΒιο ποι ιιιποπ ιπποπιοιιποιιποπ ποππ

οιιοπποπ ΒιποπποιιπΓιοπ ποπ ιιιποπ ππποιιιιιιιο Μοιιιγιοπ
πιοπ, ποπ ιιιι·οι· Βιιιπιοπο ποιιππιιοιι ιπι, ιπ οιπο ποοι·

ποιιοιπιιοιι ινοπιιςοι· ποιιιιπιιοιιο νοτιιιππππε πιιοιιππιοιι, πιο

πιοιιι πιοπ ποιοιι·ιιι πι, ππτ ποππ ιιππ Ε'ιιιιιπιιοιι ιιιποπ
πιοιππ οπο οπιι·οοιιι οπ οι·ιιο.ιιοιι, ποια, ππποπ πιοπ πιο
Ζοιιοπ Ζποι·πι πιιιππ, πππ πριιιοι προιοιιοι·ι πιοπ ποι Μιο
πιοι?ι ιιι ιιιποπ οπι, ιπποιπ οι πιο ιπ ιίοι·ποιιοπιοιιπ οιι

ιοΒοι·ι.
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8οπιιτ ΙιεΙτοτι Φο ΠοτιοτΙοεεεεοπ νοπ εεττ τεεεε
εεε ΒΙιτΙιοτι, Φο ποτ Απντεπεεεε εεε ΜοττιγΙοετιΙεε
εοεοπ ΜεΙεττε εε θτεπεο Ποεοε, εοΙιοπ ποτ τΙιοοτετιεοΙιοτ

Βοττεοπτειι€ ποτ Κι·ιτΠτ πιοτιτ 8ττετι; εεε οτε νετΙτοτοπ

_ιοεΙτοΙιοΒοτ1οιιτειι€, "πε τπεπ επ Φο Ππτετεεοτιππεοπ
νοιι Ι.ενετεπ*) τΙοε!ττ, ποτ τπε!ετιεΙττεειτοπ Τεετιοπ
εεε Γεπίτιιοπο ποτ νοε ΕΙιτΙιοτι τιοἰπι Μεπεοτιοπ Μπετ
Ποτι τ;εποτιοεοπ Βοεο ΜετΙιτΙοπιιΙεε ιιπτετ Φο Ι·Ιεπτ
Ιιτεοπτε πππ πετιοι πιο οἱπο ειπεπ” πετ ΡΙεετεοΦεπ ετ
Μεττ, ενεΙιτεπε Φο Κετιιο οιπιΒοτ ΒιετττστρετοΙιοπ Νοε
ποτ'ετΙιτιινετεεε. Αεεεοτεετε ἱετ ιοτ1οπιΚΙιπΠτοτ πο!τεπετ,
πεεε πει Ε'ετειιεε νοπ Βιιιτρτερετετοπ εετ ΡΙεετποΦοε- ενοποι ποε ΜοττηΙοπτιΙεε τε νοτιιιιιεετιε πετ Εεειτι
εοπτεποπτ εεττ! - Φοεο ειτε εεττ Εεεε Γεττιοπ, ινοτιτοπο
εεε Ρτοτοριεετπει, ππε τιοεοπεοτε Φο Κοτεο ποτ ττοιεεοτι

ΒΙετττϋτροτοτιοειετεπειν Νοε ντοτεοπ, εεε Φτοοτ Πιτ ειπε
τττοεεοτο Αϊτττιττετ εεε Μεττητοποτεε εε ποπ ττοιεεεε

ΒΙιιτΜτρετε!ιοπ εΙε εε ποπ ΡΙεειποΦοτι ετιττειιτ.
Με εοΙιο τετετ εε ποε ΠπτοτεεεεεεΒοε τ1τιοτ Φο
εοπττιετεεττ!Ιοεποντ?ιτττεπε ποε ΜετιιγΙεεΝεε πω, Φο
ΒΙιτΙιετι ειιεεπιτεοπ πιιτ Ι.ερριεεεπ^) εεεΠτΙιττο.
Πιοεο Αττιο1ττπτοτοεειττ ποτοπ πιοτιτ "εεε ποτ εετιτποτε
ετιΙΙοεεεε ΨιτΙτεπε ποε ΜιττεΙε - Φο Αετοτοε τεεειοπ
πιει εοΠιετ Ιτοιποπ κι” νετ επεοτοτι εοΙιτπετεετιιΙοεπεπ
ΜιττοΙπ οιπ, πε εε τεεεεεπι ππε ερετ ντιτΙττ; Με Βεπεο
Ιπτοτεεεο Φοεοτ ΠπτετεεεΙιεεΒ Ιιο8τ Πιτ πιιοτι τε ποτ Ετ
ΚΙετεπε, Φο Φο Αετοτειι ειιοτ ποπ Μοοπεπιεπιπε ποτ

ΨΗτ!τεπε ποε ΜετΙιγΙοποιειι 8οτιοπ.
Με ΜοττιγΙοπτιΙεπ πετ πιεσε ΕΙιτΙιετι εεε Βορρ
τεεπιι ειπε τιεεοιιτΙοτοΑττιπιτει ειπε Νετνεπεχετεπι, ειιά
εοεοτιτΙοτε εε εεε ΑιτοποχΙιπποτπ ποτ εοεεΠι!οπ εεε τεσ
τοττεοΙιεπ Νοτνεπ, ντοιοτιο Βοι Ειπττιπτεπε ποε ΜοτΙιττοπ
Εεεε Με ΒΙετ νοε 'Πιιοτοπ επτ”οττΦΒ'ιιε ττοτει·τιτπετάω;
πετπεοΙι εεπιπιπποτ Φοεο ειΠεεο Ε'εττιεπε ππε ετεττ τΙιτετ
τ.τοτοπεπτοεεΙιεεεειεε, ὶετοτιεινε ΚοτεεΙιοπ εετ”, Φο εετ”
τπεοπεπιεεΙιοτπ Ψεεε εεε ποπ Νετνεπ οεττοτπτ ιιιετποπ.
Πιοεο Βεειοπεπεεπ_πετ Α:τοποετιιιττετειιπι Μεττιετεπε!τιιι,
εεεετετποε πετ ποτ Ι.οτιτε νοε ποτ ΡεττιπετΙτοιτ εετ Ιο
τιοεπεπ 8επετεπε Φιτοτι ΑιιιΙιπρτερετετο πτιοτΙιεερτ, με
εεε Αετοτεπ Φο θτεεΦε8ε τετ Πιτο ρτεοττεο!ιετινετ·
οποτε επετ Φο εετιπιοτεεττΙΙοεπο ΨιτΙτεπε ποε ΜοτΙιγΙοπ
Εεεε Ιιοτπι ΜεεεοΙιοπ, τνοτιοι εΙε ειπε εποε νοε ποτ Ιεεο
Ιειτοπ Ποεεοε, τπσε!τοΙιοττνοιεο τιττΙιοτο ΑιιΠττετεπε ετιετ
Φο Ι.οεεΙτΙιετεριε πετ Οτειιπο εε ετΙιεΙτοπ. Ιε Ιετετοτοτ
ΒοειοΙιεπε τετ Φο Νεο πετ Αετοτοε ιτε Ρττπετρ εοιιτ ιπ
τετεεεεπτ εεττ εεεεοτετ πειτε, επετ εετ (Εεεε ιτιτοτ
ΠετοτεεοΙιετιεοτι εεττ Φο ΕτΜετεπε ποτ ΒοεεΙτετε ειπε
πετοΙιεεε τιιοτιτειπντεεπτ“τοι.
Ψνοτιπ ποτ ιΝοε εετ Εττοτεοτιεπε οιποτ ΟοΙΙιιΙεττΙιοτειιιε- πιο ε. Α. εποε Φο εοπεππτεπ Αετοτοιι εοεοπ -- ιπ
ποτ Αιιττιππεπε νοπ 8ετιετεεεεπ Ιιοετοτιτ, ττοΙοτιο πει ποτ

Βιεττιτιτπετττε ποε ΟτΒεπτετιιεε εποε τε ποπ ΖοΙΙοε εο
ετττπιτιτοτΟτεεπο εεΙεεοτε, τνεπε εε ειοτι πετεπι ΙιεπεοΙτ,
εοΙοτιο 8επετεεεοπ εεεεπτνεπΙοε, Φο ποτ ρεττιοΙοειεοτιοπ
Ζεετεεποπ Φοεοτ ΟτΒεπε ειπεπ εττπετιεεπ, Ιιοι!εεποπ Βιε
τΙεεε επί ειε εεεετιετι - εεε ε·οπε εεΦιετι Φο ΟοΠεΙετ
τιιοτειιιε τε Φοεοτ ΒοειοΙιεπε Φο ΡοΙΒο οιτιετ εροετττεοτιοε
Ετπε!ιτεπε ποτ ΖοΠοτι τετ, πο. εποε εετ εοΙοτιο Βιιπετεπ
εεε τνιτττΙιοτιεπί Φο ΖοΙΙοιι ε·ιτΙτοε Ιτόπποιι, ινεΙοτιο νοε
ειπεπ εοΙοετ εετεοποιετεοε νι·οτεοπ --εο τπεεε τπιιπ, τεστ
ποτ Μοιπεπε πεοΙι, εει εΠοπι Φοεοττι νοτοτετ πετειτ
τοοΙιεοε, οτι πιετι οε πει οιιιοτ εετινοπ Αεεντετι! ποτ ΖεΠο
σποτ ιιιιτ ειπεπ· 8οντεΙτεεειοπ ΠετοΙιττεπ!τεπε εε ττιιιπ τω.
Πι Φοεοτ ΗτπειοΙιτ τετ Φο ΕτΜει·ιιπε νοιι ΕΙιτ!ιοΙι
πεπ [.ορριτιο.πτι, ιιι ΒθΖΠΗ εετ εεε ΜοτΙιγΙοποιεε, ετι
εο!ιιτ ειιτιοετεεεοτ, πο. εε ειοτι οΙΤοπτιετ πεοτι ιτιτοτ Αε
ειοΙιτ πεποι πετ επι Φο ΒιΙΦιιι8 οιποτ πεΙϋεΙιοΙιοπ νοτ

τιιππειιε ετνιεετιεπ ποτε ΡοτοετοΙΐ πεπ ετπιεοπ Οοπιροπειι
τοπ ποτ Νοτνεεεεεετεπε ΙιεπεεΙτ, τνο!επο Φο οτιοπιιοετιο

:ι ΐοετοτε
πο τιιοΙοτειο,80. .Τεπιπιτ 1892.

τ . ε.

Ζπεεττιτπειιεοτεεπε εετ Νετνεπ ειιοεττ εεε τΙο.ιιετοτιεε
ττετΙοπ εοεπιοτεεττΙΙοεπ Φωτ. ννεπε Φοεο ΒτΙτΙετεεε
πειτε ποτε, εε ττιττεετο,ιτε ΗιιιοΠοΙτ επί Φο εοΙιεπρτοτο
τιοεοπτιοτοΑττιπιτετ εεε ΜεττιχΙοεπτεε εε ποε Νοτνεπ;

εοτεινεεΦε Φο εοἱιτπετεετιΙΙοιιτιοΨιτΚεεε τιιοτιτεετ «επ
ννει!εε», επεποτε ιειιποτ Φιτιο Απεπεπτπο ετττεττοτ ποτ
ποπ πεττετι. Ψοπε εεε ΜετΙιγΙοτιοΙεπ τΙιετεποΙιΙιοτι Φο
νοιι πεπ Αιιτοτοπ ΙιοΙιεερτοτο τιοεοπεοτο Ατττπιτε.τεε ποπ

Νοτνοπ ποπο ππε Πιτο Απειοτιτ νοπ ποτ ετιτ”επεεεεΙιτιοΙ
!οπ Ρεττιεπε ποτ ΙοτιοιιτΙοπ ΑποποχΙιπποτ ππε εετ επετε
τοπ Απτε8οτεε8 ποε ΜετΙιτΙεπε!εε τε Ε'οττιι νοε Κότε

οτιοπ ττοτιτιοπω, εε ιεπτεο εεε νοτεοΙιτνιπποε ποτ
ΒΦιτεοτεοτι ιιιοτιτ Ιεπεεεττι εεε ερετ, εοπεοττι εοΙιτιοΙΙ, εο
τοττ οιπττοτοπ. -Ατεο εποε τιιοτιπ ειιτιοτιτΦο ΕτΜετετι8
πετ Αιιτοτοπ πιοτιτ εε θιεπετεε ιτιτοτ ΒοποιετττΙιτιιπ8.
Μοιεο τΙιοοτοτιεοτιοπ ΠεΙιοτΙοεεεεοπ !τεπε τοπ πετώ
Φο Βεεε!τετο εισοτοτ Αττιοιτοπ νοπ ΟοιπεοτιιεΙ'°)
εττ1τεετι,Φοεοτ Γεω τιεοΙι ετπτπεΙιεοτ Ειετϋπτεπε Βατοπ
τοπο ετεεεοτοτ Βοεετι νοε ΜεττιγΙοετι1εε, εΙε ειο εε Πει!
ετνοειτοε Ιιειιετετ ιιιτοττΙοε,Με ΒΙετ νοε 'Ι'τιιοτοπ πιοπιεΙε
ποπ ΡεττιετοΙΤ ιιι πεπ τιετιρΙιοτοπ Νετνοε. Νεοτι ΑπετοΙιτ
Φεεεε Λετοτε, ποτ εεοΙι άεει ΒοιετιιοΙ νοε ΕΙιτΙιοΙι
εεε Ιοερρπιεεπ εεε ΜεττιγΙοποΕεε τιο!ιετε 8εΙιτποτε
ετιΠεετε πειτε Μοτιεοτιοπ ειιττεπετο, πετεΙιτ εετ νοτ1εετ
ποτ 8επειετΙιτετ εετ ειπει· τ'οτεπεοτεεε ποε ΒΙπτοετ εετ”

οιτιοτ ΜοττιετποεΙοπιπιειιτιοπ, Φο οτ ΦιτεΙι 8ροοττεΙεεε

Ιτεο ποε ΒΙετοε εει οιποτ Βοιπε νοπ 'Ι'Ιιτετοπ, πεποπ οτ

ΜεττιγΙεπεΙεε Με ΒΙιιτ οιπεοΠ1τιττ Ιιεττο. πεοτιντιοε.
Με Μπιτ ποτ Αττιειτοπ εετ Βοπεπετειι Αετοτοπ πετ
εεε εε ποτε 8οπΙιιεε εετε!ιττ, πεεε Φο Τπετεεο!ιοε, Φο
ποτ Ειπτετιτεεττ ποε ΜετΙιγΙεπε!εε ιιι Φο ιτιοΦοιειεετιο
Ρτειτὶε εε θιτεπτΙε εοΙοετ ενετεοπ, ιιποοπιπετ τε!εοΙι ειπε;
ππε ιοτετ πειτε τοπ τπιτ επειι εττ3εεοτετΒοετιπιττιτΙιειτιιο

Ιιεερτοπ, Φιεε Φο ποτε ΑιιΒε ειοΙιτΙιοτο Ρεττιεπε ποτ Ζε!
Ιοτι πετ Μοττιγ!οεπτεε οιπ Ζοιοτιεπ ιΙιτοτ εοπινοτοπ Ετ

Ιττεπιτεεε, Ηιτεε Απετοτποπε σποτ Πιτοε 'Ι"οποε τετ επι!

ιιππιοΒΙιετι Ιτεπε τπεε, ντοτιι€ετεπε ιιι Βοεπε εετ εεε-Μο
ττιγιοποιειε, ιειτ πετ νοπ ειιτιιοπ ππε τ.ορριπειιπ,
εετ Οιτεπε Πιι·ετ νοτειιοτιο εεε νοιι Ι.ιτοτετπτειιπεποπ,

επτεοετοΙΙτοπ 'Ι'τιοεο ποετοιπετιτπιποιι, πεεε Φο Ι.οτιτο νοιι

εετ ΠπτεττιΙιετΙτοιτ πετ Ιοτιοεποπ 8ετιετετιε ινιπετΙοετ εει.

Ππε πετιοτ πιεεε ειπε εεεοπ, άεει: εεε Ρτιπειρ ποτ ττιοτε

ρειιτιεοΙιοιι Αιιινοππεπε ποε ΜοτΙιττοιιτι!επ εετ ΜεΙετιε
-

ιτε 8ιππε νοπ ΕΙιτΙτοτι πω! Θιεττττιεεε ετιεο!ιιτ εποε

ετϋπεετ τετ. Πεπ επειι Βοτιοπ Φο ΝοεΙιετιτποτ νοιι ΕΙι τ
Η οτι πεπ θεττπιεπε Βοι ποτ ττιετεροετιεοΙιοε νοτ
νιτεπεεπ8 ποε Μοττιγ!επε!εε πει εΠεοτεοιποπ ππε ΙοοεΙοτι

ρετεειτοτοπ Κτεπιτεειτοπ νοπ πεπιεοΙτιοπ Ρτιτιοιρ εεε.

ΠοτιετΙιεερτ πετ ττιεπ ειοτι πιοτΙιοι επεοτιεπετ τιιπτοιεεοπ

Ιεεεεε εεε εε τετ πιετττ επτετετεεεεπτ τιιοπι€ετοπε οιπ
ΒοιεριεΙ ετιεεττΠιτοε, εεε ιτοΙοΙιοτε Μετ επ ετεοτιοτιὶετ,

πεεε Φο $ειιΙεεείοΙΒοτεπεοπ πιοτιτ εετ Οιτεπε νοπ 'Πιετ

εεοΙιοπ, εοπτΙοτε επτερτεοΙιοπε εετ εΠεοττιοιποτι$ττοτεεπε,

εοεεεεεοπ εετε!!ιτε, εειεεοτιτ πετάω.

5ο ειοΙιτ Πεπτονεττι"π."), ιπποτε ετ νοπ άεει Μο
οτιεπιειεεε ποτ ΨιτΙτεπε ποε ΜοττιγΙεπε!εε πει ΜεΙετιε
ερτιοΙιτ, τε εοιποτ οτετοπ Αττιοιτ εεε Βεπεο Ψεεοπ ποτ
Βοοτιε τε ετιιοτ τετ ππε 1.οτιοε ποτ ΡτεετεοΦοε επεττπετἱ

εεε ΑοπτΙοτεεε: εεε ΒΙετοε εΙε Νετιττιπποιι; τιεοΙι οιεειπ

.ΪεΙιτ τΙετεοεοε, τε ειιιοτ ειιποτοπ ΜιττΙιεΗεπε, ττεοτιττ οτ,

οΙιεο ιειτ οιπετιι ντ'οττ εοιποτ οτετοπ ΒτττΙετεπε εε ετ

ντετιποε, Φο επτειττοΙοετο Βιτιινιτ!τετιπ ποε ΜοττιγΙοετιΙεε
εετ Φο ΡΙοεπιοειοτι. Ποτ Ψεεεετι, επι @ποπ Ρτετε εεε

ΜεττιγΙοετιΙεπ εΙε τνιτττΙιοτιτνττΙτεετεεεΜιττοΙ ττοεοπ Με
Ιετἱε ετεοτιοιποπ επ Ιεεεεε, ειοΙιτ ειοΙι επειι πιο οιπ τοττιοτ
Ρετ1οτι πετοΙι εΙΙο νοε πεπ Αετοτοε επεοΠ1τιττοε Κτεπ

Ιτοεεεεετιιο!ιτεε. 8ο τετ εε τοοΙιτ ετιιττεεπτ, Με Πε
τιτοινεΙτι επείετιττ, πεεε εεε ΜιττοΙ επι εε ΜτΙτεετποτ
τετ, το οοεεοτ ποτ ΑΙΙΒοτεετιιεεετεπε εεε ΚτεπΙτεε, το

5)Βοετοτεπε πιοΙοειο 1890. π. 469 επι! 1891,τι. 801.' ε. Ο θεεετε Ιοττετε!τε1898 ε. 1894.



Μεπώ

ιιισιιιιι8οι· Με θι·οοιιιειιιιιε Μ.. Μιά πιο οι· Μιιοι· Με Μι··
8ιιιιειιΒο Βοειιιιοι ιιι οιιιοιιι Ρο.ΙΙ 2Μιι 'Ι'ιιοιι άιιιοιι Με
8οιιιιΒο ιν-ιάοι·ετοιιάεΚι·οίι άοε Ροιιοιιιοιι, πιο 'ΗιοιΙ Μι·οιι
άιο Βιοεεο ΖοιιΙ Μι· Κι·ιιιιιιιιοιτεοι·ι·οεοι· οι·ιιιιιτι. Ποιιοι
ιοι ιιιιοι·οεεο.ιιι, Μιεε__ιιοοιι ΑιιΒοιιο Με Αιιιοι·ε. Μι· Κι·ο.ιιιιο
ιιοιιιι Αιιετι·ιιι Με νοιιι ι“ιιιιιιο, οιιεΙοιοιι Με ιοοιιοιι, Με
πιο οΙ1οιιοιοι.οιι 'Εεεε οιιεΒοιιιιιτιο Βιιιιιιιιιοι·ειιοιιιιιιε άιο
Διιινοεοιιιιοιι. οιιιοι Βι·οοεοιι Ζειιιι νοιι ΡΙο.ειιιοάιοιι ιπι Βιιιι
ιιιιοιιιινιοει __- ο, κ

Αιιοιι ιιι Βοοιιο επι Μο Βοειε Με ιιιιιιι ειοιι ιιιοιιι·ιο.οιι
ίοι·ιτοιεεοιι Ιιιεεοιι; νοιι Με. 0,6 Μο άιο Ειιι·Ιιοιι'ε Με
Μο ΑιιιιιιιιΒοι· άοε Μοιιιγιοιιιιιοιι Με 3,0 ΒοειιοΒοιι, οιι

ιιοιιιιοιι οιιιιο ιιΙΙο εοιιιιάιισιιοιι νιίιι·ιιιιιι8οιι. . .

Νοειιάοιιι Μι άιο Μι· ιιιοιιιο ΜιιιιιοιιιιιιΒ ινοεοιιιΙιοιιοιι
Βιιιοιι Με άοι· Ιιιι:οι·οιιιι· ιιοερι·οοιιοιι Με, οοιιο Μι πι·
Βοι·Ιοιιιιιιι8 ιιιοιιιοι· Πιιιοτειιοιιιιιιεοιι ιιιιοι·. Ι)οιι ιιιιοΙιετοιι
Αιιετοεε Μου Με πιιι· οιιιο Μιιιιιοιιιιιιε νοιι Με!. Μ. Ι.
Αιοιιο.εειοιν") πιιι· Μεεε Μι· Αι·οοιιοιιιοιιιιιιάΙιιιιΒ άοε
ΒιιοΚιο.ΙΙιιοιιοι·ει, Μισο Μι· ποιοι· Αιιάοι·οιιι οιιοιι Με Μο

ιιιιιοιιιιιιιιι πιιτ ιιιιΕοιιΙιοιι ΒΜοιιι Ει·ι“οιε οιιςονιο.ιιάι. νιοτ

άοιι πιιι·.
Ιιιι ΗιιιιιΙιοΙι οιιιοιεοιιε οιι! άιο Πιιιιοει·ιιιιάοιιιοιι άοε

οιιοιι οι·ινο.ιιιιιοιι Ριιιιοιρε νοιι Ειιι·Ιιοιι Μιά θειι
ιιιο.ιιιι -- νιοιιιιιετοιιε ιιι Βοοιιο οιι! Με ΜοιιιγΙοιιιιΙο.ιι,
Μιά Μο ._ ιιοάοιιιοιιάο Βιιιινοι·ο.ιιάοι·ιιιιε (Οτι ιιιιιοιιιοι ),
οιιάοι·οι·εοιτεω άιο 8οιιννοι·ο Μι· Ιιιιοοιιοιι Βοι άοι· Ρο
Ι›ι·ιε ι·οοιιι·ι·οιιε ιιιιι.Μι· Νοι8Μιο πι· Ηοι·2Ιιιιιιιιιιιιε ιιιιά ω·
Μο Βιιιιπιιοιιο Ει·ιοΙ8ΙοειΒιιοιι Μι· ΜοιιιγΙοιιιιιοιιιιοιιο.ιιά
ΙΜιε Βοι 4 Βοοιιι·ιοιιειιι·ιιιιιιοιι ιιι άοι· Κιιιιιιι νοιι κα.
Ψ. Ν. 8ειι·οιιιιιιι, ινοιιοι ιπι θιοοοιιιιιοιι ιιιιεεοι·ει Μι
οινιιιιιεοιιτο Νοιιοιιιιιι·Ιιιιι€οιι οιιιιι·οιοιι"), οιιτεοιιΙοεε ιοι
"Με οιι Τιιιοι·οιι άιο ιΝιι·ιιιιιιε Με ΜοιιιγΙοιιιιιοιι ιιοιιει.ιι
οιι οι·ιοι·εοιιοιι. Πο Μι· άΜ·οιι Με ΕΞιιροι·ιιιιοιιι ιιιιά άΜ·οιι
Μο ιιιιιιιιιι.οιιιοι·ο Βοοιιο.οιιιιιιιι; οοιιιιιι·ιο Βοινοιε ιιιοιιιοι·

οιιοοιιιιιι·ιοιι Αιιειοιιτ Μπιτ Με Πιιιιιιιιιιοι·Κοιτ Με εοεΜι
άοιι Ρι·οιοριοεπιο άιιι·οιι Μοι.ιιγιοιιιιιοιι επι ινιοιιιιεει.οιι οι·

εοιιοιιιτ, ιιοΒιιιιιο Μι πιιτ άιοεοιιι Μπι.·
15ι1Πιιιι πππι οιιιοπι Γιτιοσιι Μπιτ ΜοιηιοοεωωοεωΕ ιιι
οιιιοι ΜοιιΒο ι

ιι Με Βοι·εο.ιεοοιι, νοιι άοι· οι· ειοιι Ιοιοιιι
οι·ιιοιι, εε ιιοιιιοι·ιει ιιιο.ιι ιιοι Βοοιιιι.οιιιιιιιι; Μι· Βιιιιοιι·οιι
ιιιιι.οιι ιι

ι

Μι· Βοιιινιιιιιιιιιοιιι οιιιινοάοι· Βοι· Κοιιιο Βοίοι·ιι
ι:οιι Βιιιιιώι·ροι·οιιοιι, οάοι· ιιιιι· μια νοι·οιιι:οιιο, Με Μιά
νοι·εοιιιιιιιάοιι; ιιιιιοοικοιιι·ι 8οινιιιιι·οιι οι·ϋεεοι·ο 1)οεοιι Μο
ι.ιιγιοιιιιιοιι Μο Μάειιοιιικοιι οιιιο ετϋεεοι·ο ΜοιιΒο Βοίο.ι·ιι
τοι· Βιιιιιι6ι·ροι·οιιοιι οιι ιιοοιιοοιιιοιι, ιιιιοι· Με Μιιιι ιει
ιιιι·ο Με ιιιι νοι·ΒΙοιοιι πιιτ άοιι ιιιι8οιο.ι·ιιιοιι οιιιεεοι·ετ
Μιιι_οάοιιιοιιά. ΙΜ ιοι ινιοιιιιΒ ιιι ιιοιιιοι·Κοιι, Μεε ιιι Μπι
οιιιοτι Με ιπι ο.ιιάοι·οιι Ε'οιιο νοιιι Μοιιιοιιτ. Μι· ειιιιοιιιο.
ιιοιι Βιιινοι·ιοιιιιιιιε άοε Μοι:ιιγΙοιιιιιοιι Με ειιιιι Ει·εοιιοιιιοιι

Μι· ιιι; Βιιιτειι·οιιι εοιιινιιιιιιιοιιάοιι Βοίοι·ιιιοιι Κάι·ροι·οιιοιι
οιιιο ιιιοιιι· οΜτ ννοιιι€οι· ιιοιι·οοιιιιιοιιο Ζοιτ νοι·8οιιι, ιιιοιιι

ιιοοιιι€οι· Με οιιιο ιιιιιιιο ΒιιΜιάο. Πιι·οιιι Βτεοιιοιιιοιι ιπι

Βιιιιι εοΜ οιιιο νοι·ιοιιοεοιιιιιιι€ άοι· θιι·οιιΙοτιοιι νοιιιιιι,
άιο οιιιιιιιιΒιο ιει νοιι-οποτ Αιιεοιιινο.οιιιιιιθ Μι· Ηοι·πιιιι

ιιΒιιοιτ ιιιιά οιιιοι· ιιοάοιιτοιιάοιι νοι·ιιιιιιάοι·ιιιιΒ Μι· Ζειιιι

Μι· Ηοποοιιιι·οοιιοιιοιι. ΑΙΙοε Με ερι·ιοιιι ΜΜΜ, πιο
ιιοι·ιιιιιοιιι€ Με Μάι Ψιάοιετοιιά 1οιετοι ιιοι άοι· Υοι·ιιιοι
ΜΒιιιιΒ εοιιιοι· Κάι·ροι·οιιοιι Βοοοιι Με Ειιιάι·ιιι€οιι άοε Μο
ιιιγΙοιιιιΙοιι; οι·ει; Μιιιι πιο οιιιο Πιτ Με ΑιιΒο νοιιι·
ιιοιιιιιιιοι·ο Ε'ιιι·ιιιιιιο οιιιιεοι· νοιι ιιιιιοιι επι”, ινοιιιι άιο οιι

άοι·οιι θι·Βιιιιο ιιοάοΜοιιά Βοιιο.άοιι οοιιιι.οιι ιιο.ιιοιι, νιοιιιι
ο. Β. Με Ποιο ιιιιι· 6-6 εοιιιιιο.οιιο 8οιιιιιΒο ιιι Μι· Μι
ιιιιι:ο ιιιο.οιιι.
Ποεεοιιιο ιιοοιιει.οιιιοι ιιιο.ιι οιι νιίοι·ιιιιιιιιτοι·ιι. Ψοιιιι ιιιιιιι
οιιιοιιι Κε.ιιιιιοιιοιι ιιι Με ροι·ιριιοι·ο ΒιιΜ Μι 8οιιοιιιιοΙ
οι·ι.οι·ιο ο. Β. οιιιο Ιοιο.Ιο Ι)οειε Μοιιιγιοιιιιιιιιι οιιιερι·ιτει,
ιιο οιιιοιι ιιιοιι οι·ει; ιιΜιιιιιοιιιο.ι· νοι· Μπι 'Ι'οάο οιπο Μι

ιιοάοιιιοιιάο Με Ιοιοιιι ιιιά.ιιΙιοιι 8οι”Μιιιοι· ινοιεεοι· ΒΙΜ

8&Μοιιο.τεεοιιι·ιΐι:
Μι· οοιτοοιιϋεειεοιιοιι Μοάιοιιι, Ρωτάει·

Ι .

Η Βι·. Ν. Ν_ο ι ο άι ον, Αι·ιιοιιοιι Μι· ΘοεοΠεοιιοϊτ ι·ιιεειοοιιοι·
Αοι·πο ιιι δε. Ροιοι·ειιιιι·ε 1897.

-ω--___- -_ -- __- -

Μι·ροι·οιιοιι. Βιιιο Β.οιιιο νοιι πιιι· ιιι άιοεοι·Β.ιοιιιιιιιο
οιιΒοειοιιιοι· Υοτειιοιιο ιιοινοιεοιι εοΜ ωοιιοιιοε,άεεε Με
ΜοτιιγΙοιιιιιοιι Βοειιιιάοε Ρι·οιοριεειιιο. ιιιιιιιι τοκοι.. π
Ψοε άιο.·ιιιειοιοΒιεοιιοιι νοι·ιιιιάοι·ιιιιμοιι ιι

ι

άοιι ·Ειοινο
ιιοιι Μιά 0ι·οοιιοιι Μι· Κοιιιιιοιιοιι ιιοιι·ιιιι, εε Μαιο Μι
8οιιοτιοι· πιιι·. Μο 0ι·ιιρρονοιι νοι·ειιοιιοιι ιιοτιιιιιοιι, νιοΙοιιο
'Γιιιοι·ο ιιοιιιιιι, ·άοιιοιι μοι· οε ΜοιιιγΙοιιιιιοιι ιιι εοιοιιοιι
Βοεοιι νοι·οιιι·οιοιιι ινιιι·άο, πιο ειο, επί άοε-..Κιιι·ροι·οο
εκει ιιοι·οοιιιιοιο Μπι Αιοοιιοιάοεοιι οιιιερι·οοιιοιι, ιινοιιοι
άιο νοι·οιιτοιοιιιιιιο νοτιιιιιιιιιεειιιοεειε Ιοιιεο Ζοιι. ιΟ--20
Τομ Γοι·ιΒοεοι;οι ιινιιι·άο, ινιο Βοι άοι· Βοιιιιιιάιιιιιο νοιι
Ιιτοιιικοιι Μοιιεοιιοιι.

Οιοιιι ιιιιιιι Με Κοιιιιιοιιοιι 20 Το.88 “πιο Μοτιιγιοιι
Μου - ινοιιοι ειε Με 10 ρθι. άοε ο.ιιιειιιΒιιοιιοιι Κϋι·ροι·
εοινιοιιιοε οιιιιιιιεεοιι - επι ιοι Με οι·ειο, Με Βοι Μι·
8οοιιωι άοι· άιιι·οιι Βιιοιι ιιι Με νοι·ιοιι€οι·ιο ΜΜΜ Βο
ιοάτοιοιι Τιιιοι·ο άιο Αιιιιιιοι·ιιεοιιιιιοιι. επι ειοιι οιοιιι.--
οιιιο Αιιεοιιιιιιιιιιιε νοιι Ποιοι, ιοιοιιι Μου 8οιΜΜοι Πάε
ειΒιιοιτ ιιι οΙΙοιι ΗΜιιοιι: Αεοιιοε, Ηχάι·οιιιοι·οιι, Πιάτο
ροι·ιοοι·άιΜιι, οιιιο Βι·ινοιι.οι·ιιιι8 Με Οοιιιι·ιιιοιιιιοιε Με
ΒιιοΙιοιιιιιιιιιιε άιιι·οιι Αιιειιιιιιιιιιιιι8 οιιιοι· οιιοιιεο εοίοι·ιιιοιι
ΡιάεειΒιιοιι:, Ηγάι·ορε άοι· Ηιιιιι·οιιτι·ιΚοι Μιά Οοάοπι Μι·
Ηιι·ιιε·ιιιιειοιιο ιιιιοι·ιιοιιιιι.
Βιιιιιι ίο.ιιά Μι ιιι άιοεοιι ΡΜΙοιι ιιιιιιιοι· οιιιο ειοιιιιιοι·ο
ΒοιιιιοιιΒιιιι,ι,ι;νοιι ιιιιιιιοι· Γιιι·ιιιιιιΒ πιιι· ιιοι·ιιιεΙοιι πω»
οιιιιΒοι θι·οοιιο; ιιοεοιιάοι·ε άοιιιιιοιι νιο.ι·οιι οποιοι: Μο
Σώοι· ιιιι νοι·ιοιιι Μι· ΟοιιοιιοΜιοο, ιιιιά ιιοεοιιάοιε άιο
Νιοτοιι, άιο ΒΙοιοιιεοπι οιιιο ιιιιιιειιιοιιο Ιιιιοοιιοιι Μι·
Πειι·ιιοοιιιιιοιιοιι πιιτ ΜοιιιγιοιιιιΙο.ιι άοι·ειοΠιοιι. Βιο Ποτά
ιιΙοεο Μιά Θιοιιοιιιιιο.εο ινο.ι·οιι πιιτ Μου Βοιιιι·ιιιοπι Ιιιιιιιιτ

ΜΜΜ. Βοε Ηοι·2 νιοτ οι·ινοιτοι·ι:; Με Βιιιι, Με Με Με
ει·οεεοιι Οοιιιεεοιι οιιεειι·άιιιιο, οιιοοοιο.άοιιιιι.ι·ιιοιι, άιιιιιι
Μιεει8, ιιιιι8ειιιιι Βοι·ιιιιιοιιά. Ιιι Ρι·ιιροι·ιιιοιι νοιι οπο
εοιιοιιιοιιι Ι.οιιοι- Μιά. Νιοι·οιι8οινοιιο ινοι·οιι Μο Ζοιιοιι
ιάοο.ι ΒΙοιοιιιιιιιεειο 2οι·ιιιιιιιιιιοΙι 8οι”ϋ.ι·ιιι.
Βιο Πιιιοι·ειιοιιιιιιο Με Μπι Ηοι·οοιι οιιιιιοιιιιιιοιιοιι Βιο
ιοε 2οιοι.οιιιιιιιιοιιο νοτιι.ιιάοι·ιιιιοοιι Με Με Βιιιι, »νοι
οιιοε ιιιιι Γιο. Ι. οιπο νοιιο. οοιιιιο.Ιιε Μι· Ι.οιιοι· ιιιιιιιιιτ,
πιο ιιιοιι οινιεοιιοιι νοι·ιιιιάοι·ιοιι, εοιιννοοιι Βοίο.ι·ιιιοιι ι·οιιιοιι
Βιιιιιι6ι·ροι·οιιοιι, Μο πιο Βοάιιοιιοιι, 2Μιι ·ι·ιιοιι νει·
εοιινιοτιιιιιοιι Μιά ιιι ιιοιιιοΒοιιο ΚιιΒοιιι Μιά Ιιοιιιοδοιιο
Μο.εεοιι ιιιιι€οινοιιάοΙτ ειιιά, εοΙοιιο Κ6ι·ροι·οιιοιι ειοιιι,
ννοιοιιο ιιιοιιι· οάοι· ινοιιιΒοι· Με ιιοιιιιοΙο θιοει:ιιιι οιιιιιιιοιι
ιιιιιιοιι Μιά Βιιι πιιτ Βοειιι 8οιιιι·ιιι ειιιά.

Ι)ιο ιιιι·οιι Ε'οΙΒοιι ιιοοιι ινιοιιιι€ειοιι νοι·ά.ιιάοι·ιιιιοοιι οι·
ιοιάοι Με Βιιιι; οε ινιι·ά ιιιοτιιο.ιιιοΒιοιιιιιιειι·ι, Μάιιι·οιι
Μιά εοιιιο Ριιιιοιιοιι οοετϋι·ι, εε ιιοιιιιιιι οΜιι Βιιιιοιετοιΐ
ιιΜιοοι· Με θι·Βο.ιιιειιιιιε, οιι! Μιι Με ιιιοιετοιι ρι·ιιιιιιι·οιι
θι·Βιιιινοι·ιιιιάοιιιιιοοιι, ιιι Ε'οι·πι νοι·εοιιιοάοιιοι· Ροι·ιιιοιιάοι·

Βοοοιιοιο.ιιοιι -- ροι·οιιοιιγιιιοιοεοι·, ιιγειιιιιοι·. ι“οιι:ιεοι·-Πο
8οιιοι·οιιοιι

-- ειοιι οιιι·ιιοΜάιιι·οιι ιιιεεοιι. Ροι·ιιΙιοΙ 8οιιοιι
οιιιοιιιιάιιοιιο Υοι·οιιάοι·ιιιιθοιι, άιο ιιοεοιιάοτε άοιιιιιοιι ιιι
άοιι Νιοι·οιι οιιεοορι·ιιΒι ειιιά. .

Βιο Αοιιάοι·ιιιιο Μι· ΖιιεοιιιιιιοιιεοιοιιιιΒ άοε Βιιιτοε πιιτ

νοι·ιιιιάοι·ιιιι8οιι Μι· θοιιιεεινιιιιάο ιιοι·νοι· Μιά πιο” ιιι
?ειεε νοιι Βοεοιιοι·οιιοιι Με Ηοι·οιιιιιειιοΙε Μιά Μι· Ποτο
ΒιιιιιιΙιοιι πιτ Βοιιινιιοιιιιιιο Μι· Ηοι·οιιιιιιιΒιιοιι; Μάιιι·οιι
ινιι·ά Μο ΒιιάΜιε νοιι Βιοιιιιιιοοιι ιιοΓάι·άοι·ι, εε ιιιιΜιι
ειοιι ινο.ιιάειιιιιάι8ο Τιιι·οιιιιιοιι Μιά νοΙΙειιιιιάιΒο νοτ

ειοριιιιιΒ άοι· νοιιοιι άΜ·οιι Τιιι·οιιιιιοιι πιιτ οιιοιι Ροιιιιοιι
Μι· άιοΜε ιιιι·οιιιιιοειι·ιοιι νοιιοιι ιιοιιοοιιιιοι·ιοιι θιοιι·οιιο.Πιο
εοιιιοιι Πι·εο.οιιοιι ιιοννιι·ιιοιι Με οιιοιι οιινιιιιιιιοιι ιιγάι·οιιι·
εοιιοιι Αιιεοιιιιιιιιιιιοοιι ιιι άοιι ι”ι·οιοιιΚϋι·ροι·ιι6ιιιοιι. ΕιιιιΒο
Τιιι·οιιιοοιι ιιοΒιιιιιιοιι εοΙιοιι οιι Ι,οιιοοιιοιι Με οιι οι·οοιιι
ειι·οιι - οι. ΜΒ. ΙΙ., Με ιιοοιι οιιιοιιι ιιιετοιο8ιεοιιοιι Ριο
ριιτει. Μι· Ιιοιιοι· 8οοοιοιιιιοι ιετ.
Κοιιιιιοιιοιι, Μο 10-12 'ΗΜ ΜοιιιγιοιιιιΙοιι οι·ιιιιιιοιι
Μιτου, Βοοοιι ιιιιιιιιοιιο νοι·ιιιιάοι·ιιιιΒοιι ιιιι·οι· θιοινοιιο
Μιά 0ι·Βο.ιιο, ιιοιιιι·ιιοιι εοιινι·οοιιοι· ιιιιει.ιορτο.ει; εο ι”οιιιιοιι
ε. Β. άιο 'Πιι·οιιιιιοεοιι, Με ιιγάι·οριεοιιοιι ΑιιεειιιιιιιιιιιιΒοιι.
Βοι 8-4 Τομ Γοτι:οοεοι.οιοι· νοτιιιιίοΙΒιιιι€ νοιι ΜΜΜ
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!οππ!οιι ποιποτιιιοιποπ οιπο ;ΒΜπιπτπιιπε ποτ ιπι ιπ!ιπ!ι
ποτ-1ιπ!!οπ-«-πππ Ηπτππ!ο.εο, πππ ·εοπτοεοιιιτοοπ επιεμ
ρτοει ιπ ω! Ηπτποππο.!οποπ πππ Νιοτοπποο!ιοπ. πιο
πιτοιΓρτπροτπιοΒιιποπ ιπιιπο Β!ππΕπτπιιπ8 ποτ Ζο!!οπ. Απι

Β!πιπτιιππτοιοπ πιπ ιπππ ποτ' οιπιεο ινοπιπο τσιιιο Βιιιι-,
ι€6τροτο!ιοπ !οιοπι ποοιιο!!οπ .πππ εοπντποποτ ππι Εοειπ

ποιιιτπι. Αιτορ!ιιεπιιο ,Ετεοποιπππποπ ιπ Εστω ιοιοπιοτ
ιτιιποτ $οπιτο!ιππιτ ιιτιοεοπ ποτ πιο Νιοτοπ πππ πιο πο
ποτ ω.
ΒοτΚιιτπο ντοΒοιι "πιο πιπ πιοπι°ιππποτ πο! πιο Βο
εοπτοιπιιπ8 ποτ νοτιι.πποτππποπ ιπ ποπ οιππο!ποπ Οτ88,ποπ

οιπεοποπ. Ιππ_ !οπο 8 Ζοιοππιιπποπ νοπ πιειο!οΒιο,οποπ
Ρτιιιιο.τοιοπ ποι, πιο ποπι!ιοιιοτ Με πιοπο πιο Ρτοποεεο
Μ π!ιοπ Οτποποπ οπο.τποιοτιειτοπ. Βιιιοπο ποτ π·ιοο!ι

ποτοιιεεοεοππιιιοποπ Οτποπο νπτποπ Μ Μιι!!οτ'εοποτ
Ρ!ιιεειις!ιοιι οπο. οπππι!ιιΒο Ηιιτιιιππ ιιι Αιοοπο!_ Εμ·
επιι!πεε Μ θοΙ!οιπιπ, Ριιτπιιππ πιιι Ηειιπο.ιοιηΙιπ- πππ
Βοειπ.

ΡΜ. !. ειο!!ι ποε Ρτπροτπι οιποτ Κππιποποπ!οποτ (νοτ
ετπεεοτπππ 870) ποτ. Ποε 'Ι'ιιιοτ ιιο.ιιο 20 Τομ πιππ
0,0ιι ρτο πιο ΜοιπχΙοππΙο.ιι πο!ιοιπιποπ._ Βιο νοπο. σοπ
ιτιιι!ιε ιει ειπτ!ι οτννοιιοτι πππ ππι;οιιι!!ι πιιι πιππ 'Ι'ιιοι!
ποτιιιο! ποιοτιπιοπ πππ ποτιππ! ιπιι Εοειπ ποι'ο.τπιοπ Β!ιιι

!ιοτροτοποπ (ποι τ), Μπι Τιιοι! ειππ πιο Βιιιι!πιτροτοποπ
Μ !ιοιποποπο ΚιιΒο!π (ποι τ

')

νοτιππππο!ι οποτιπ ποιπο
ποπο Μοεεοπ 2πεπιπιποπεοιιοεεοπ (ο), πιο εοπινοο!ι τοεει

εοιιιτπι ειππ, ! - ιει οιπ Ι.οπ!‹οογι, π - ποποποτιτιο
ποποτπο!!οπ. .

Ιιι πιε. ΙΙ. (νοτπτ. 870), ππε ποτ 1.οποτ ποεεο!ποπ
Κειιιιποποπε, ειοιιι πιππ οιπο Οοπιτπινοπο, πιιι οιιιοιπ ποι
!ιοπποιιοπ ειοιι οτποπιειτοπποπ 'Ι'Ιιτοιπππε ππποιιι!!ι, πιπ
πιο πιοπο ιιπποι πω! Οοποιπ (πο), πιο !ιοποτπο!!οπ Μ ποτ
ΠιπΒοπππ8 ποτ νοπο ποιποπ νοτεοπιοποπο θτο.πο ποτ ιτπ
ποπ 8οιιννοι!πιιπ (οι) πιο ποτ Οοοππ!πιιοπεποπτοεο (π).
Με ΕΙπποιποι ποτ Οπρι!!ειτοπ ιει ποινποιιοτι. Υιο!ο Κοτπο
ποτ Ι.οποτπο!!οπ ειππ ποποπιοππ νοτπτοεεοτι. _Βοι ι ειοπι
ιπο.π οιπο ιπιτο.!οπιι!ο.το 1ιιιιιιι·ο.ιιοπ ππι τιιπποπ Βιο

πιοπιοπ.

ΡΜ. Π!. (νοτετ. 185) ειοπιιπι νοπ ποτ Ι.ιιππο οιποε
Κιιπιποποπε, ππε 20 Το.,ο,ιοπιο 0,04 ιιτο πιο Μοιπγιοπ>
πιππ ποποιπιποπ πιιιιο. νοτ ο!!οπι πιο!ιοπ πιο νοποπ πιο
Αιιιτποτιιεπιπ!τοιι ππι οιππ, νοπ ποιιοπ 6 ιτπ Ωποτ80ππιιι

ποιτοποπ ειππ πιο πππ ιιι), οιπο οιιοτ ππτοπεοππιιιοπο
(ιιι) πππ οιπο !ιιπ€ε νοτ!οπιοππο(ν) πιππ πιει οιιοεοιι!ιοεε

!ιοπ ιπιι ινοιεεοπ Βιιιι!πιτροτοποπ νοι!ποριτοριι. Ε'πει ππε

επππο (ιοειοπιειο!π π
;

πιιι οιιιτονπειτιοιπ Β!ιιι ππποιιι!!ι
(ππι, Μ), ποιιι!ιοπ ειοιιι ιπππ ποτ 3 Α!νοο!οπ (π, ει, οι)
πιοεοποπιο!!ειπιι τοιιιοπ Βιιιι!επτροτοποπ πππ ποεοποιπιτ
ιοπι Α!νοο!πτοριιιιο! Βοιιι!!ι νειππ. Πο.ε Ι.ιιτποπ οιποε

εοπτιιπ ππτοιιεοππιιιοποπ Βτοποππε (πτ) ιε
ι

πποπ πωπω
πππ ποεπιιο.ιπιτιοπι Εριιιιο! Βοιιι!!ι..

πιο. ιν (ι·θιέι-, 320) Με ποτ.Ι.ιιππο ποεεο!ποπ Κο.πιπ
οιιοπε πιο ιτπ νοτιποπ Ρτιιρο.τοι, ειο!!ι τ

ι.
,

Α!νοο!οπ ποτ

0,9, 8, ποιο ππι ειτποιιιτ!οεοιπ πιω ποίιι!!ι οιππ,
Μ ποιπ ποτειτοπι ειο!ι ποεοπιιιιιιτιο Βριιιιο!ιοπ Μ πτοεεοπ

πιοπποπ πππ οποπεο πιο Μ Ριπ.Ι νοτιιπποτιο τοπιο Βιιιι
ιεϋτροτοποππιπποπ.

- ι

Πιο. Υ 'Μπι. ι35) ειο!!ι πιο Νιοτο οιποε Κιιπιποιιοπε
ποτ, ππε 12 'Ι"πεο πιππ 0,08 ιιτο πιο Μοιιιγ!οππ!ο.ιι οτ

πιιιιοπ !ιο.ιιο. πιππ ειο!ιι οιιιιΒο Ηο.τποπππ.!οποπ, νοπποποπ
οιπε (ο) ιιιιοτ ππτοπεοππιιιοπιει. 1388 Βιιιι!ιο! Μι π

. 'Η.

ποεπποπιιτι πιππ· !ιοπι ιτοι ιπι Ι.πιποπ Μ οιποπι ειτοοιπτ
!οεοπ, !πιτπιποπ Ιπποιι (ο'. ο', ο"'); οιπ Οππιι!οποπ ιει

πο” ποε Εριιποιε ποτοιιπι πππ Μ εοιποιπ Ι.ιιιποπ, πνι
εοποπποτ Μοιππτοπο. ρτοπτιπ ειοπι πιππ επτπιοιιιε (ο"");

ππειιπ Ζπεπιππιοππο.πε ιπιι ποτ Μοιππτειπο. ρτοιιτιπ Βο
π!ιοποπο Βιιιιπο! Μι !ιοιιριειιοιι!ιοπ ποιππιτιιιιπ νοτιιπποτι,

οιπιπο Ζοι!οπ ειππ ·ετοπικοτπιπ (ο'). Αιιεεοτποιπ ειοιιι πιππ:

ι οιπο.ινοπο, (ν), Ματια οτιιτοιιοτιμιιππ ππι οιποτ ετοεεοπ
Αππιιιι! Ενοπ Βιιιι!πιτροτοιιοιι, ππτιιπιοτ ο.ιιοιινιο!οπ ινοιεεοπ,

νοι!ποειοριι; οιπο Ατιοτιο (ο), ιοτποτ Βιιιιοιιιτονοεπιο (π)
πππ τοιοπ!ιοιιο Ιππ!ιτπιιοπ ιπιι!πιππ!ιοιποπ Β!οιποπιοιι (ι)
2ντιεοιιοπ ποπ Βοποππιοπ1Τ!ιοιιοπποτ Ζοιοππιιππ. Ιπποτ
πο.!π ποε Οτο.ππ!πιιοπεποποποε !ιοει ππε οποπ

'
οτινιιππιο

πιιοτπιιτοπεοππιιιοπο Ηο.τποειπιι!οποπ (ο).

ΡΜ. Ή, νοιπ νοτιποπ Ρτιιροτοι, ποιοι ποι ειιιτ!ιοτοτ
νοτ,πτπεεοτιιππ 2 ποιπισττπιπ νοτοπποτιο Ζο!!οπ (τι) πππ
οιπο Ιπιτπιπ οπιιιτιοιο (ετ).

πιο. ν1ι (νοτοτ. 370) νοπ ποτεο!ποπ Νιοτο, ποιΒι 2

πιει νο!!ειιιππιΒ νοπ Εριιπο! οπιπ!πεειο Ηοτποοπιι!οποπ.
ιτπ !ιπ!ιοπ Οππιι!οποπ !ιοπι Γτοι οιπ !ηο.!ιποτ Ογ!ιπποτ (οι)
τπιι οιπποειτοπιοπ τοιιιοπ Βιιιι!επτροτο!ιοπ (τ) πππ οιποτ

Βριιιιο!πο!!ο (οιι). -Ι)πεΙ.ιι πιοπ ποε τι-ιο!ιιοπΟο.πιι!ο!ιοπο-
ποεεοπ Βριιιιο! ο.ππο!πει ιει έ ιει ιοει ο!!οιπ πιπ τοιιιοπ
ΒΙπιππτροτο!ιοπ ππποιιι!!ι, πιο ειπ οιποτ Βιοι!ο οιπ ογ!ιπ
ποτιπτιπιποε Οοππ!οτποτπι πι!ποπ (τ'); ο.π νοτεοπιοποποπ
Βιο!!οπ ειππ ππιοτ ποπ νοτιιπποτιοπ τοιποπ ΒΙπιιπιτροτ
οποπ νοτιιπποτιο Βιιιιπο!πο!!οπ Ζοτειτοπι.

Γιο. νιιι (νοτ,πτ. (525) ειπιππιι νοιιι Ρτιιροτπι ποε
Ηοτποπε οιποει(ο.πιποποπε, ποε !2 Το.το πιππ 0,06 πιο
πιο Μοιιιγ!οππ!π.ιι πο!ιοιπιποπ !ιοιιο. Πιο Ζοιοιιπιιππ ειο!!ι
οιπ πιιιοιππιιεοποε Ηοτπεππε!ιοπ πω. Ιπ !τοιποτ οιππιποπ
ποτ 4 Νοτνοππο!!οπ (ο, π

, ο
,

π
) ειοπι ·ιπο.π οιπ Κοτπ

Ιπιτροτοιιοπ; πιο Κοτπο ειππ εο!ιινποπ οιοπιτπι, πισιιιεοπο.τί
οοπιοιιτιτι, ιπ οιποτ Ζο!!ο (π) ειοιιι πιππ Βοτ!ιοιποιι Κοτπ.
Ειπε Ρτοιορ!πειππ ποτ Ζο!!οπ ποιοι οιποπ ιιοποπ (πιο
ιτιιποτ 8οιιινο!!ππε ιπιι ποπι 0!ιο.ι·ο!αιοτ ποτ ΟοπΒιιΙοιιοπεἔ
πιοιπιποτριιοεο, ποεοπποτε ιπ οιποτ .Ζο!!ο, ποτοπ Ρτοιο

ριο.ειπο. Μ οιππο!πο 8οπο!!οπ ποτιπ!!ι (π). !)πε (Ξει.π8!ιοπ
ιει πιπ θτοπιι!οιιοποιο!!οπ (ι

) ιπιι!ιτιτι, ιπο!οπο ειο!!ιιτοιεο
:πιππ ιπ ποτ Οπρεο! (ο) πππ οποπεο ι:π Ρτοιορ!οεπιο
ποτ πιπειιιτ!τειοπ νοτιιπποτιοπ Νοτνοππο!ιο (π) ιπι εοποπ
ειππ. :Βοι οιποτ ποτ Ζοι!οπ κι ω” ιιοτιοοι!π!ιιτο Βιιπιπ
τοτ,ι.ττϋεεοτι(ο). Π

ο . π.

Μιι πιοεοτ !ειιτποπ Ι.!ιοτοιιιτπποτειοπι πππ ποιο Ηιππ·οιε
ππι πιο ινοεοπι!ιοποτοπ 8οιιοπ τποΜοτ ΠπιοτεποιιππΒοπ
εοιι!ιοεεο ιοπ πιοιπο Μιι.ιιιοι!ιιππ. Ζπιπ $οπ!πεε πι!! πιπ
ποοιι πιοιπο Αιιειοιιι ιιποτ ππε Μοι!ιγ!οππ!ο.π :Με πωπω'ι
ιο! πιιεορτοοποπ.

"ι ι

Βιο νοτοπποτιιπποπ ιπ ποπ θιοινοποπ πππ Οτεο.ποπ εο
ειιπποι· 'Τιιιοτο ιιιιιοτ ποιπ ι?.ιπι!ιιεε νοπ Ατπποιποεοπ ποε

Μοιππ!οππ!οπειιιπ Μοτο Οοπιτοιππιοπιοτοπ ιποεοπ εοιπο

ΑπινοππππΒ ποιιπ !ετο.π!ιοπ Μοπεοποπ Μ ποπ Μοπποπ πππ
ιιπ νοτΙοιιίο ποτ Ζοιι, πιο οε ιιιειοιπ νοτοτπποι πιιτπο.
ΒοτιιοιτειοιιιιΒι ιποπ ο.ιιοπ πιιτ πιο ινοπιποτ ππο.π8οποπ
ιποιι, ω” οποτ πιιιιιι€ειοπ Νοποπιτιτ!ιιιπποπ, π8.ιπ!ι·ιιι Ετ
πτοοποπ πππ πωπω!. εονιιιο πιο εοεπεπΒοπ ποιιιτ!ιοιιο
Ε'ο!Βο ποτ Ειπνοτιοιπππε ποε Μοιπγ!οππ!οπ ιπ ποπ ΟτΒο.
πιειππε - ποπ π!οιιοπ Ηπτπ_ πππ ειοπι ιπιιπ πιο εο!οιιο
Κτοπιιο ιπιι ιιιτοτ επιιποπ Ππιποπιιπε πιππ νοτοοιιιππιπι
οιππ, επ !πι.ππ τποπ ο.ιιοπ ποιπ !πιτποτπο.ιιοτπποπ 0οπτπποπ
ποε !ιιιιιο!εΚοιποπ θοεοπιπποΚ ειπποινιπποπ.

Βοπ!‹ι ιποπ οππ!ιο!ι οιι πιο Ειπποποε πυι“Βοπιιπιιοπ

εοιιινοτοπ Οοιπρ!ιοοιιοποπ, πιο νοπ νιο!οπ Αιιιοτοπ ο.ποπ
ποιοι θιοπτοιιο!ι !ποιποτ Βοεοπ ποοποοπιοι ντοτποπ ειππ,

πππ ποπ!τι πιππ ππτοπ, ποεε πιο!ιι οιπ οιππιποτ ππι πο
εοπτιοποπ πι, πιο ποε Μοιιιγ!οππιοπ ιιιοπι πιιτ οιπο. ιο

ποπετοιιοππποπιτπι εππποτπ οιιοπ πιιτ πιο Οοειιππποιι
ποποτππ ιτιοποτ !ιοτποειο!!ι ιιιιιιο, επ οι" ιο!ι, ιιπποει.οπιοι
ποτ πιιινοι!οπ ποιιπιιριοιοπ 8ι1πειιΒοπ Β.οεπιιπιο πιοποιπι,
ππε Μοιπγ!οππ!πιι :οι οιπ 8πιιπ πιιιπ!οεοε Ατπποιιπιιιο! Μι
ππ!ιοπ.

`

.ειπε η' ιι πι



214

Ρι·ετοΙιεΙΙε εεε νετε1εε Μ. ΡετετεΒιιτεετ Λεπτα

665. 8Π.2ιιιιε εεε ε. Μει·2,189θ. 48οΒιιιεει
, θ) Ρ ε τε ι· ε ε ε ΜΗ εειεεε

εεε;εΜιεειεεεε
νετει·ες : «Π ε Β ε τ

Με ετεει.ιεεΒε Βεεεετεεει ει· θεεεεεεεεε
ΟιιΙεετεε».

Βιεεεεειοε.
ΒεΒ εεττ.: Μι ειεεΒτ.ε ειε· εετ ειε Πεμ ετΙεεΒεε, Με
ειεε ειε Αεεειιε_ὶιι εεε νεε Ρει.ετεε ε ιιεεει·εεεετεε ΓεΙΙεε
νετΙιεΙιεε ΙιεΒεε.
Ρει.ει·εεε: Βει ειειεεε ΠεεετεεεΒιιεεεε ιει ει" Ειπε
εετ· ειε Πι·ειΙιι·ε εετ Ρτειι Βει·εεΙιειειιι.ιι;τνιιει·εεε.
Ι) ε ΒΒε τ·τ: Πετει· εΒιιιιεΙιεεεεε Πειετε.εεεε νει·Ιιετεε ειε
ΠΠΙε ΒΡετετεεε 'ε ειεεε εετεε πιω ΒειινειεΙιι·ε.Ι'8,(ειεε ιε
ΓεΙΙεε, ντε εἰε εεε άει· Πτειιιτε Βει·εεεεεει·εεΜεε Βεετεεειιιεε
εειςειινεε Βει'εεε εε θεεεεεεεεε εείιεειετ, Ιιειιεεε ιε άει·
νεΕιεε, Βιιερι:εεεεΙιεΒ εΒει·· ιει θει·νιε, άειι 'Ι'εΒεε ειε. εεεΒ
εεεεε νιτε!εειε θειιεεεεεεε νει·Βεεεεε εειε, ιιιιεΙειιε εεε Ιε
ιιινιεεειιι εεεΙι ιεί'εετιεεείε.Βιε ιιιε.εΒεε.τ
Ρετει·εεει Ζει· ΒετεεΙιειεεε εετ Γτεε:ε, εΒ ειε Ιιιεινι
εειιιιι εεεΒ ιεεειτεε Εεεε εεει· ε1ειτ, Μ ειεε ΠειετεεεΒεεε
εεε Πι·ειΒτεΙεεει·ειεε εΠειε ειεε: ιιεει·ειεεεεε. ΙεΒ ιειι.εΒτειε
τεειεεει νει·ττει;ε εετ άει·εεΐ εεΐιιιει·Ιιεεει, εεεε Με θεΙιετ
νει·ίειιι·εε ειε εενετΙεεειεεε εεε εἰε!ιι εεΒιι·ετ εε ΒεεεΒεΒεε
εεε ειπε ει: εεε ΝεεΙιννειε εετ θεεεεεεεεε εΒει·Βιιεετ Μ.,
2ιι ε·εΙεΒειε Ζωωιω ιει εεε ΠτειΙιτεΙεεετετ Με εεε εει ΙειεΒ
τεειεε εε ΒεεεΒείΤεεεε νιιιΔΒιι.ε.
8ετεεεΒ: ΙεΙι ει6εΙιτε ειιΓ εεε ε·ι·εεεεε ινωιι εετ Μετο
ειιοριεεΒεε ΠετετειιεΒειιε; Βει άει· ει εεεε εετ θεεει·ι·Ιιεε
Βιεινειεεε. Με: ΟεΙΙ:ετνει·ΐεΙιτεε Μ. Με μια ιιτεειεετεεε εεειι
ω» ειιιει.ϋ.εάΙιεΒ; εε ειἱιεεεεε ε. Β. εετ Βιεε·εεεεεεεεΙΙεες
Βει ειεετ ΙΞ'τεε 4-6 ΒεΒεΙεε ΒεεεΒιειαε ινετεεε ΙΒε €ιεΒι
ειιεεει· εεε θεεεεεεεεε εεεΒ ειεεε εεεετεε ρεεΒεεεεεε Μι
Ιιτεετεεειειεεε εε· ειε Πτειιιτε.εεε Μεεεεε, εεε ννιτ εΙΙει·ειε;;ε
εεεε ειεΙιε Ιιεεεεε, ιιιεΙειιει· ειεε εΒετ Βιι.εεεεε.ειιΙιεΒ ιε εεει

ΕεεειεεεεττεεΙΙεε
Βεει·ετ νει·εεεεε ιεεεει εεειι ειεεεε ι;ιεΒε

εεεε· εε ειεετ ΠτετΙιτιιιε Βειιιι Μεεεε νειεεΙεεεεειτ, εΒιεΙειεΙι
θεεει·ι·εεε πιιι. ΒιεΙιει·Ιιειτ ε.εεεεεεΒΙεεεεε ιιιετεεε Εεεε. Ρετ
εετ ιεεεΒιε Μι Ρετ.ετεεε ίτεςεε, εΒ ει· εεε Βείιιεε ειεετ
ειεειε.Ιι,ε·εεΡΙεεεεειιερΐιιεε ει» εεεερ,ειιά ΜΗ εεει· εἱεΒτ?
ννΙει:Ιιειιτονσ: Ιε1ετεεετ Ζειτ ιιιεειιι: Με 'Ι'εειιειικ εετ
ΒεετετιεΙεςιε Βεεεεεεεεε Ρει·τ.εεΒτιιτεεεε Με Με εενεε Πιετ
εεεει:, εε.εε Μι· Βε.ιε ε!εΒε ιιιεετ ειεετ εεΙεΒεε νετεεΒινεεεεεε
ειεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε·εεεεεεεεεει·ει·..ε:
άει·, εεεε εεε ειιΙιτεε!ιεριεεΒε Ρι·εεετε.τ. ειεετ εινιεεεε Νεοε
Βε.ΒεεεΙεεε· Βεειιιι·ι', ειε ΡΙεει.ε εΒει· Μπιτ. δ ιτε ειεε Βε
επιιιιιιιι.εΒεεεετιεεει·τ εείιιεεεε, εε εεεει; ειεε εεινϋΒεΙἰειι εε
εε;τεε, εεεε ειεε εει·εΒ ειεεεΙΒεε ετεεεει.ε Βι·ΙττεεΙιεεε τει·
ΙιεΕτ, Βει εεεετινεει Βείεεεε ιι.Βετ ειεεε Νιιε ινιεεεε Με
εΒετ ειεετεειτε, εεεε ιιι άει· ΠτειΒτε !ιειεε θεεεεεεεεε, ιε εε
εετεε Οτ,ε.τεεεεε.Βει·εεΙε!ιε ειεε! εεεΙι νετΒεεἀεε εειε εεε
εεε, εε.εε εε ειεε εΙεο ειε ε.ΒιιΙιεΒε νει·Β8.Ιτ.ειεεε Με Βει ε"
'Ι'εΒετεεΙεεε ΒεεεεΙε Εεεε. Αεεει·ει·εειτε Ιιεεεεε ειε θεεο
εεεεεε εει° εεε ΡΙετεεε νεε εεεει·εε ΙΜετεει·ιτεειειεεε εΒετ
νιιεεΒει·ι:ενετεεε εεε ειε ΟεΙΙ.ει·εε Ιε ?ειεε εεεεειι ειε εε”
Πνεε ΒεεεΙτ,ετ ει·ιτεΒεε. ΙεΒ ιεϋεΒιε εεΒετ ειε Ρειει·εεε
άιε ?πιεε ι·ιεΙιτεε: ΒεττεεΒιεε ειεε ειεεε ΠεεετεεεΒεεεε
Βει'εεε εετ ειι.εε Με εεε·ετιν, ινειιε ιιιιΕ εεε ΡΙεττειι εΒετ·
Βεερτ ειεΒιε ινεεΒετ, εεετ εεεε ιε εεε Ε"ΜΙεε, ιιιεεε εετ Ιιειεε
θεεεεεεεεε νιεεεεεε.
Ρ εεετεεε: ννιε εεΒεε ιιε νετι:τεετεει·ενε.Ιιετ,Ιεεεε Μυες
εεΒεε εεε εειε ειιΙιτεεεεριεεΙιεε Βετιιεεε εεεεΒ1εεεεε ινετεεε,
εΒ ιε εεε Οε1ιιιι·εε θεεεεεεεεε εεΐε,·ειιειι ενετεεε εεει· εἰεΙιτ.
Β'ιεεεε εεε ιει Βεετετ ι·ιεΙε 8ιεΒειιεε εεε εεεει·ε Μιει·εετεε
ειειεεεει·τεε, εε υνεεεεεε ιε εεε θε1τιιτεε ιεειει. !ιιειεεθεεε·
εεεεεε. Βιε εεειιεεει· Αεεεεεειεειεε εκἱετιττειεε εΙιεε Γτεε·ε.
Με· εΞειεε!ιεε εεε·ει.ινε Βει”ιιεε Βειι·ειει.εεεΒ ειεΒτε, εεεε εε
ντε άει· θειιεεεεειιε ιιε εεΒεριτΙιεΙιεΙεε (ὶεινεΒε ειιει, Ιιεεεεε
ιει θεει·ει: 2ειτιινειεε Κεἰεε θεεεεεεεεε ειιεΙιινειεΒει· εειε.
ΨΙιεεεεεεεινετι.Β ιει. εε, ειπε εΙειειιεεΜε ειιιιτεεΙιιεριεεΒεΠε
τετεεεΒιιεεειι εεε ΡΙεττεεειιΙτιιτεε εεεεει,εΙΙτ. ινετεεε. Ειεε
ε·ι·εεεεΑεεεΙιΙ ΡΙεττεε ιει ειιτεΙιειιε ειεΙιτιιειεετ εεεΒε·εειΙιε·;
εε Ιιεεεειι εε? ειεετ ΡΙε.τιε ιεεΒι·ετε Ιιεείεεεεε ,ιτειεεεΙιτενετ
εεε. Αεεεει· εεει θεεεεεεεεε ννετεεε ιιιιειιΙ ε.εεΒ εεεΙι εεεετε
Πιιιι·οει·,·.τεειειεεεειε Πτετιιι·εΙεεΒιειειΒεετ. ειΠειτεε Ιιεεεεε -
Βι·Κι·εεεειιεεε. ννεΙεΒε ιεεε Με εεει πεε; ΒεεειεΙιεεεεεε
Νειεεε ΠτετιιτΜε εετετι·ΙιεΙιε εε Βεεεεεειι ρεεε·τ.
Ιω. Οτειιι: ΙεΒ ινεεεε ιειεΙι ειεΙιτ @με «Με ΡΙειτεενει·
ι“εΒι·εεεΒετεειιρε, ειεεΒιε _ιεεεεΒ Ιιει·νετΙιεΒεε, εεεε ειε εεεε
ενω· Βεϊεεε, ειεεε εεϊ' εεε ΡΙεεεεε ιιΒει·Ιιεε ε εκει:: ενεεΒετ.
εεεΒ εἱεΙιτ Με Βειινειε Πιτ εεε Ε”εΙιΙεε νεε εεεεεεεεε πεε
εεΒεε ειετεεε εεπ. Ιε ειιετεεεεριεεΙιεε Ρι·ερε.ι·ετεε. νεε
ιεεΙεΒεε Με ειεε ει·εεεε ΒειΒε εε εετετεεεΒεε ΘειεεεεΒειτ
ΒεΒεΒτ.ΒεΒε, ιει εε εκει εε εεΙιεε, εεεε πω:: εετ Αεινεεεε
Με εεεει·ει· θεεεεε εεε Βεει!Ιεε ειιεΙι θεεεεεεεεε εεεΒ
ιινειεΒει·ειεε. Ιε εεΙεεεε ΓεΙΙεε ΒεεεεΙτ εε ειεε ιεειετ ειε!ιτ

ιιιεετ ειε ειεεειει'αεΒε -Πι·ετΙιτΜε, εεεεετε ειε Αεεετιεεεε.
ννε!εΒε ειε Ρι·εειει:ε, ΗετεΒΙεεε ειε. ιε ΠιτΙειεεεεεΒείε .εεε
ιτεε ΒεΒεε.

ΒΙεεειρ;. Ιε Βει:ι·ειΐ άει· θεε_ιεεετινιιΙετει·εεεεεεεε νεε
ι,νε!εΒεε Ρει:ει·εεε εεεετεεΒεε, ιει εε Βειεετεεε, εεεε Με
@Με ειεε ΟΙεεειεεεΠοε εετ νετεεΒιεεεεεε_,_Οεε_ιεεει.ινιιιε
Γετιεεε πεί θτεεά Βε!αετιεΙε8ιεεεει· Βείεεεε εΠειε εεεε
εκει εετεεεεΓιιΙιτε ινετεεε Ιιεεε (Π Β τε ε Π). Ψεε ειε (Εεε
_ιιιεετινιτιε ιτεεεττΒειεε Βειι·ιε'ε, εε ννιτε ιε Με εει·εΒ ειε
Οοιεειάεεε εετεεΙΒεε ειε ειεει· ,εεεεττΒειεεΒεε Πι·ει.Ιιτιι.ιεειε
Βιειιτιει!ιειτ εετ Ι)ιεεεεεε ειιειι εΒεε ΒιιΜετιεΙεςιεειιεε Νεο!ι
ντεἱε ιεειει εεεεει· Ρτει.τεεεειεΙΙ:. Ψεε ειε νετεεΙιιεάεεε νω
Ιεεε άει· θεεεεεεεεε εεΒειτιε`τ ιεεεετε Εεε εετ' ειεε. Μι' ερε
εΒε1ειεΙεειεεεεει ΟεΒιετε. ιε εεΒι· ρι·εεεεεεεετ ?ειπε εετ Βοο
ΒεεΒι.ειιε ε·ε!εεεεεεε

Βι·εεΙιειειιεἰ
Βιετνειεεε. Με ΒΙεεει·

ι· Βεεε ιι ε ε ειι.τε τ·ιι ιε ιει ειε εεΒτ ειεε εεΙιι· Βεΐετε!ιεετε
Βι·ΙιτεεΙιιιεε, νιειΙ ειε ειε Βει·νεττεεεεεεεε ΠτεεεΒε άει· Πι·
ΒΙιεεεες ἰιε ΚιεεεεεΙιετ Με. ΒεΙεΒε εεΒΙιιειεεε Γε:1ΙεειεεεΒει·
Με εεεεε.ΒιιιεΙο εεΙεΙιε, ειε ειεε: τεεΒεεειτι8·ιε ΒεΙιεεεΙεεε·
Ιιειειεεε. Με εεντεεεεεεε θεεειειεεΙιεεεε ννει·εεε εε εεεεεει
εεε, ειπε Με τεε·εΙτεεΒιετΒεεεεεΙιιες ειεε εετ εεΙτεε ετε
ει.ετε θεειρΙιεετιεεεε νεε θειιεε άει· ΗετεΒεετ ειεεεεΙΙεε; Με
θτεε ΙιεΠι. @Με θεεε εεεετε Βει εετ ΒΙεεεττεεε πιει·
Βτετε.εεεεεεε. Πε. ττετεε εετ ιιι ΜΜΜ, ε.εεΒ Βεἱ άει·
εετείεΙτι,ε.τετεεΡεε ε, ΟειερΙιεει.ιεεεε νεε Βεἱτεε εετ θετεεε
εεε'. Με νετεεΒι εεΙιειε εεε νει·ΙεεΓεε ειε εεε εετεεΙΒεε
ΠτΙιτεεεεεε· Βειιε ΝειιεεΒει·εεεε εεε Βειιε Ετινεειιεεεεε Ιεεετ
ειεε ιεεΒι·εεΒειεΙιεΒ εετειι Με νετεεΒιεεεεε νιτιιιεει ε" Ιε
τεειιεεεεττεεετ ει·Μει·εε. ΗΜ· ιει εε ειεε εΙιτοειεεΙιε νειτιει
τιε, εστι ειεε ΜεεΒε εεεεειε ννεΙεΙιει·ιΠεΔεεεεετΙιτεεΚεεε
Ππε Βει:ει,εΒιιεε νει·εεεετ.

Κι·εεε: Με Ψει·Γειιτεε ινεΙεΒεε εεεεεΙΙει· Με ΟεΙτετειι
εεε ΜΗιι·εεΙ:ε εετ Πιεε·εεεε εετ ΠτετΙιι·ιεε εεεεττΒειεε, νιιεειε
ετεεε Βειει ειΒε,εΞε εεεΒ Κειιιε Πτει.Βι·Με εει·εΒιτειιιε.εΙιεΜε
ΗΒΗ, νετειεεε εετ Βι·ιιιιεεεεες. Βε ε» ειε Βεεεεεοειε άει·
ΠετετϋΙιτε. Πεεεεεεριττ ειεε ειεε ΠτεεΒι·ιειε ΕειιεττΙιειεε, Βεἱ
ειεετ Ρτε.ιι «ειεε Με» εεεε ΜεινεΠι·εεΒτιτ.ιεεετεεεειεεεει:
Με, εε εεεετιεεε ειε ΠιεεεΒεεις εεε ειε'. ιετει·εεει εειειεετ
επιι: ,εεεεΒενεΙΙτ εεε τειΒ νετΓει·Βε; ειε ΑεείεΒτεεεεεεεεε
εετ Ι)τεεεε ε·Ιε!εΜεΙΙε νεε ειεειε τετΒεε Βε.εεε εε1εεΒεε. Βεἰ
ειεει· ΠτειΒι·Πιε εεε ι.τεεεττιιειεεειεε ιΠεεε Ρει·τιειι ΒΙε.εεει·
εετ'ετΒι.εεε εἱεΒι ιιιιειειειετε; εεεεΒιιιεΙΙεε.
Πε εε: ννεεε εεε ΒεεεΙτε.ε άει· ΡΙετιεεειιΙκετ εεε;ε.τινεεε
ειεε, εε Μ. ι1ετειιε εεεΒ ειεε εετ· ΒεΒΙεεε εε ειεΙιεε, ειι.εε
θεεεεεεεεε ειειιτ. νεεΒεεεεε εεε. ιὶεεε ε” θεεεεεεεεε ιει
ΜΗ11:1εΙΤ.ι.ΒΜε εεεε 1ειεΒτΒΒετννεεΒει·τινει·εειι: ι1εειι εειειετ,ειε ΛεεεειιιιεεΙεΒεε εεεεεΙΒεε εετ εεεετεε Μιετεει·εεειειεεε
ιιειιιει·Βιε νει· 2.13. Με εειιι θειεςιεεΒεειΙΙεε. Ζει· ΒτεΙΙεες
εετ Βιεεεεεε άετΐεε επιι· ειεε: νετΙεεεεε, εε.εε ιιειεει· εεε
εε1τιιτειι ειιΓεεΒιεεεεε, σε ε·εεεετ, ενεεε εΒετΒεεει. ειε ΨεεΒε
τΒιιιε εεε θεεεεεεεεε εεεεε·είεΒει· ιει.
ΨΙε.ειιιιιι·ειν: ΙεΒ εεΒειεε ιειεενετει.εεεεε ιι·ει·άεε εε
εειε. Με ΒιιΒε εει·εΒε.εε ιιιο!ιτ ειε ννεεεεεε ιε Β.ειεεεΙτετεε
ρεεεεΙιι·ι:.
Ρετετεεε°: Με νετεεεὶεεεεε νιι·ιιΙεειι εετ θεεεεεεεεεει, Με ειιε!ι εεεεε ΒΙεεειε· Βετεετε. ειεε ΒϋεΒετ ιει.ει·
εεεεειε ?πιεε ννεΙεΒει· ιεεε ;τει·ιι.εεπιιτ Η11ίε εετ ΡΙει:τεεεεΙ
τιιι·εε ειτε εεΒετι.ι·ετεε Ιεϋεεεε.

ΜΜΜ: ΟΒ,εΙειεΙι άει· θεεεεεεεεε
ειτε, εε ινεεΒετ ετ εει' εετ ΡΙε.ττε
τεειετ ειεε εεεΒ εεεετε νοιι Ηιιε εεΒινετ εε εετετεεεει
εεεεε, Οεεεεε Ιε εετ ύεΙτετ νετεεεεεε. Βε ειεεε ειι.Βει·
εεε ννεεΒετειειε εετ ΟεΙεειεε νει·ιε!ειε εεε εΒετννεεΒιι ενετ
εεε, σεΒει·ιειετ'εεε,·εε ειε. νει·ξεεειειεεε ννετεεε ννεε ειε
νετεεΒιεεεεεε ΝΜιτΒεεεε εεΒειι·ιε'ι, εε ΒεΒε Με ἰε ιει:
αετ Σεπ

νετειιεεε
πιιι. νετεεΒιεεεεεε Νε.ΒτΒεεεε: εειε

ννεεεετιεεεεεεΒεε, ΚιεΓει·'εεΒεε, ιει: ΚγειειεεεεειεΜ” (Η ειι εε) ε. ε. ει.
εε€εεεεΙΙτ.

Πιε νετειιεΒε ειε θεεεεε
εεε' ΜεεεεΒεεΒΙεεεετειε Ο ετιιιειιιι)εε είιεΙιτεε, ιιιιεε!εε
Βιεε. Αεί' ΚγειειιιεεεειςΙ:ειε εεΙεε Με νετεεεΒε εεειε εε ετιν
εεε, εεεΒ ιεεε· εεε ειπε 'Ι'ΒειΙ εε.τεεί Βετειιεε, εεεε ειε Πιε
ειι;!πειεεκει εεπ ειιιιεεεεεεεετεειιεεε ι.τεινεεεεεειε ιιιεετ, ιε
εεε ειε ννεΒι·εεε άει· Ορετετιεε εετ Πεειεί'εει.ιεεεειΜεΙε ιιι
ΒειιιΒΓεεε ε,·ε!;ειειιιεεεειε Εεεε. Αιε Βεεεεε ΜΜΜ ω θεο
ειιε εεε' ΑεειεεεεεεειεΙιειι. ννεΙεΒε Με ειεΙιτ επιι εε Με Κιείετ ειιι·ετε!Ιτε, εεεεετιι εετ εἱεειε ΠειεεΒιείεεεεεεεεεεει·ιειεεΙιτε. Πει· Ψεεεει·ιεεεε'εεΙιε ΝεΒτΒεεεε ε·ιεΒε εεεΒ
εειιτ εεε: ΒεεεΙτετε. .Πεκ Με ΒεΕεετιο!εεεεεΙιε νει·Γειιι·εε
ε·εεεεετ ιει, Με εεε ιειει·εεΙκεριεεΙιε, ΙιεΒε εε ειιι·εΒ Ρει·εΙΙεΙ
εεεει·εεε!ιιιεεεε εε.εΙιενειεεε ιιεεεεε. Οεεεεε Ιιεεεεε 2εινει!εε
ιειε εειετΜι!ιτοεΙιερ ειεΒτ. ιεειιι: ιιι εεεεε εειε, ινεΙιτεε‹Ι ειειε εεε (ιεΙτετεε εεειι εεεΒννειεΒιιτειεε. ννιε εεΒεε ετνσειιει,
ΒεΒεε εΒει· ειιεΙι ειε ΝεΙιτΒεεεε ειτε ΒιεεετειιειΙιεΙιεει1ειι,
ιε ΓεΙΒ·ε εει·εε ειεε ειει.ε θεεετεΙΙεεΙι.ετεε εεΙε,ε·εε ιειιεε.
Β.ττε.εεΒ: [Με θεεεεεεεεεεεεΒεε πιιτ εεει Μιετεεεεε
,ε;ΙειοΒειειειει· ειεειε Πεεετάεριει. ννεεε εετει·εειιι Μι!ιιτεεΙιεε
Ιιειιιε θεεεεε, εεε εεε Νεει·Βεεεεεεεεεεε εεε! εεΙειιε επιιιτειεΒει· ειεε, εε ιει: εειειτ εεεΒ ιιιεετ. ετννιεεεε, εεεε 1ει.πετεε

ΙειεΙιι; εΒετινιιεΒετε
εετ εεΙτεε εΙΙειε,
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1ίοι·ιππι·οπππνοι·1πππιπ·οι·πι, πωιπ οπ 1ιπππ πιιιιι.11ιποι·1'νοιπο
πω· ιπιπι·οπιιοπιποποπ Ππτ.οι·πιιοπιιπο·οιπ 8πιποπιπποπ @ποιπ
πιοπ ν.·οι·ποπποιπποι· 1ιοιπο Οοοοοπ οπιπιοΙι, πω· Νππι·ποποπ
πιιοι·ιππ ποοπ οοοοοππο.ιιιο·οπποποπιοπτ ινοι·ποπ ποιπ.

Υοι·ιπιποπιοο.

- Βοι· 1)ιι·οοτοι·πππ Οποι·οι·πο πω· πιοπιποπ Αποοπποιιοπ
81.811,131'.01°8.ΐ.Ι. Μπποινιν, κι. νοπ πο;;; Βιιπποποπ.
ι·πιοι·ιπιπ π... Κο.ιποι·ιπ 11πι·ιο. Αιοκοππι·οννππ
ποιπ Βπτοπιπιι€1ιοπο ι.ιοινππ1ι νιιοι·ποπ.- πω. π.. Ε. ν. Βοι·πιπειππ ιπ Βοι·1ιπιπτ πω· ι·ιιππι
ποπο δι. Απποπ-0ι·ποπ 1. ΟΙπππο ιπιτ Βι·ι1ιο.π
τ.οπ νο ι· Ι ι ο π ο π ινοι·ποπ. πιο ποπι «πιω... 'Ι'ο.ιςοπΙ.»οπο
Βοι·1ιπ ο·οποπτιοποππω. ποτ 18:01'.ν. Βοι€ιπ ο π π επ οπο..
ποπ νοι·ιο·οππππ :ιι Απιππ πιοποππω.. ιιιιι ποποπποι·ποπ
τοπι1πι·ιοι.οοοιποπ ποποπ οιποο.ιπιοπ ποπ Κοιποι·π νοπ Εποπ
1ιιππ, Βιι.ι·οπ Μ ο π π ο ω. οι ιπ , πω· ιπ Ροι.πποιπ πππ ποπι 1578.·
ποπ 8·οποπ1οιιποι·ι.ινοι·ποπ πω. ποπιι.πποΙο πππ πιο Αππποιοπ
πππο· ινιι·π ιππποποπποι·ο πω' πιο ειιιοιιιπιπ Ηοι1ππ8 πιοποπ
Ροιιοπιοπ πιιιιιοπ,π·οι"ιιπι·ι.Επι. ν. Β ο ι· ο πι ο π π ποπιιππ ποπ
πι. Απποπ-Οι·ποπ 1. 0ιοππο 1ιοι·οιιπποιπ ποπι .1π.πιο 1892,_ιοποοπ
πω.. πιο πιι11οιπιοποπ Ιππιππιοπ, ννοΙοπο ππι· Αιιπιππποι·π ππ
'Ι'ιιοιΙ ι.νοιποπ.- Βοι· Ρι·ππιποπι ποπ Οοοοποπιιο-0οιπιι.οπ πω· πω. νοπ
μππι·ιποοοιιτιποποπΡιπ.ρο.ι·πι.οππππ Ιππιι·πιποπιοπ πι. πιι1ιι.πι·
πιοπιοιπιποποΖννοοπο. ππ-ι.ι. 8ι.ποι.πι·.1)ι·. .Το π ο π π Οιι· ι πι ιπ ,
πι ιιιιπι Οοι·ρποι·πι ποπ 14. Αι·ιποοοοι·ππ οι·πιιππι.
ινοτποπ.- Βοι· πιοπιι;ο νοι·οιπ πιιι· 1πι·ι·ιοπιππ νοπ Κιιπ
τοππιιππτοι·ι οπ ΗΜ· 1πι·ππ1ιο 1(ιπποι π

..
.

ποπ 1)ιι·οο·
ι.οι·πππ Οιιοι·πι·πι.ποπ Κιπποι·ποπριτπιπ ποπ Ρι·ιπποπ νοπ Οιποπ

πιιτο·1,11)ι·.Βο.ποιιιιιππ,
ποιπ Βπι·οππιιιπ·1ιοπο εο

πν ο τ
.- Βοι· ποποππτο θνππ.ποιοςο 11οιι·πτπ Ρι·οι'. 1)ι·. οι ιι πιο ν

Βι·οππ ποιοιπ οπι 14. (28.) ιππ ποιποπ 70. Οοπιιι·ι:πι:ιι€,
ποι ννο1οποι·ο... ο οπποιι οι.. Ψιοποι ι.ι·οπιιι·ιππι1πιοπ-ενππποιο
@ποπο Θοπο11πο1ιπι: π... οιππιιιππιιε ποιπ Ε

.
π ι· ο π ο ι
· ο π ι π ο π

ιοπ ο ι· ιν ιιπ 1 τ. πι... Β. ...πιο ιιπ πιιοππτοπ .Τπιιι·οποιπο Μπι·
ιππιιο·ποιι ιιπ ποτ ννιοποι· 11πινοτπιτ.5.ι.πω”.- Ιπ Με. Ρωοι·ππιιι· ιπι οιπο Οοπο11ποπιιι'ι οπι· Επιπ
ι·ιοπιππεοιποι· οιΙπππι.ο.ιι πππ Οο1οπιο τω·
ΑΙποπο1ιποι· πιοι·ποιππι ιππ 1.οποπ ο·οιι·οποπ,ινοιοπο
οπι 12. Μπι πιο οποιο οοππιιιιιιι·οππο νοι·ποπιιπιππιππομπώω
πω. Ζππι Ρι·ιιοιποπιοπ ννπι·πο Ρι·οι. οιποι·. Οι. 1

.

Ρ. πιω·

π ο
ι ο ιν π π ι . πιιιπ νιοορι·ππιποπτοπ Ι)ι·. 117”.01 π ο ι· ο ο· ο ο

πππ ποιπ 0οππιι·οι· Ε. ιν. 'Η ιι ι·ιπ ποινιιπ1ι. 8οιιοππ πω·
0οπιπποποπ νοι·πιππιιποποπ νοι·ινο1ιπππ ιιπ πω· θοπο11ποππι`ι.
πι. ιιιι·ο Ζι.νοοποοιπ 1Ιπππ ιπιτ οιποπι ει·οπποπ Αι·οπι ιπ Οοπι:π

ππποποιοπ ννοι·ποπ.- 1)οπι ποιτοππιοπ Νοπτοιοο·οπ ΡΜ. οιιιι·ποι·π. πω· 11.'ιοποι·
Πιιινοι·πιι.π.ι.1)ι·.πωπω Βοποπιοι: πι. πω· '1'ιτοι οιποπ
οι·ποπι1ιο1ιοπ Ρι·οι'οπποι·π νοι·1ιοποπ ινοι·ποπ.- Βοι· Ρι·οι'οπποι·πω· Αποιοπιιο ιππ πω· Ρι·οο·οι· Ππινοι·πιι.Μ,
1)ι.Οπι·1 Βοπ1.ιππ ποιπ 1πιτειιοπο ποτ Κω... Αποι
ποπιιο ποι· ννιπποπποπο.ι'ι.οπ ιπ Ψιοπ ποινιιπ1ι.
ννοι·πππ_ (ΑΠΕ. πιοπ. Ο.·Ζ158.)- 1)οπ «Νοινοπιι» πιιι'ο1εο,ποπ ποι πω· ππιπιπ πιοπιοιπιποποπ
Δοπποπιιο οιπο οι·ι.πορππιποποΚιιπιπ οιπποι·ιοπιοι. ννοι·ποπ. ιπιτ
ποτοπ 11οιιιιππ Επι. Πι. Έπ ι·π οι· ποι.ι·πιιι.ιινοι·ποποπο.- Ο ι·ποπονο:1οιπππε: Βοι· 8ι. ινι...ιι...ι..

Ο ι· π ο π 4
. 01ο π π ο -- ποιπ ω·ποπι1ιοποπ Ρι·οιοπποι·πω· ιππι

ιπι·-πιοπιοιπιποποπ Αοοποπιιο, πιτπ!. 8$ποιπτο.ι.ππ.. π. Ρ ε
ι. π -

ι ο ι· π ο ι π π ι.- νοι·πιοι·ποπ: 1
) 1π 1·Ιο1πιποιοι·ππω· Απο: ποπ 8
.

ιιπππιππιποποπ Ι.οιιηςπι·πο-8οιιιιι.ποιιππι.ιιιιιοππΠι·. ιν π
. π 1 π ο ι· ο
·

ιπι 52. Βοποππιπιιι·ο. Πιο ιιι·πι1ιοποΡι·ιι.::ιπ ιιπιο πω· νοι·πιοι·
ποπο ποπ 1872οπο. - 21 1π 1Τοοποππιππω· ιππ ι·ποιιοιτοππο
Απο 1π1ιοπ Κ ι· ν πι ιπι Δ1ι:οι·νοπ 29 .Ιο.ιιι·οπιιπ 1οοπινπιιιιπ,
πιιι. ποπι οι· πιοπ ποι ποιποι· ΐι·οιννι11ιο·οπ'Ι'πιιιιο·ποιι. ιιπ πιο
1ιοποπΕπππποποίιπποπριιοι, π1οιοιιποιιιις ιππ. οιιιοι· ππι·πιιιω·πι
οπ Βοιιιινοπι.οι·.ιπιιοιι·ι.ποπο. νοπ 1:1ο.ιιποπππ πω.. ννιπιιιωο1
οι Ηιππ·οππιιιοποποπιοπ πιιιο1ιΒι·Ιοπο·ιιιιπ π... Αι·πιπι·πποπ ιιπ
πω· 1ποπ1ιιιιιοι·ππινωπιιιιι ποπο πω· Αι·ιποπρι·πιιιπ πππ 1Υοι·ποπ
πω· ινοι.ιιιοιιωππι ιπ πωπω· νιι.ιω·πιππι: Ε'οοποππιπ, ινο οι· ιπ
πω· 1οιιιοπ Ζοιι. ο.ποπ πππ Αιπι. οιιιοπ Βπι·οπι'ιιοποιιπι·ιοιιιοι·π
1το111οιποιο.- 8) Αιπ 80. Μπι ιπ 1νιποι·ο; πω· Αι·πι Αιοιιο.π -

π οι· ω... ο ιο νν. 1π ποιπ νοι·ποιο1ιιιιπππω· Αοι·πιο ιιπποπ ννιι·
ποιποπ Νιιπιοπ πιοπο ειπποι'ιιπτι. - 4; 1π Βω·π πω· Οιιοι'πι·πι
πω· ποπννοιποι·ιποιιοπΑι·ιιιοο Πι·. Α. Ζιοο;1οι·. - 51 Ιιι Βοι·1ιπ
ιιπ ΑΙιοι· νοπ 59 .1ππτοπ πω ποττιπο Απ: 1)ι·. πιιοποο1πωι-ιι.Ζιω, πω· πιοπ πιο Βο1οπι·ιοι· Κοπποι· πω· ει1ηιιπιποποπ
1ποπιοιποιποπ Νπιποπ ποπιιιοπι ποιο. 1π ποτ θιοποπιοπιο ποτ
11οπιοιπποτ ω· πιοιι οιπ πιιποι·πποπ Απποπιιοπ ποπιιι·οπ πο
πωπω, ποπο οι· ιπ νι .οι οιν'π Αι·οπιν ποπ Νοοπννοιπ πο·
1`οι·το,ποπο πιο Βιποι πππ πω· '1'ο1πιιιπ ποπ Κπιποι·ποππιω πω·

ιιπ πω· πω.. πω... ιιιιππιοπ πππ πισω, πιο ιποπ ιιιιπω·
π.ππππιπ,οποπ ποιιοπ ο.π ι...ι.....1.....- Ιπ 1ποππο1ιπππ (Οσον. Πω ιιπ πω· Μοπιοιππιιιπιτοππο

Β ι: ο ι π ο ιν π ι. ι , οπο...» ιππ οιποι· Βοπιι.πτ.πππιποιιππο·οπι·
Βοπιι.πιπιππο πω· πο” 1ιοι·ι·ποποπποπ1πριποπιιοπ Βοποππι νοι·.
οιπ ΡΙοοπινπιιιιπ Βοπι.οι·ποπ.- Βοι· Ρι·ινοιποοοπτ π... Οπιι·ιιι·πιο ιιπ πω· Βι·οπιπιιοι·σπι
νωπιτπι., Βι·. Β. ν. Κ ο π ο ι· . ινοιοποι·. πιο πω· ιπ πω· νοι·ιεοπ
Νιιιιιιποι ιιιιι.ιποιιιοιι, νοιπ Οοπποιι πω· Οπο.ι·ποννοι·ππινοπιιιπι
:οπι Νιιοπιο18·οι·Ρι·οι'. θι·ιι πο'π .ιοππιιιι ινοπποπ πο, πω:
οποιοπποιτιοοιποπ Βοι ιιπ πιο Κι·ο.ππ.ιιοι· 11πινοι·πιω: οι·πιιιι.οπ.- Βοι· ρι·πιιτιποιιο.πω ιιππ ποπιι·πππι·πι1ιοιιοΒιο1ινοι·τι·οτοι·
1)ι·. .1ιι1ιιιπ Βιιιιιπρι' ιπ Ψοι·ποοπ ιιπ ποιπ πιιπποι·οι·
ποπτ1ιοποπ Ρι·οι'οπποι· ποι· π:οτιοπι1ιοποπ Μο
πιοιπ ιιπ πω· 11πινοι·πιιιι.ι 1Νιιι·ππιιι·ς οι·πιιππι
ινοι·ποιι. . 1 . (ΑΙΙο·. πιοπ. Ο.·Ζι.8·.)- Βοι· 1)ι·ινοπποοοπτ πω· Ριιγπιο1οο·ιο ιιπ πω· Ππινοι·πιιιι.π
ννιιι·πππι·ο·,1)ι·.Ρι·ιοππ·ιοπ πω. οποιο. πιο ποιπ πιιπποι·
οι·ποπ ιιιοποπ Ρ1·οι'οπποι· οι·ποππτ ννοι·ποπ.- Πιο 1ποΙπππε επι· Διιι'ποπιπο ιπ πιο Ζπ.π1
πω· Βιιιπιι·οπποπ ιιπ που πιιιιιπι·-πιοπιοιπι -
ποποπ Α ο.ιι.πιπιο ιιπποι. νοπι 1. .1ιιπι πιο ποιπ 15. .Τοπ π

.

π
.

πιο”. ιιπ ποπι (1οπιιοπ πιππ ο·1οιοπιοιιιο· πειπΒοιι'οποπεπιππ
νοπι θγιππιιπιπιπ, πω· 'Ι'πιιιπο1ιοιπ, πιο Βοποιιοιπιςπιη.ςιιιιω· πιο
Απποπτοιπιιπε ποι πω· Ψοπτρπιοπι.ποοπιιπιππιοπ πππ πννοι οπο
ιοςι·πππ1ποποΚιιι·ιοπ ...ο πω· οιοοπιιπππιποπ Ππι.οι·ποπιιιι: π...
Βιιιπιο1Ιοι·π οιππιιι·οιοποπ.- Πιο ι·πππι ποπο οπιι·ιιι·πιποπο Ριι·οο·οιν-θο·
ποΙΙποπ π ιι. πωπω ιππ νοι·ποπποποπ .Το.πι·ο184ΜΗ μιο
π... πππ ποπιι.πι οιπ πωπω νοπ 21.400πω. Πιο 1Βιιι

ιι π.1ιπι ο π ποϋι·ιιποπ 2007 1851. πππ πιο Α π π ,ο οι: ο π 2548
πιο. Απ 11ιιος1ιοππποιτι·ποοπ 1ιοι'οπ400 πω. οιπ; πω·
Βιιοππιπππ πω· 11ιτε1ιοππποιι.ι·π.8·οιιποι·πτοιο;ιι8000 πω.- ιππ 1ιΙιπιπο.ποπ ιππι:ιι.ιιι πω· θι·οππιιιι·πι.ιπ
1·1οΙοπο 1Ροινιοινπο πι πι.. Αιιι'πο.πιπο νοπ Κι·ιππ
ποπ νοπι 1. .Τιιιιι ιιπ ιιπ α

· πιοι1ποποι.ο νιιοπςοπΒ.οπιοπτο
ιιι·ποιι.οποιπποπι:ο11ιινοτποπ. (Επι.)
-- 1ινιοποπ «Βιιππ. Αι·οπ. ι'. πππ. πω.» ιπιι:ιποιιι., π... πειπ
0οιπιιο πι· πιο Βπιιιοπ πω· ποποπ οπο..." Γποιι1ιπ.ι ποποπ1οπ
ποπ, οιπ ποποπποι·οπ ο·οι·ιοπιππι·πτ1ιοιιοπ Ιππι.ι
ιπι πω; οιποι· Ηο.11οιιπ Ιποιοποπποποιι ιιππ οιποι· Απι.ποιιπππ·
πι. ππιπι·οποπιοι.ι·ιποπο1ποππππικοπιιι Οποππο πα οι·πιιιιοπ. πι.
ινιι·π πππ πιο οι·πι:οππι·πι·τιποΒιπι·ιοπιιιπο· ιπ 11ππππιππποιπ.- 1)ιοιπιιι.1 οι·ο Βοποππποποι· ιπιπποποιποι·δοπτιπτιπ
πω· 1οιπιοπ 10 .Τοπι·οιπ οιππο1ποπ 8ιπιπιοπ ιΒιιι·οποπι'οιοοππο:
Σ" Εππ6πο.ππολ40 π.Υπη1.πππ.σο)Μυππισπνω,ιππποιπ-πωπωΑπ.σ”ωσπαΑνπμ -ω
ποιο, ιπ πω· 8οπινοιπ 44 .1ιιιιι·ο 4 Μοππιο, ιπ Ε'ι·π.πιιι·οιοπ48
.Τππι·ο θ π1οιιοι.ο,ιπ Οοπιοι·ι·οιοιι39 πω... 8 Μοποιο. π. Ρι·οιιπ·
ποπ πππ 1ιιι1ιοπ80 .Τοπτοπ. 1)ππ πποππιο ππι·οπποππιι.ι1ιοποΑ1
ι:οι· ννιι·π π. Βοπινοποπ-Νοι·ινοο·οπ, ππιπ1ιοπ 50 .1οιιι·ο..οι·ι·οιοπι.;
πιο πιοπτιο·πτοΖιπ'οι·.82 .1π.πι·ο 4 ιιιοποι.ο, ννοιπι:προ.πιοπ πω'.1

(ννιοποι· ιιιοπ. Ρι·οππο.1- νοπ πω· θοπιοιπποποίι. ππι·ιπποι·πικοι· Βοπινοπτοι·πποπ
«Βοιποπ 1ζι·οιι2οπ»ιι·οποπ ινιοπιπι·ππι20Βοπννοπτοι·πιιπιοι· πω.
:πως πω· Αοι·πι.ο Κ. Ψπ1ι:οι· πππ Ν. Ιπππιπποποππο
ιππ Κπποπποπο θοπνοι·ποιποπι ιππ. Β1ππι πιοπ 5οι·οιι.ππιο οοιιτο
νοιπ 0οιπιιο οππ·οποππι.οΒιιπιτπ.τποπι.ποιιππε.- Βοοι·πιιτ. ιιππ Β'Ιοοπτνπ1ιιιπ ιπ ποπ νοπ ποι·
Ηιιπποι·πποι.π ποιπιι;οπποπτοπ νιίο11.ι·ο.-θοπ-νοι·

π ο ιπ ο π ι π. πω. ποπι Βοι·ιοπι: ποπ Ηππριπονο1ιπιποπτιο·ιοιι
ποπ «πωπω Κιοιι2οπ·›. θοποι·ιι.Ι Βο1ιινοπ οπι, ποτ πω· Βοοι·
ππι οπο Κι·οιπο ποπ (ιππ ν. Κο.π ιιπ οι·60°ιπΘππω πΦωδΒιι
πι.. Ζιιπι πω· Κι·ππ1ιοπ ο;οπ·οπ 20.000. Ποπ Βοπιιπιπποτποπο.ι
ποπ «Βπιποπ Κι·οπΖοπ»πππ ιπ πιοποιπθοιινοι·ποιποποθ Αοι·πτο.
82 Βιιιποπιοπ πω· Μοπιοιπ, Γ? 11πι·οτιπποπ πω· ινοιπιιοποπ πιο·
πιοιπιποποπ 0πι·πο, 2 Ροιπποιιοι· πππ 14 Γοιπποιιοι·ιπποπ, 04

πιιι·ιπποι·πιποΒοπννοοιοι·ππππ 50 Νοπποπ. ιιπ ο... π ν. 8 π ο·
το. το ιν πι πιιι· πω· Κι·οιπ Ο π ν.·ιι1ι π π π νοιπ ω..ει...ι ω·
Β·ι·ιπιοπιιππ πιιιπ ποιο 1578 Ροι·ποποπ οι·πι·ιιππι. Ποπ Βοπιιιι.ι.π
ροι·ποποι ποπτοπι πιιποιππι. οπο Β Βιιιποπτοπ πω· 11οπιοιπ, 9

πιιιιιιιιοι·πιπωι 8οιιινοπιοι·π πππ 8 Νοπποπ. Οοο (ιππ νοι· πο
ιποπ ι 1ν_ιπι1ι ιι ποιιπποι πιο1ι ιιι Βοπιιο· πω' πιο Βοοι·πιιι:
1ιι·ο.πποπιπ ποπ πιιππιιππιοιι νοι·πιιιι.πιπποπ. (ιοποπινπι·τι,επιππ
πιιποιππι πιιι· ποοπ ννοπιπο Βοοι·πιιι- ιιππ Ένριιιιππι·ο.ιιπο. Ποπ
ιιι·πι1ιοιιοΡοι·ποιιπι π... «Β.οτιιοπ ΚτοιιΖοπ>›ποπτοπι ποιπ πω·
Ζοιι; πππ οιποπι Αι·πιο πππ 10 9οιιννοπτοι·ιι. Ιι

ι ποπ ο.. ιι νο ι
·

ιι ο πι ο π τ
.
π 8 π ο ιπ π ι· ο ιιππ Η Πι ποΐοπποπ πιοιι ποιοιι οιιιοπι

Βοι·ιοπι. νοπ 1)ι·. 11ί γ ο π ο π 2 ο ιν ο·οιςοπ πω.. Αρι·ιι 548
11'Ιοοπτνρπιιππι·πιιπο πππ 571Απποιπιιιπιιγρπιιπ·
1ιι·οππο, ινιι.ιιι·οππ πιο Ζπιι1ποι·Βοο1·ππτπι·ιι.ιιπ οπ
ιιπ θιοιι ν. 8πο.πιπι·π Βοποπ 25.000-ιιππ ιιπ Πιιι.ποποπ
ποο·οπ8000 πω". Ποπ ο;οπιπιππιπο8οπιιπ.ι.προι·ποιιπιιπ ποιποπ
θοιινοι·ποιποπιπ ποτιιι.οι; 198Ροι·ποποπ, πο ποπο, ννοππ πιο σο·

πειιπιιιιπππ1πω· 1ζι·ιιπποπ ιππ. 84,114 πιπποιιοιιιιποπ ινιι·π.
πω'

'οπο Ροι·ποπ πο. 176 Κι·πππο ποιποπ, ιιπ· ινο1οιιοπιο Κι·ιιιιο πππ

οι·ποππ1ποππο 11οποι·π.ππιι·οπι;ιιππ·ιιιο1ιι πιιπι·οιοιιοπ
πϋιιΒοΐπ.
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Ϊἶζῳὲἶῖέ ξἶζ~ Η ΒΑΒ ΝΕΠΕΝΑΗΒ
ΕΜ. Ηοιι·πι Πι·. Ηιιιιιιιι'εοιιο

Ρτω'Ο'Γτ
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Ζννοι ςετι·οιιιιτο Αιποιωιι8οιι: Β8ό Ν21ΠΗάτΠ.ΙΙ.

[Μ.= πω. ι”“ω.α”"0" Δάι·οιιιιοιι νοιι Κιο.ιιΙιοι;ιρΒοεοιιιιιιοιι:ιιι νοι·εο!ιιοάειιοιιειιιιοιιιιιιι _ _ _
Πϋ.ιιεειιιιιιιτι1ει·Ιπι;ιώνιιιεαΜΗ- 8οΙινσεει:ει· Μπα Τειιιεεοιι, ΠοιιοιιιΒ
ΙιοΙιοιιΟο1οιιιοΑΙιεΕιιιι;; Προοι 11_186, κΒ_ 13.

Βοιιινοετοι·Οοιιει:. 8οΙιιι:1άι, Ποιοιι6. στ.
Μει·ιΒΜΒοκειε γαι. ιι. Θ

,

Με. 20.
1ιιιω·ιο Μ0):ι1' Β. Ο, 1. ιι, 44' κι:: δ.· Πω Ματια Κι1Μετιι. Οι. εωιιιι0ωι.γ Παω ά. Γιιιιιιειιιιοιικιωιω θ-8, θ'. 19.

ι Ρι·ιιιιθι”:ϊ.188ι:1,Ν. Ο.,Η. Βιιιιο, ΗΔιιειΗ 18,'
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@πιω $αιιατοιιιιιιι
τω·Ποι·ιοιι-Μιά ωιιιιιιιιιιιιοιιιιο.
Ηιιιιιιιι11ιΜιι.ΠοιιιΜιιιιιισιι,ερει·.ιεΙΙ
211ΒιιιιιοΒιιιιιιε-Κιιι·ειιεεει€ιιει.

Παειπου οι·δί!'ποιεΒαιιικοτ!ιιιιι ΜΠιιι1ει.ω» ιιιι1ειιινοιιΗει·ιοεΟΙιι·ιειορ1ινοιι
νΐιιι·ιτειιιιιοτειιιιΧ$Π..Ιει.ιιιιιιιιιιιιιι·ι:ει·Ι›ιιιιιοιι8οιιΙοιιοο'νιτο!οιιειιιιικαι" Ζει: νοιι
Ηι·ιιιιιικι" ι·οιιοιΙοτι.ιι.ιιιιτοΜΜιικοιιοι·ΒιιιοιιοΜιιιιενετεεΙιειιιυι.ιι·ιΙο.8οιι0ιιεειιιι·ιοιι
πιιΙ:ιςοιι,ι·οιιοιιάεΠιιιΒεΒιιιι8,θειεπειιιιοιι.ιιι πωπω ΑιιιιιΙϋμωιιι.πιιι·ιιωι·ιιιιιιωωιμἱιι
¦ιιιιιθιιΠ"ΗΜ"5θιι·ωιιιι.Ποιά-ΜΜΜ.νιοτ Αστειο. Βια 8·η.ιικεΜΗ” εε6Γι'ι:ετ.

ΝιιιιιειεΑιιειιιιιιι'ιΜΜΜ Μο Πιι·ειι1ιοιι: Πι·. ΠΙΠΙικ
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νθτο1πιΜπιθ.81ιππιιιιΓειΒιιοπι .

21ΜΜΕκ & πιο. ΡΕΑΝκΡυπιπ Α. Μ. ι

η °ο©ΚΦΜ·-|

ιθΙο1ο1ιο 111:11Μπ1ιιιπιεΜο Ο1ιιιιΜ. Ειι01ιΜΜ

επ:1ιιιιεο1πτπι1ο1ιτΒια", 1ιο111επιμάοπι Με επι
ιιιο1ιπιιπιά»Μια ν1ε1ιιο1ιννϋ.π:1ιοι·ειιΐ Με οι·

νεπιεγετειπιΜε θ1ιιιιΜ.
--
Μιτοτειιιιπ:

ν ο π
ι Ν ο ο π ‹1 ο πι: Οοιιιππι11:11ΜπΜπ.1ιιιιοι·ο 111επ11οιιι1896,

Νο. 48.

Ονοι·1ιι‹:1ι: 1)ειιτεο1ιοΜεάιριιιιι1:οιπιιιι€ 1897211ο.
Μ.

Θο11ιιοι·: ΑΙΙἔοιιιεἱιιο 111οπ1ιοιιιπεο1ιοΟιειιπππι1-Δοιι.ιιιιἔ1897._Νο. 8
.

Ρ πι ιι ο ἔ ι· ο ε
ι ε 1
:

θειι2εω τ1οΒ1ιΟεροπ1πι1ιο ι1ε1ΜΟ1ιιιιο1ιο
189ι, Μι. 118.

Οοπι Μ: Θει22ετει.ι1ε.<;1ιΟεροπ1ιι11ο άο11οΟ1ι11ιιιο1ιο.1891, Νο. 18ο.

Η 1 ο Μ: Μοάγογιιιι1897,Νο.48. Ε
"
π
·
1 ά ι· ι π
:

1ι: Οι·νοει Ηοπι1ειρ1898,Νο. 1
.

Ο1ιο1ιι€οΒ·ιιιιινν1ι·π11ιι1Ξ'οι·ιιιάετ ΒιιιπΜ°01·
Ρ111οιι ο1ιπιο_ιει1ο111ι1οΝο1ιοπιοι·οο1ιοιιιιιιικ
ιιιοπισ.ιε1πιπιρι8πειιοιιιππιοιι.-- ΙΜ.τοι·ιιιιιι·:
Β1ιιππι: 1)ει· 31ι·2τΙ.Ρπει.1:1Μει·1897.Νο. 3.
Αιι:ι1ερπ1οιιιιι;ε1ιοπιεοΠιτ σε ΘΜ ©1188810·

· · -·--Μπ π?? π_____
πιιιιο1ι1οιιιιι.Τ.ιιιτοι·πι.ιιιι·:- °--ξ----. · - Η “

1)ι·.8 ο 1
ι

ιν ο π
· ε ο π
ι ε Η γ: '1'1ιοι·ειροιιτιεο1ιο11ο- ῖΞ
.·
()Ι€πιη1801ιο8 Εκφω

πιπιτε1ιο1το,Νον. 1897. ... .

Ρτο1ιοιι,Βιιιτοπιι.ιιιιι·ιιπιά ει11οεοιπετιεοπι1)οτε.11επ 1)ιοιιετοιι. ΜΜΙ8Μ·ι'ΔΠ)"Μ1πω: Ηθττω
Ρ8"ισπσ ομω.ιωτιππωιιι - :Ξ (Η.8ΕΜΑΤ00ΕΝ).

ΕΜ ειευιιι·ειο1ιεε ιπιειπι€ειιι1ιειΙτἰἔοε
. ΒΙιιτρπ11ρειπει, ννοΙο1ιεε (Με Ειεε:ιι Μ

·

οτ8ειιιιεο1ιεπΓοπππι Βο1ιιιπιάεπι επιι1ι111τ.

. - . . _. 1 . Ε _. 1)τιπεπε11ιιπι€επι€τοε Μ ε1επΑ οτ1ιε1‹ε

. .- -. - . . ---. νοιι ΜειΒ. Ποι·το1 Μ πειιι.

νοτ1πειιιΓ ιιι ειΙΙεπι Αρο11ιο1ιοπι.
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2ε!πιπ: νοιι ιιιιΒιιεπ Η1ι·εοΜπιι1ι1Μ Βοι·1ιιι.
Μεωιπππιτπιιιιιεπιπιιιι 1. Α1ι13111ε;._

Ο·
ο1ιοιιι.1·'ιι1ιι·15

·

~ 111ΠθΙ10ΒΜθθΒΝπωι
ςΙει1ιι·εε1ιοπ·1οπιτ
ἰΜει· Με

δοπ1οΐοπιιι-Βιινοιεε-νοι·1ιιιιάιιιιι;,επιιιι1ιπ'οΜ,"πω" 1ιιι11οιιι1,ιιιι1ει·π1οιπινοι·1ιπιπιπ1ω 1.8181111198111111111:0Γ1801'1Γ1118

ΗΜ πιεπιιο1ιΙοε! ιπιω·
8εεειιιτιπεπι Μπκ1ιοΜ.

Πιιτοπ Μιτννιπ1:ιιιι€π1ι1ι·οίο1ιοπ8ο1ο1ιττοπι
1ιοτειιιεεεεε1ιοπινοιι
Βιιπ1ο11'171ι·ο1ιοιι·.

Μιτου Βει1ιιοπιοιινοιι θ. Ροειιοι·.
83. .1ιι.1ιπ;;πιιιι;.Βοι·ιο1ιτΜι· Με .ΗΜ 1888.`

Η Βιιιιπ1πι (θ Α1ιιΙι.). Ρτειε ά
.

.1ει1ιι·έ.ΒΤ Η.

1511118”ιιπιά Β πιιιι11ειο1ιωι·Με .1οι1οπ'οι·ιιι.
Νπιο1ιΡπινωι1οοοπιτΠι·. Κτοιιιαγει·, Ηπι11οει. 8.: πιιι· Ζε1ι

1ιεε'το<.ι1Νιιιισε1πουριι1νει·.

ειπε ιιιιο1ι @ιιι Υει·π'ιιΙιτειι νοιι

ς
πωσ.

11οτόπ.1ιο1ι,ι|Ηειιπ1ο11ιοι·'8,

(Κ110Π)
ιιι·ιζεειι>το

'1'πιιιιιἱιι-Β1ινπ·ἰεκ-1'0ι·1ιἱιιι1ιιιιικ.
νει·,εςΙειο1ιο:

,,11ο1ιοι·απο1Νιι·1πιιιιππι1οεΤειιιιιιι11ιιιιΜι Βπιπιιικι·πιπικ1ιο11οιιπ1οπΚιπιπιοι·11
νοιι Ν. Ρ. ΜΐΝ110111Ν, ΡπινΜάοπ:οιιπ ειιι άει· Κει1ε.Βιιεει. 1ιΙΙΙΙιειι·-ΑΜιι1οιιιιο

(1)_ιοπε1πιι_ΜΜοι1Μιπιει1897. Νι·. 1).

έξ 8Μ1ιε :ιιιπ:1ιπ1ΜνεπϋΠοιιπ11ο1ιιιι1ε;οιιἱΜειι· 'Πιιιιιει11ιιιινοιι:“ Με. ο. ΥΜι·οι·ι11,Ηει1ὸε11ιοπἔ,Ρι·ιπ1ιέιι·ιιι·2τν. Βιιι.ς·01.Βι·ϋιιιι, Κ. 11ο1πιιιι1'ο1,
8ιι·ιι.ε.ε1ιιιι·,<;.Κ1ιιι1ει·ειι·2τ11η. Αιιο1ιειι, ΠοιΙΙ:Μ:1ιο 11ε6Μιιι. ΧΥοο1ιοιιεο1ιπιππ

1898,Νι·. 11. 25. 50; 1897, Νι·. 8
.

8οπιι1ει·πι1ιπ1ι·ιιο1ιτοΜε Ψιιιιειο1ιΜι Πιειιιιωτι ι1ιιι·ο1ιΜε Ηοι·ι·ωι:
(16) 65-41. Βεπ:1ποι· δι. ΘΙ'1113ο, 81. Ροποπε1ιιιι€ Μιὰ θττο _ιπ..Μοει1αιιι.

ι 1ῖ5ι·71ἶι;πἔπικιιιτ.1ιιΜιεί11ἰτεπι1ινππι1π12ιπι7Βπιπ1ὶπιἑ

8οε1ιοπιεπεο1ι1επι:

Με Τιι1ιοπ1ιιι1οεο ιιι ω· Αι·ιιιοο.
νοππ.ι·πιεπιιι”όεππ Οοιι€ι·εεε ειιι· ΒΘ1(8111·
ιιπιιιιΒ άει· '1'ιι1ιει·1‹ιι1οιιοΜε νοΙ1Μ1πι·πιπι1π

, Ποπ πιιι 24. Δω 18998θ11Η11.θΠνοιι (Μπιο
1·ειΙο1ιει·ειι·πτΠι·. Μ1ι_1ω·ιι1ιιΒ·.

1898. 8
.

ΜΗ 2 Κιιττειι ιι. 4
1

ει·ειρ1ιἱειπι1ιειι

: 1ΜπειεΙΙιιιιΒειι. 1 Μ. ῦΟ Η'.

Αι1ποεεοπι νοιι ΚπειπιΕοιιΡΗοἔοπιιιπιοπι:

. Ρι·ιιιι Δωιι1ιε8ο1ιιι1ιιιο. Φ01ΡΗπικιι116137.
κε. 118.



ΧΧι)(. ιιιικωΝο. ει
. ιιιιιιιιιιιι Νοιιο Ρο1Βο Χνι. .1ιιιιτ8.

ιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιιοτ ι1οτ Βοι1ιιοιιοιι νοιι

τω. Πτ. Κατι 0οιιιο.
.1ιιι·ιονι (Ποι·ιιιιτι.

Πτ. Βιιιιιιιι ιιιΠιιιοοιι.

Πτ. 1οιιιιιιιιοε Κτειιιιιιιιι1ε.
Βιιτο.

ει. Ροιοτειιιιτε.

ΒΕ «ει. ΡοιοτειιιιτεοτΜοόιοιιιιοοιιοννοωιεεωιιιτω οτεο1ιοιιιι_ιοτ1οιι
80ιιιιοι› ο ιιτι.- ΠοτΔΒοιιιιοιιιοιι“Ρι·οιηκι ιιι Βιι"1.ιιο. 8 ΜΗ. Πιτ(Με
ΗΜ, 4 ΗΜ. Πιτ ει” τω” 1οιιι·ιιιοι. Ροετιιιετοιιιιιιωιιι άοιι ;,ιιάοι·οιι

τ'Α'ιιοιιιιοιιιειιιο-Αιιιττεμ εοιτιο ο11ο 1ιιοετοι:ο “Έ
ειιιοι απο οιιεεοιιιιοεειιοιιοιι Δω Βιιοιιιιιιικ1ιιιιιενοιι Ε. Σ..Βιο1:οι·ιιι
¦8ι.Ροιοτειιιιτε,Νουνειη-Ρι·οεροοι:1614.,ιιι ι·ιοιιι:οιι.-ιι η, ιιι” οι··ιιιιο

Μ.ιιιιοι·ιι20 Ματια_ιιιιιι·1ιο1ι.10Βιετιι1ιο1Βιιιιιτιιο1ι.Ποτ1ι·ιμοι·ι,ιοιιορι·οιεεοινιοειιο οιιι'τιιο11οιιοοιιοιιιιοιιι€1ιοιιοιιΜιι:ιιιοιΙιιιι€οιιωιωι ιιιειι οιι
Πιι·ιιιο3ιιιο1Βοεριιιι.οιιοΖοιιο ιιι Ροιιι ιεΕ18Κοιι. οτιοι·35 Ριοιιιι.-Ποιιιι1οιι εοεοιιιιιιιιιιιιιι·οιιτ1οιι Β.οι1εοι.οιιι·Πι·.Βιι.τ1.ο1ιΉωιωιιιιι8ι.Ρο
Διιιοτοιιντοτειοιι25δοροι·οι.οιπιι€οι1ιτοι·θι·ιΒιιιοιοτιιιιοιιιιἔοεειιιιι.-]ιοτειιιιτἔ. ΡοιοτειιιιτΒιοι·8οιι.ο.Ροιοτ-Ροιιιιιοοριιοι ιιι ι·ιοιιιοιι Βρτοοιι

ιὶοι@ο ινοττιοιιιιοι:1ιτιοιιιΒια” νοιι 18 11.01.ρι·ο Βοεοιι ιιοιιοι·ιι·ι.| ει:ιιιιι1οιι1ι1οιιιος,ιιιιιινωιι "ιπι Ρι·οιι.οε νοιι 2-3 οι”.

Μ. Ροιοτειιιιι·8, 12. (24.) .1ιιιιι

1
8
9

1110818: Βου: Πιο ιιιοιιοι·ιιο Βοιιιιιιιιιιιιις Ποτ Ειιιιροοιιιιιοτοιι1οεο.
- Βιιοιιο'τιιιιιοιο·οιι από Βοερι·οο1ιιιιιο·οιι:

Ε. Βι·οος: Τι·ειιιοιιιοιιτάοε ιιοι·ιιιο.ιοεοε.ή 1)ι·. Θ. Οιτο: @πιο1ιιιοτ1ιοιιιΜινοεοιιΚιιτιιιιιιιε. ιιιιι:οι·άειι Ηοι·:08οιι ιιπά ννϋ.1ιτοιιιιάοτ
οι·ειοιι Ποοοιιιιιοιι τιιεειεοιιοι·Ηοττεο1ιο.ιιΜε π. 1. 1825.--1ι. 81ιι1ιο.ιιι: θοιιιιτι.ειιιιι1ιοιιοΤοεοιιοιι-Ριιοιιτοιιιο.- νοτιιιιιιοιιτοο -
ΜοτιοΙιιΜε-ΒιιΙΙοιιιι 81.. Ροιοτειιιιι·ιμ. - Αιι2οιΕοιι.Φ '

Πιο Λι›οιιιιοΠτοιι, απο Με .(ΒΒιιιιιιιιΒοιι οιι άοτ ιιτ1026 οτεοιιιοιιοιι .ιιυοιιῷιιἑἐ
Ρτινοτιιοτειιιοιι Μ. Ρ. ΜιοιιειΙοιν ιιιοιιι "Μιτου ιιοΒοιι, οτιιοιιοιι ‹ιιοεοιι›οιι πιπ ιιιοεοτ Μ.

Ειιιοι· Λοτ:1οιη
άοι· Θοεο11εο1ιοΠ: 1ιν15.ικ1ιεοιιοτ Δοτετο
Ποτ Χι. Αοτιιοιιι€ ντιι·ι1ιιι ντιπ ιιιιιΗ., 20. ιιιιι121. ΑιιΒιιει
1890 ειιιιιιιιιτιοιι.

νοτττΉιο,
ιιοτοιι Πο.ιιοι·Μπιτ άοτ θοεοιιιιιιεοτάιιιιιικ άιο Ζοιι.

νοιι 15 ιιιιιτοιι ιιιοιιτ ιιιιοτεοιιτοιιοιιάοτι, ινοτιιοιι άιο Ηοττοιι
Αοι·2τοοι·ειιοΙιι.ποιοι· ο·οιιιιιιοτΑιι,οιι1ιοάοε Τ1ιοιιιιι'ειιπά ιιιιι·2οι·
ωιιιιιικιτω- Μιι.τ1ιοιιιιιιαιιοε 1ιιιιιι1ιε Βιιιτιιιιϋειιοιιει. τοι άοιιι
Βοοι·οιειι·1)τ. ιιιο‹1.Υιοι·ιιιιιΤ. Βιμ. Οι Αιοκοιιτιοτειτοεεο,Ροκ.
νοτειει‹ιι ιιιι2ιιιιιο1ι1οιι.

11τ.Μ. 'Ι'τογιιιιιιιιι

τ
ι.

Ζ. Ρτιι.εοεάοτ θοεοιΙεοιιιιιι 11ιν15.ιιιι.Αοι·2ι.ο.

Με πιοιιοτιιο Βοιιοιιιιιιιιιιι άοι· ιιιιιμοπιιιιιοτοιιιοεο.
νοιι

Η. Βου.

(νοι·ιτο.Β. Βοιιιι1τοιιεπι 1
.

Μπι 1399 ιιι ‹1οιιι11Ιιιιιι'εο1ιοιι
Αοι·2ιοι·οι·οιιι.

Μ. Η.! Βο1ιοιι τοπιο νοτ οιοοιο .1ειιιτο ιιοτιο Μι άιο
Α1ιειοιιτ εκει οιιοιι 8οιιιιιιιιιοε 'Πειτε. οιυο Ποιιοτειοιιι οιι
8οιιοιι; άοιοιι ιιιιιιι ειο1ι ιι.ιιοτ οιιι ιιοεεοτοε ιιιιιιωι Μτ
τω ΜΜοιι Μπιτ. ινοΙΙιο Μι άιο τιιοιιιοειιιοιιι0εο Βοιιειιτι
1ι1ιι8 ιιι Ποτ ΒιιιΙοιιιιιι8 ειτοιι”οιι. Πιο νοτοτιιοιιοιι εοιιιιιι

τοιι οΒοτ οιιι εο Θτοεεοε ΜοτοτιοΙ του Πω ιτιϋειιοιιοιι
Μιιιο1ιι ιιιι‹ι Μοι.Ιιοιιοιι ειτε Τοεοειιοιιι, ι1ειεε :Με άοτ Βιο

1οιιιιιιε οιο νοτιτοι.ι Πιτ ειοιι ινιιτι1ο. 11ιοεοε Μπι: ινο

ιιι€ειοιιε άοιι νοιιιιωι, ‹1ειεεΜι πω] εοιτ. ιιοτ Ζω ινοι
τετ ιιιιτ ιιιιεοτοιιι 'Πειτε. Μοιεττιμ Βετο Με ιιιοιιι Ποιιοτ
»Μι Με ειοιιιοιιτερτοοιιοιι‹ιΒοντεοιιεοιι Μ.
ΟΒΒΙοιοιι άιο ΤιιιιοτουΙοεο οιπο νιοιοοερτοοιιοιιο υπό

νιοιιιοεοιιτιοΒοιιο κιωικιωι Μ, εο άοτι πι” ιιοοιι πιο
ιιιιιτιο ινοτιιοιι, ειε ινιοι1οτ ιιπά ινιοτιοτ ..τι οιο '1'οΒοεοτιι

ιιιιιιε οιι εοι2οιι, ιιοιιιι οιι Βόεετιιειτοιι ιιιιιι Πιιιιοιι ι›τιιι

Βοιι‹Ι 1ιοιιιιιιι Πιτ Κοιιιο ειιιιοτο Κτοιιιιιιοιι ποιο, εποε άιο

ιοιιι€οιι ΜΜΜ., άιο Με τιιιιιιοιιιιο Ερι0οιιιιοιι ιιιιιιτιοτιιο.ιι

εοιιτιο νοιι Οριοτιι νοτιιιιιοοιι; Ιοι2ιοτο ιτοιοιι οι:ιοιι ιιιιτ

τοιτιι·οιιιιι ειιι. οτεοιιτοοιιοιιΠιο Μοιιεοιιοιι αυτοι Πιτ ιιιο.εε

ιοεοε ινιιιιιωι, νοτεοιιινιιιι1οιι ιιοιιιι Με Μιά ιτιοω,
ιιεοΜοιιι ιιιτο ΚτεΠ οτεο11ϋρΠ οάοτ άιο ιιοοιιιιιοιιιοιιτιο

Μοι1εοιι1ιοιιιτοιιοτ Πισω ι1ιεροιιιττ Μ. Βοι άοι· Τιιιιοτ
οιιιοεο Βιοιιι οε ειιοτ Κοιιιο Ιιιιιιιιιιιιιιιι, ιοιιοτιιιειιιι κι Πιτ
ειιεοοεοτει, ιιπά Με μα: οι. Ιιοιιι Ποτά ιιιιτι 1ιοιιιο θο
τ;οιιτι Βοιωτοι Βοινοττ1οιι,ινο οιο νοΙιειιιιιιιιις ειιι.
ινοΙιοιι ινιτ ιιιιε ιιιοιιι; ιιιιι οιιοοιιιοιιιοιι ΒοιιιοτΚιιιι€οιι
ειιιιιιο1ιοιι, εοιιιιοτιι ιιιιε ιιοιιοτ οιι Ζοιιιοιι, ινοιοιιο οιπο νιοι
ιιοτοτ1τοτοΒρτοοιιο ιιιιιτοιι. ιιιι1ιοιι. .1οιιοιιι Ατειο ιει οι:

νοιιι Βοιωτοι, άιιεε Πι ιιιιοτ 1ιΙοιιεοιιοιι επ 'Γιιιιοτοιιιοεο
ειιτιιι; Με ιιιοοιιι ιιιιοιι Οοτιιοι. Πιτ Ειιτορε ιιιιιτιιο1ι

1 Μιιιιοιι Μοιιεοιιοιι. ο.Ιεο 8000 Πιιιοιι τιιΒιιο1ι οοιιι Τοτιο
τω» Τιιιιοτουιοεο οοιιι Οριοτ. Με ιει Πιτ οιιιο Κτο.ιι1ι
τω. »το Μι· ιιοτοιι ιοιτιοτεο νιοιο Μιτου, οιιιο ιιιιιιοιιιι
1ιοιιο οοιιι; τιιοεο Με οιιοτ Με νιοι,νιοι ιιιιιιοιιιιιιο1ιοτ,
ινοιιιι ινιτ ιιιιε άιο εωιιειιιι οοιιειιοτ ειιιεοιιοιι.
Βιοεο ΖοιΒι ιιιιε ιιιιιιιιιο1ι. ιτοιιιι ιτιι· Με Κιιιιιοε- πω!
1ιοεοιιιιοτεΜε 85.ιιΒιιιι€εοιιοτ οιιεεοιιιιοεεοιι, ντο Μεμο
ιιιι‹1 Βειτιιιοτ1ιτειιιιιιιιοοιι άιο ιιιοιετοιι Οριοτ ιοτιιοτιι. πιοεε

Πιο 1ιοιιοιιιοιι0ειο Τοτιοειιτεοοιιο ιιιι Αιιοτ νοιι 15-80
.1ειιιτοιι, ιζοτε‹ιο νο άοτ Μοιιεο1ι επι Ιιτιιιιιοετοιι Μ; Με
ιιιιιιιιιι οιιοιι επι ιιιοιειοιι Ιοιειοι. άιο 'Γιιιιοτοιιιοεο Μ. 1Σε
ινοτειοτι 1ιιοτι›οιο.ιιοιι Μο ιιιιιοτοιιιοεοιι ΕτΙιτειιιιιιιιοοιι ειιιοτ

ειιιιοτοιι Οτοοιιο ιιιιι€οτοοιιιιοι, νοο ιιι›οτ τω: ιιιοιιτ Με

4 μα. ειιιετιιοοιιι.,εο ιιοεε πιτ ιπι ΑΙΙΒοιιιοιιιοιι ιιιιτ νοιι
άοτ Ι.ιιιιοοιιιιιιιοτοιιΙοεο 2ο ερτοοιιοιι ι›τιιιιοιιοιι. Βοιτοοιι

τοιι ινιτ ει1εο άιο εωτιειιιι ‹ιιοεοε Α1τοτε, εο ιιικ1οιι τω,
0ειεε ιοτιοτ Β

.

οι1οι· εοΒοτ 2
.

Μοιιεοιι, άοτ ιιιιοτιιο.ιιρι άιο

εεε Αιι;οτ νοιι 15-80 .1οιιτοιι οττοιοιιτ, άοτ Τιιιιοτοιιιοεο
οοιιι Οριοι ΗΜ. Ειε Με νοιιι εοιιτοοιιοιιοττοἔοιι‹ιο
Ζιιιιιοιι. ο

Αιιεεοτ άοιοιι ι1ιτο οιΙοοιιιοιιιο νοτιιτοιιιιιιο Βοινιιιιιι άιο

Τιιιιοτοιιιοεο ποστ ιιοοιι ιιετιιιτοιι 1ιιιοτοεεο Πιτ άοιι Απι,
ι1ειεεειο Πιεττ1οιι 8ειι2οιι 1(0τροτ ιιιιι ειιιοιι εοιιιοιι ΟτΒιι
του ιιι Μιτιοι0οιιεοιιοιι Ποια. 1οιι πιοιιιο ιιιοιιι ιιιιτοιι

ιιιτο ιιιι1ιοτο Αιιειιτοιιιιιι€. εοιιιιοτιι αυτοι Πιο νοτιιιιοο

τιιιιοοιι, ινο1οιιο τιιιτοιι εοιιιοοιιιο ιεττωτιιΠΒ οιιοτ ειιιο1ι

ιιι 11'οιοονοιι ΤοΧιιιιτιτιιιιιι€ οιιιιτοι;οι1. .

Ρειιιοοιι ινιτ πιιι; οοιιι Ηοτ2οιι οιι, εο κι τοι 'Γυιιοτοιι
ΙτιεοιιΜε άοιι Πιιιοτειιοιιιιιιοοιι Η0εε1ιιι°ε^) άοτ Ψεε

-δ ιι ο ε ιιι ι τι, «κιτωωεω ιοε4, Βοίοι·ιιι.ω.
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εετ- ιιιιά Ρειιι,ιεΙιε.ιι ετϋεεει· ειε Βει θεειιιιάειι. Με Αι·
ιει·ιΜ (Ιμμε.2)) 2ειεειι ιιι εΙΙετι Ε'ιιΙΙειι ειπε ιιιεΒι· οΜτ
ινειιι€ει· ε.ιιεεεεμι·οοιιειιε οΒι·οιιιεοΒε ΒιιΜτιετιιιε, ινειεΒε

Μι· Με Μ άειι Οοι·οιιε.τΒείεεεειι Με Ηει·εειιε ιὶιιάειι.
Ιιι άει· Τιιιιισιι ιιιεάιιι. ιει άιε ΜιιεειιΙετιε ιιιεΒι οΜτ ιιιε

ιιι€ετ ε.ιτομΒιεε1ι. Με εμΒγειιιο€τεμΒιεεΒε Οιιτνε Με
ΡιιΙεεε 2ειΒι ειιεεεεμι·οοΒειιε Βιιιιιοιιε.

Με Βειιε.ιιιιιε Αιιιιιιιιε άει· 'ΓιιΒετειιιϋεειι ΒειιιΒι ιιιιοΒ
ΝειιΒετιι') Βιιιιμιεε.ι:ΒΙιοΒ Μ! ειιιετ ΑΒιιιιιΒιιιε άεε Ηιι
ιιιοεΙοΒιιιε, εε Μεε άετ ΗΒιιιοΒιοΒιιι€εΒε.1ι ειιιεε ειιιΖεΙιιΜ
ΒιιιιΚϋιρειειιειιε, ινειιιι Με Με μΒγειοΙοειεεΒε ΜιιιεΙΣ 1 εει2Μ, Βει Μιιιιπειιι 0,855 ιιιιά Βει Γτειιιειι 0,729
Βειτι1ει, πεε Βει Βιειετειι ειιιετ νετιιιιεετιιιι€ νοιι ιιιιΒε
ΕΑΜ 20 μΟι., Βει 1.ειΖιετειι ειιιει· νοιι 33 μΟι. 8ΙειοΒ
ιιιιιιιε.

ΑΜΒ άιε Νει·νειι ΒΙειΒειι ιιιεΒι νετεεΒοιιι. Νε.οΒ

.Τε.μμε.') ΜΒΜ νει·εεΒιεάειιε Αιιιοι·ειι ιιιιά ει· εειΒει
θειιιιιάειι, Μεε άιε μετιμΒετιεοΒειι Νεινειι Μι :ιιι ΤιιΒει·
ΜΙοεε θιεειοιΒειιειι, ννεΙοΒε ιιιι 1.εΒειι ιιετν6εε Ειιιισιιοιιε
εισι·ιιιι€ειι, Με Ει·ΒϋΒιιιι€ άει· ΗειιιεειιειΒιιιτε.ι, Ι·Ιιιμει·
ει.ιεεειε, ΕιιιϋΒιιιιε άει Βεάειιε, εεΙΒειειιιιιιάιεε Νειιτει.ιι;ιειι
ιι. ε. νι. 2ειΒιειι, μειτΜοΒγιι1ειάεεΒε,εειιετειιοιι ειιιινιεεειι.

Αιιεεει· άει· Πεεειιειειιοιι άει· Νει·νειι ιιιιΜι ιιιιιιι ιιιιι:Β

Ιεεειειν") ιιιιι:Β ειιιε εοΙοΒε :ιιι άειι θειιΒΙιειιπεΙιειι Με
Πε.τιιιεε, ιιιιιιιιιοΒ επι άειι Μειεειιει·'εοΒειι ιιιιά Α άει·
ΒιιοΒ'εοΒΜ ΜΜΜ: ιιιιιιι ειεΒι ιτιιΒε $εΒενειιιιιιε, Κάτ
ιιιι;ειι ΖειΓειΙΙ ιιιιά Αιι·ομΒιε; Με ιιιιετειιιιεΙΙε θεννεΒε
ιει ΜΗΝ( πιιι Βιιιιά2εΙιειι ιιιιιιιιιιιι, Με ιιιιιΒεΒειιάε Βιιιάε

ΒενιεΒε ιιιειιιΙιεΒ ΒενιιιιεΒετι.
ΑΜΒ άιε Μιιεειι1ε.ιιιι Βια άιιιειι ΒϋΒετειι Ψεεεετ- ιιιιά
ΡειιεεΒιιιι, πιο Μ· εε οΒειι εεΒοιι επι Ηει·Ζειι εεεεΒΜ
ΜΒΜ, ειι ΚιιιΓι ειιι€εΒιιεει (ΗΒεε1ιιιι).
?νεε άιε ΒεΒινειεεάτιιεειι ειιΒειε.ιιει, εο Βιιιι ΚΙεΒε'*)
Μτε.ιιι“ Βιιι€εννιεεειι, Μεε εεΒοιι νιτοΒοιν Βει 'ΜΒΜ
ΜΙϋεειι πιιι ειιι.τΙ: ε.ιιε8εεμτοεΒειιειι ΒοΒιινειεεειι 1)εεειιειε.
ιιοιι άει Μι1εειιεμιιΒειιειι Βει”ιιιιάειι Μι. ΒΙε.Βοιι·ε
εεΒιεεΒειιειιι"), ινεΙεΒετ άιεεε Πεμ ιιι ειιιει Μεεει·
ιιιιιοιι ιιιιΒει ειιιάιιιε, 8ιεΒι Μ, Μεε ειοΒ ω άει Μιο
ιιιει:Βειι Ι.ιιιιι;ειιιιιΒετειιιοεε ιιι άει· Ηιιιιι Οτειιιι1ειιοιιεεε
ινεΒε, πιιι άει ΝειΒιιιιε ιιι Βιιιάε8εινεΒε ιιΒετειι€εΒειι,
ΒιΙάε. Μιι ΤιιΒειΙιεΙΚιιϋιοΒειι Βιιι ΜεεεΙΒε ιιιεΒιε ευ
ιΒιιιι, Μ Ιιειιιο ειιοιιιιιεειιμιειι Κιι6ιοΒΜ ειοΒ Βιιάειι,

Κειιιε Β.ιεεειι- ιιιιά ΕμιιΒεΙοιΜεΙΙΜ, Κειιιε νετιιε1ειιιι8
ιιιιά Κειιιε ΤιιΒειΙιεΙΒΜιι1ειι νοτΒιιιιάειι ειιιά. Μιε (Μιμά

ΙειιιοιιεΒεινεΒε πιιι ΠεΒετΒειι8 ιιι ΒιιιάεεεννεΒε ΒιΙάει ειοΒ

ειιεΒ ιιιιι άιε ΑιιειάΒτιιιιεε85.ιιμε άει ΒοΒινειεεάιιιεειι,
νιιοάιιιοΒ ιτειιΒΜιστιιιιθε Αιιεεεοιιιιιι€ειι άει ιιει”ει· ειπε

ἔειιειι Βιι1εειιιΒειΙε πιιι Βεεειιετειιοιι άει· Βιι1εειιεμιιιιε
ΗΜ ειιιιιιιι: ΡειιιτϋμίεΒΜ ιι·ειειι Μι. άιε ΖεΙΙειι€ιΜ
πειι ιιιιά ΖεΙιειιιιει·ιιε εειιινιιιάειι. Μεεε Βεεειιετειιοιι
ιει ειιιιιι2ιιιιε.ΒΒιιιιΒιέ νοιι άει Ράιιειιοιι, άειιιι ειε Μι Βει
Μπι εοΒινιι2ειιάΜ ιιιιά μι· ιιιοΒι εεΒινιι2ειιάειι Ρειιειι
ιΜ ω, ειε ιιιΒιι πιι· Αιιομιιιε Μι· Βιι1εΜεμιιΒε1ιειι πιιι
εοιιεεειιιινετ νειι6άιιιι€ άει· Πτιιεειι εειΒει, νεε ειιιε νει·

ιιιιιιάετιιιι€ οΜτ εοεει.τ $ιειιιιιιι8 άετ ΒοΒιινειεεεει·ειιοιι
νετειι1ε.εεειι Ιιειιιι.
Με Ηειιιιετιετιειι ετΙιτειιΙ:Μ ιιιοΒι εεΙιειι, ε.Βοι· ιιιιι·

ιΒιε Ιιιιιιιιιι, εο Μεε Μ· εε Βιει· ειιιεΒ ινιεάει πιιι ειιιετ
Βιιάετιειιιιιε ιιι ιΒιιιι ΜΒΜ.
Με Ηε.ιιιιιετνειι Ψυ.Γ01ι ιι

ι

ειΙΙειι 88 ιιιιιειειιοΒιειι πι·
ΙΜ ιιοτιιιεΙ, εΒετ ειιοΒ ινιιΒιειιά Με 1.εΒΜε ειιιά ιιι άιε

°) Πάπια: Ιιπ. ιιοιιμοεγ ο6·ε ιιΜ·ΒιιΜιιικ·ε ε.μ·ι·εμιάιιμιι πει.
κο·ιικ·Β. Μισο. Οιι6. 1889.

3
) θ. Ν ε ιι Β ε ι· ι: ιΒιιι Βειιι·ει.8 Μι· ΒΙιιιιιιιιετειιοΒιιιι€, εμεε.

Βει άει· ΡΒιΒἱειε μιιΙιιι. ιιιιά Μπι Οε.τειιιοιιι. Πιεε.1)οτμιι.ι.1889.

ή Πιιιιιι.ι Κκε εοιιμοογ Με. ιιεια·Βιιειιιια·εε·ειιεμιιιμεμιιπεειιικ·ε
ι1εμειιιι·ειιμιι πιι.ιιοτιιιι. Μισο. Οιι6. 1888.

Η Β. Π. Πεει.ειιι.: Επι. εοιιμοεγ Με ιιειιιέιιειιιιικ·ιειιιιιιιειιιιι.ιιι·ιε
τε.ιιιι·ιιιιιπρ: τγ6εμεγιιοε·Β ι
ι

ιιΒιιοτομιιιΧ·ι›ιιμγι·ια·ε ειι.6οιιιεεεειιιι.
Μισο. Οιι6. 1887.

") κ1εΒ ε: Πε.ιιάΒιιεΒ άει· μιι.ιΒ. Αιιε.ιοιιιιε. Βάι 1
. 1869.

1
) Η. Β.ιιιιτοε·Βιιχειιεκιιι: Επι. ιιε.·ι·οιιοι·ιιπεεκοιιε.ιιε·ι·οιιιιι
κοιτα ιιμιι ιιμοιειιιιιεει:οιι·ε·ιγ6εμιιγ.ιιεε·Ιι.πετιιιιιιΜ.,Εεεε Μιά. 1889.

εειι ΡιιΙΙειι Ιιειιιε Ε'ιιιιειιοιιεειΒιιιιιΒΜ Μι Ηε.ιιι ΒεοΒε.εΒ
ιει ννοι·Μιι.

'1'ιοι2άειιι ιιιιιι, Με πιιι· εεεεΒΜ ΜΒΜ, άιε 'ΜΒΜ
ειιΙοεε ιιιιιει άειι ΜειιεεΒειι εε ειιι.ι·1ινετΒτειιει ιει, ιιιιά

ιτοι2άει1ι ειε άειι εειι:ειι Κϋιιμετ εΙΙιιιιιΒιιοΒ άιειιειιιιιιει18
ΙιοΒ ιιιιι.οΒι, Μι ιιιε.ιι Βιε νει· ΜΜΜ Ζειι άειι Κιιι1ιμί
Βεεειι ειε ιιιοΒι ετιιει!ιοΒ ε.ιιΙΒΜοιιιιιιειι, άειιιι Μι·εε1Βε

ΒεΒειιιι ετει ιιι άειι Ιειιτειι .Τει.Βτειι. Μιε Βει ειΒετ εειιιε

θιτιιιιάε.

Ειειειιε ινιιεειε ιιιιιιι Με: ι·εοΒι, »νεε άιε 'ΓιιΒε τοιιΙοεε
εει, άειιιι άιε νει·ει:Βιεάειιειι Ε'οτιιιειι ννιιτάειι ειε νετεεΒιε
άειιε ΚτειιιιΒειιειι ειιίΒείειεει ιιιιά άει Αιιεάι·ιιοΙι $εΒινιιιά
ειιοΒι ιει Μ

.

πιιι ιιιεΒι· ιιιιεεει·ΙιεΒ, οΒιιε Με ειιιΜ ΒΙιε1ι
ιιι Με ιεΜτε ννεεειι άει· ΚιιιιιιιΒειι 2ιι θεειειιειι. Αιιεεει
Μιά Μι Με ΚοοΒ'ε εμοεΒειιιεοΒΜάε Βιιιάεο1ιιιιι€ άει·
Τι1ΒειΙιεΙΒΜι1Ιειι Βιε μια ιιιιι· ειιι€εΒιιΙιετι, ά

.

Β
.

ννιιε άιε

ΤΒετε.μιε ειιιΙειιιΒι. Ιιι ιιιιοΙοειει:Βει Βε2ιεΒιιιιε ιιιιά Με
Με πι· ΙΒιιιιιιιοεε Μινι. Γιάιι-ΠιιιΒιιοεε ιει εειιιε Επι
άειιιιιιιι€ νειι ινετιΒνοΙιετ. ΤΒετεμειιιιεεΒ ΒιιΒειι Μι·
ειΒει· ΜάιιτεΒ Βιε μπει ιιοοΒ ιιιοΒιε €εινοιιιιειι, άειιιι άιε
Γτι1οΒιε άει Βιιιάεοιιιιιιε Με ΤιιΒειΙιεΙΒΜιιιιιε, Με Τε·
ΒετειιΙιιι ιιτιά $1ΒιιιιοΒε Ριιοάιιοιε ΜΒΜ άει Ιειάειιάειι
ΜΜεοΒιιειι ΜΒειιΒΙιειιιιοΒ ιιοοιι Ιιειιιειι έτειίΒετειι Νιιι2ειι

εεΒτεοΒι. Ηάι:Βειειιε ιιι Μιιι Βιιιιιε, άεεε άιε Με.ειιοεε
άιιτεΒ Με ΤιιΒει·οιιΙιιι, ινοτε.ιιι ιιοεΒ νοι Βιιιια Κιιιτει· Ζειι
ΒεεΚ8) Με Μπι ΚοεΒ'εεΒειι 1ιιειιιιιιε ιιπ ΙιιΓεειιοιιε
Ιιτε.ιιΚΒειιειι ΒιιιΒενιιεεειι Μι, ειιιοΒ Βειιιι ΜΜεοΒειι εε
ειεΙΙι ινετάειι 1(8.ΠΠπι ειιιετ Ζειι, ινο ιιιι Αιιεινιιιι ιισεάετ
ΤιιΒει·ΙιεΙΒεειΙΙειι, ιιοοΒ εΙε.ειιεεΒε Ε'εεετιι, ιιοεΒ Μακ,
ιιεεΒννειεΒετε Ι.ιιιι€ειιεγιιιμιοιιιε νοτΒειιάειι Με. 1ιι άιε
ΤΒιετΒειΙΚιιιιάε ιει Με ΤιιΒειοιιιιιι Με ινιοιιιι€εε άιιιΒιιοε
ιιεοΒεε ΗιΙΙ"ειιιιιιει Βειαι.ιιιιιιιοΒ εεΒοιιιειιιέε ε.ιιΓεειιοιιιιιιειι.
ΜΜΜ κιτ· Βοιιειι, Μεε άιε Ζιιιιιιιιιι Με ιιι άιεεετ Βε
2ιεΒιιιιες Βάιιειι€ει ιει, ιιιάειιι ειε άειι τε.ειΙοεειι ΙΑ'Ιειεε
άιεεεε Ε'οτει:Βετε ιιιιά εειιιει· θεΒιιιετ ιιιιι Βεεεετειιι Βι
ίοΙΒε Ιιιι0ιιι.

Με Κοι:1ι'εοΒε ΒιιιάεοΙιιιιι€ Μι άιε ΤΒει·ιιμιε, Με ιοΒ
εΒΜ ΒειιιειιΚιε, άειι ε.ιιι€εΒειιΜ, άειιιι ιιιιιι ειιιτι:ιε ειοΒ
ιιΠεε Μι άειι ΒιιοιΙΙιιε, ιιιιι ιΒιιι πιιι ιι·Βειιάινιε Βει2ιιιιοιιι
ιιιειι ιιιιά ιΒιι ευ ιόάιειι, ινοΒει άει νιιιιιιι εειΒει, ά

.

Β.
Μι Ρειιειιι, ειιεεετ ΑεΒι θειεεεειι ιιιιιτάε. ΑΠε ιιιάμι
ΙιοΒειι ιιιιίεΒΙΒιιτειι ΜιιιεΙ ννιιτάειι ειιΒενειιάι. Πιιι ειοΒ
Μνοιι ειιιε νοι·ειεΙΙιιιιε Βιι ιιιε.εΒειι, Μ!! ιοΒ Με άιε
ΜΜΜ ιιιιιιιΒιειι, άιε ιιι άειι Ιειειειι Β .Τιι.Βιειι, ειεε νοιι
1893 Μ, ειιιμιοΒΙΜ ειιιά"). Με ιοΙΒΜΜ Ι.ιειε ιιιεειιι
ιιειιιιτΙιοΒ Βειιιειι Αιιεμι·ιιι:Β Μι νοι!ειιιιιάιέΚειι.

1
.

Κτεοεοι ιιιιιει·ιιοΙι νοιι Ξ ο ιιι ιιι ε ι Β τ ο ά ι.

2
.

Κτεοεοιοιγειιετε νοιι Ο Β ι
· ε ε ιο ιν ε Κ ι

ά ε ν ιι ά
.

. ΒιιΒειιτειιε ΚτεοεοιιιιιεειιοιιΜ νοιι Ε'τεγ ιι. Α.
Ι(τεοεοιοετΒοιιει νοιι θιιειι ιι. Α.
ΙΒιετειιιιεΙιε 1ιιιεοιιοι1Μ νοιι

ΟοιιιΒγ.
θιιε.ιεΚοι ειιιιοιιιειιεεΒ νοιι ΟοΒειι.
ΟΖοιιιειτιε Ι.ιιιι νοιι Ηει·ε.ι·ά.
.Ρειιιιιιιιειιιε ΙιιΒιιιιιιιοιιειι νοιι οι. Ειιοειγμιι οΜτ
ΤΒγιιιοΙ πιιι ΟΙ. Ευεε.1γμιι οΜτ οι. Με. μιιιιιιιιοιι
νοιι Κει·εεΒ.

9. Ζιιιιιιιιειιιιτε ιιιιιε.νΜϋε ιιιιά ειιΒειιιε.ιι νοιι Μαι:
άει·ει·.

10. ΜειΒοάιεοΒετ ΒειοΙ8εΒιε.ιιοΒ νοιι Ι.ιιι2.
11. ΙιιΒειιιιιοιιειι νοιι οι. ΜειιιΒ. μιμ. ιιιιι ιιιιιετΙιεΒειιι
0εΒιιι.ιιοΒ νοιι Κτεοεοι, ΟΙμειιιι, ΟΒιοι·οιοτιιι, οι.
ΜειιιΒ. Μ. νοιι Πειεεεο ιιιιά ΜιεΒεΙε.

12. Τι1ΒειΚει88.ε νοιι Οιάιιιι ε.11ιι.
18. θιει·Βεειιι·εε Κτεοεοι (ΤειιοεοΙ) νοιι Κεειιιετ ιιιιά
ΒιιΙΙε.ιιά.

[ή ΒεοΙι: ΠεΒει· άιε άιιιεςιιοειιεεΒεΒεάειιιιιιιις Με Κ οεΒ
ΜΒΜ ΤιιΒετειιιιιιε. Πειιι. ιιιεά. ΣνοεΒειιεειιι·. 1899, Ντ. 9

.

”) Α. ν οι ΜΒ ά: Με Βιιιειειιιιιιε, νει·ιιιιιιιιις, ΒεΒιιιιάΙιιιιΒι
ιιιιά ΗειιιιιιΒ· Μι· ἰιιιιιιςειιεεΒιι·ιιι‹ιειιειιι. 1898.8. 98.

ιιιιά Διι

9
9
η
”

ΖιιιιιοΒιοτι1τ νοιι

©
7
1
9
5
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14.'1`π1›ο1οπ11πνοπ 1111811, 8 011818 1 8.11.
15. Β1π18ο1π1π νοπ Τ111ο1οπ.π1ο 888811ΤπΒο1οπ1ο8ο 11π
1πππ 8ο1π8ο11111ο1ποπ 1181οπ. νοπ Β 8 Βο 8.

18. 1π1οο11οποπ1π11 ο1πο1 Μ18ο11ππ8 νοπ 81ο11118111οπ1
081, 1(1οο8ο1 πππ 111οπ111ο11π π1ο Ι.πί11ο111·ονοπ
πο 18 .181·118ο.

17. Ιο11111γο1νοπ 81181118, 11ππο., 11101118Οο11οπ.
18. 'Ι'πΒο1οπ1οο1π1π11111Απ11ρ11111181πνοπ Κ 1ο Β 8.
19. Κ81ο1πο11π1οο11οποπνοπ Μ 8 11 ο 11.
20. Ε8ο1Β1ι118ο1111πνοπ 111811π 8181, 13ο1οπ Βο18.
21. ΤπΒο1οπ1ο8ο11ο118ο1ππ1νοπ Μ ο.1ο.81 1Β π ο.
22. ΤπΒο1οι111π. ποππ 11ο1πο811ορτοοοοοοπ 11π Απ81νι111
81ππ, 80881 π11188οππ1ο8ο π8ο11 Ρ ο11 π 8οΒ 11γ 8181
11111Ο81πρΒο1-Αο111ο1ο1π81111πππ8νο1π1ι:111ο1111ο1ποπ,
νοπ Κ 1 8 π 8.
Ηο1`οππ11Ιο1πνοπ 11811811811. Το18οπ,1171Ιοο11.
Ο8οπ1π1181811οποπνοπ Οιο 8818 1 1111118 11ο 1 1π8 π π.
Θ118πππΙοπ νοπ Ν 1οππο 11. Β του π.
Το81111ο18811νοπΒ1ο11π-Β ος 118111 πππ π' Α1
8οπν81
Θπ818οο1-.1οποίο1π1νοπ Ι. ο 1ο π 11.
01181110018π88ο111ο11νοπ 11οΒ11181π.
Ρο1πΒ81881π 1π11011818οο1νοπ 8 ο 11πι ο γ.
Ο118]8.001981'Ι1011811νοπ 111118ο 11ο 1· π. Α.
Βο1νοο1 νοπ Η111οΒ1οο111πππ 118888.
Ο8π111811π1π88π1ο8Κ811 νοπ 1.1ο Β 1811: 11π. Δ.
Θ18πο 881110νοπ 81118 ον ο1.
Βο1. 818οπ1ο81.Ρ011101'Ι8πΒοπ18π νοπ Ρ ο 11ο 11.
ΚοΒ1ο1188π1οοπ1111ο11ο1ι1π811πΜ88οπ νοπ 117οΒ ο 1.

Μο111γΙοπΒ18ι1νοπ ΑΙ111 ο π.
118ποΒο1π πο1 Ι.ππ8ο νοπ Α1 Β ο118 ο π.

(181πρΒο1οΙ 8πΒοπ18π νοπ Α 1ο 118 π π ο 1.
Βο11π1ο1118ο81111111νοπ 'Γ ο 1818 π 8ο π.

Α1181ο1Βο11811πΙππ8νοπ Η 8 π 811π πππ Ο 1ι1π 1ο ν.
Ε18ο11π πππ 811Βο1π11181νοπ Ο 1ο 1:11.
1.18πο8ι11111νοπΗο1ππ1 πππ Η 8111π 8ππ.
ΗθΙθΙ11Ι1Ξ511Ι301118.11.π8Βο1 θι1818οο1πππ 8οΙνοο1 111·
πο111ο11νοπ Η 8 π 1118.
15οο8ο1νοπ Β1801(.
ΤπΒο1οπ11π 'ΓΒ νοπ Η. 11111111,Ρο11π8ο111η
π. Α.

ΤπΒο1οπ1ορ1881π1πνοπ ΚΙοΒ 8.
47. Ρο1π-Οο8π8ο νοπ Βο111πογ.
48. Α18 81Ιο1ποπο81ο8: Βι1Βοπ18π1π1οο11οπο1πο8 ΕΧ11'80·
1ο8 8118 πο1 Ν88οπ- πππ Β.8.0118118011Ιθ1111118111νοπ

Ζ1ο8οπΒ11ο11οππππ 1.111π1πο1πνοπ Ρ8πνο1, π8 18
π1ο 8οπ8ππ1οπ ΒοΒ1ο11π1111π1οΒ8ο1ο11οπ1ϋπ1οππο11711

11ππ8 118ΒοπΝ).
Βο1 π1ο8ο1π11ο8181ο1118188 π18π π1111111ο11π1ο111,π1ο
11111111νο11οΟο11ο8οπ 811118ο 117881818181111ϋπποπ.
Ν8.01111π18ο1 Ζο11 πο1 81688188 Ηο11πππ8οπ 1πι1881ο
Ιο1πο1 ο1π Μ111οΙ ποπ1 8ππο1π, ποιπ ν1οΙ ππ1ο111Β81ο1οπ
ποπ ΡΗΣΗ 111ι11πο11.1388 1181181νοπ1881οπ8ποπ 1701111911.
πο.881π8π π1ο Ε11ο18ο 1ποΒ1 8111π1ο νο1Βο88ο11οπ11γ81ο
π18ο11οπΒο81ο11ππ8οπ2π111ο11111111οπ1ο1π1ο πππ π1ο Έπο

181118881 8ππο1ο1π ΟοΒ1ο1ο 81181118.Ρ11111ο1ν1π1πο πο1
11188118Μοπ8ο11, πο1 8π πο1 8ο8οπ8ππ1οπ Βο11111ππ8ποΒ1
1111,81811111πππ Βο11811πο11;818 πο1ΤπΒο111ο1Β8ο111π8οπ1
11881111νι11πο,88Β 1π8π π8111111οΒ,πο. 1111ππε 118111111818
8ο18πο 1π πο1· Ζο11 πο1 8181181ο18 οπ1π·1ο11ο1πποπΒ8.01.8·

11ο1ο81οΒοΓ8πποπ, π1ο ο111818ο1118118118πι11 1π 11118,πππ
1π Ε'ο18ο πο88οπ 181 ο8 811111νο1818ππ11ο11,1181ι11π1π8π
ππ1 111πεπ νο1π1ο111οπ8πο111ο. Β81π 8Βο1 Β18ο1181011π1ο
νοπ ο1π2ο1ποπ Αο121οπ 8ο11οπ111111ο1νο111ο1οπο Απ81ο111
11111πο1·1πο111πππ 1πο111Β811π, 11888π1ο Β8ο111οπ811ο1π
11111118ο11118οπ.ιππ ποπ Μοπ8ο11οπ 21111111ο11οπ,ποππ Βο1
8ο1πο1 1ο1ο8881οπνο1Β1·ο11ππ8 1π11-81ο81 _1οποπΜοπ81:11οπ
1118π111π8ο11οπ;8π88ο1ποπ1 11ππο1 1π8π 111π θΙ3θ1180Μο
π1ο 131ρ11111ο11οΒ8ο111οπ.Ρ11οπ1ποποοοοπ. Ο11ο1ο18ν1Β11οποπ
π. 8. π. 811811Βο1 νο118111ππ188ο8ι1πποπ Ιππ1νΙπποπ. Ε8

211.
24.
26.
211.

27.
28.
29.
80.
81.
82.
88.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
40.
41.
42.
48.

441.
411.

411.

")«ν171818ο11»1899,Βο1'.124. Ι

11111881111111ο1πο 8ο8οπ8ππ1ο Ρ18π18ρο8111οπ 111π8ι111ο1οπ.
π1π π88 Ε.π181ο11οππο1 Κ18.π1111ο11211 ο11π15811οΒοπ.11118
Ρ8ο1ο1 811ο1π8Βο1 8οπ1181π1ο111, ν1οπο1 8111118118111π1ο
118ο111οπποπ Μοπ8ο11οπ 8ο1111π11οΒ,ποο11 181 π1ο 1)18Ρ081·
1111118π πππ 111181011ο1πο Κ18π1111ο11.
1181181ποπ 11881111πο1 Ι318ρο8111οπ11ππο1 1118π1π ποπ
1.ο111Β11ο11ο1π11οπ18Β18πο11Β81ο8. 81ο 811188118818 νοπ1

8ο8οπο.ππ1οπ Η8Β11π8 ρ11111181οπ8,ποο1181ππ π1οΜο1111π81ο
π1ο1118π88ο111ο11.1171111111111811311π811ο1 1111811111181111Βο

81111ο1πο 111818νο181ο11ππ8 1π8ο11οπ,8ο 1118881118π8.1ιο11
8ππο1·ο 18ι1ο11οπ8π18πο11οπ,πππ 11:11111111Βποπ1π11111ο11οπ.
118811:111π πο1 8ο11π8οπ. π111 2111'7811888118 81ο11οπποπ
1.11ο181π18ο1`ππποπ 118Βο.1318Μο1111π81ο8111111ο18οππο11):
Βο111π8ο11118ο1.π8Βο1 ο11 8ο11111οο118π18ο8ο11ο88οπο1181111

ρο1·Β8ι1,8ο111ν11ο1111ο11οΜπ81‹π181πι·, 8ο11π8ο8 ΡΘ1.ΒΡ0181.81',
1118888,ο11 80111'8811ο, 1118811111πι11ο118ο1111π1πο1ππο111881,
1νο1ο11ο11πποπ 1178.π8οπ :π1νο11οπ ο1πο π1π8ο1111οΒοπο

(α1ιοΙ1118ο11ο»)111111188ο181; 18.π8ο1, 8ο111π11ο11118ο111818,

8ο111π81ο1.11881181πππ 18π8ο1 Τ1101'8Χ, 8ο111π81ο1π8.8ο1ο
Η11.ππο. νπ1πο18.Β111181πο1 Βο111ο1111118π18ο1888ο,Νο18ππ8
211Ν88οπΒ1π1οπ, 211 ο81811118118ο11οπ13π1811ππππ8οπ πο8
Κο11111ορίο8.Η11ππ811ο11πο1 Ηο18ρ8Ιρ11811οποπ, 1311111181

1111181111211111110111.
νωπ ΤΙ101'8Χ 1818ο11οπ 8ο8881,
118811151πππ 81οΒ 1111181188188 1.11π8ο 8π8πο1ο11πο1. Μ11
1ο181ο1ο111111181881188118π881π1ποπ, 11888π1ο ο1π8ο1ποπ
Ιπ1ο1·οο818118π1ποΒ1ο11 811111πππ πο1 ορ18881118ο11ο1171π
1181ο1π 81111881181. 1388 81ο1ππ1π 181οΒοπ1811818π8 πππ
8111111181,πο1 $1ο1·π811ν1π11οΙ(Ι.οπ18'8ο11ο1 1171π11οΙ)ο11
11ο1·νο111ο1οππ. 1318 8111118-πππ 1π118ο18ν1οπ18181πΒοπ,
91381180π88 .1118π1π1π81ππ ο1π8ο8ππ11οπ, π1ο 8ο11π11οι·Β181
181 νοπ πο1 Τ11ο181118ππ8Β81ο11οππ. 13118Ηθ1'Ζ 18111181
πο1 πππ πο1 Ι3811π 181111111881(1/8-1 Μο1ο1) 818 ποππ
πο11π81οπΜοπ8οΒοπ: 1388 Α11ο11οπ8γ81ο1π181οπ8ο1 πππ
8ο1πο 11711ππο81ππ 881181, π8Βο1 181 π1ο 1111.ρι1Ιπιοπ8118
8168881 8.18π1ο 110118..

(Π11118π8:

11888 81 81111181118

Α11. ρπ11π. 70.2 11011865.11)
(Βο1 Οοπ11ο11ο1ο11οπ ,, 70,2 ,, 79,5)
1318Ι.11π8οπ π88ο8οπ 81ππ 1ν1οπο1 8168881 11ο18 11118
118ο11οππππ ο118οπΤ11ο18.11,1181181ο 81011π8ο11ππ1οπ 111π
1181 1171811111'ο1811οο11οπ. Ι3ο1 Β8πο1118π1π πππ 88111801

88πο 81ππ 111818.
71711·118Βοπ818ο118188π881π1ποπ8ο18881,ο1ποπ 8811118811
11ο11οπ116111811101ππ8. 11188118πρ1811ο1111ο118111111111Απε
π1πο1111ππε11π ποπ1 111ο1ποπΗο18οπ ποΒ81 οπ8οπ1 πππ
8811οπ1 Αο11οπ8γ81ο1π πππ 111118ο1ο1π1381π1. 138πι11ο11
Ιο1πο1 π1ο 88π8ο Β1π11111ππ81118Κϋ1ρο18 111111Βο8οππο18
π1ο πο11.ι1118οπ, 1111π1ο8ο πο.8 81118818Μ188νο111811π188
811·18ο11οπΝ8111ππ888πίπ111πππ 0111888πο8 211ο1π8111οπ
ποπ Ο1·88πο8 8πΓν1ο18οπ. Βο1π11 118.18 π1ο 1318ρο8111οπ
8οΒοπ ο11118811181ο1,πππ Βο8οππο18 π1ο 1318ο11ο1πππ8,11888
π1ο 1.ππ8οπ νο111811π1881π888188.1111111π11881οπο111181111οπ.
131888Ε118ο11οΙπππ8, 11888 8π81π18ο11ο1..ι1π8οπ 1ο1ο111ο1
8.π ΤπΒο1οπ1ο8ο θΙ'111'8.111(811,181 801101111111181Βο118ππ18ο
11ο8οπ, ποππ π. Β. π1ο Βο118ο111ππ8οπ1..οΒο11'8 8ο18οπ,
π888 π1ο8ο8πο1 11'811181Βο1 81188 81οπο8οπ πο1· Ριι11πο
π81811ο11οπ. Α18 11ο8οπ8818 118ππ 111811ποο11π1ο Ε111811

111π8οπ Βο11118π811γ'8 8π111111οπ,11ο1ο11ο18π81οΒ1,
π8.88 1..ππ8οπ1πΒο1οπ1ο8ο 1π11 ο1πο1π Μ111811ο111ο1,Βο1
1νο1οΒο1ππ1ο 1.ππ8οπ 18 ιπ11 Β111111Βο111111181ππ. ππνο1
ο1πΒ81 181.

Π) Η. ν. Ζ1ο1πο8οπ, ΚΙ1π18ο11ονο111·118ο:1318Αο11ο1ο
81ο πο1 Τι1Βο1·οι11ο8ο.2. Απ1Ι88ο. 1888.
Α. Β 1111πι ρο11: 1.ο111ΒποΒπο1·8ροο1ο11οπΡ8111ο1ο81οπππ
'Ι'11ο18ρ1ο.1111.1. 1889. Β. 828.
ΙΟ 11111Βροπ11811·1.: 1118·1·ορ18.111.1118 γ11ο1111οο Β8.1ΙΕΠΠΠ'11
οορ111181111ππ1οπ1811118γ 1Ι8.Χ0'Ι'0Π!ΗΧ'18.111188.0116.1890.
Ε1Βοππ8811111:Β ο π ο 11ο: 131ο 8π81οπ118ο11οπΘ1111ππ188οπ
πο1 Οοπ8111π11οπ88ποπ1811οππο8 Μοπ8ο11ο11.1877.

Βο11118π811ἱ
8111118118Η. Β1ο11π1ο1:

πο1·ο111οπ18ο11οπππ8οπ8ο111111ππ8πο111.1887.
Ρ. Π11·18π111οποπ18: Οπρο11·11ποπ1ο11888.110638118..88Γ111ΙΧ'.Β
π πο11ο1111πρ11.11ο1ο1111ο111181101811.πΠ00. 0116.1889.
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Αποοοτ τιιοοοπ τιιοροπιτιοπ ιπιιινιιιιιοπ οτιττοιιικοιι οποτ

οποιι ποοιι οποιο, οπο Βοοπιιιιο ι.οπιο ιιπ ιιοτ Τπιιοι·
οιιιοοο, οποτ ιτοιιιοιι πιιτ οιοι. τιιι.ππ, ινοππ ιιιτ Οτοοιιιο
ιππο τιπτοιι ιιπΒοιιιιοοπ‹ιο Νοιιτιιιιο, νοτιιοτιιοπο μια,
οοιιινοτο Κτοιιιιιιοιιοπ ππι οποιο 8οιιιιιιιιοιιιιοιι.οιι εο
οοιιννιιοιιτ ννοι·ιιοπ ιοι.

Νοοιι ‹ιιοοοπ Αποοιιιο.ιιιιοτοοιοπποοιι ιιοιιιι ιπιιιι οο νοτ

οι.οιιοιι, ννο.τιιιιι Βτοιιιιιοτ, όσοι· ιιιο ονοτοιποιιοοιιο Δπ

οιιιιιοιιοιιοιιιιιιιπε Με Ποιοι· ιιπά πι: Βιιιοπι ιιιτιοιοο οιπ
οποιοι ποι, ιιοπ Τπιιοτιιοιοοοιιιοιι πιιτ οιπο οοοπικιιι.το ππά
ιιοιιοποιιοιιιιοιιο Βοιιο ποι·ιιιοιιτ ποι., ιιοππ οοιπο Αοιιοιο

Βιο ιιοΒι ι
ιι κιοι· οοιιιοοιιιοπ Ετιιιιιιτιιπε ιιοο 0ι·οο.πιοιππο

υπο ιιοοοπιιοτο ιιοτ Βοποπ ιιι Ποιοι» ιιοο π ιιιοιποπ Ποτ
2οπο. Ποτοπι ιιιιοιτι οι· ποπ οοιπο Βοιιοπιιιιιποοιποιιιοιιο.
ιίπτο εποπιιιιιιοποοιοοοι Βοοι:οιιι: οιο οπο. ιοιοοιιιιοπ Ρεο
ιοτοπ. Πιο Βοιιοπιιιππο ιιοτ Τπιιοτοπιιιοοπ ιιοπιι ππτ ιπ

οιποτ Βοοοιιιοοοοποιι Αποιοιτ. ιιιο ιι.ιιοοοι·τιοιιιοροοιο·ιι ππι·

πο· ιιιοοο Κτοιιιιιιοιτ οοιπ απο νοι· οιοιι Βοποπ, τιιιιιιιι
ιιιο Ρο.ιιοπιοπ, τιιο ετοοοιοπιιιοιιο ιιοιπ τιοιιιιΒοο νοτοιιιιιιι

ιιιοο Πιτ πιο 8οιιντοτο ιιιτοι· Ετιιτοπιιιιιιο ιιοοιιοοπ, ιιιιιιιοι·

ποιοι· οτπιιιοιιοι· Οοπιιτοιιο οπο. Ποτ Οτι ιπιιοο υποο

‹ιιιιοι ιιπ 0ιοιιιι·οο ιιοιοοπ, ιιο ιιιο νοτιιιιιιπιο Ι.πιι ιιτιο
Ποπ οπτοοι, ιπιιιιιιι οοιιιο Ι.οιοιπποοιιιιιιΒιιοιι οτιιιιιιι:
ιποι.ιιοιιιοοιιο (ιοιι- υπο ΒιοιΒιιιιιιιιΒοπ ινιι·ιιοπ ιπ ιιιοοοιπ

Βιιιπο ππιοτοι.ιιιποπιι. Αποοοτοοιπ ιπιιοο ιιιο Αιιοτοιι ιπ

οιιιοτ τοιοιιν ιιιιιππποιι θοοοπτι ιιοΒοπ, τ
ι.

ιι
.

ιιιο οιιιοοιιο
τοποιι Βιπιν‹›ιιποτ ιιιιιοοοπ ιποι ιτοι νοιι Ι.πποοπιιιιιοτοιιιοοο
οοιπ. Πιοοο τοιοι.ινο Ιιππιππιιιι.ι οποτ, ει.ιιΒοοοιιοιι νοπ
ιιιιιιοτοπ Ε'οοιοτοπ, πιο Βοιιοπ π. πιο., νοπ ιιοτ Η0ιιοπ·

ιοΒο π; ιιπ ιιιιιιιοτοιι Ποπτοοιιιιι.ιιτι οοπιιοοιι 500 Μοιοι·,
ιπ τιοι· 8οιιινοι: ι600 ο4700. ο.ιπ Αοοποιοτ 3000-4000
Μοτοι·, ιιιοο ιο πιιιιοι· π ιοιοιοι·οιπ, ιιοοιο ιιοιιοτ ιπποο
ιιοτ Οπτοττ. ιιοοοιι.

ο

ιινιιτιο.ιιοοιιο Ρτοοοιιπτοπ, πιο Αιιτοιιιιιιιοοιι ιιπιι Ποπ
οιιοιι, ινοτιιοπ ποοιι πι· Ππι.οτειιιι.ππο ιιοτοποοποοπ, πιπ
πιο Ριιποι;ιοπ ιιοτ Ποπ: ιιπά ιιιιιιιιι ποπ ιιοπ ο.ιιοοιποιποπ
θιιοννοοιιοοι π ποποπ. Απ ιιπά Πιτ πω. οιπο πιο Βιοπ
ιιιοτ'οοιιοπ Ποιιιποιιιοοοπ ιι

ι πιοιιιο Νοποο, πιο οο υπο

ιιιο θιοοοιιιι:ιιιο (ιοι Μοιιιοιπ ιοιιτι.
18οιιιποοίοιετ.ι

Βιιοιιοτοιι:οιοοιι υπο Βοορτοοιιιιιιοοιι.

ι.. Βτοοιι: Ττοιιοιποπι ιιοο ιιοι·ιποιοοοο. (Ριι.1°ιο.Οοιτι·οοι
Ο. Νιιπ‹ι. 1898. πιο. 285).
Βοι τιοι·,οτοοοοπΑππιιι νοτειια·ιιοιιοτΠο.ιιιιιιιιοιιοτιιοτΕπι:
ιιι·οιιιιιιοιιοπ, ιιιο υπο τιιο ιοτπιο Ζοιι. οοιιτιιοιιι, πιο οο οοιιινοτ
ινιοιιοτπιπ Νοποο ιιπιι θιοιιιο οποο π ιιιοι:οπ ιιπά ιιοοιι Με οο
νοιι'. νοτοτειπτιοπππο τιιο οι·ιιιοι:οιοοιιονοπ οιιιοιι οπο οπ
ιιοτοιι Βιοπιιριιιιιιι: πιο π ιιοιοποιιιοιι, ιπιιοιπ οι· οοιπ ιιπά
ποπ οτιοοιοιιιιοι· Τιιοτοριο ιιοι· Ηοπιιιτοπιιιιοιιοπ ννιιιιιιοι, οιο
οοιιιο _ιοιιυοιιιιι ιππ: οπιιοτοι· ινοιοο ιι.ιοοο ιπ ιιοπι ιιοιιο.ππιοπ

Ρ ο τι :ο ο ι ο ι ιιιιιι 8 ο ι π ο ι π 8'οοιιοπ ο·οοοιιοιιοιι, ιιοιιιι.πιιοιι..
Νοιιιοπιιιοιι ι›οιοποιιι.οι οι· ιπ οιποοιιοπάοι· ινοιοο πιο ιιιοιπο
Οιιιτιιι·ο·ιοιιπ Πιοιιοτποτ Ποτπιιιιοιιιοτοριο ιιπά @οι ιπι 2

.

Αιι
οοιιπιιτ οοιιτ οποι'ιιιιτιιοιιιιιο Βιοοι.το-Ποι·πιοιοτιιοτοριο.
Πιι.οΒιιοιι ιοι τοι ιιοπ8ροοιιιιιιι·π νοπ οπιοοιιιοιιοποπιινωιι.

Ο. Ρ ο ι ο ι· ο ο ιι.
Πι·. Οι. (Πιο: ι)ιιο Μοιιιοιιιοιινοοοπ Κπι·ιοπιιο. ιιπιοι· ‹ιοιι
Ηοτο6οοιι ιιπά ινιιιιτοπτι ιιοτ οι·οι:οπ Ποοοπιιιοιι τοο

οιοοιιοτ Ηοττοοιιο.ιι πιο π. 1
. 1825. ιιοτο.ποΒοο. ν. ο.

Κιιτιιιιιιι. Οοοοιιοοιι. ι. Ι.ιιοτοιιιι· π. Κιιποι. ιΜιι_8,ιι_

Βτοιι'οιιιιιιοοιιπ. Θ. 1898ι.
Ποτ νοτιοοοοτ, άεπ· ιιποτοπ Ι.οοοι·ιιι·οιοοιιιιοτοιτο ιιιο ιιιιιιιιι·
ιιοιιοτ ιιπ ιιοιιι 1890 ιιοι·ιιιιοκο,ο·οποποπ«Αιιιιιιιι ο.οοάοιιιιοπιπάοι·
Πιιινοτοιιιι.τΠοι·ροι» ι·ιιιιιιιιιοιιοι.ι›οιιοππι: ιοι, ποτ ιπ νοτιιοεοπ
ιιοτ Αι·ιιοιτ οιιιοιι ννοτιιινοιιοιι Βοιιτιιο· πι· θοοοιιιοιιτο ιιοο
νοτοι·ιιιπιιιοοιιοπ.οροοιοιι άεε ιιιι.ιι.ιοοιιοιιΜοιιιοιποιο·οοοπο πο
ιιοιοτι. Πιιο οοιιοιι ποι Βοτιιιιοο·οιιοιιοο οτινιιιιπποπΑιιιπιπο ιιο
ννιοοοιιοι·ο‹ιοοιιοποιιοθοοοιιιοιοιπ ιιοι· ιιιιοι·οιοιιιιιοιιοιι (ιτιιρ
τύπω: ιιιοιοτιοοιιοπ ιιπά ιιιοο·το.ριιιοοιιοιιιιίοιοι·ιοιο ιοι.ζττω
πω. ιιιιοιι ιιι τιιοοοπιΒιιοιιο ινιοιιοτ ιιπ ιιοπ 'Με. Ιιιι οτοι.οπ,
ιιιι€οπιοιποπ 'Ι'ιιοιι ιιοοοοιιιοιιι;ιοιιι. οι· οιιιο ιιοιιοτοιοιιτιιιιοι· ιιιο
Ποπ ιιοο Μοιιιοιιιοιννοοοποιιπά ιιοο οωιιοιιοο Βιοπτιοοιιι Κυτ
Ιο.πιι. πι· ιιοτποιιοιιοπ Ζοιι ιιιιιι ιπ ιιοπ οτοιοπ Ποοοιιπιοπ ιιοτ
τποοιοοιιοιιΗοι·ι·οοιιιιιι;.Πιοοοτ Αιιοοιιιιιιι: ιοι νοιι ο·ι·οοοοιιιοπι
ι.πτιιιοιοι·ιοοιιοπιιπιοι·οοοο. ιιπ πινοιτοπ, οροοιοιιοπ 'Ι'ιιοιι πιο»
ινιι· οιπ οοιιτ ο.ιιοιιιιιι·ιιοιιοονοι·Ζοιοιιπιοο ιιοτ Αοτπτο Κπι·ιο.πιιο,

οοννοιιι:ιοι Μοιιιοιποιιιοο.ιιιι.οππιο πι· ιτοι ρτοοι.ιοιιοπιιοπΑοτοιο`
ιπ ιιοτεοο·ιιοιιοι·ιιπά ι·ποοιοοιιοι·πι. Ποπ τιι·ιιτοπ Αιιοοιιιιιι.ιι
ιιιιιιοι οιιι ο.ιιιιιιιιιοι.ιοοιιοποιοοτάποιοο Βοποποο ιιιοοι·πριιιοοιιοο
Ιιοιιιιιοιι ω· Κιιι·ιιιπιιιοοιιοιι Δοι·πτο. Πο.ο νοι·ποιοιιιιιοο πιο ιιιι.ο
Ι.ιοιιιιιοπ οπι:ιιιιιιοιι οιπο Β'ιιιιο ιιιοετο.ριιιοοιιοτΠοιο.ιιο ιιπά ποπ
οπ, οιιοποοπιο ιιπ νοι·οοιοιιπιοοιιοι·ι›οιιιιι;ποπ Ωιιοιιοπ, νοπ ιιοιιι
;τοοοοπ Βοιιιιιιοιιιοιοοοιιοο νοιι. ιιιιτι οοινοιιι πιο ποι· «ΚΜ
ιιιπάιοοιιοιι Ηοοοιιοοιιιιι'ι.πο· Ι.ιι.οι·οοιιι·ιιπά Κιιποι.» οπο _ιοιιοι·
Ρι·οιιπτι ιιοτ ιιιοιιιοιιιιοοιιοπιιπά Οπιι.πτο·οοοιιιοιιιοΠιτ Μο Ποτ·
οπο,οιιιιο ιιιοοοτ νοτιιιοποι.νοιιοπ Αι·ιιοιι: Ποπιι ννιοοοπ. Π.
Κ. Βιιιιιο.ιο: Ποιιιιι·ιοιιιιΒιοιιο 'Γοοοιιοπ-Ριιοπιοιπο. (να
πιο νοπ .Τ. Ε. Ποιιιιιο.ππ ιο ιιιιιιιοιιοπ ιοοοι.
νοπ οιποιπ νοι·ινοτι. νοπ ιι ιιιοιιοι οιποοιοιτοτ.οοιιιιιιοι·ι;
ντο-τ. ιπ ιιιιτιοπ Ζιιο·οτι τιιο νοτοοιιιοσιοιιοπΚιιιιιοιο8·οπ.ο Πιο
Ηιιπροοοοιιο οποτ ιιιιτιοιιοινοι οπο Ρ:ιρρο εοοοιιιιιττοπο,12 οι.ιπ.
ιοι.ιικοΡιιιιιιτοπιο, ιιοο οιπο ιπι Βοοιιι.οι·. άπο οποιο ιιπ ?τοπ
ι.ο.ιοοιιπιιι: ι;οιτοιιοπ, πιο ιιι ιιιιοπ θοιοπιιοπ ι›οννοοιιοιι οιπο.
πιτ Βιποιοιιπιιο ιιοτ Ριιρροπ ιιοιιπτιοι:οιοιι οιπ οιοιοιιιιιιιο οπο

ΡορΒο
ιζοοοιιιιιιιοποο Βοοιιοιι, ιπ ννοιοιιοιιι οπο Ριιοιιιοιιι ιπ

πιο ιι;;οτ ινοιοο οιποοοιοιιι. ινοι·άοπ ιιιιιιπ πι· _ιοινοιιιο·οπ
Νοοιιιιιιτιιιιπο·οποτ νοι·οιοιιιιπο ιιοι· ΙωιλΒ'θ:ιιι ω· Βοιιοπιιοιι.
Ποιο Βιιοιιιοιιι ιοι ιιοτοιτοιιι νιοι·οοι· Αιιιιιιι.τοοτοοιιιοποιι.

Ε
.
ι ποποπ.

Υοτιιιιοοιιιοο.

- Βοι ιιο ιιο._ιοοιιιι «ιοι Κοιοοτ Με, ιιοιι «Μαιο
ινοοοιιι.» πι'οιο·ο, Αιιοτιιοοιιοι οιοτπιιι, ιιιο ιιιοο ιιοτ ιιτι·ιοιι
ι.ππο ο ιιιοο ινοιιιιιοιιοπ πιοιιιοιπιοοιιοπ ιποιι
ι.πτο ιπ Μοοιιιιιι οιιτπιιοιοοοιι πππ οιπο Βοιιιιιιιιιπο νοπ
8ροπιιοπ π ιιιοοοιιι Ζινοοιι π ι;οοιοι.τοπ,_ιοιιοοιιππιοι· ποτ Βο
ιιιιιο·ιιπο·,ιιο.οοστο ο;οοροπιιοτοπ (ιοιιιοι· πιο π ιπι-ω νο1·π·οπ
ιιππι; ιιπ ιιιιπιοιοι·ιιιιιι ‹ιοτ ι'οιιιοο.πιιιιοτιιποςοιιιιιοννοιιι·ι.ιινοτιιοπ.- Απι 2. .ιιιιιι νοιιοπιιοιοπ οιοιι 85 πω” άοι· Πιοποι
τ.ιιοιπο· ιι οιι ιιοο Οιιοτοτει.οοάσοι·ννοιιιιιοιιοπ Αιιιιιοιιππ8 ιιοο
ιιιοοιεοπ Οιιιιοιιοινιιοοριιο.ιο,Πι·. νν. Κοι·ιιι 'ο , πιο ιιοπι εο
ποπιιτοπ Ηοοριιοι. Απο ιιιοοοιιι Απιιι.οο πιο οιπο ιιιοιπο ιπ
τοι·πο ι:'οιοι·ιιπ Ηοοριι.ο.ιοποιο.- Ποτ ιιοι·ιιιιιιιοοΗγρ;ιοπιιιοτ Ρι·οι'. Πι·. ν. Ρ ο ο τ. ο π ιο ο ιο ι·

ποι: ινοοοπ ιιοιιοπ .οιπο ππι Ππιιιοιιιιιις νοπ οοιποι· 8ι.οιιππ8
πιο Ρτιιοιιιοπι ποτ Αοιιιιοιιιιο ιιοι· ινιοοοποοιιο.Βοπ ιπ Μιιιιοιιοπ
ιιοοιιο;οοιιοιιι:. πιο. ιιιοιι. Ο.-Ζιο·.ι- Ποτ Ιιοιιιοιιιτπι·ο, Ρι·οι'. Πι·. Π. ιν. Ροννιοιν, ιοι ιιπ
Απιιτιι.ο·ο ιιοι· Ποπρινοτινιιιιππο τιοο«Β.οιιιοπΚτοιιοοο» πι· ιπ
οροοι.ιοπιιοο οιιπιι:ιιτοπΖποι.πιιιιοο ιιοτ νοιι ω· Ηιιπο·οτοποι:ιι
ιιοιιποοοποιιιοιι θοιιιοιο οιιι οτοι.οπΡιιιιοοι.ι'οιοι·ιοεο οιιοοι·οιοι.- Ρτοι'. Πι·. ν. Ζιοιιιοοοπ ιπ Μιιποιιοπ ιοι. πο Δπιιι.οο
οοιιιοι·25_ιιι.ιιι·ιοοπΤιιιιιιο;ιιοιι: ιι.ιο Πιτοοιοι· ιιοο Πιιιιοιιοποτ
Κτοπιιοιιιιοποοο ιιιιιιο ιιοτ Ιοο.ι· ππι Ε

.
ιι το ιι ιι ιι ι· ο ο ι· ιιο ι·

θι:ο.ιιι: Πιιιιοιιοιι οτιιο.ππ τι ινοτιιοπ.- Μο πιο Τιιο;οοιιιοι.ιοτιιοι·ιοιιιοιι, »πιο Ρτοί. Πι·. Επι.
ιιι ο ιν νοπ ιιοι· ιπιιιιιιτ-πιοάιοιπιοοιιοπ Αοο.ιιοπιιο πι· Π τι τοι·
οποιιιιπο· ιιοτ 8οιιιιιιπιιιιιιιιιοτ ιιπ ιιοπ Κιιοι.οπ ιιοο
8οιιννο.τοοιι ιιιοοι·οο οιιοοιιιιποπιιιτι.
ή Ποτ οποοοτοι·ιιοπιιιοιιο Ρτοιοοοοτ ποι· Απο.τοιπιο ιιπ ιιοι·
Ππινοι·οιιιιι: Οιιοι·ιιοιν, 8ι.ο.οιοτοτιιΠτ. Βο ι ο π οοο ιν ιοι πιπ
οι·ιιοπιιιοιιοπ Ρι·οιοοοοτ οτππιιιιι ινοι·ιιοπ.-·
Ποτ ιιοι·ιιιιιπιο Ριηοιοιοοο κα. Πι·. Πο π πιο Ρ ιιιι -

Ε
π
ι τ ιπ Βοιιιι ιιο,ςιπο νοι· Κιιι·οοιιι οοιποιι 70. Ο ο ο ιι τ τ
:
ο ο τ
ι

ο.

Γ. ιοι ιιοτοιιιοπιο 40 .ιο.ιιι·οπΡι·οιοοοοι· οι·ιι. ιπ Βοπιι.- Ποτ νοτοιο.πά :ιοι Βιιοοιοοιιοπ Οιιιτπι·ι;ι
οοιιοιι Ριτοεοιν-θοοοιιοοιιοιι ιιοοτοιιι. ιιιιοιι ιιοπ
ννοιιιοπ τοι οπο ιοιιι'οπιιο .τω απο οτα. ιν. ιιο ι.ιπιο νι· οιο
Ρτο.οιιιοπτοπ,Ρι·ινο.ιιιοοοπτοιι Η. Ζοιτιιοι· πιο νιοορι·ποιτιοιι
τοπ, Πι·.' Α ι

. π
·
ι ο
ι τ
ι
π ο νν πιο Οποοιι·οι·.Ρι·ινοικιοοοιιτοπΠι·.

Α. Κει.τιιοπ πιο Βιιιιιοτιιοιιο.ι·πιιιιΠι·. ιν ιο.ιιιοιοινιονν πιο
8οοτοιιιι·. τω.)
-. Ειιπ οο ιιο ιι οιι .Ι ιι οπο ιι ιπ ι”οιοι·τονοτ Κιιι·ιοπι ιιοι·
Κι·οιοριινοιιιπο Πι·. Βιιιοι;οιι:ιιπι ιπ οποιοι, πιιιιιιιοιι ιιοπ
50. .ιο.ιιτοοιιιι; οοιποτ 'Γιιοι.ιο;ικοιτ ιιπ Απιι.ο πιο

Κ ι· ο ι ο τι ιι ν οι ιι τ
ι

ο. (Αιιε. πιο. Ο.-Ζι.ις.ι- Ρι·οι`.Πι·. Βιοοοτπιοπ ιι ιπ .ιοπο. ποι οιποιι Επι' οιο
Νοοιιι:οιοοιι ιιοο ιιι ιιοπ Ηιιιιοοιο.πιι ιτοτοπιιοιιΡιινοιοιοοοπ Επι.
Α. ?πιο ιπ ινιιτειιιιι·ι; ειιιο·οιοιι πι.- Πιιοοτ Ποπιιοιπο.ππ Πι·. Χοπ οι, Ρτιι·ιιιιιοοοπτ ιιπ άοτ
Βι°οοιοιιοι·ιιιιινοτοιιιιι, οοιι, ο.ιιοοοι·ποπ νοπ οπο ιιοτοιιο οοιιιοι
τιοιοπ Ποτιιιιιπ,ο·οποιι ιιιο Πιιινοι·οιι.ιι.ι.οπΟιιιιτιιοννππά Κι·οιιο.ιι,
ιιιιοιι οιποπ Επι οιο Νο.οιιιοιποι· Ρι·οι. 8οοιπ'ο ποοιι Βιι.οοι
οτιιιιιιοιι ιιιιιιοιι.
-
- Ρτοιί Ζιιιοοιιι ιοι., ιιιιοιιιιοιπ οι· οοιπο Ππιοι·οποιιιιποιοιι
ιιπ 80οιιιο.ιιοΒιονηοποιο ιιοοπιιιο·τπω, νοπ ιιοιπΜιιιιοιοτιιιιπ ιιοτ

Ποιπιιινιι·ιιιοοιιιιιι ππά Βοιοιιοτιοιιιοποπ πι· ινιοοοιιοοιιιιιιιιοιιοπ
Βπτοι·οιιοιιιιπο τω· ιιπ ιιονοπ πω: οιιιιι·ιοοιιοπ Τι·οοιοο ιιοοοπ
ιιοπ Μιποτο.ιηιιοιιοπ οιιοοιιιιιιοπιιιι·ι:ινοι·‹ιοπ.
.
- Β τ π ο ιι π ο: Ποτ ι)ινιοιοποο.το: ιιοι· 4. Ιπιοπιοι·ιο-Πινι
οιοπ Βιοιο.ιοτοι.ιιΠι·. Ρτο ι.ο ιιο πο ιν - πιιι Οοτροιιτπ ιιοο ι.

ιιοιιιιποιοοιιοιι Ατιποοοοι·ρο, πιο. Βι.ποιοτο.ιιι Πι·. 8 Μοτο
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εεοεε·1τεε1ε- εεεεεεΟυερεεεπ εεε 2. 1εεεε1εεεεἱεεΙεεεεΑεεεεεε
εοε·ρε.- νεε·ειοε1εεεε: 1) Απε 94. Με.ε ἱεεΝοννεοεο‹1άετ Βρε
ε1εεεεεε-ΛεπΜε 'Ι'εεΙενν1εεεε1εεεεΚεεεεεε Ν!. Θ. Βεεε.1εεεεεεεοε1ε
εε1ε1εε:νο11εεεε1ετεεε40. Εεεεεεε_]ε1εε·εειπε ΓΙεεΙετγεε1εεεε,ε1εεεεε·
εεε1εεεε άοε·Βε1ιεεεεά1ιεεεεεεεεεεεγρ1εεεε1εε·εεεε1εεεεΕ'εεεεεε1εεεεεε;ε
εορ,·εεε1εεεεε. 8εεεενοε,εε.εεεεε·Με Αεεετε,Πε. Ι.ε Πεεε εεε πω·
ε1εεεεε“ε11εεεεεΟρίεε άοε Τε· Με εεενε·οε·εεεεε.Ι)εε· Ηεεεε·εεε1εεε
ω.» εκει· εεε 8ε1εἰ11εε·Με· ε88εεε01εεεεΠεεενεεεεεε.τ,ννεΙε1εεει·
Με .Τε.1εεε1890ε.1εεο1νεε·τε,νε·οε·ειεε'εε εεεΙε εεε ε1ειεεεε1ιεεεΠεεε
νεεεεε.Μ.εεενεενοΙΙ1εοπεεεεεεετε.- Σ) Ιεεε Κεε·ε1εε1οε·ΓεΒιετιεε·Ιε
εεοννΙεεε.(Θεων. 1ενοε·οεεεε1ε)άετ Ι.εεεεάεε1εεείτευ.ε·2εΑ Ιεεεεεεεάοε·
θε· εεεεεΜ επι ΑΙε.εε·νοπ 88.1ε.1εε·εεεε1εεεεεειΙΙεειπεΙΙΙεο1ειγρ1εεεε.
Νεεε1εΒεεεεεεεεεεεε,·εεεεεεε·θειεεεεεεεεεε Με· Μοε1εεεεεε·Πεεενεε·ε1ε.Μ
Με .Ιεε1εε·ε1889 εε·ειτ.ει· εεεε1εεεΙεεεεεάεεεεε.Γεεάεεεεεε,ενο εε· εἰε1ε
Με Λεει εε11εεεεεεεεεεΑεεεεεεεεε·ιεεεε1Ι.εεω εεενεε1› ιεεε‹1εεεεεε·
εεεεεεεεεε·εεεεεεεεΡε·ε.εεεεεεεΙεεε·(ε·εεεεε.Έε·οε2ε1εεεεΜε. εε εεεεεε
?του ειπεΠΜ( Κεεεεεεε·ο1εεεε _)

ε

Ιἰε1εε ΕεεεεεεεεεεεεεεεεΙ11εεεεεε
1εε.εεεεε.- θ) Ιεε Ρε.ε·εε ε1εε εοε'εεεοε·ω θεεεεεε.εΙεεΙε'εΠε.
1.οιεεε θεεε·ρεεεΠεε· Με ΑΙΜ· νοπ 63 .Ι:ε1εεεεε.Δ 4

) Πε.
17οΒου ω. ϊε·ϋ1εεε1ε.εεεε_)Ι11εε·εεεε·Βεκ1εεεεεεεε·άετ νοεε εεεεεεεεε
νεεεεε·5εεε·Ιεεεεεειεεειεεεε1_εεεπνοιι εεεεεεπε8ο1ειεενεεεεεεεεΐι11εε·
1.εεεπω. Ζεεεεε1εεεϊε«Με Ιεεεεεεεετεϊεεεεεειἱεε>›.- 5) Ιεε ΑΜ
ενε11εε·ε1εε·ε1εεεεεε11ε.εεΠεεεε11εεε,εεε·ΡεοΓεεεοε· άοε· 01εεε·ιιε·,εεε
Ποε'ε·ε.τ1εΠε. Β'ε·εεεεε ν. Ο1εε1εεεε. 79 .Ιει1εε·εεεε. Ιεεε.Ιει1εεε
1878εεε ει· εεεεεεΡε·ο1"εεεεεεΜε από 8·ε·εεεεεεεεεεεεΗεεεεεΙ1εεε·,ς
εεεεεΡε·ενεεε1ε11εεε1ε.
-- Πε. Ο. θεενειεε. ενε1ε1εεε·1εε1εεεεεεεε11ε1ε:Με Νεε1εΐο1,ςεε
Ρε·οε'.Κο1εεε·13'ε εεεε·εείεεεεε·ιεε·άε.Με Με 1εεεεεεεεεεεεε·ετεεεεεεε
Ο1εείεεεεεεε1Ιεεεε άεπ Βε·ε1ε εεεει· 'εεεεεεεΑεεεεεε1εεεεεεε0ϋε1εεε·ε
άστε'ενεετ1εε·εεεεε1εη;εΙε τ

. ΙΒε 1εε Με, Με Με «ΜΙΒ. εεεεάεε.
0.-Ζε8.» 1εεεεε1εεεε.,εεε οΙ€ε νοπ ΠεΠεε·εεεεεεερε·εεεεεεεεε11εε·Νεε
ε.ιεε·Με. άειι Βε·ε1εεεεεε'εεεεεεεΒε·1εεεερ,·εεεΙεε1εεεε,εεε εε Πεεεε
εεεε1ετρ,·εΙιεεεε,·.ε1εε111ε·εεε ν7εε1εε·ιεεεεεε1εε εεεει1εε1εεεεΑιειοε·Μα
εεοε1εεε·εεεόεεεεε17ο11εεεεε1εεεεεεεε εε·1ε.εεεεεεεεεεε‹1εε ε1εεεειεεεεεεϋε·
Ιεε1εεε1εεεεε,Με πεπ Με· 8εεΙΙιεεεεε;νεε·1ειεεεάεεεενεεεεεενεεοε·εΙεεεε
1εεεεεεεεεεε·ε11εεεεε11εεεεεεεεεε1εεεεεεε11εεεεεε1εεεεεεε.Πε. 8ει·νειεε
εεε εεε εεεενε.ε·εεε·1εεεεεεε1εεΛεω άοε· Ιειεεεεεει1εεεΙετε.ττεεεεεε
ενε11:ΙΞεε νεε·εεε1εεε·τεεεεΔεεε1τεεεε1εεεςεεεεΗε.ε·2.- Νεεεεε·άεεεε,·εεἰεε‹1‹Ιε·εὶ Ρεενεεεάοεεεεεεεεεεε εεε· εεεεεΠεεεεε
εεΙεεεεΙ'ειεεεΙΙ.Μ άετ Βεε·1εεεεε·Πεεενεεεεεε1,νεεΙε1εεεἱε1ε άιεε·ε1ε
ε1εεεεε·εεεεεεεε1εεεειΙ1ε1εεεεΓοε·εε1εεεεεεεεε1εει·εετεεεεεεεεΝεεεεεεεεεε
εεεεε1εε1εεεεεεε,εεεεεεεεεε·οε·άεεεε.Ιεε1εεεε Ρεσεεεεοε·εεε
εεε ε.εεεε ε ενοε·εεεεε.Πε εεεε‹1: Πε. Βεεεε1ε., Ρε·οεεεεοε· εεε
εεεεε1ι1εο1εειεΚεεεεε1εεεε1εεεεεεεεειπεΠε·1εειεε,εεε· βε.εγεεε·οΙοεε Πε·.
ΡειιεΙ Ηεγεεεεεεε ε

ε ιεεε‹1ω· Ρε·1νεεεάοεεεεεΜε· ἱεεεεεεεΜεάεεεεε
εεεεε1εεεεεεεε1εεεεε1εεΟΙεεεεεεε1)ε·. θ ε σε;; 8-εεΙο πιο εε.- Νεο ι1εε «Νοενοετε» εε·Γε1εεεεε,1εεε1εεεεΜε
άοε· εεεἱ1εε5ε-εεεεᾶἱεἱεεἰεε1εεεεΑεειάεεεεεεεεεεεεε·»Με 1381Με!.
εεεεεεΒεεεεεε ε1εε· νοπ εεε· Ηιεεεεεεεεεεοε1ε Ηεεεεε
εεεεεε1ετεεε ε·εεεεεεεεεεε1τ.- Βε1ω.εεεεε11ε1εΜε ‹1εε·εεεενοε·εε.εεεε.Ιεε1εεεΜε Κεεεν εεεε.εεε
1ιε.1ετεΧ. Οοεεε·ε·εεε ε·εεεεεεεΙεεε· Νεε.εεεείοε·εεεεεε·

εε εε ά Α εεπτε εεεεεεεεεεε1εεεεεενεε·εεεεεεεεε1ιειεεεοετ(Με .1εε1εεε
1901)ν7εεε·εε1εεειεεεενΜεΙτ. Νεεεεε·ά1εερ;εΜε άεεεεΟοεεεεεεε-θο
111116εε!εεεεεεεεεεεεεε Μἱεεἱεεεε·εάεε· νο11εεεειεί1ε1εεε·ιεεεεΜε Μετ

τΙεεε1ιεεεΒ2ιεεεεεεεεεεε,ε1εεεε(Πε ΑΜεεε11:ιεεεεεεε ΧΙ. Οοεεεε·εεεεε
εεεενεεεεε1εειεεεεε 1εε1ε11ε1εΜε άεπ 1εενοι·εεε1εεεε‹1εεεΠεεε1εεειε6.εε·
εΙοεε.εεεεεΠεεἱνεεεἱτεεε,εε1εὲεεε‹1ε»Με εεεεεεεεεε1εειΙεπεεεε. 1)ε.ε
θοεεεΠεΜε εεεΙΙο18·εεεεεεεεεεεε Ιε'εεε,εε.εεεεε·εεεε,άειι εεεεεεεεεεε
0οεεεεεεεεεεθε. Ρετεε·ε1ειεε·,<;ε1εειεΙιεΙιεεε.- Απε θ. .Με εε.8ε. Με εεεΒεε·ΙεειΜε νοε·εεεεεεεεΜε· ΠΜ
νεεεεεειεΜε Βεεε!εϋΙΙιεεεε· (Με Με· ε1ειε 1εεεϋ1εεεεεεεε

Ρε·οεεεεοεεεε

Ρ1εγε11εεε ΙίεΙεεε1εο112 εε·ε·Ιο1ετεεεεε Πεεε1εεεεεεΙ ε

ειπα. Με 17'εεε.εεε1εεεεεεεω» ΡεοΓεεεοε· Με ΑεεεεεοεεεεεΙ)ε·.
17 εε ε ά ε γ ε ε

· Με ε1εεεεεεεεεε·Βεεε.οε·άετ Πεεενεεεεεεει.- Ι)εε Ρεετ εεε Ιεει11εεε, Πεεεε1εε.ε. Β,ε·γριεεε,

1
1
1
ε εε ρ ο ε ε
. εεεε ε εε εε ει‹1 01εεεεε.. 1)εεεοΓΠεεε1ΙεεεΑεεεενεεεεεε

2ε1ΐο1Ξεεεε εεεεΡεεεερεεεεεεεεε εεε Ιεεεεεεεε εεε ενεεεεε·εε·
Αεεεεε1εεεεεεεεεεεεΐεεε.1εε«ΜεΡεεεεεε1εεεεεεΙεε.Η Βοεεε1εεεγ
εε·1εεε.εε1εεεεενοεεε6.-12. 11ε1εε.Θε. 1882Ρεε·εοεεεεεΜε εεεεε·1εεεε
1049, εεΙεο(55,εεεεε.79 Ρεε·εοεεεεεενεεεεεεε·Με εεεάετ νοε·ννοε1εε.
Ιεε εεε· 8 τ εεε ε

. ΒοεεεΜε γ εε·1εε·εεε1ετειε898 Ρεεεοεεεεειεεε‹1εεεε·
1εεεε385 Ρεεεοεεεεε. Ιεε 1)_(ΜΜ Με (Πεάεε1εειε)εεεε‹11εεεεεεΝευ
εε·1εε·εεεε1εεεεεεεεεεεοεεεεεεεε·1.ενοε·εεεεε. Αιεε Α Με ε: ε. εε ά ε· ε ε εε

(Βςγρεεεε) ννιεε·ε1εεεεεε 5
. .ΠΜ 4 Ρεετίε.ΙΙε εεεεεε1ι1ετ.Ιεε Β εε ·

εεΙεεε· (Μεεορ‹εεειεεεεεεε)Ιεεεεεεεεενοεεε5.-9. :Με εε.δε. θ Ρεεε
Γε.1Ιενοε·. Ιεε Ι·Ιοεε ε1εοεε ε (Ο1εεεεε.)Με Με ΡεεεερεεεεεεεεεΜε·
ε1εε·εεεε,·εεεοεεεεεεεεε:νοεεε81. ΠΜ Με 7

.

.Ιιεεεἰεε.εε. εε·Ι‹ε·εεεε1ετεεε
92 εεεεεΙεεεε1εεεε87 Ρεεεοεεεεε. Με άεεεεΑιεε'τε·ειεεεεεεΔΙεεεεε.εε
όεεεεεΜε εΠεΡεεε. Μεάειι 1ετεεεεε 4 .7εε1εε·εεεε1εε·ενεεε·τεΒεειρε
(ΕΙοεεε1εοεεε,·,Βοεεε1εειγ,Μεάειε,·εεε1εεε·ιεεε‹ΙΑ1εεεε.εεόε·εεεε)εε·ε·εεε1ετ
εεεεεΙεε εεεεεεεεεε1εεειεεε,Με εεεεε ΐε·εεε:ϋεἱεε1εεεεεεἀεεἰεεἱεε1εε
Ζεεεεε1εε·ΙΓεενεεε·εεεεεε1Ιεεεεεεε·1ετ,Με.εεεΙΙΙε. Με εεεεε·7 Τεεε·εε·εεεεεε
νοο ΑΙεεεεεεεεεεεεεεεετε'εε·εεεω, εεεΑεΙεε: εεεΙεεεεεεε,τ1εεεεεε εεεε1ιτ
Με Πεεεε'τεΕεειρε Με· Βεεεε1εεπετά!

Βε.- Πεεθεεεεεεεεεεε2ε1εΙ εεε· Κεεεε1εεεεεεε εεεεε0ενε1
1εοεεε1ε.511εε·εε θε. Ρετεε·ε1εεεεε,·ε εεεε:ε·ιεε,·εε.εεε29. Με

σ
.

.Ι. 7614 (75πω. Με εεε ε
!. νοε·εν.), άεεε·εεεεεεε645 'Ι'γεεΙεεεε-

(74εεεε1εε·),8508γρ1εεΙεε-(78 ενω.), 79 8ε1εεεε·1εε1ε- (θ εεεε1εε·).
87 Περ1ετ1εεε·εε- (17 νεο.), 88 Μεεεεεεε- (7 που.) εεεε‹159
Ροεεεεεε1εεεεε1εε- (2 εεεεεεε·Με εεεάετ 17οεεν.).

Μοττε1Μπε-Βιι11ετ1ει Μ. Ρετεε·εΒιιε·8ε.

Πει· Με Ψοε1εε νοεεε 29. Με 29. Μεε 1899.

Ζε.1εΙ Με· 8εεεεεΓε11ε:
1
) εεε.ε1εθεεε1εΙεε1ετεεεε‹ΙΑΙτεε·

η έή';8-εδ-ε'-.“ΗΒΒέέέώΙεεεϋεεεεεεεεεοῇἑῆῇῇῇῇῇῇῇῇε___,__`==ωωω›-ε+·εε-εε-εω>εωεῇ

....ω..··Γεεεεεεεεεεεεε
-4-+σεε0%·νΦωμώ

807 259 θ%1%7Β10217 019 52 54 (52 44 882710 1

Η
)

εεεεεΙεάεπ 'Ι'ο‹εεειεε·εεεε1εεεε:- 'Ι'γρ1ε.εεε.ειτ1ε.0, 'Ι'γρΙε.Με. 91, Ρε1εεεεε·εεεεε·εεεεε0.'Ηρ!ειεε
ο1εεεεΒεετεεεεεεεεεεεε·άεε·?σεφ 1

,

Ροε1εεεε 7
,

11εεεεε·εε88,8εΙεε.ε·1εεεΙε13,
Π1εε1ετ1εεεεε14. θεση) 4

. Κεεεε1εΙειεετεεε5
,

Οε·οεεεεϋεεΙ.ιεεεεεεε.
εεεε.2ϋεε6ιεεεε25, Πε·γεερεΙε.ε 8

,

θεερρε 2
,

Ο1εοΙεε·ε.εεεε.εεεε 0
=

Βιι1εε· 1
,

Βρεάεεεεεεε1εεΜεεε1εη.εεεεεΟ
,

Αειετεε· θε1εεεΙεε1εειεεεεεε
εεεεεεεεεΟ

,

Ρε.εοεεεεεερεάεεειεεεεΟ
,

Βοε.εΙιε·εεε1ε1εεεε0
,

Αεεε1εε·εε.ε1
,

Ηγάε·ορ1εο1εεε1
.

Ριεεερεεε.ΙΗεεεεε· 0
.

Ργε.εεεεεΜε 8ερεεεεεεεεεε10,
'Ι'εεεεε·ειεΙοεεΜε· Ι.ιεεεεεεεε79, 'Ι'ιεεεεεεε1οεεειειεΙεε·εεΟε·,<ξεεεε20,
Α11εο1ιο11εεεεεεεαπό Ι)ε11εεεεεεεεεεεεεεεεε5

,

Ι.εεεεεεεε1Μεε1εε από
Αεε·ορ1εεε.εεεε'εε.εεειεεεε40, 11Ιεε·εεεεεεεεεεεεεε1εε20. Κεε.ειΙε1εεεεεεεεεε
νεε·όεειειιεερ,·εεεεεεΙε04, 'Ι'οότΒε1εοε·εειεΜε.

· · Α.ΝΝοεεεεΝΤευΒΕ11ι·17 εεεε·ι1εει1εεἄεε· Βιιο11Ιιε.εεε11εεεεε νοπ εεε.. ΒΙΟΚεεεε ε. ..έ#88. Ρεεεεεεεεεεε,Νεε·ε1εγ-11ε·.13ήοεε·εε εεεεεΙ1εεε1εε-ιε[1εε.ιεεΙεεεε1.Αεεεεοεεεεεε0εεερεοεεεεεεεεεεεεεοπεεεεεεε.5.-
(ΝΪΒΒΒΑΒ1.ἱεεἱε

ΡΓοειΗεἱεεε-Ήἱ1ά1εεϋ.

Με εεεεεεεεειΙ1οεεεεε Κϋερεε·ε εεεεεεεεεεεεεεεε Τεεεερεεετι1ε.
Εεεεεε1-πω! θεεε11εε1εεεεεε-'Ι'1εεε·εεεε1-Β3εε1εε·εεεεοεεείοε·εεε1ε1εειΙΙΒ.ιεεεεεεε.))`εεεεεε
Κεεε·εεεΜε1είπε: Πεεεεερϊ-εεεεεΙΙΙεεεε1ιεϊτ.ϋΜετ.ΗεεΙΒ·γεεεεεεεεε1ε.ΒΙεΜι·οε1εεεε.

177εεεεηιεε11εεε (218) απ): εεεεε1ε·Ι1ο11ετ, άετ

ΒΙιετνεϋ.εεεεε[

ε

ρεε.1)1ειεεεεεε.
ΙεΙΙΙ"1'ΙΙΠΒ0Β'1'. 480 εεε.εε.ά. Μ. ·Ηεε·ε·1ἰεΙεε'Ι'εεεεεεεεενΜόεε·,ενειΙάννεεε υπό

Βεε2. 1εεενοε·εεη.εεεεεεεεΚιεε·οε·εεεεεεεε·,'Ι'1εεεεεεε·,Εεεεεε.1ε,.7εε.8εΙ,
Γ1εε1εεεε1,εοεεετε,ε·ενεε·8·εεϋειεεεεεεε,ΒρεεΙε εεε.'Αεε1εεεεεε

ε. τ!.--1

11ε. Με). (ε
.

.!εεεεεεεεεε
97" Η Β . .ΠΓ Μ] "Β

Βειά Νεευεεεεεεε8εεεννεε·ενεεε10.

0ι·Βεεεεεε1ιεε Εεεεεε

11Ιεε.εεεεει-Δ11εεεεεε11ιετ Πεε·τε1

(εε.εεεεεε0οεεεη.

Ν

Εεεε εεεεεεεεεεεεεε εεεεεεεεεεε1εε1τεεεε

ε ΒΙιετρεερεετεετ, ννεΙεεεεε (Με Εεεεεε εεε

οεεεεεεεεεεεεεΡοεεεεεεεϋιεεεόεεεεεετΙεε11τ.

. Βεε5τεΠιεεεἔ εεεετοε ε
εε όεεΑ οτεεε1-εε

ξ,π92%"=2Β θεεεεΠο1ε1εεε.Ρε·1εεεεπο1εεεεεεε8.Γ.:Με γεε·1εε111εεεεε: ΙΙειερεεεεἱεοεε , νοεε Με; Εεει·τε1 εεε ε ἰτειιε.
Ρε·οερεεεε ει. εεε εεννἰὶεεεε1εεεΑεεε1ειεεείτεεεεεε1εΜε νοεεΜειεΜε ἔ ·

ξἔἔἔἑι Κ. Βειι1νεε·νεεΕΠεεεεε;σε). ε
!. Βεεεε1εεεεεεε1$1εεεεεεεεεεεεεε.Οι:Ιο13εε·.

νδΞ)Κ2:1 μ
!
Η διΠε Η ΑΙ) ο Π] 817071.
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ΥΒΜΟΝΤ.
ΒιιιιιοιιΔ.ιιι'ιιιι8·και Με 10. θιι1ιι1ιοι·.

- Ε'ι·ιιιιιιοιιιιι:15-1θωθ. .

8τιι.τιοιιάει· Ηιιιιιιον.-ΑΙιειι1ι.-Βιιιωι1ι. ιι. άεε Βιιιιη.ςεε Βοι·1ιιι-Η11άσε1ιοιιιι
-Ο61ιι-Ριιι·ιε.

ΒΜ.1ι1-,Ποοι·- η. Βιιιι1Μάιιτπιοάει·ιιειει· 1Βιιιι·1ο1ιτιιιι€.1111211·τι.'1'οι·τιιιιι-Κιιι·οι·2
ιιι1ιει·ι·1.

ινο.1άι·.ΠΙΠΒ8111111ε.11οιιοιι1ίιιι·1ιο.ιιιι.
- 11:ινι·ιι-'1'ειιιιιε-Ρ18ικο,Τ1ιιπι10ηΒιι1Ιο, Βιιιιιιιιιι.

ΘΈιζαοιι1ι.2ιι.Ιιιεά
ιι. Β'1εο1ιοι·ει.Ρι·οερωτο άιιι·ο1ι111ιτικ1.Βι·ιιιιιιοιι-Β1ι·οοϋοιι.

) 5-8.

Πιο 11ειιριάιιε11οιι:θεο28-21ΕΟ

Π Η ΗΟ
τ.οι·-Ωιιε11ειι.ΗΘ18Ι1.81ι-ο,11811θ
ο 5106εει1.1ιιιιΒο1ιε1ωιιιιτάιιι·ι:1ιΜπι

ννω.....Β. νετιιιιιιά1898 214.200
Ε`1ιιεο1ιοιι.Αυε 1ιειιιοι·άετ Ωιιο1

νο..Βοπ,ωοιιάο πομπή. 1117ι1άιιιιεει·1οιι ννοι·άοιιΒιι1ιε Βεννοιιιιοι:;άσε ιιιι Ηιιιιάο1 __ _
8512 ιιι ειπ 1ιιιιιιιι1.πιιπ ·ι·ιιωι ιιιι16ε1ιο1ιοε Ειιιιι·ι1ιιιι.801ιιιβω 818118·ΑΜΠβου
ΗΜ· Με Βιιά ιιιιά ννο1ιιιιιιιἔειιΠιι Βιι.άο1οειι·1ιιιιιω ιιπιάΒΙΙΓΟΡ2.18013811Β0ΐοι·10άι81:
1358Ιιιερεοτιοτι άει· Ψἱ1άιιτι8ει· Μιιιει·ιι1ο:ιιιε11οπ

ΔοτιθΒ·ϋωο1180Μαΐτ

(78)12-8.

ω· Αιιί11ιιι·ειιιιπάάεε 0ειρι·ειιεειεο1ιοπΛειιιο-νετιι1πε-ΒυπάΘ8 ΜΜΜ] 11011
11οοοιι1οπ άει· Α11ιοι·ιιιε-11πινει·εϊ151ιιι 116ιι1881ιοτε1.1Ρι·. ιιι

άει· Ζω νοιιι

Εν. .Ιιι1ι ιι1ι Γο1Βοιιάο ωνε1ννϋο1ιοιιτ1ιο1ιοΡοι·11ιι1άιιιιΠεοιιτεο
Μ· ρτει1‹1ἱεο1ιιιλειπει

Βο1ιιι1τοτινωτάειι;

1. Τορτηςτειρ1ι1εο1ιοΑιιο.τοιιιιοπω· Με Ρι·ειιι1ενοιι Ρτοί'εεεοι·
Ζει τιάοι·.

2. Οιιι·ειιειάοι· Ηιιι·ιιιιιιιοτειιο1ιιιιι8·νοιι Ρι·ιν.-Βοοειιτ. Πι·. Η. Οο1ιιι. . .
3. Θεοι1οιιεοιιι·ειιιιπι” Πε1ιιιιι€οιι άει· ριιι1ιο1οειεα1ι-ειιιιιτοιιιιιιο1ιιιιιΠιειΒιιοιιιι1‹

νοιι Ρι·ιν.-Ποοειιι Πι·. Μ. Α ιιΚ ιι ιι ει2 γ.
4. Βιι1ιτει·ιοΙοςιιιο1ιοι·θιιι·ειιε νοιι Ρι·οΐοεεου·ν ο ιι Β ε ιιι ιι

ι· ο 1ι.

5. Οιιι·ειιιεάει· ;›τειΜἱειο1ιειιΗγι;1οιιο νοιι Ρι·ιν.-1)οοοιιτ1)ι·. .Ϊ 1188θΙ'

θ. Οιιτιιιιε άετ 1ι1ιιιιιιο1ιιιιιΠιιιιι·ιιοιιτι1ινοιι Ρτοΐοοεοτ Ι.ιο1ιτ.1ιοιιιι.

Τ. 1)ϊάςιιοιιιιιιο1ιοιιιιιιά κ1ιετιιροιιι1εο1ιεεΜ” Οοεορ1ιιη;ιιε- ιιιιά 11ι.ι8·ειι1ιτειιι1ι·
1ιιιιτειινοιι Ριο1'εεεοι θ ο 1ιι· ο 1ά ο ι·.

Κ Ι8
. Οιιι·ειιιεάοι·Κιιιάοι·1κτωι1ι1ιοιιοτι(οιιιεο1ι1.1ιιιιιετ1.Βι·ιιι6.1ιι·ιιιιε1.

Ρι·οϊοειιοι· Ε
'

51

ε ιι ιο ι πι.

Θ
.

Ρει·οιιειιιοιιε- ιιιιά Ατιεοιι1ωτιοιιεοιιτειιενοιι Ρι·ιν.-1)οοεπιτ.Πι·. Ηι11ιοττ.
10. Κ1ιιι1εο1ιο1.1ιιι.<ι;ιιοιιτι1ιιιιιι.ιο1ετ ιιιι1ιι·οιοοριεο1ιει·Πιιτει·ειιο1ιιιιι€ειιιετ1ιοάοιι

νοιι Ρι·1ν.-1)οοοιιτ1)ι·. Θ
.
Α ε Κ ει
.
ιι ει
.
ι γ.

11. Νοιιοικι ε1ιιι·ιιι·21εο1ιοΒο1ι.ιιιιά1ιιιιεειιιοτ1ιοάοιι
νοιι Ρι·οι'. ν. Βιιι6181ΗΠΒ

12. Βο1ιιιιιά1ιιιιΒ·ιιιιά 11οιιι·1.1ιε11ιιιηςνοιι νοτ1ο1.2ιιιι€οιι(Ει·ιι.οιιιι·ιιιι
ιιιιά ννιιιιά

1ιε1ιιιιιά1ιιιιε)νοιι Ρτιν.-Ποοειι1: 1)ι·. Βιιιιι ει”. _ _ _
18. Μο 1181181νιιιιά1ιε1ιωιά1ιιιη;('1'1ιοοι·ιοιιιιά Ρι·εικιε άει· Βιοτι1ιειιτιοιιενει·

ι'ιι1ιι·οιι.11808Ιιιειι·ιιιιιοιιω ιιιιά Αρχιιιι·ιιω) νοιι Ρι·ιν.-Ποοοιιι Πι·.
Βικάκι

14. Οιιτειιε άει· ρι·ιι1ιτ.1εο1ιοιιΟρ1ι11ιιι1ιιιο1οΒιονοιι Ρι·οίεεεοι·
Κιι1ιιιτ.

15. ν11εεειι,1)1ε.€ιιοειι1ιιιιιά 'Ι'1ιοιιιριειάοι· Οοιι_1ιιιιωινΜε 8·ι·ιιιιιι1οειι.
νοιι Ριο

ίσειιοτΚ ιι 1ι ιι τ.

16. Πο1ιιιιη;ιιιιιιι άοπι ρ1ιγει1αι1ιιιο1ιοιιΠιιτετειιο1ιιιιιρ;ειιιω1ιοάοιι
άεε Ο1ιι·οεινοιι

Ρτοΐοεεοι· Β ο ι· τ
:
1
ι
ο 1 ά
. _

Π. Πο1ιοι·Πτειιο1ιοπιιιιιά Βε1ιειιιά1ιιιιεάετ Βο1ιναοι·1ι8ι181ιο1τνοιι Ρι·ιν.-Ποοιιιιτ

Πι·. Β τ
.
ο ι ι ο τ.

18. Αιιεεεννϋ.1ι1ωθηκε! άοι· Ο1ιτοιι1ιοι11ιιιιιάονοιι Μιά-000.
Με 11οιιτοι·ι.

19. Α11888Ν1·11ι11.0Οειρ1τε1άοι· Β1ιἱιιο- ιιάά Μι.ι·γιιεο1οΒιο
νοιι Ρι·ιν.-Ποοοιιι.

Με Κιι.ϊοιιιιιιιιι.
20. .Β1ιιιιο-1ο.ηιιεο1ος1εο1ιει·Οροι·πιτ1οιιεοιιτειιενοιι Ριιιν.-1)οι:.

Βι·. Κ ει
.

ο ιιι ει ιι τι.

21. Ριιι1ιιιιια1ιοΠε1ιιιιι€ειι ιιι άοτ Βιιιιιο- ιιιιά 1..ιιι·γιι€οει1ιοριε
νοιι Ρι·ιν.-11οοοιιτ

Βια Ο ο ι· 1
ι
ο τ.

22. Βιιι€ιιοετι1ι ιιιιι1 '1'1ιοι·ειριονοιι Παικ
Ρι·οι'εεεοι· Ο ει

.
ε ρ ε
ι. ι· γ.

28. Οιιι·ειιε άει· ρι·ο.1ιτ1εο1ιειιθγιιιι1ιο1οι;1ενοιι Ρι·οΐεεεοι·
17111 ιι τοι.

24. θο5ιιι·ιε1ιϋ111ιο1ιοτΟριεΗΜ10ιι8011τει18ιιιιά ιι.11Βοιιισιιιοεο1ιιιι·ιε1ιιι111ιο1ιο
'Πο

ιιιιά θοεο1ι1οο1ιτε1εισιιι1ι1ιο1τ.οιινοιι

ι·ιιριε νοιι Ρι·ιν.-11οοειιιιΠι·. 1
.
ει
.
ιι ε
; ο Μιά Ρι·ιν.-Ποωιιι 1)ι·.Β.ο ιι1 ι
ι ει κι ωοτιιειιιιιο.ιιι).

25. ΚΙιυικα1ιο 1)ιιιειιοειι1ι άει· θειετ.εεΜειιι1ι1ιεικοιινοιι
Ρι·οί'. Με: εο1ιειά ε.

26. Β'οι·ειιιιιιιο1ιοΡεγο1ιιιιιι·ιο πιιι άευ Νοιιοι·ιιιιιςοτι άσε 1ι1ιηιει·1ιο1ιοιι
θεεο12·

1ιιιο1ιεενοιι Ρτιν.-Ποοειιι Πι·. Πιι11οι·νοι·άοιι.
27. ΑιιεΒευνε.1ι1ιοΟιι.ιιιιο1άει· ιζοι·1ο1ιτ1ιο1ιοιι111οάιοιιι

ω. Πο1ιιιιι€ειι ιιιιά Πει
πιοιιετι·ιιι1οιιωινοιι ΡτοΓεεεοι· Β ο γ ά ι

ι 1
. · .

Διιιιιο1άιιιι€οιιιιιιιιιιι1εοιιι€οεοιι ιιιιά ννοιτοι·ο
Διιιι1τιιιιίτοι·11ιοι1τ

Μιά Βιιοι·οτιιι·ιιιτάοι· ιι.ι·ι11ιο1ιιιιιΕοι·11ι11ι1ιιιιμιιι·εο.

11.ιιιιςειΒοι1ιο Νι·. 1).
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Ζιιο1ιοι·-,Μειιςειιι-ιιιιά Βιιιιιι1ιτιιιι1ιο.
(71) 10-5. Πι·. Ι1ειιιι6.
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ΒοοΙ Κιεειιι.ο,·οτι
Μ. Δ. ιιιιιιιιιτ'ε Κιιιιιιιιιι Πιτ Ηιιιιιιιιιιιιι* ο

ΔιιοΙι ιιιιιΙοτε ΚτειιΙιο, οιο οιπο ρ!ιγειιιοΙιεοιι-οιΜοτιεο1ιοΚιιι· ιιοι›οιι ο. Ιιιοεικοιι
Ωιιο!Ιοιι ΒοοτειιιοιιοιιινοΙΙοιι. εοννἱοΒοοοιινελοεοοιιιοτιιιπά Βι·ιιοΙιιιιΒεροοιιι·Ειιαο.
Βιιοοιι Αιιιιιειιιιιο. 8οτι,τΓιό.ιιιτιοιιιιιινιοιιοΙΙο Βοιιιιιιιιιιιιι€. Ρτοεροοιο "ειιι.
ή 8ἱο¦ιε; ΙΠεειιιςοιι Πιτ Ηοι·ειιι·πιι!ιο νοιι Πτ. 1. Ι.οιιεεοι·.
πω” νοιι Ή'οιιιιιοτιτοι·,ρω Κιεειιιι;οιι.

(55) Π-5.

Ο·τιιετιιεαπο.ιι·ΒοεοιηοροτεΜγιιιιιιιο.
Βρειειιιιει. - Προ. τ. Κρο.ιιοεο.8 π.
Μπιτ, πρι. τ. .ΤΙειιοιιε.12 ιιε.οοε·ι..ειιι.
Βγιιιι.ιιοιιιτο12 ιιε.οοε·ε.

Οτοιπιιε ιιοετοιιο.ε(8 ρεεε. ει. Με»)

ιι ο·ι·:ι.ειιιπτοιιοτριιΦειιοοιιοεειιιιοτιι.

ΚΡΒΙΙ·ΙΗΠΑ
ΡΙιιτιορο.ιο οι‹ο-κορο:ιοοοι‹οο κειιο<ιοΒοε εειιιο:ιοιιιο ει. Γειιιιιιιιιι.
Μ Βεριιε·τοτ·ε. 00 ει. Μπιτ: γρ. το”. Οτε οι·:ιιιιιιιι πιο.ιΜεοΠ ιιοροι·ιι Μγιιιιιιιιι
Κ. ι.ιεειιιι σπιτι. ποια ιιιοοοεΒιιοΠεοροι·ιι. Πο ο·τιιιιιιιιιγιιο6ιιιειοοκιιιιιιικιι.
ροτο·τεειιΜο6ει.ιει; εο·τοιιιιιιιιιι:«Γιιιι.ιιιιι.ιιιιιο·το·ιειιιι·ι.»ιι «Οποτεεεκε.», εοοειιιι

6οι·ιιτι.ι.εοο.ιιειτιπεεεωι·ιιοεο- ιι Μετεοειεεεεο-οοιιοεο-πε.ιιΜεο·ι·ι.ιιιιι.
Κ @Με ιιιιιιοριιΔιειιι.ιε,ειιο6ειιγιοιιιιε οιιο6οιιιιοιογτοιιι.ιιοιο πεοιιοτοιο ιι 11ο

ιιοτοιι·Ιι ι:εριιιι.
Βοοι.ιω ιι·Βιιο·ι·εγιοιιιιειιγιιιι.ει.ει6οροεεεοεειε. Βγιιιιιιωι Μεσοι” πρι. αποτο!

γι·ο:ιι.ιιοι!κιιο.ιιοτει.
Κε.εοειιοο τιιιιροιιοτειιοακοοιιο.ιιοιιοειοοοιιι. γιιρει:.ιιοειοιι·ε οιιοπι.<ιιιιιοτιι.ιι-ριι

Γ. θ6ορτιι.
Εγιιιι.εωι Μπεστ, ε.ιιοκτριιιιοοικιε,ιιιιιοοιιιιιι.,@περι πιοι·οτειιοοκοοιι τοεοεοεοο.

Ε..ιιιιιιτε.·τει1οιιιτρ·ΒιιιιειοιιιιΕ,ιιοιιιιπειιἱΒοκιΒ.
Βθ).Η ιιιιιιοριι.ιιι.ει.ιειι·Ιιοτιιι.ιε ιι ειιτρ:ιειιιιει.ιε.

ΑΠ
Βοι|:ιερ·ε,στερει: οειιοροτειι, οτορε.ιιεεοεει.εεοοιιοιιοιιο. Γιιιιιιιιο·τιικο ιιιιεο6εεε.

Φωτο..
Βρειτε ε:ιεειιοει.επρι. Πειτε Βοι1Φ·ε πρι. τ. Κριι.ιιοιιε..ιιοο·τοιιι1εοιιρειιιτιικγιοιιιΜ

και. οοεοε·ι.. Πρωτα ·ι·οι·ο12 ιιο.τιωιοπρε.ιιτεκγιοιιιιιτιιτρο.ιιοι3.
Προο·τριιιιιιι.ιειιροι·γ.ιικιι. Πιιριι·ι. ιιιιοιιιιιειΕ.σκοπο 100 ιιορτοε·ι..1500 κοιιιιιι·ι··ι.

σε οοιιοριιιοιτει.ιιι·ι.γοι·ροιιο·ι·εοιι·ε.Εοο·ιο.ιι·ι.ριιιι.-κιιτ. Πορκοιιι.. Ρεοτορειει..Ποιποιοει.ι.
Π.ιι·τει.ιιεεε.,Και κιιιοιιοει.ιιι.Ποο·τοεεεει.ειιγει.ιιιιι. Ποοι·οεεεειΠ ·ι·οε·τρ·ι..Ποο·Β·τε·ι·οιιοΠ
6ιε.ιιοει. 1808 το” 4780.

τιιιιιιιτιιειιιικετιιι
Πιτ Με€οιι-, Ι)ειι·ττι- οιπ! ετοίι”ννοοιιεοΙΚτειιιΚιιοιτειι

νοιι
Ρι·οι'. Μ. Βοεοιιιιοιιιι ιιιιο Μ. πω». Ηειονν.

Βοι·Ιιιι ιν., ΚοιιιΒιιι-ΑιιΒιιειοειτοεεο 20, επι Τιιιοι·ρει·ιοιι.
.

ιό.» 20-10.
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νοιειιεεεεινε. ω;
ο. τι

.

τ
.

Ντ.
οιοοΞ. Ρτὶειιιειι-Πιιιιριι¦-Ἐιιι·ιιι·η¦ιω

ο
.
ο
.

ιιι. Ντ. οοεοε.

051·άοιι θορι·ιιιιοιι ιιιι πιο ιι. ειιιι'άοτ Προ. Πιοεο Ιιιειι·ιιιιιοιιιο Προι·ιτοΙΤοιιοιι Πο11ις·
και τοερ. ΙιἱοΙιὑετΕτΙο, θοειοΜει'εΙά, ΞΗιιετοΙΙιιιις τω. «Πο Με οιπο Ιιει·ροετοΙΙιοιι
Βιιιοι:Ιοε πω; Ρτἱειιιοιι, ποιοι· ινεΙοΙιοιι Νειιιιοιι άιοεοιοοιι οιιοιι ω" ιιιδο·οιι.
Ιιι άοιι 50-οι· .]ε.ιιι·οιιοι"... .ΙειΙιτιιιιιιιιοι·ιε οι·Γο.ιιά άοι· ΠεΠειιιεοΙιε Ιιιςοιιιοιιτ

,,Ρ0ΒΒ0°° οιπο ΡΠειιιοιι-0οιιιΜιιεϋοιι. ννοΙοΙιοάεε οπιρο!ιειιι·ιο Με ειιιοε Γοτιιι·οιιι·
Οο_ιοοιιι·εειιιι'ιιιι·ιοιιιοιιΒ·οειιιιιοιυ, ιιΙεο Βοοιρ·ιιοτ"ει, Με ΠιιιΙιειιι·-Βγειοιιι ιιι οιοοιο
ιοττοειι·ιεο!ιοιιΡ`οτιιτοιιττο οι·εει.κοιι. Πιοεο Ροττο-Ρτιειιιοιι Ιικοοιι ειιιοιιΜε Περπ
εοΙιιιτιι.άεε Ροι·ιιτοΙιτ πιονοττιιτεοιι, εοόεεε Με £οττοεττὶεοΙιεΕ'ετιιτοΙιτιιιιτοΙι Μινωι
απ; ιΙοτεοΙΙιειι οιπο νοεοιιτΙιοιιοι· Ιιε.ιιιΙΙιοΙιοτεΒ'οτιιιοι·ΙιιΕΙι:.
θο.<τοιιϋιιοτάοιι Ι)ορρεΙίοι·ιιι·οΙιτοιι ειιιιΙοιει·Ιιοτ 0οιιειι·ιιοι.ιοιι 2οιοιιιιοιι ειοΙι ιιιι- κ

εστεΒορροΙ-Ροι·ιιτοΙιτοοιιι·οΙι οιο τἱοΙ 8·τοεεετοεθοεἱοΙιτε!οΙᾶ ειπε, ειιι.ιιιιεοι·ο:ιειι·οιιο·
ιιιιεο!ιοιι θιιιιΙιιτο οιο εοΙιειιιοειτοεθεειοΙιιειοΙο Με το 40· ιιιιιννοιεοιι.εο άρει:Μι ειιιει·
θ-ιιιιιιιεειι νοι·ρ,·ι·6εεοι·ιιιιο·Με ινιιιιτο θοειοιιιειΝο 0500οοιτιιει. ΔιιοΙι ειιιιΙ άιο Ροττο
ΒορρεΙ-ΓετιιτοιιτοΜι εΙοιοΙιετ νοτςτοεεοτιιιις ΙειοΙιτοτ ιιπά σο. εαυτο απο ΒιιοιιΙιεΗ
Με ΒΗιΠεΙοοε ἱιι ε.ΙΙοιι 'Ι'Ιιοι1οιιτοτττο!!!ιοΙι.
ΝΒ. Γι” Με θοι.ιτειιοΙιάοι· Ρι·ιειιιοιι-Ι'οτιιτοΙιτοΜπι ΙιοεοιιιΙοτειΙει·ιιιιι'ε.ιιι'ιιιοτΙ:

εε.ιιιεειιιιιοΜ:, ιιε.εεποιοι· τω” ΠιιιειιιιιτΙοιι ιτςοιιιΙ οιπο 8οιιι·ιιιιιιο επι Ιιιει:τιιιιιοιιι.
ροΙοει: νιιοι·οοιιάειι'.
Ήιοεο Ιιιειι·ιιιιιοιιιο Μο ιιι 0τιςιιιυ.1-Ριι.οτι1ι-Ρτειεοιιτο οοειοΙιοιι Μισο οιο

Γιτιιιιι Μπάρι· Π. 8'Ι'Β.ΔΠ88. θτοεεο ΠοτεΙιε._ῇε2'7,Μ. Ροι.οτειιιιτε.
Ρι·οιεο: Πτ. 1

.

Οο_ιοοιινϋΠιιιιιιε 18.5ιιι/ιιι, νοι·ει·ϋεεετιιιιε θ πιο! οωιοιιιπωσ 38-40°Μ. 14ο. Ξ α. ειιι.
ιιι. 160. '75 »» Πτ. 2. Πο Η? ιι· ιι , Υετ ·ϋεεετιιιη; 8 πιο! .μ” Η 'ο Γ ε!
Με. 180. 86 »» Πτ. 8

. » › νοτρ·ι·οεεοι·ιιιιε 0 πιο! .
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Ε. Η'. Η11ι12ζ)81111:1ιι€10.
1188ΒοοωΓε (1θ-Β81-1=θ, 19414-2. Ρτοερεώο ετο.ι1ε.
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11101'.Θοττ11ο11. Ηε1ι1εΙ1ιοι·ις, α·

(ΚΠοΙΙ) 11ιιιτςοετο11τε'Ι'ειιιι1ιι-Ε1ννο18ε-Ψοτ111ιι11ιιιιΕ.

νει·1ςΙο1ο1ιο:

,,11ο11ει·Με 1111111111;;1188Τειιιιιο1111ιι11111Βειι·ιιι1ιι·ειιΚ1ιο11οιι11ει·1111111111"
νοιι 11.1'. 111.ΙΝΙ10ΒΙΝ Ρι·1ν1ιτάοοεπιτεπι άειι· Κ. Β1188.111111τ11ι·-Α1αικ1επι1ε

111111111111111211111897,Μ. η.
81111111σ.ιιι:1ιΜο νοτόΕ11ιιι111ο1ιιιιιςοπι1111οι·Τει.ιιιιιι11ι1ιινοιι:

11:01'.θ. 1'Ιοι·οι·ι11,Πο111ε111οι·1;,Ρι·1ιιι11ι·11ιτ2τν. Ειιι;ο1, Βτ11ιιιι,κ. 1101280181.
81τιιεε1ιιιι·ε,Κιιι11ετε.ι·21.111111,Α1ιο1ιειι, Πειι18ο1ιοΜο1:11ο1ιι.1νοο1ιοιιεο1ιτ11τ

1898,Ντ. 11, 25, 50; 1897, Ντ. 8
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1ο1ιτ1ιγοΙ-Ρτε1ρειτειτ.
81ε1ιο‹ν11τειτεο1ι›1897,Νι·. 89, 1118.1184.

1
)1
ε
Μ
ο
ε1
‹ε
ιι
ιο
τ

Α
1
1
τ
1
ιο
1
1
ιι
τ
1
8

Ε
.

1
·1
1
.1
:τ
1
1
:
ευ
Ρ
ει
1
ιτ
1
Κ
ρ
τ
ε1
εε
τ
ι
1
1
1
Ο
τ
1
€
1
ιι
ει
1

1
3
εε
1
Ο
ο
π
ιρ
τ
ο
1
τ

ιι
ιι
τ
1
0
1
ο
Ν
1
εε
1
ο
τ
1
ε8
·ο

1
1
1
ιο
τ
·Β
ιο
Γ1
1
1
ιτ
·τ
Π
ι
ά
ει
ι
Μ
1
1
_1
ιι
τ
1
τ
ιε
1
‹γ

Ρ
ο
τ
ει
ι1
ο
1
ς

1
9
1
)8
-·
3
.

(17) 28-10 Βοο1ιοι· 81θι·ιι1ιε, Μ. Ροτει·ε1ιιιτΒ,Β.Ο1:το 1ι·.,Μ081Η111.
8οιιόοι·1ι1ιάτ11ο1ιοιιιι1“1111111111ιιι 1)1επε1.οιι11ιιι·ο1ι‹11οΗει·τειι:

ι

1ιιι νει·111ιε;ονοιι Κ. Ε. 17οοι·ι11ιιε111(ἔτο
ιι1ιι1ξειι1111ει·εο1ι1οιιειι:1. 77 .4 7 - _.ῇ7. ή 1. - ή
Ρτο|:_Πι Η_ 111:Η11]η“η160τμ

Με Βε:ιο1ιιιιι1ι :ι1111εο1ιο1ι11ι·ειιο1ιο,
"88811 ιι. Βο1ιιικι111η.11.Τιι1ιο1Κυ1οεο.

- - νοι·ιι·ιη;
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ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ΉθθΕΒΜΒΒΙΡ'Ρ
ιιιιτει· εει· Βεάιιιιιιοιι νοιι

Πτ. Μιειιιιιεε Κτειιιιιιιε!ε.
Μι”.

Ρτιιι". Πτ. Κατ! Πειιιο.
.Ιιιι·ιενν (Βοι·ρε.τι.

Πτ. ΒιιιιιιΗ' Μιιιειιιιι.
8τ. Ρετει·εΒιιι·ε.

Με «Μ. Ρετει·ειιιιι·εει·ΜεάιειιιιεεΙιεΨοειιειιεειιτιίι.»ετεειιειιι€_ιεεειι'-"' ΔΒο1111ει11ειι€ε·ΑιιίΠεΒε εονισ 511.03Πιεε1·ε'6ε
“

ΒουΜε ει ιι (Ι.- ΠετΑΒοιιηεωεηωΡ:ειε ω. ιιι Βι·ι"1Βιιά 8 Με!.ΠιτιιιιειιιιΜ:ετι:ιιιιιιειιεεε!ιΙιεεεΙιεΙιειι Με ΒιιειιτιειιάΙιιιιενοιι Κ. Ε. Βι.ει2ε1°ιιιω", 4 ΚΜ. τω· (ΜειιεΗιεω" Μι. ΡοεΒιιιεεεΙΙιιιιε;ιιι «Μεμητ1ε:·ειιβι.Ρειει·ειιιιι·ε,Νεννε!η-Ρι·οερεετΗΜ.,ιιι ι·ιεΙιτειι.-πε, ει" ετηΙ:ε
Πρωτη 20Μει·Ιι _ιεΙιτΙιετι,10Μει·Ι:ΙιεΙΜΒιιι·Ιιειι.Πει· 1ιι.εωειι"πε1μ'εοινιε εΠε ειιΓτΙιεΒ.ειιιιαιοιιΙιειιιι;ΙιεΙιειι ΜΜΙιειΙιιιι€ειι Με” ιιιιιιιιιιι
ΜΜΜ 3ιιιεΙ εεερεΗτει1εΖειΙε ιιι Ρει.Π.ιει:18Κορ. οι!ει·δ5 ΡΙ'ειιι:ι.-Πειι άειι εεεεΙι ιιτω Πι ι

ι τοιιά ε ιι Κειιιιοτειιι·Πι·.Βιιό.οϋΎΜΜΕ Ιιι Βιι.Ρε
Αιι€οι·ειιπετάει: 25ΒερετιιωΒπϋεειΙιι·ει·0ι·ιΒιιιιιιιι·ιάΙιεΙτ.ιιεεεειιιΙΙ.- ι:ει·ειιιιι·8,Ρετει·εΒιιι·χει·δειτε,Ρετει·-ΡειιΙΒοεριτεΙιιι ι·ιεΜειι θρι·εειι

ωιν.ν_

Βείει·ειε ιινοτάειιιιεετι ι·Ιειιιδικιο νοιι 18 Μι!. ρι·ο Βοεειι Ιιοιιοι·ιι·ε. ει:ιιιικιειιΜ0ιι$88·,Μιιτ.ννοεΙιιιιι‹Ι Πειτε; νοιι 2-3 ΠΜ.

ιι
ι

26 Μ. Ρειει·εΒιιι·8. (ι..ΤιιΙι) 19. .Ιιιιιι 1899

1ιιιιιι1ει Η. Εεε: Με ιιιοιΙει·ιιεΒε!ιιι.ιιιΙΙιιιιε·άει· Βιιιι€ειιτιιΒετοιιΙοεε. - νει·ιιιιεοΙιτεε - Αιι:ει€ειι.

ΕΜει· Λετπιειες
άει· θεεε11εοΙιεϊτ 11νΙε.ιι61εο1:ιει· Αει·πτε
Ποτ ΚΙ. Λει·πεεεε ινιι·ιΙ ιιι ?ΜΙΒ ειιι Η., 20. πω! 21.ΑιιΒιιεε
1899 επειιΒιιάειι.

νοτττΐιέτε,
ιΙει·ειι Βιιι1ει·Μπι άετ θεεειιΜτεοτόιιιιιηε·Με Ζειι

νοιι Με ιιιιιεετιιιἰεΜ. ἱὶΒει·εεΙιι·εἱτετιά:ιττ”,ννει·άετι άιε Ηετι·ειι
Αετειε ει·ειιεΙιτ ιιιιτει·ε·ειιιιιιει·Αιιε;ιιΒε άεε ΤΙιειιιιι'ε ειιά Ιιιιτ2ει·
εεΙιτιωιο!ιει· Μιτ.0ιειΙιιιιε· Με ΙιιιιιιΙιε Βε.Ιάιιι6εςΙιεΙιετ.Βοι τΙειιι
Βεει·ειιΠι·Πι·. ιιιε‹Ι.Ήει·ιιιιΠ. Βιιε·ε. (Η. Α¦εισιιιάετει.ι·ε.εεε,Ρετ.
νοι·ετιι.ιιτ.ειιειιιιιεΙιἱειι.

Ι)τ. Μ. 'Ι'ι·ενιιιιιιιιι

ε. Ζ. Ρτε.εεε άετ θεεεΙΙεοΙιει'τ ΜνΜιι6. Αετετε.

Με ιιιιιιιει·ιιε Βειιειιιιιιιιιιι πιει· ιιιιιρειιιιιιιει·οιιιοεε.

ν

Η. Πιο.
αστα”, ε·εΙιε1τειιεπι 1

.

Πει 1899 Ιιι άειιι ΙΙΙιικι.'εεΙιειι
Αει·ετενει·ειιι.

(ΒοΙιΙιιεε.)
$οιιοιι ΗιρροΙιτετεε")) (460--377 ν. ΟΙιτ.), άει·
Βειέι·ιιιιι1ετ εει· οιιιωιιιι, εοΙιιοΜε εειιιε 1.ιιιι€ειιΙιι·ειιιιειι
Με άειι εοΙιεόιεειιι1ειι νετιιιιΙτιιιεεει1 Ιιει·ειιε ιιι ειιι Πιτ
ειε Βιιιιετιεεε ΚΙιιιιιι ιιιι‹ι ειιιρίεΙιΙ Πιιιειι ειιιε ιιεεοιιιιει·ε
Ι.ειιειιεννειεε. Βεεοιιάει·ε ΙσειΓι.ιεε Ετιιιιιιι·ιιιιι3 ιιιιιΙ Βετ

ι·ειοΙιιιιιε νοιι ΜιΙειι.
ΑιιοΙι Α. Ο. ΟεΙειιε 06 [80] ν. απ. - 46 [60] πι.
(Πιτ.) ννιιιι6τε Ιιειιρτε5ιοΙιΙιοτι ννεοΙιεε! Με ΚΙιιιιε.ε επ ιππ!
πει· ειιι.ινεάει· ετιιιιιιι€ειι ΑιιΓειιιιιιιΙΙ; επί άει· Βεε οιΙει·
ΠεΒει·ειει1ε!ιιιιε πιεσε Εενρτειι; Γετιιει· ιιιιιι ιιιι‹1 ωκε
ΙιοΙιε Ζιιίιιιιι· νοιι ΜΜΜ. _
ΡΙιιιιιιε άει· ΑεΙιετε (23-70 ιι. (Πιτ.) με νιεΙ 8Ι1Ϊ
Με Βιιιινιι·ΙιιιιιΒ άει· 8οιιιιειιετι·εΜειι ιιιιιι ειιί Με Ειπ

ετιιιιιιιιιε ινϋτει8ετ ΨεΙάΙιιίι.

Η
) Α. Η ο Ιιε: Με Βε!ιειιιριιιιιι.: ιππ! ΠειΙιιιι€ άει· Βιιιιε·ειι

·εεΙιιιιιιιιάειιοΜ:ιππ! ΠειιιεεΙιΙιιιιάε εεεεΜοεεειιε ΗειΙειιιειεΙι.ειι
Πιτ Βιιιιεειι!ιι·ιιιιΙιε.
.Τ. Η ετα ιι εε: Βιιιωιιιι ιιιι ΑΙιεττΙιιιιιι. ΖεΝεεΙιι·ιτ'ε πιτ

%ε7ιετιεοΙιε
ειιά ρΙινειΙιεΙιεοΙιε 'ΓΙιει·εριε. Βειιιιι Π. 1898. θεια:

Μϋιιο!ιειι 1897.

Ι)ιεεει· .Μ Ιιεε;ι «Νε 5 Με 8 εετ Βενιιε άετ Βιιεειεε!ιειι Μειιιοιιιιεειιειι Ζειιεειιι·ιιιειι» ω. "Έ
Βει· ΙιετϋΙιιιιτε θιε.Ιειι (181-201ιι. (Πιτ.) ννει· άετ
ΑιιειοΙιτ, ιΙειεε Με θειιιι·8ε1ιιΐτ εΠει·ιιιιε Ι.ιιιιΒειι ευε
τι·οοιιιιε, ιιιι‹1 νει·οτιιιιετε ειιιιιει ΜιΙοιιιΙιιιτ ιιιιιι πω· ιιι
Ρ'οι·ιιι νοιι Ρτειιειιιιιι!εΙι, ινειΙ επι Ιιτείι:ιεετειι; ιΠεεε Βε

Ιιε.ιιι11ιιιιΒιιιιττεΙει Ζιιιιιιιι· νοιι Ρι·ιι.ιιειιιιιι!οΙι ιιιιιιειι ινιι· ιιι

ειιιιεειι ΤΙιειΙειι ΒιιεεΙειιι!ε ιιοειι Ιιειιτε ιιι εει· νοΙΚειιιε
ιιιοιιι εεΙιι·ειιε!ιΙιειι.
Πει· 8τιεοΙιιεοΙιε Αι·ει Αι·ετιιιιε (σε. Ι00 ιι. (Πιτ.) ει·
ΙιοΙΒε εΙΙεε νοιι άει· ι·ειιιειι 8εεΙιιΓι, νοιι Κϋι·ρει·ΙιεΙιειι
ΠειιιιιιΞειι ιιιιιι Βρεειετ85.ιι€ειι επι Μεετε ιιιιτ σει·ειιΕίοΙ

€ειιάει· ΒιιΙιε ειιά ΑΒι·ειΒιιιι€ειι.

Ανιοειιιιο. (980-·1037) εοΙΙ 6ειιιιιτινε ΗειΙει·ίοΙΒε
ετ2ιεΙτ Ιιε!ιειι, ιιιιιετιι ει· εειιιε ΚτειιΚειι ιιιιοΙι Κι·ετει
ει:ΙιιοΙετε, εειιι Ιιειιτιιζειι Κε.ιιιιιιι.

ΑιιοΙι Με Αει·ετε νιιιιι Ηε1ιιιοιιτ ιιιιιι ννιιιιε άεε
Π. .Ιειιι·Ιιιιιιάεττε ΒΙε.ιιιιτειι ιιιι άιε νοι·ι;τεΒΊιοΙιε ιΝιι·Ιιιιιιε
εει· Βετειιιίι, ειιει· Μι εεε ινετιιιειι ΚΙιιιιιι.ε, ειιά Βε
ΒΙινι (1669-1717) Ιιετοιιτε εοΙιοιι ειιειιι·0οΜιοιι άιε Πε
ννιι·ΚεετιιΚειτ εει· Μεάιοει1ιειιτε Ι›εὶ Ι.ιιιιΒειιεειιινιιι6ειιοΙιτ.
ΒοετΙιενε (1668-1788) ειιιΠιοΙι ιιιι‹ι εεὶιι 8εΙιϋΙει
νεα Βννιετειι 0700-1772) νει·ερι·ειεΙιειι ειοιι εΠεε
νοιπ ΚΙιιιιεινεοΙιεει.
Ιιι ειιιειιι ιιιι.ετεεεειιτειι ιιιειΠοιιιιεεΙιειι ιΝει·Ιιε, Ι.οιι‹1οιι
1747, ι1εεεειι νει·ίιι.εεει· ιιιεΙιτ Βειιειιιιτ Μ, Μιά ει:Ιιοιι
Με Ιινειειιιεειι-ειειετιεοΙιε ΒεΙιιιιιὰιιιιιε άει· ΤιιΙιετοιιΙοεε
εΙε (Πε ειιι2ιει ι·ιοιιιιΒε ΙιεεειοΙιιιετ; «Πε Μεειοειιιειιτε»,
1ιειεει εε ιιιιι·ιιι, «Με ιιιι-τ ιιιειιι· οιΙετ ινειιιεει· πετώ
νοΙΙε ΗιΙΓειιιιιτεΙ; ειπε ειτειι€ε Ι.εΒειιεινειεε, νει·ΒιιικΙειι
ιιπ: ειιιειιι ιιιιοΜετιιειι Ι.εΙιειι ιιιιιι ιιιεεει€ειι Μι·ρει·ΙιεΙιειι
Πειιιιιι€ειι, νετιιιιτΒειι Με: ιππ Βεετ.ιιιιιιιτΙιειι ΗειΙιιιιΒ
ιΠεεει· Ιίτε.ιιΜιειτ οιιιιε Μιι.ιιι!ίε νοιι Αι·2ειιειιιιιιτεΙιι».
ινιι εεΙιειι Ιιὶει· ιιΙεο εΠε Ρεοτοτειι νει·τι·ετειι. Με επειι
Βι·ειιιιιει· ειιινειιιιιε, ειιει· άε.!ιει ιΠεεε Πιιιετεοιιιεεε ιιι
άειι ΒεειιΙτετειι! Βιε νετ Βι·ειιιιιει· "Με Με Ι.ιιιιι
Βει·ιιιΒετοιιΙοεε Με ίιι.ετ ιιιιΙιειΙΙιετ ειιεεεεΙιειι, Με ιΠεεετ
Με θεεειιιΙιειΙ ιιιιι·οΙι εειιιε ΒτίοΙειε Ιιεινιεε. ΙΒε ίεΙιΙτειι
εΙιειι Γτ11Ιιει·Με 2ιεΙΙιεινιιεετε Ηειιι1εΙιι ιιιιιι άιε ει.ιιιιιιιΞε
ΑιιΓειοΙιτ άεε Αι·ιιτεε. Με ΨεείεΙΙειι άεε Ιειετ.ειι Ρεο
τοι·ε εριεΙτ ειπε ειι·οεεε ΒοΠε, ι1ειιιι ιιιτειιιι επειι νοιι άει·
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Βρτεε!ιειππάε εεε Ι.ιιιι€επιπεετεπ!εεε πω! άεπ Αιιειε!ιε
ρτιπειιιιειι εειιπιιάεΙπ πι!!, εε εττειειιι ιιιε.ιι ποτε άεε
!ιεειεπ Ψι!!επε άετ Ρε.ιιειιιεπ άεειι ππτ άιιτ!”ιιΒε Βεεπ!
ιιιιε, πει! άιε Κτε.π!τειι άιε Βτεεειε Ζειι ιιιιετ ειεε εε!ι›ει
ιιιιετιει.εεειι 1ι!ειιιειι ππά άειιει άιε Οπτ πω! ιιιτειπ εεΙι
ιεειινεπ Βειιπάειι ιπεάιιιειτεπ.

νιιιε εειιεπ ε!ιεπ ιιειιιετ!τι, ππτάε!άειε ετειε Βιιιιιιτε

τιπιπ”) νοιι Βτειιιιιετ ιπ 06τ6ειεάοτι ιπ 8ε!ι!εειειι ιπικι” 1869 εττιε!ιτει. Με πειτε Απειε!ι ιε!Βιε ετει 14
.Τειιτε ειιιιιετ, ειε 1)τ. Βτινετ άπε !ι!ειπε 8ιε!ι!- ππά
Μεετ!ιε.ά Βειιιε!άεετιιιι ιπ ειπε Πιτ Ι.πιι€ειι!ιτεπ!τε εε
ειιιιιιιιιε Ηειιεπειε!ι πιιιπιιιιάε!ιε. Βιε ιι!ιτιεειι Αιιειε!
ιειι ιειειεπ ει!!ε ιπ νιε! ιιιιτ2ετεπ Ζειιτιιπιιιεπ, ππά εΙε
ειε πιιτ; ιιιτειι Βεεπ!ιειειι ιιπιιιετ εειι!πεειιάετ !ιεπιεεειι,
(Μεε ειε Βτειιιιιετ'εοιιε Μειιιοάε, πεππ .ειπεε ειπεε
ιεεειιιεπι, άεε!ι άιε !ιεειεπ Βεεπ!ιε.ιε επιπππειεεπ πειτε,
άπε!ιιε ιιιε.ιι Με πιεάετ επετει ιπ Βεπιεε!ι!ειιά άπτεπ,
επε!ι άεπι ε.τπιεπ Μειιπε άιεεε Βε!ιεπά!πιιπεπιει!ιεάε επ

Βιιιι8!ιειι επ ιπε.ειιειι.

Πετ τε.ει!οεειι Αιιεάεπετ ιιετνοττε.εεπάετ Αετειε εε!ε.ιι€
εε εειι!ιεεε!ιειι, πειιπ εποε εΠ.ετε πιιι ιιιιιε άεε $ιπει:εε,
νει!ιεεειιπιετιειι ειπιπτιειιιειι. Βιε ετειε νε!!τε!ιει!επιιτε
ππτάε 1892 ιπ Βιιρρετιειιειπι εει Ρτιιιι!τιπτι ε.. Μ. ετω
πει. ΙΙιτ ιε!ειειι πε!π επάετε, εε άεεε πιτ επ8ειι6Ιιε!ι!ιειι
ιπ Βεπτεειι!ε.ιιά εειιειι 10 νε!!τειιει!ειιιιτειι ππά 17 8ε.ιιπ
τετιεπ Πιτ Βειιιιιιε!ιε !ιειιιειι. ΙΒιπε !ιιιεεειιε Ζε!ι! Πιτ άιεεε
!ιπτεε Ζειτ. Ιπ Βεεε!ε.ιιά Ιιε.1ιετιπιτ ππτ άτει Αιιειε.!ιεπ, 06
ιι;!ειειι ειε ετειε ιπ πω». (Ε'ιπιι!ιιιιά) εειιοιι νετ 10 .ΙεΙι
τειι ετειιιιετ πετάειι πι. Ηιι!ι!ε. ιει ππτ Πιτ άπε πιιι
!πιι€ειιιιιιεε Ρπιι!ιεπιιι, ππά ππι.ετ άιεεεπ ιιεεεπάετε Πιτ
άπε Μι!ιιιιτ, ειε εε ιι

ι ειιι !τε.ιεετ!ιειιεε Ιιιειιιπι: πι. Απεεετ
άειπ ιιειιεπ πιτ πεειι ειπε Ηει!ειιιιιε ιπ πππι (ιιι άετ
Νιιιιε νοιι Βι. Ρειετειιπτε), πε!ε!ιε νοιι άεπι νετειιι άετ
τπεειεειιειι Δετει:ε ιιι 81. Ρει.ετειιπτε επι Κεειεπ άεε
Κιιιεετε νετ ειπειιι .Ιει!ιτε ειιι€ετιειιιει πετάεπ ιει. Με
άτιιιε Βεπε.ιετιππι, ειιι ενπιιΒειιεειιεε, 6ειιιιάει ειεε επετ
ιπει!ε ιπ Γιιιιι!ιιπά ιιι Ριι!τιιιε1τνι πιιά ιει εεε Ρτινειιιιιιι.ε!π
εεειιειι ετει: ετειι”ιιει.
άεπι πε!ιεπ πιτ ιιπε άετ Αιιετε!επε!ιππι!ιιιιι€ εε!!ιει
εππεπάειι ππά ιιιτε ειιιΖε!ιιειι Οειιιρεπεπιειι !τπτε εε

ετε.ειιιεπ.

1
) πω!! ειπά ει!!ε Αετ2τε πιιτ πειιι€ειι Απεπε.!ιιιιειι,

πιε π. Β. Ζιεπιεεεπ, ειιιι€. άεεε ειπε ετιε!ετειειιε
Πιιτε!ιΠιιιτππε άεε πε.π2επ Ηει!ρ!ε.πεε ππτ ιιι ειπετ Βε
εειι!εεεεπειι Αιιετε!ι ιπεε!ιειι ιει ιιπά ιιιειιι ιιι ειιιειιι επε
ιιειι Οπτεττε, πι08επ άεεεειι !ιγειεπιεειιεπ ιιπά !:!ιιπειι
εειιεπ Βεάιπππιιπειι πεε!ι εε ειιιιειιπ εειιι. Βεππ ετειεπε
ειπά άιε '1'π!ιετεπιεεειι εεπειιιι!ιε!ι επι εεΙιι· !ειειιιεε ν6!!ι
ειιειι, πε!ειιεε άειι Ετιιει. εειιιετ Ετιιτπιι!ιπιιε πππι τεειιι
επ πιιτάιεεπ πειεε, εε άειεε άετ ΑΜ: ειε ιιεεπιπάι86εππί
ειειιιι€ειι πιπεε; επειιειιε π!›ετ πιιιεεειι άιε Ρειιεπιεπ,άιε ιπ

άετ τε!ειιν ιιπτεεπ Ζειι ιιιτεε Αιιει.ε1ιε!επειιε Βεπειιιι!ιειι
ιιεειι ιιιειιι πππι εε!ιει!ι ειπά, εε πεπ ιιπ άιε ερεειε!!
άεπι ΒιιιΖε!ιιειι επιτειπ!ιο!ιε Ι.ε!ιεπεπειεε 8επε!ιιιτ πετάεπ,
άεεε ειε επ Ηε.πεε ιπι εε!ιιειι Βιπιιε' εε νιε! πιε ιπεε!ιε!ι
πειιιπετεπε, πειιετ !ε!ιειι.
Εε ιει πετειάε2π !ειε!ιετ!ιε!ι, πιε νετεειιιεάειιε ι!ιετπρεπ
ιιεε!ιε Ρτεεεάπτειι ππά ιιιππειιε Ιε6επεεεπειιιι!ιειιειι πε.ε!ι
άετ Απειπ!τε!ιειιιιιιά!ππε ειε πεπ εειιιεινετεπιπά!ιειι ιπε
ειΒεπε Πειιιι νετριιιιιιπ πετάω, πιι!ιτεπά νετιιετ άεπι
Διιειπιιεπ άεε 6ειιεπάειιιάειι Ατπιεε πει πεπεπ άειιεε!!ιεπ
νετεε!ιτιΠεπ άιε ε!ιεε!ιιιε ΠιιιιιϋΒ!ιε!ι!τειι άετ ΕτΠι!!πιιε
επιπεεεπεε!ιε!ιεπ πιιτάε. Πει· Μειιεειι ειε Ηεετάεππε

εε!ιερί πι!! ε!ιειι ιιιειιι. επιιε.!!ειι, ππά ιπι $ειιιιιετιππι
πιω ει· 8ετπάε άπτειι εειιιε ειπεε θεπε!ιιι!ιειιεπ πε ππά
πεπειιιιι ειε!ι εειιτ πεσει επ άιε πεπεπ. Βιεεε Νε.ε!ιινιτ
ιιιιιι€ άετ Απειε!ιειιε!ιπιιά!πιιἔ ιετ νοπ εκει επ πιιιετ
εειιιιιπειιάετ ννιε!ιιιπ!τειι.

ω
)

Ε
! Βετ ιιι επεσε: Πιε πεεεπιι·επάεπ Μετα» άετ Νε.

ι.πτ. Ζειτεειιι·ιΠ.ιιπ· πιει. ιιπά ρ!ιγε. 'Ι'ιιετε.ιιιε. Βε.ιιά Π, 1899.
Θ. 279 Π'.

2
) Βιπ επειιετ πιειιιι€ετ Ρειειετ ιει άιε Γτιεειιε ππά

τειιιε, ά
.

π
.

!ιεεειιάετε επιπιιιτειε [πιιτ. !)πτε!ι Ψε!ά
ππά 1ιεεειιάετε Νε.άειπε!ά ππά άειΠιτ πεεετει, άε.εε άιε
Ι.ππεεπ ιιι άιεεετ Βειιειιπιιε νετ πειιετεπ Βε!ιιιάιπππΒεπ
!ιεπειιτι !ι!ειιιε. 1)ιεεετ θιειιπεε άετ τειπεπ ΙιπΠ πιτά
άειι Ρειιειιιεπ άπτειι Ιιιεεειιε!!ειι ππά πιι.τιιιε Βεάεε!ιπιιπ
ειπεε εει εε!ι!εειιτειιι, πεεεεπ ππά !τε!ιεπ Ψεττετ ετιιι68
πε!π. Ειπιι;ε Αετει.ε !εεεεπ ιιιτε Κτειιιιεπ ιιπε!ι ιιεειι
Νπειιιε εει ειιεπειι Ρειιειετιι εειι!πιειι. ιΝιι!ιτειιά άετ πιιτ
πιεπ .1ιιιιτεεπειι ππά εει επιεπι Ψειιετ !τεππ άπε ιιιειιι:
εειιπάειι. ε.6ετ επ άεε ειιεπε 1ι'επειετ εποε εει Νεεε! ιιπά
ννιειεικιιιιε πεε!ι ιιιιι:!ιε!ι ιει, ιει ιιεειι ειπε ειι`επε
Μεεε.
νοπ άετ Ι.πΠ ιει άεε Ι.ιειιι ιιιε!ιι επ ιτεππειι: άιε Απ
ειε!ι πιπεε ειπεε 8επιιε ιιειιεπ, άεειι άε.τι ιιιεπ πππι ε.!!ε
Ρειιεπτεπ άετεε!6επ ε.πεεειπειι, ιιπ. π. Β. εει Νειεπιιε επ

Ηιιιιιιεριεε άιιτειι άιε ετετιιε Ψιιτιιιε Β!πιππἔειι ιιπΠτετειι
ιτειιιιεπ; εε ιπιιεεεπ ειιειι εει άετ Απετιιιι μια ιτειε,
Με εειιιιιθε Ριιιιπε ππά εειι!ιεεε!ιε!ι ειπεε εε!ιετιι€ε Ψεεε
εειπ, άε.ιπιι πιιιιι Με πιιτ άιεεετ Οτάιιιε.ιιειι ιπάινιάπε
Ιιειτειι !τε.πιι.

Ε
!) Βιε Βτιιιιιιτπιιιτ εριε!ι ειπε εε!ιτ πιειιιι€ε Βε!!ε.

πι» ιτεπιιεπ άπε !ειειιι εεε ειπιπεπ Βειεριε!ειι ετεειιειι,
ειε Ε'τεππά") επιιιιιτι. Θε εετιειιιει ετ ιιιιετ ΟΙεεε'
Βεειιπε!ιιπιι€επ ιι!ιετ άιε Μετιε!ιτει ε.ιι Τπ1ιετεπ!εεε ιπ
άετ πιιτιειιι6ετ8ιεειιεπ 8ιτε!επειειι νοπ 1842-1870. Ιιιι
.Τιι!ιτε 1868 Πιιιά άετι ειπε Απί6εεεετππε άετ Κεει επιιι,
πιιιιτεπά εοιιει ιτειπε Αειιάετππεεπ πιιι Απεπιι.ιιιπε άετ

ΒιπΠι!ιτπιιε νοιι Βιιάετπ (2 ιππ! ιιπ ιιιιιιτε πετιπε, ιπ άεπ
8ειιιιπετιπεπειειι 2-8 πιπ! ιιιειιε.ιιιε!ι ειπε πειτε Αιι
πεεειιπιιις) νετεεπειιιιπειι ππτάε.

'Ι'τειπάειιι ιιππ άιε Ζε!ι! άετ 0εΠιπ8ειιεπ ιιι άιεεετ Ζειι,
νοιι ειιιι8επ ιι!ειιιειι 8ειιπειιιιππΒειι ε!ιεεεειιειι, πε.ιιεεπ

Βιειειι ειειι›ι (Με επιπ .ιε!ιτε 1868 επ. 1800, πεειι άεπι
.ιιι!ιτε 1868 εει. 1600), ειιπε!ι! άιε 'Ι'π6ετεπΙεεε π! άιεεετ
Ζειτ ιιι άετ !τειεπ Βενε!!τετπιιε ιτειιιε πεεεπιιιε!ιε Αειιάε

τππε ι!ιτετ νετιιτειι.πιιε πιει, ετπειιι άιε Μετιπ!ιιιιι επ
Τπ!ιετεπ!εεε ειιιειι μπε εε!!εεει!επ Πιιιετεειιιεά: ειε ιιε!
πεπ 24 "με ππι Β°|0ιιι_ ε ε

Βιιι πειιετεε Βειεριε! !ιιειει άπε Βιιρετιιπειιι, πε!ε!ιεε
Κπεπετ ιππ. άεπι Μεπεειιειι-ΔιΤειι ιπι Ψιεπετ 'Πιετ
επτιειι επεεεΠι!ιτι πει. Ετ Με ιιπ θεεεπεπιε επ άειπ
6ιειιετιΒειι Πεπε, άεπ Αιιεπ νεεειειτιεε!ι επ ετιιιιιιιτειι, άεπ
Μεπεειιεπ-Αιι“επ ιιππρι.ειιειι!ιε!ι πιιτ εεετε.ιεπειπ Ε'ιειεε!ι
ετιιιιιιτι. νιιιιιιτειιά ππιι - εε πειι Ε'τειιπά ετπιτεπ
ιτειιιιιε - ιιοειι ιιιειιιε!ε ειε Μειιεειιεπ-Αιιε ιπ Βπτερε
ειπ Με εε!εει. Με ειιιιε επ 'ΓπιιετεπΙεεε επ θιτππάε
επ 8ε!ιειι, πει Κιιε.πετ εειιιεπ 7 .ιπ!ιτε ετιιιι!ιεπ. Ετ
πιππ άπτειι νετεειι!πε!ιεπ ειπεε Ρτειπά!τετρετε επ (ιιτππάε,
ππά εει άετ 8εειιειι πετειι επιππιι!ιειιε ΟτΒεπε Πει νοιι

Τπιιετεπ!εεε. Επι επειι.εε Βιτειιιρ!πτ ιππ ειιεπΠι.!!ε πππ
εειιεπ 2-8 .Τειιτε πιιιετ άιεεειιι ΒεΒιιπε. Βετεπε πεπ
πεπ πιτ Πιτ πιιεετε Ρειιειιιεπ ειε Ι.ειιτε ειειιεπ, άε.εε
ι!ιτε Ειτιιιι!ιτπιιιι ειιιε τειειι!ιειιε ππά πειιτιιεΠ;ε εειπ πιπεε,
ποιιει ειιετ πεεε!πι !τειιιε ειπεειιιΒε Κεει ε.ιιεεπεπάι πετ
άεπ άε.τι: Βιπειεε, Κοιιιε!ιγάτειε ππά 1ιεεειιάετε Επι!»
ιπιιεεειι ει!ιε νετιτει.επ εειπ. Αιιι ιπειειειι ι›ε!ιε1›ι ειπά Με
τειειιετ ππά €επειιιιιιειι Με !ειειιι νετάεπ!ιε!ιετ πω!
τπιι€ειτειπετ πω, Κειιτ ππά Κπιιιγε. θε άετ Μπι; ππτ
πιιτ άιεεεπι οάετ ππτ ιπιι ιεπειιι «επτιτι», ιπϋπε ιι

ι. εειιι

ερεειε!!εε 0!επεεπεεειτειιιιιπιεε !ι!ειιιεπ, ιει ε.!ιετ Πιτ άιε

Βε!ιπιιά!πιι€ 2ιειιι!ιε!ι ειιιετ!ει. Ι)οειι πιπεε πππι επεειιεπ'
άε.εε πιε.ιι εει Κειιτ ππά Κππιγε πεειι άιε Νεεεππιτιτπιι
πεπ, άιε ι›ε!‹επιιι!ιειι πιιιιι!ιτεπά οάετ ετεριειιά εειπ Κεπ
πεπ, ειιειιπι2επ !τειιπ. Με εε!ιππι ιιι

.

πιιετ ε.πε!ι @πεπε
!ιε!ι άπτε!ι Βεπε!ππε άετ πιει ιιπά 1.ειιειιεπειεε; 1ιειεειιτ
ιιετιπιιειιι€επ Βιετπππειι άεε Βε.τιπιτπειπε - ιε!ι εε!ιε
νοπ άεπ άετ Τιιετε.ριε εε ετεεεε $ειιπιετιπιτειιειι !ιετει

Πειιετ άιε Βεπιειιππι;επ επιεε!ιεπ πεπιε“) Ε). Γτειιπά:
(νετειιι Ηειιε.πειεΙτ Αι!ππά. Βιε Τε·ι·ππε· ιιπά Τπιιετοπιεεε.

ιιει·επιεεε ιεεε.ι.
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ιοπποο ιπποι·οοιοποο Πιοοι·ιπ ποπ Ποι·ιοοπ ιιιοι· οπ - κοπο
οποο ιο ποππ ιιοι·εο Ζοιι επι· τοοπιοπιποοιπποο Βοποοπ
ιοοι_ςποιοο Ζοιιοοπι οοπιποπ. Πιο οιιο ποιο ποποππο.οπιοο
Ιίοι·ροι· τοοπτ νιοΙο Νοιιι·οοπ εοιππι·οο επ 1ιοποοο, ιιοποο
πιο Μοπιεοιτοο ποοιιιιοι· ποιπ. Ποποιοπ πιι·π ποι Βοτιο

ποοιοοι· οοποπιιι·οποι οοπ οι· 1ιοιπιπι ποιοοι· Λοιποπο ποπποι·
ποππ. Νοι· οιοππ ιοοπ πιοπ πιιιοο, ποο Ροιιοπτοπ επ

ετοππο ΝοπτοοεπιποοΒοο εοεοιοοιποο, ποππ. ποππ οι· πο
ποι ποππ πο θοπιοπι οιιποοπιιοιιιιοπ ποιπ εοοιιοιπι:. πο
ιιποι·οι·ποιιοι ποι ποππ ποιο Μοποπ, οπ οπιπτοποο Οο
τοι·ιπο, Βοιιοπιοο ο. π. π., ννοι·οοι νοιιοοπ "')ιπ Βονοπ
πιοποπιοποπ ποι. Ποπ οιπ Τοποιοοιπποι· ιπιι. οοιοο8
ιιοποιο Μοποπ οππ Βοι·ιπ ιπι ποππ ιιοπιιιπιιοπ επ οι·ιοιο
οπο" Βοποοπιοο8.
'Ι'ι·οτεποοι πι!! πο ποι· ιοι·οιι·ιοπ Ει·οιιπι·οοε ποππ
Βοπονο ποπ πο” ι·οποο, οποι· πιοπο Βοποοπιοπο οπι·
ιιπ πιο ποιο ι·οποι·νιι·οο, πο ποι· Ροτιοπι οπποιοτ ορποι:ιι
ιοπ ιιππ ποι· Δρροιιτ ποι ποιοο ινοιπο επ ποοιιοο πι.
ιιιπ ιπι ποιοΙιοπ ποοπποπιοποιι, ποππ ποι· Αρροι.ιι. ποι· Το
1ιοι·οοΙπποο ιο ιιοιοοι· Ψοοπποιποειοποπο επ ποπ Ροποιιο
οοο ποπ Μοοοοπ πιοπι, οππ ποι ιοοποοιοποι· Εππιοπι πιο

νοι·πο.οοπο οοποποιιοπ Βοοε οοι·ιοο1 νοι· πιοιι ποππ. Νο
ιιιι·ιιοπ ιοιιππ ιποπ. οποια ιοοπ οιοιοοι ποι· Βι·πππι·ιιοπ
ποποο εοι· 8οοπο, οοοπ ποπ Μοποο οοπιι·οιιιι·οο, οπ οι·
οιιοπ ιο ιοποιο οιοεοιοοο Ιι”οιΙο ποιοο 8οιιιιιπιΒιιοιι ι.ποτ;
ποππ πιο ν. Ζιοπιπποο"*)οοειοπτ. πιο ποππ ιοοπι·
ποοποοιιιοποι· Μιιπιοοιι Βοπϋ1ιπιιοπ $ιοι·οοπ ποι· νοιποοοοε
οιπ. ΑΜ πιο Οοοιι·οιππιοοτιοποπ ποι· 8οοποοποποοπιοοε
πιοιιοπο ιοπ πιοι· ποιπ »πιο οιοεοποποο.πο ππι·ι1ποι· ιοποπ
8ι·ϋπποι·ο 1.οπι·ποοπ ποι· Μοοοοιιι·οοιιποιι.οο 8οοοοοι·οπ Απι
ποπιοππ Βιοπι.
1)οππ ι.ι·οιεποιο πιο Βι·οππι·οοπ ποι· 'Ι'οποιοοιπποπ ποιπ
πο οιοιοοπ ιπι, ποποιπι πιο 'Ι'ποιποοπο, ποππ ποι ιπποο
πιο Νοιιι·οοο ποιπ πο ποι οοποπιιιοι, πιο ποι 0οποοποπ,
ιι·οιεποιο ιιιι·ο νοι·ποοοοεπιοοοιιοποπ ποιιποι πιο.
Γιο οππ οποιο πιοποο ινιποι·πριοοπ ποι εποε οτιοιοοΙιο
οποιο επ οι·ιιιιιι·οο. οι οοποι οοπ ποιπ Βιιοπποι·ιοιοποιτο
νοι·πιοι·ποοοι· ιιοι·ε ποππ ποιπ 'Ι'οπο ιιΙοιοο Μοοοοπ ποπ
ποππ πιοποιποο ιο οιποοοο Οππι·ι·ϋπι·οποο ποι Ι..οιι.οπ
ποπιοππ οππ 40" οπι” οιοιπο οιιιιιπιοιιο, πιο πω, Βι·οπ
οππ Ειποιππ οιοπιιιιοο.
Ηιοι·ποι ποι; πιοπ οοο οι·οοποπ, ποππ, πιιιιιοοπ ποιΒιο
πιι·ιιοο8 ποπ Βοι·ιοιοποιτοπ οπι Μιιοπ ποιοι· οοιιποιοο
νοιποι1οιπποο ποι· πο. 8 ρΟτ. ποπ θιοποιοιπιπτιοιιπτοιιοπ ιο
οπποι·οι· ιι'οι·ιο οιπ 1πιποιπο οππ Ροριοο νοι·ποοποο ποτ,
ποι ποπ Ριιιιοο νοο Τπποι·οιιιοπο οποο Ι.οοοιιποιιοο ιπι
Ι)οι·ιο πο. 86 ρΟι. ποπ 0ιοποιοιοι.πιιοιιπτοποπ ιπ ποιοποι·
Γοι·ιο νοι·ποοποο ποι.
ποππ εοιει:ο οπο. ποππ πιιπι·οοπ ιο οοι·ιοοιιοπ Ε'πιιοο
ποιοοπο πιο ποοεο ΟοΙιοΙοποοιποοπο ποπ Βι·οποπ πιοποι·

ποιοοποο ποι·ποπ ιιοποιο, ποι 'Γοποιοοιοπο 50-80 ποι.
ποιποιποο νοι·ποππιιοποπ ννοι·οο. Αοπ πιοποπ νοι·ποοποπ
ποππ οπ ποπ νοι·πιιιοπιιοπ ποιποο, ποππ πιο Νοιιι·ποπ
οιοπι οι·ποοιιιοπ οοπποποιει πιι·π, ποοο πιο θιππιοπο νοι
οποιοι επ νιοι. Ε'ι·οποπ ι`οππι ποποι· πιο ιΝιι·ιιιιπο νοο
Κι·οοποι:, ΜοπιποΙ ο. π. π. ποππ οιπ Ποι·ιποοιιποριιοο. ποι,
ποιοπο πιο ιιποιιιι1ππιποποοιοι·ιοιΙο Ζοιποιεοοπ ποπππι·ποιιοο.

Δ) 0ιπιπποπι.ιιι. Πιο ποπ Ηοι·ε επ πιιιι·ιιοο, οιπριοπΙ
Βι·οποιοι· 8ποειοι·Βιι.ππο, ποποι ιοπο Ποποιοιιιποοπ
οοεπιιιοπ νοι·ιοιοποπ ππι·πο; οοπποτποοι πιοοιοο ποιοποι
ποπ Ζποοιιο ποππ ιιοιο Ειο- οππ Αοποιποιοποοο. Ει· οι·
ι·οιοπιο ποιοιτ ποιο Βοπιιιτοιο. Ιο ποπ πριιιοι· Βοοιιιοπο
τοπ Βοποιοι·ιοπ πιιι·πο ποπ Οοπιοπι ιοοπι· οπι πιο ιπποε
πιο· 8οΙοπι οππ ποπ θιοποο_ ιιποι·ποιιρι Βοινοποοεοπ πιοιιι
οιποοποπτιιοικι;. Βιο Βοποιτοιο ιιοιοο ποποι ποππ ποι οπο.
17νοιο ιοοπι πο ποποο-ιπι, 1ιι.ππι πιοπ ποιιποι ποοοο, ποι·

π
ι) Α.. νοιΙοοπ: Βιο Ιππιπτοποοο·, νοι·πιιιοοι;, ΒοποοπΙοο8

οοπ ΗοιΙοοπ· ποι· Εοοοοοποιιινιοπποοπτ. 1898 ιιππ 'Ι'ποι·ορ. Μο
οπιπποι'τοΒορι. 1896,.Ιοοι ιιππ Αοποπι: 1896,πιιοι ιιππ Οοποποι·
1897.

Μ
)

ν. Ζιοοι οποο , Κιιο. νοιιι·.: Ι)ιο 'Ι'ιιοι·ποιο ποι· 'Ι'ιιποι·
οιιιοπο. 2

.

ΑΜΙ. 1890.

ποπ ποππ ιοοπ οοοπιοιιι·οο, ποππ πιο· νοι·ιι·οτοι· ποιποι·
Μοιιιοποπ ιπιο Ροιιοοιοο ποι ποποπποιι: ποποπ οοπ ιποπ
πιοπ ποποι· ιο ιοποιο οιπεοιοοο 1ι'οιιο ποππ ποι· Βοοοιιοπ
ποπ Κι·οοιιοο ι·ιοιιιοπ οιιιππ. 8ονιοι ποππ οιπο οποι· ποιιοπ
ιοιπι; οιπ πιοποι· οποοπιποο, ποππ πιο ποππιιοιιοι·οο Ροιιοο
τοπ ιποπι· ιιο8οο, πιο ισιιιιιποι·οο ιοοπι· Βοποο ποΙΙοο. Πιο
ποοποοενιποοπιιιι ποι πιοποιπο Βοι.πιο1ιοιοπο πιιι·οποο
ιοοοπι: εοοι·πι οιποιοιιΙοο, πιι·π πιο πιο: νοο ιοοοοποι·
8οιτο νοι·ποιιοο ιπιτ ποι· Μοιινιι·οπο. ποππ ποιο ε. Β. ποι
οιοοπι ιιιποι·οοιπποπ Κοιοποιοοιιο 1ιοιπο Μοπποπο νοι·οι·ποο,
ποοποι·π ποπποιπο οιοονρπο. Βοπ ιπι π

ι. ποιπ, οποι· ποι
ποι· Ι.οποο πιοιποιι πιο ρπιποιοπιποποο Μοπποο οιοπι ιπι
Ιποοι·π ποπ Ι(ϋι·ροιπ ιιοποπ, πιο ποιοι Κοιο:ιοιοοιιο. ποπ
ποι·π ννοι·ποο οιιροοιοτιι·ι. 8οποιπ οιπο πιο 1.οποοοεπιο
πο.πιιιι ιιοιοοπ Ιοοι·οπ Ποιεποπτοο ποινοι·ι·ιιιι, ποοποι·ο ποι·
πιο ι..οποοο τοιοιοι οππ ποιο Ροι.ιοοιοο πιο ΨοπΙ8οι`ιιπι

ιο Ροιπο ποπ Ιοιοπιοι·οο Αιπιοοοπ ποποπι, ιπι πιο ποιοοιιιιοι,

οοιριοπΙοο επ ινοι·ποο.

6
) Πιο πιο Ηοοιιποι:ιοιιοιτ επ ποποο, ποιοιι; ποππ οιπο

Απιιοι·τοπο· οι·ειο1τ πιι·π, οππ οπι ποπ Ηοι·ε επ πιιιι·ιιοο,
ιπι πιο·Κοιπποπποι·ποποοιιΙοοπ οιοΒοιππι·ιι. Ποοριπποπιιοπ
ιπιοι·οππιι·οο οππ πιο ιιοιιοο Απι·οιποοποπ ιιππ πιο Βοοοπο.
Ει·πιοι·ο ινοι·ποο ιοπι ιο ιοποιο Ε'οιιο οοποποοπτ, ποππ
ιιοιποι· ιπιτ οι·οπποι· νοι·πιοπι, ιο ποππ ποι· 8οππιιοπο οππ
Βοοοιιοπ ποπ Κτοπιιοο. Βιο Βοποπο ιιοποοο πιο ιιποι·
ποποο, πο πιο ποι· ιο οιοεοιποο Ε'πιιοπ. ποππ Βι·οπ ιποι·
ε. Β. ποι ρΙοοι·ιτιποποπ νοι·ποοπποοποο, Ιοιιιι.ι·πι.ιοοοο ο.

π
. π. οοποποοπι πιτπ, οποι· ιι·οοοο ιπι·οι· πιοι·ιιοπ ποιε

πιι·ιιοοπ οππ ιο Ε'οιοο ποι· 0ιοιοιιι· νοο ΒΙοιιιοποο πιοιπι
πιο ιιοιοοι· οιπ εποιποποοιπιποπ Βοπποι·ι.

θ
) νοπ οιοιποο Αοιοι·οο, ειπ ππι·οπ $ριιεο ποι· νοι·πιοι·

ποοο Βι·οποιοι· πιοπι;, πιι·π οοποπιοπι οιπο ποπιιοιιοιο
Ηϋποοιοπο ποιοι·ποι·ι:
ο. ποπ ππι·οπ πιο νοι·πιιοπιο πιο πιο Βοπριι·οιιοο οπ
8οι·οοι πιι·π, ιπιιπιο πιο Ι.οποοο ποπποι· νοοιιιιι·ι ποιποο
ιιππ οιοιοπεοιι:ι8 ποπ Ηοι·ε ποιοι·π.ιιιοτ πιι·π.

π
.

Ποοπ ιπι πιο πι1οπο οπι ι·οιοοι·, ποππ πιο ποππ
οιοπι πο νιοΙο οππ οιοπι; πο ιοποιο πιο 8ιοοπροι·ιιιιο1οποο,
ιιπ ποιοποπ ιο πιο Βοοιοι·ιοπ ποιιοο, ιιοποπ.
ο. Αοπποι·ποιο νοι·ιοοπι·οο πιοπ πιο ι·οιποο ΒΙοιιιιοι·ποι·
οποο ιπι θιοπιι·οο, πιο επ ε. Β. ννοιιτ οππ Απποι·ο ποππ
εοπιοποο ποποο. Βιο Ζοπι ποι· Βιοιιι0ι·ροι·οποπ πιοιΒιιιοι
1-2 Μιι1ιοποο ιιπ Οοπιιιοοοιιιποιοι·.

π
.

5οπιιοππιιοπ, ποπ ποποοποι·π Βι·οπιοοι· νοι·ιι·οι, πο
ποι; οιοο ιοπι: ποι· ιιπ θιοπιι·οο ι·ο1οιιινο 1ιοιοοοιιιιτ, ιιππ
ποππ ιπιο πιο ιο

.

οιπο Αππιοιι: ποι· ποι·ι οι·ι·ιοπιοι. ποι·

ποπ. πο οι·πι;οι·ονοι·ποοποο ιπι.
ιιππ. πιο Αοι·οποπο ποι· Β.οπριι·οιιοπ ιιππ πιο Βιιιι·Ιιοπο
ποπ Ηοι·εοοπ οοποιοο8ι, πο κοπο ιοοο ποτοπ Ι.οοποοενιο
ποπτ.ιιι οππ Βοποποοε πο.πποιπο ποππ ιπι ΤιοΠοοπο οι·ι·οι
οποο. Εποοπο πο: ιποπ ποππ ι·οιοο πιο ποι ποιο πο.οποο
1.ο.ππο, ποππ ιοοο πιοπ ποι· πιο ι·ιοπιιοο Οοιιιιοπιιοικ
ο.ιιπποοπιι.
Αοοπ πιο Βιοιιιϋι·ροι·οποοιι·οπο οι ποππ ιιιοπι οππ
ποπιοοποποοπ. ποοο ιιιι·ο 1ίοι·ιοοιιι·οοπ πιι·π νοο οπποι·οο
Αοιοι·οο πιο οιπο ποι ποποιππο.ι·ο οοεοποποο, πιιπι·ποποιο
ιιππ ιιοι·νοι·οοι·οιοο πιιι·οιι νοι·ππποι·ιο θιι·οοιο.ιιοο ιο Ροιπο
ποι· νοι·ι·ιοποιοπο ποπ οιπιοοπροι·ιποποο Βι·ιιοιιοπ. Βιοπο

Ρι·οπο ννοι·ιοτ ποππ ποι· ποιτοι·οο Βοοι·ποιι.οο8.
Ποτ Ιοτειο Ροποι, πιο Πϋποοιοπο, πι1ι·ιιο ποποπ οποι·
οιπ οοποπιοπι ποι.πποοπιπ ιιιιροοιι·οο, ποππ πιο 'Βιοτ
ποοπο”), ποππ ιι

ι

ποπ ποοποοιοποποπ ιοοιιιιιοοιποποο οπο
τοπ, πιο Μοιιιιιο, Ροοπιο, 0ιιιιο, Ροιοπι, Βοποιο ιπιτ.
οιοοι· ΗπιιοπΙοπο νοο 2500-4000 Μοιοι· πιο Τπποι·οο
Ιοπο ποιο· ποιιοο νοι·ιιοιοιπι οοπ ιι·οιε ποι· Βοπιιπιιοπιιοι
ι.οο ποι· 1οπιιπιι·ιο οππ ποπ Βοι·οποοπ ποι ποι· Αι·ποιιοι·

πονοιΙιοιιιπο οιοπι εοοι Αιιππι·οοπ ποιοποι, ιπι ποιοοι·ιιοοπ
ποππ.

Π
)

Η. ν. Ζιοιπ π πο π, Κιιο. νοι·τι·πο·οτ
Τιιποι·οιιιοπο. 2

.

Αιιιι. 1888.
Πιο ΑοτιοΙοο;ιοποι·
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Πο ιι!ιετ ε.εο!ι ιιιι Τιεί!ειιάο, πιο Βτε!ιιιιετ ε. Β. νοιι
!ε!ιιιιά ειιά ειιάετειι ΟεΒοτιάοτι- ε.ιιέιειι!;, το!ειι.ινο Ιπιιιιιι
Μάιο !ιοττεο!ιι, εε ιετ ο!ιοε σε Ηε!ιοιι!εεε ιιιε!ιτ εεεε
άιιιετ οτιετάετ!ιο!ι.

Βοεεετ "Με εε μ., ινοιιιι Με Βιιιιο.!:οτιοιι ιιετ ιπι θο°
ιιιτεο ινιιτάοε οττιο!ιτει νιιετάειι, ειιετ Μι ειε άοο!ι Δωρο
ειιοιι!ιοιι ρτοοιιεο!ιειι Ζινοο!τοιι άιοιιειι εε!!οιι, ειιιεεοιι ειε
εεο!ι Πιτ άεε ιιιε!ιτ τοιεε!ιι!ιιεε Ρε!ι!ιοετιι νοτιιο.ιιάοιι εειιι.
Βιεεεε τιιεεε ειοιι ειιοιι ειιι Ιιειειιεο!ιοιι Αιιετε!ιοιι εο

Βιιιι€οιι. Ι)οεε άεε ο`εοτ »πιο εε εο!ι!ιιιιιιι ει, !ιοινοιεεε
Με εοιιειι ειτιειιτειιάοιι νο!!τε!ιει!ειετιοιι ιτε Τιει`!ειιάε,
ε. Β. άιε ειιι θτεεεινεοε !›οι Βοτ!ιιι, νο ε!ιοιιεε Βετο Βε
εε!ιοτο πιο ιι

ι
άοιι Ηε!ιοιιοιιτοττειι οτειο!ι ντετάειι. Ι)ιεεο

ρτοοιιεοιιο Βτι”ε!ιτειιε !εεετ εεε άο!ιετ άετι, ντε !τειιιο

θειιιτΒε ειιιά, τιι!ιιε Με άιεεε νετοιο!ιτειι. $οιι!ιεεε!ιο!ι
τιιεεε ιιιειι ιιεο!ι ετιίε!ιτοιι, άειεε άετ Ρειιοιιτ ειο!ι άεττ
οιιτιτειι εο!!, ινε οτ!ο!ιοιι Μιά ννιτ!τειι ιιιεεε, άε!ιετ ειιιεεειι
ιιεο!ι Μιοτο!! ιπι Τιε!!ειιάε Βο.εο.τετιειι εττιο!ιτετ ντετάοτι.
Δε! άιε εροοιε!!οιι Βιιιοο!ιιειτοιι άετ Βο.ιιοιοτιειι, πιο
ε. Β. Αιι!ιι.εε άετ Αιιει:ο!ι, Βιιιτιο!ι!.ειιε άετ Ζιιιιιιιοτ, Βοε
ιιιίοοτιειι άετ δεσει, ι!!Τεεο!ιο ε. ε. ε., Ζοτειτεεειιε άετ
Κτετι!τοιι ει!! ιο!ι ιιιοτ ιιιειι! ιιιι!ιοτ οιιιεε!ιεε, ιιιιτ ιιεο!ι
!ιετνετ!ιε!›οιι, άο.εε !ιεεοιιάετε ιιι άειι νε!!τε!ιοι!ειοιιοε :ιιιειι
ειιι Ηεερειεεειιειετ!τ ειε! άιο Βεεο!ιείτιδειι€ άετ Ρο.!;ιετι

ιοιι εετιοΙιιοι νιοτάοιι τιιεεε, άειιτι πιο άιοεε ιιιε!ιτ άετοιι

Βοντε!ιετ ειιιά, ειο!ι 8ειειιιο, ειιιοιιτοεοιι, εε οιιι.ινειιτιοιι ειε

ειε! άετ Ατ!ιειι ιιιιά ννετάειι ιιο.ο!ι άοτ Ειι!:!εεεειι€ !οιο!ιι
ιιτοοιιεεο!ιειι. !)ιοεετιι Πειιο!ετεεάε ει!! ιιιειι άεάετο!ι ειιι
!ιοΙΓειι, άο.εε ιιοι άετ Αιιετε!!; νοιι άοπι Ρετιειιτειι !οιοιιιο

θιιτιιιετοι Μιά Αο!τετεειε !ιοιτιοιιοιι εετάοιι εε!!, ποιοτ

!ιο!ι τιιιτ ιιιιιοτ Αε!'ειοιιτ άεε Ατειοε, εοιιει !τειιιιτεε Με

εειετι Β.οεε!ιετο άετ Αεετε!!εεε!ιοεά!ειιε ι!ιεεετιεο!ι
ενετάειι.

Βιιιο ιιιιάετε ντιοιι!;ιΒε Αιιίθο.!ιο άετ Αεειιι!ι ιετ άιο Ετ

ειο!ιειιε άετ Ρο.τιειιιειι. Βιο !ετιιοιι ιιι ιετ !ιγειοιιιεο!ι
ειιά νετιιιιιιιιιΒ !ειιετι, εποε ειε ιιοοιι ι!ιτοτ Ηοιει!το!ιτ, ειιι

Βιιιιο εεεειιά εε ινοτάειι εάοτ Βιιο!τιιι!!εε νετοιιιιεεεειι,
ιιι Ηειιιεε !”εττεοιεοιι πιιιεεοτι. Αεί άιοεε οτεοτιεο!ιε
Ψειεο ιιιιάει σε Ηγειειιο νιε! τεεο!ιετ εεάι.Μιεετιιο!ιετ
Ειιιθο.ιηε ιιι άεε Ριιιι!ιοειιι. Ι)ιιε Μι ε!ιοτ οιιιειι εοιιτ
8τοεεοιι ρτοοιιεο!ιετι νι7εττ!ι, Με Ειι8!τιιιά, ε·ε!ο!ιοε ιιι

Οιι!ιινιτειιε άετ Ηγειοτιο ε!!ειι οιιάετειι Ι.ιιιιάετιι νετεεε

ιετ, εε εεε άοει!ιο!ι εεννειει. Πιι 17. .!ει!ιτ!ιειιάοττ"),
Με 1.οτιάειι ιιοο!ι ιιιε!ιτ ειπε Μι!!ιετι Ειτιντε!ιιιοτ εει!ι!ιο,

εοιτε8 άιο τιιιι;ι!ετο Βιιοτιι!ιοιι!τειι 42°/ω, ννιι!ιτοιιά ειε

εεεειιε·ειτιιο, ντε ιιιεΙιτ Με 4 Μιι!ιοιιοιι ιιι άετ 8ι.ειάτ
ντο!ιιιοιι, ειιι” 21°/ω, ει!εο ε.ει Με Ηἐι!!ιε !ιετε!ιεεεετι
Και ιετ.
Ψε!!ειι νιιτ εεε ιιιιιι Βετο ετιειιιιτοιι, Με Με Βοειι!
ιιιιο άετ Βο!ιοτιά!ειιε ειιιά. Ατιι εεειοιι !εεει: Με άετ
Νιιιοειι άετ Βιιιιιιιοτιοιι ιιο.ο!ι άοιι ειετιετιεο!ιειι Βο.τοιι εε

ιιτι!ιο!!ειι, εεε πετ ιετ εεε άειιεο!ι›ειι εοιιοε Με οτ
ειο!ιτ!ιο!ι, άειεε ιιι ι!ιιιειι 19) 5ιιιιι.! ινοιιιΒετ Βοοινιιιάειιο!ιιι€ε
ε!;ετεειι ειε ιιι άοιι Ηοεριιο.!ετιι ειιά άεεε Με Βειιο.ιιά!ειιε
Μεεετ Κτοιι!τιιοι!: Γτιι!ιετ πιο εε Βιιιιετιεο Β.εεε!ιο!;ε Βομ
!ιειι ω, πιο ιοτει. Αεί Θτιιιιά άετ 0οεοιιιιιι!εο.ιι!οτι
ιειεει ω! εοτεοιιιιοιι, άο.εε ιιι 70 ρΟ!ε. ιιιε!ιτ εάετ ινο
τιιεοτ ντοεειιι!ιο!ιο Βοεεοτειιε ιιπιά ιιι 13-22 εθι. νε!!
ειιιιιάιεε Ηοι!ιιιιε ετ!ε!ει (το!ειιινε Ηοι!ετιε πετά ιιι 28

Με 87 ρθι. οττειο!ιι.).
Αιιο!ι ιιι Ηει!ι!ο. ειιιά εε!ιτ Βιιιιειι€ε Βεειι!ιο.ιο εττειο!ιι

ντετάειι, άοιιε ειιιιτειιά άετ οτειοιι θ .Το.!ιτεειιιά νοιι 1507

Κτειι!τοιι 48,3 μα. εεεεεεετι ειιά 23,6 ρΟ!ι. €ειιοεοιι.
ΠοιιετττοΒοιι ενιτ άιοεε νετιιιι!ιιιιεεε ιιιε θτεεεο Μιά εειι

ιιιειι ινιτ ε. Β. Βεετεο!ι!ετιά, ντο τιο.ο!ι ν. Ι.εγάοιι Με
Ζε!ι! άετ Βτεει.!ετε.ιιιτειι 1,800,000 εειτιιιετ, εε ινιιτάο

άεε, ίο!!ε ε!!ε Κτο.ιι!τοε άιο Βο.ιιο.ιετιειι εειειιο!ιειι !τειιιι
τοιι, !ιει ειιιοτ Ηοι!εεε νοιι 13 ρΟι. οιιιοτ Βτ!ιο!ιεεε νοιι
169,00!) Μειιεο!ιοιι!ε!ιοιι ΒΙειο!ι!τετιιιιιοιι.

Οι) Α. Ηε!ιο, Η. 7
.

Μ
ε

Βετι.!ιοιιοοιι.

ΙοΙι ε!εεεε άιεεε Ζε.!ι!ειι ερτεοιιοιι άοει!ιο!ι οοιιεθ. -
Με !ιοι›οιι οιιοιι εεεε!ιοιι, ειιιειι Με ετεεεοιι Νιιιι2ειι Με
8οιιο.ιετιειι άετ !ειάειιάειι Μειιεο!ι!ιοιι άετο!ι ν!!ιεάετιιοτ
ειε!!ειι<.; άετ θεεειιά!ιοιτ Μιά Ατ!ιοιιε!ττείτ ετιιιεειι Κοπι
ιιοτι. Ποιοι! ιετ ο!ιετ ι!ιτε ΑεΓεεεο ιιιο!ιι οτεο!ιερ!”τ,άοιιιι
ειε τιιιιεεειι εεοιι άετ ιΝιεεετιεο!ιο!ι άιοτιειοετ εειιι.

θετοάε άιο Αιιειο!τ ιετ άε2ε εεεο!ιοιΤειι,άετ Βεοιειιοτειο
Οτι οετ Ετετιιιιάειιε άετ Τειιετοε!εεε εε εειιι. Πιο ΚΠ
ιιι!τειι ιιιιιεεειι ιιι άιοεετ Βοοιειιειιε εετιιο!ατοιοιι, άειιιι
ιιι ι!ιιιειι ιιε!ιειι ειο!ι οτειειιε Με εεε ιιιιετεεειτοιιάειι
Κτοε!τοιι ιιετ !τιιτιποΖει εε!”, Μιά άοππι !ειεεειι ειο!ι Μο
εε!!ιοιι εεντε!ιιι!ιοιι ετει ιιι άειι Βιιάειοάιοιι ειιιιιο!ιιιιοιι,
ενεάετοιι άετ Βιιιιι!ιο!τ ιιι άεε Ψεεειι άετ Τειιοτοε!εεο
ιιοοιι ιιιε!ιτ ετεο!ιινοτι ννιτά. Ιιι άετ Ρτειιιε ειε!ιι; άετ
ΑΜΙ: άεε Ρειιετιιετι _ι

ο

ι”τιι!ιοτ,οιιετ άιε ιτειιι.εοιι Βεεεο!ιο
ιιι άετ Βιιτεο!ιετειιάε οοιιιιεειι ειιο!ι ιιιε!ιτ, ειοιι ειιιεο!ιετι
άετ ειιι άοπι Κτοιι!ιοτι εε εεεοιιιιιι.ιεειι. Ιιι άετ Αιιετε!τ

άεεεεειι !ιοΒοιι άιε Ψετ!ιε!!ιιιεεο Βειι2 ειιάετε: άετ Ρο.
ιιοιιι ετε!ιι άοπι Μοτο νιε! !ειιιΒετοΖει! ιιιιά ιοτιιτε!ιτειιά
εετ Ψοτ!ιιΒειι8. ετ !τοειι ιιεεεετ !ιοοιιοοιιιοι Μιά ειιι” ει!!ε
Ε'ειιο!ιειιοιι Με ειιιετεεο!ιι ινετάειι, Με Βτιε!Βο άετ 'Πιο
τοριε !τειιιιειι οτάειιι!ιο!ι οετιιτο!!ιτι Μιά ντιεεετιεο!ιοί!:!ιο!ιε

Πιιιοτειιοιιιιιι€οιι !τειιιιοτι ιιιιι;εετο!!!; ντετάειι. Βετ Ατοι
εο!ιιε!:, Με εε8οιιιιιιιιιετ Ρ!ι!!ιιεεει!ιοτειροει, Ιιο.ι Με! ιιιε!ιτ
Ζει ειο!ι ερεοιο!! ειιι πο: άετ Τειιοτοε!εεο πε !ιεεο!ιιι!!τι
εεε, εειιοι ετ ιιοοιι άετοιι ετεεεεε Μο.τετιο.! ειιτοτειιιτπ
ινιτά; Βτο!ιιιιοτ ε. Β. Με ι2,000 Τεοετοε!εεο οάετ
ιιεο!ι ιιιε!ιτ ιιι εειιιοτ Αιιειο.!τ εειιοεάε!ι. Βει άοπι εεεεοτει

Ιοιιεεειιιετι ειιά εοιι!οιο!ιοιιάοε νοτ!εεϊε Μεεετ Κτε.ε!τιιειι
ει εε εο!ιινοτ, Πτεοο!ιο ειιά ΥΝιτ!τειιις εε ετ!τοιιιιοιι, άε
!ιετ ιιοο!ι Με νιο!οιι ειιιτ!ετειι Μιά ε!;τιιιι€ειι Βιιιιοτε ιιι
άετ Τεοετοιι!εεειιιτει;ε. Βιιτο!ι Βττιο!ιτειιε νοιι Βοιωτο
τιειι ντιιτάοιι ειε. !ιοειιιιιτει ειιιο Γετάοτιιιιε οτίτι!ιτειι, εε
άο.εε εοΙιετι νοιι άιεεειιι ιάεο!ειι $τειιάρειιοι ε!!ειιι Με

Βττιο!ιτειιε νεο εε!ο!ιοιι Αιιειο!τοιι άτιιιεεεά εε !ετάετιι
ιετ.
Ζετ ετοοιιεοιιεε Βετο!ι!ε!ιτειιες άιοεοτ Ρετάετεεε ,ετο
εει·! ο.!ιοτ θιο!ά ιιτιά Μπιτ εο!ιτ νιε! Πιο!ά, εε άο.εεΡτινο.ι.

ροτεεεειι ι
ιι άιεεετ Αιιοε!εεειι!ιειι εεε άεε εοειειι ΨΗ

!οιιε ινοιιιο,τπιοο!ιοιι !τειιεειι. Σε ειεεε Με Θεεει!εο!ιειι
εάοτ !ιεεεοτ ιιεο!ι άετ Βιοιιιι εο!ιιει Με!! Πιτ εοιιιε ισοτι
!τειι Βιιτεοτ ιιιιετεεειτοιι. Βιιιιιι »τοτε εε εο!ιτ !οιο!ιι,
ε·ειιτι ειιο!ι ετει ιπι ΒεεΓο άετ Μοτο, άιο ιιει!ιι€οιι Βοοε
ιοτιοιι ειιιοιιτιο!ιτειι ιιιιά :ιιιειι Ζε οτιιε!τειι. Βιε Βιιι2ε!
!ιοιιοιι άιοεετ ?τεμ ιιιιοτοεειτοιι ειιε !ιιοτ ιιιε!ιτ, άεο!ι
ει!! ιο!ι ιιεο!ι !ιετνετ!ιο!›ειι, άε.εε άετ 8ιειο.ι, ττειπ άετ
8τεεεειι 8ετιιιιιειι, Με οτ Μπιτ οιιίινοτιάοιι ειιιεειο, άιιιιοι
άεο!ι ιιιοιιι εε Κάτε !τειιιο; άοιιιι ιτειιτι πιτ Βοάοιι!τοιι,
άεεε άιιτο!ι Ηετετε!!εεε; άετ Ροι;ιοιιιοιι εάετ ι!ιτοτ Ατοειτε
εειιι άοπι Βιιιοτο ιτιοάοτ Ατεει!:ε!ττοι!; ειιά Α!ιεεεειι ειι

Βεννοιιάι ινοτάοιι, εε 8εντιιιιιι ετ ειιι άειι Μοτιεοιιοτι!ει›οιι
εεο!ι ιιι ιιιοιιοτιο!!ετ Βο2ιε!ιιιιι€.
Νειιιιτ!ιο!ι πιιιεεειι ιιι Με 8οιιο.τετιειι, εε !ο.ιιΒο ι!ιτε
Ζε!ι! ιιεοιι εεεοιι!ιεειιά ιετ, !ιεεριεεο!ι!ιο!ι Με !ιοι!ιιετεε
Ε'ο!!ε ευΓεειιοτιιιιιειι ινοτάεε. άειιτι άιο Αιιετο.!ι κι Με
Ηοι!- ιιιιά ιιιε!ιτ Με 5ιεο!ιοιιο.ιιετε!ι εε!:ιε!ειεεειι. Ψεε
!ιει!ιιιιτ ειιά εεε ιιιε!ιτ !ιει!ιιετ ιετ, !εεει ειο!ι εο!ιντετ ιιο
ειιτιιιιιοιι. Ηειΐοιιτ!ιο!ι !ιεινει!ιτι ειο!ι Με Βιο.οετεο.οτιειι,
ινοτεεί νετ Κετοοιιι Μιο!ιεε!ιε'") !ιιιιινιεε, πετ Ποιοτ
εο!ιοιάετιε άετ !ιει!εο.τειι ειιά ετι!ιει!ι›ε.τοιι Τειιοτειι!εεειι.
Ποιοι !ιειτο πιεε ειιι ιιοοιιετιιεε ειιά ειιιιιιο!ιεε Ποιοτ

εο!ιειι!ειιεειιιετ!τιεε!: άιο Ρειιοιιιοιι ε!ιιιε Βιο.εετεεοιιειι
εοιιιο!τι ιιιειι ιιι Με Αιιετε.!ι, άιο_ιειιιεειι πιο Βιοοετεεοτιοιι
!!ιεει ιιιειι 211Ηειιιεο.
Αιιι ΒοοιΒιιοιειοε Πιτ Με θειιιιτοτιοιι ειιιά ιιοιιιτ!ιο!ι
ειε ιιοι ιοάοτ Βειιειιά!ειι€ άιο Ε'τιι!ιετεάιειι, ιιπιά ιε!:2!ι
ειιιά ινιτ ιο ε!ιιο!τ!!ο!ι εε εειιι, Με 'Ι'ε!ιετοε!εεε ειιο!ι
εο!ιειι ιι

ι

ι!ιτοπι Βοοιιιτιο ετ!τετιιιειι Ζε !τειιιιειι. Ιιειάετ
ιετ. άετ Αιιιιιιιες ε.!ιοτ Βοντε!ιιι!ιο!ι εε εο!ι!ειοιιοιιά Μιά

°°
)

Μ. Ηιο!ι ε. ε!ιε: Πειιοτ Βιο.2ετεε.οτιοε ιιιιά ι!ιι·ο Ιτ!ιιιι
εο!ιε Βοάοεοειιεκ !)ειιι. ιιιειι. Ψεο!ιοεοο!ιτ. 1899, θ

.

15θ Π
.



_Π__.-. ___

εε!

επεεει!!ε!! εε πεπ!Β εΙιεεεε!ει!ε!!εεΜ -- εε Ιιοπιιπειι επεΜ
ΠΙ!!! ο!!πο Ηπε!ειι ππά Βεπετε:Ι!ιπεεεο!! νοτ, άεε!! εεΙΙιε!

άεε 'Ι'εεεεε άεε ΚεεπΙ!!ιο!!; νοπ !Με Με!!! ΑΜπππε Με!.

Νοε ε!πε 8εΙιπιεεΜε !!!!!! !!!!!! επι”, Γ!!! ά!ε οι !ιοΙπε Εε
Ι!!ει·ι!!!ε !νε!εε, άει· Αιε! άεεεεεπ ί!πάε! 8ονιι0!!π!!ε!!
Αι!ε!π!ε, Μεε!!!!!!! ε!ε!! άει!!!!, νει·οι·άπε! Ε!εεπ ιιπά επι

Ιεεε! άεπ Ρε!!εο!επ. Μ!!· !ε! άεε επεΜ ρεεε!ι!, ππά Με

πι!! Με! ερειει·ει! ν!ε!!οπ
- ποε!! Μοπε!επ ππά .Ιε!ιι·ει!- Με Ηεε!πεε!!!!.!!!ε!! άοι· ΒΙπτεει!!!!!!! επ!!!ε!_ ποιοι·

επε!!!ε !εΜ επεΜ Με Μπομπ, !εο!εάεπι ά!ο Ρε!!ε!!!ει! ε!ε!!
επει·ε! !νο!εεε!.οπ, πο!! Με Βι·πε! Θεειιπά εε! Ζπ ιπε!πεε

ΠοΜεεεεεεΜππε !”ει!ά !ε!ι άει!π, π·εππ επεΜ ππι· Ιο!εΙ!!ο

$ρ!!εεπε!!εε!!οποπ. νΙΙιιεάε _!οιε! ά!ε 'Γ!!εεερ!ο ε!!! Μεεεε

1.ε!άεπ €ει!ε!!ιο!, εο !εετοι! εεε!! Με!!! Βεεεεε!!πεε!! ε!π.
Πεεε!!!Μ!π ππ!ειεπεΜε !ε!ι !ε!ε! ρι!πε!ρ!εΙΙ Με! !εάεε πι!

!!!εεεπ Απειπ!ο Με !.ππεεπ ππά ΜεΙ!ο άεΜε! ο!ιιο Βεοεεε
Ζε!!! νοπ Με!!!π!!επάοε ΤιιΜειεπΙοεο εεεεΜοπ. Πεεε άεΜο!
!πε!!!ε ΛπΠεεει!ι!ε νο!! Μεε!ππει!άεε ΤπΙιεεει!Ιοεε Ιιο!πε

ι!Μει!ε!εΜοπο !ε!, ά!!.νοι! Ιιε!!ε !εΜ ποεΜ πει!!!ε!ι ΠεΙει;ει!
Με!! ππε!! επ ι1Μεεεεπεε!!. ΙεΜ ν!!! άεπ Γι!!! ποτε επ

!!!Μι·οπ. 20!ε!ιι·!εεε, Ιεεε!!!ε εεΜεπ!οε ππά ει!! επ!π!εΙιεΙ
!οε !π!!εοε Μεάε!!ει! ππε Με!!! ΜεΙε.ε!ε!εε Ε'ο.ιπ!!!ε !π!!!!
ε!εΜ εε!! Π! .ΤεΜεε εεΜπεεΜει ππά Μπετε!. Βε! πε!ιεεει·
Ππ!ει·επε!ιππε ε!ε!!! ε!ε!! άεε ΙΙπε!επ Με Βεπερεεπ Μει
ειιε, πιοΙε!ιοε εε!ποπ Οιιιιπά !!! ε!!!οιπ εοεεπεππ!επ !.εοεΙ!ε
ποπ Οε!ει·ι·Ι! άεε οΜειεπ Ι.π!!ινει.ιε !!ε!!ο. ΠεΜοε άεε
!!π!!ει! Ι.ι!πεει!ερ!!εε !ι!π ππά πι!εάει· οι!νεε θι!ει!!επ ππά
νει·εε!!εε!!εε Αι.Μπιοπ, ποε Με! !!ε!επ Ιπερ!εε!!οποπ νει·
εε!ιιν!πάε!; !!εε! άει· !!πΙιεπ Ο!εν!επΙε εε!!ε!πΜει· ε!ινε.ε
νοι!!!.!ιε!εε Βε!!ε!!; επεεεερεοε!!επε ει!ειιι!εεΜε ΙΕεεε!!ε!

ιι!!πεεπ π!ε!!! νοε!!ει!άει!. ΝεεΜάειπ !ε!! Ρε!!οπ!!π 14.

Τεεε !!! άεε 8τε.άι. Με! επτ.ερεεε!!ει!άεε Μγε!επ!εε!ιεε 'Πιε
εεμ!ο ΜεοΜεεΜ!ο! Με!!.ε. !π!ιπε!· πει·ιπε!ε Τει!!ρει·ε!πι· ΐεπά
ππά ε!ε ε!ε!! Μεάε!!!επά ινοΜΙεε !!!ΜΙιε, οπ!!!εεε !ε!ι ε!ο !π
!Μι·ο Ηε!!!!ε!!ι, ειπε !!!!.ι!ά, πιο ε!ε ι!!ε!!!επ Αποεάπππι;;οπ

εε!!!εεε ει!!!!ε ΙοΜ!ε ππά ε!!ε Ε!!εεεεε νοι·ιπ!εά. Νεο!!
ε!πεπι Μοπε!ε εΜοε ε!εΙΙ!ε ε!ο ε!ε!! π!εάεε νοτ, Μ!. ε!ε
ε!!!!!!ε! ΙΡ!εΜοε Μ!ε 88" ππά ε!π!Βο 'Γεεε άεεεπ! Β!ιι!
!!πε!οιι, πω!! οπο!! εεε!πε, ω!!! !!ε!ιο. Βο! άεε Απε
ει!!!ε!!οιι Με!!! πιε!! νοεεεΙιεε!!οε Αι!!πιοπ !!Ι;ιο!· Με!άεπ

Βρ!!εοι! Μ!ε ειπε ε!πε Ηεπά !!εε!! ποτε! άει! Ο!εν!επΙ!ε.
Π!!! Με!ιοπ ε!εο άοε!! ε!πο ΤπΜει·ει!Ιοεε ν!!! ππε, ά!ο ει!!

Βεεεε!!ε!ιο!! επ πε!εοπ εε!ιο!!!!, άεπ!! !εο!ε Ι.επάει!!οπ!
Με!! ιιπά Β!!!!ε Με! πεεππ!εε ειι!επ νεε!ιε!!π!εεε!! ννει·ε
εοπε! εοΙε!ι ε!πε ρΙε!ε!!εΜε νεεεεΙ!Ι!πι!!!εει!!!ε οΜπο !!εε!!
!ιιο!εΙιεεε εεεΙιεεε ΠεεεεΜε ι!!εΜ! ε!πεε!εο!ει!. Απ! Τι!
Μει!!ο!Μεε!ΙΙεπ !!εΜε !ε!! Μεεεπ Ρε!! π!εΜ! ππ!ει·επεΜ!,
άοιιι! άεε Βεπε εεε!πειε Απειιιι!εί πεπ! εεε άοιπ Βεε!ιεπ,
ονο!!!ποΙΙ εεε άεπ! !έο!ιΙ!!οι!!ε ππά Πει!! εεε άειι Ι.ιιπ
εεε, άε!!π άεε νει·εεΜεε!!ε Λ!Μιπειι ποε !εοε!!επ. Ιπ Γε!!
!!εεοπ επεΙοεοπ Ρε!!ει! ΜεΜο ει! Με ΤπΜεε!ιεΙΜεε!!Ιεπ εο
!“!!πάει!,επεεεεάοιπ !!!!Με !ε!! εεε!! εο!εΜε Ι.ππεεπεεεε!ιε!
!!!!πεοπ οΙ!πο Μεε,Ιε!!ει!άει! Οετεεε!ι άοε οΜει·επ Ι.π!!ποΒο
εοεο!ιεπ, πο άει· Ηπε!ει! νο!Ιε!επά!ε ίε!!Ι!ε. Πε ΜεΙϊεπ
πι!!! οΜεπ ά!ε 'Ι'πΜεε!!ε!Μεε!!!επ ππά ο!εε!!εε!!επ Εεεε!!!
π!ε!ι!ε ιιπά άοε!! ΜεΙιοπ Με ε!ιιε Μεε!πιιεπι!ε 'ΓπΙιεεεπΙοεε
νο! ππε, Με! πιε!ε!ιοε Με ΤΜεεει!!ε εεεε.άε !Ι!εο εεΙιεπε!οπ

'Ι'ε!πι!!ρΜε εεε!εΙ!. Ι!'εΙ!ε ε!εΙ! άεε ΤπΙιοεεπ!!π Με Π!!!

ει!οε!!ει!!!! επεΜ Με!πι Μο!!εεΜεπ Μοινε.ΜεοπεοΙΙ!ε, εο ιν!!!
άεπ Με Με Μεεε Ρε!!ο εεΜ!· ν!οΙ Βενιιοπποπ ΜεΜεπ.
Πει!!!! ά!οεο Ε'ε!!!!ε!εά!οπ ιπο!!ε ΜεεεΜ!ε! πιεεάεπ, !!!!!εε!ε
άεε ΡπΜ!!ειιι!! εε!!πά!!ε!! ει!!! άεε Ψεεεπ άοε Τπ!ιοεειι
Ιοεε ειι!εο!!!εε! π·εεάεπ. !£ε Κάποτε ε!ε!! άεππ ιεεΜι.

εε!!!ε επ άεπ Λεε! π·επάεπ ππά εε!πο Οπε εεε!! ει!
Ηει!εο άπι·ε!!!!!!!εεπ, ίεΙ!ε ππε άοι· επ!ε ππά οι!οεε!εεΙιε
!ν!!!επ νοι·Μεπάεπ !ε!. νεο Ιο!ε!ε!·οε εΜει· !”οΜΙ!, π·εε
Ιε!άοε εε!!! !!!!!!!!ε νοεΙ!οιππι!, ππά Π!! Με ίο!!εεεε!ιε!!!ο
πεεεπ 6!εά!επ !ει επεοπΙι!!ε!!!!εΜ άεε Μεε!ε ε!πε Απε!εΙ!ε

ΜοΜε!!άΙι!πε. ΠεΜοε ιππεε ιπεπ !ιππιοι ππά !ιπιπεε πάεάεε
άοιοιι! άε!!!!Βει!, άεεε !!!ιε!·ε!Ι, !π !εάε!!! Ι.ε.πάε ππά !π !εάεπι
Ιί!!!!ιε, 8ε.πε!οε!επ !!!! Ι.ιιπΒοο!ιεεπΙιε εεε!ε!!!ε! πεεάεπ.

ΙΙεεπι!εεΙι!εε.- Α!!! 27. Μ!!! νοΙ!επάε!ει! ε!εΙ! δ!! .!!!Μεοάεε π·!εεει!εε!ιε!'!
Ι!εΜεπ 'Ι'Ι!!!.!!ε!ιο!!άοε Ρεο!'εεεοι·ε άει· Λι!ετοιι!!ε ε!! άει· Πεο
Ιιεπε!· Ππ!νοι·ε!!!!.!.Π!. Π. Ν. 8 εε!·ποιιν. Πει· .Ιι!!!!!ειεΜ;
,εοεοπινεε!!;; επι!!! Βοειοε άοι· ΜοεΙ!ει!οε Ππ!νει·ε!!ε!. ιιπά Ρε!!
ε!άε!!! άει· ρΜγε!εο-πιοά!ε!π!εε!!οι!θεεε!ΙεεΙιε!'! !ιι Μοε!!ει!.-- νει· Κιιι·εει!ι Μοε!!!ε· άει· νει·ά!οπε!νοΙΙο ΟοΙι!ΜεΙπιοΙοι;ε
Ρεο!'. Πε. Ηει·ιιιει!!! Οο!ιι! !!! Βι·οο!ειι εο!π 25_!εΙ!ι·!ρ,·οε
Ρεοΐοεεοι·-.ΤπΜ!!!!.πι!!.- Π!ο Κοο!ιε!π νοπ ΙΞ!πο.;ΙεπάΜε!. ε!!!εεεΙ!ε!! !Ιιεεε 80. θε
!ιιιε!ε!ε8·εεάειπ Ρεο!'οεεο!·άει· Μεά!ε!!! Πε. Β π ει! ο π θ!!!π
άει·εοπ !π Οιι!'ο!·ά,άεπ! Ιει·ο!εεεοι· άει· Ρ!!γε!οΙοι>,!εΠ!. ΙΙ!!
ε!!εο! Β'ο!·ε!ει· !π !Ι!ιιπ!›ι·!άεε,εονν!οάειι! Ι.;!νει·ροο!οι·ΠΜ!
ι·ι!!·Βε!ιΠε. Μ!!ε!ιο!! Πε!! Με άεπ Λάο! νεε!!εΙ!επ.- Πει· Ρεο!”εεεοε άεε !ππε!·επ Μεά!ε!!! ιιπά Π!ι·εειο!· άει·
Κ!!π!!! !π Αιιιειεεάεπι Π!. θ !ε!!ν!ε Μο,ε,ι!πενο! Κπεεεπ! εο!π
25_!εΙ!ε!!!,ιοε .Ι ι!Μ!!ε.ιιιπ Με Ρι·οϊεεεοε. Πει· δι!Μ!!ει·
Με!!! εεεοιιννεει!ἔ !π! 65. Πε!!επε!ε!!ι·ο.- ν!!!ε ε!π !!!εε!,ε,ιεε!·!!εε!εεΙιοε Τει.ς·εεΙι!ι!!! εε!ιϋι·! !!!!.Με!!
ΜΙ!. Μεε!ιε!ε!ιτ.!ε·τΡεο!'. Ρ. Μ. Ρο ε!ο ιν !!! !!!!οεΙιεπ Με $!ε!!ε
άοεΟΜε!·ιιι·ε!εεεπ άειι! !!άοεΙιει!εε!!επΝεποπ ΚειΙιει·!πεπ-Ηοε

ε!)!!ει
επειιπε!!ι!ιειι πι!!! εοιπο Πε!ιι·ιΙιε!!ΒΙ!ιο!! ει! άει· Μοε!!επε!·

ι!!νεεε!!!!.!ει!ΓειιεεΙ!επ.- Ζππι Ποεοι!!οπ !!εε οροι·ε!!νοι! Ο!!!ι·!!!·ε·!ε
ε!! άοι!! ννο!ΜΙ!εΙιεπ ιπεά!ε!π!εεΙιεπ !πε!!!ιιι. !ε!,
Με άει· 4!!ν!·ετεεΙ!»ει·ίε.!!!·ι. άεε Ριοεεε!οι· πι!!! Ρε!ν!!!άοεο!!!
άεε ιπ!!!!!!!·-!!!εά!ε!!!!εεΜοπΛει!άειιι!ο Πι·. Θ. Ν. Π ε!!εγ π Με·
επ!`ο!!νιοι·άεπ. Α!ε εο!π θιεΙι!ΙΓε Με! άοι! ρι·εε!!εε!ιο!!Βεεε!!!!.!'·
!!ε·ι!ιι επ πι!!·ά Πε. Έ. Ι. Β !!ε!!!!!ε.π ιι ΐππ.ει!εοπ.-- Με !ιε!!επιι!ο ΡΜγε!!!ΙοιεοΡι·ο!'. Πε. Λάο! ε!! ΡΜ!! !!!
!ν!!!·εΙ!πειε,!νε!εΙιοι· !π ιιε.ε!!ε!ει· Ζε!! πο!!! '70. ΠοΜο!!ε_!εΙιεεε
ι·ο!ε!!! !ε! ει!! εε!!! Απει!ε!!επ νο!! άει· νει·ι!!!!ε!!!!!!!!.εεπι· ΑΜ·
!!ε.Ι!ππε νι!!! νοε!οεππεει! ιιπά νοπ άει· Πε!!ππε· άεε !!!!γε!ο!ο
ἔ!8ε!ι8!ι Ιι!ε!!!!!!ε ποιο! Λ!!ει·Ι!ϋε!!ε!οε Αποε!!επιιιιι!ε εο!!ιο!·
Ιε!!ει!ε!!ε!εοπ Π!οπε!!ε!ε!!!ιιε επτΙιοΙιοιι ννοι·άοπ. .

(ΑΙΜ. !πεά. Ο.-Ζ!,ε·.Ι- Πει· Ιεπε·_!εΙιι·!,ε·οΑεε!ε!επ! ε!!! Βοι·Ι!πε!· Ιπε!!!!!! Μι· !!!
ίοε!!ο!!ε!!!·ει!!!!!ε!!.επ,Π!. Με!! ΒεεΙ!, !ιο!!ε.!!π!άι!ι·εΙ! εο!!ιο
Μεε!εε!ο!οε!εεΙιειι Λ!·Με!!επ, !ε! επι!! ?εε ίεεεοε ει·ι!ει!π!
!νοεάοι!. '

-Π!εΙ!!ε!!!εοθεεεΙΙεε!!ε!!ι·πεε!εε!ιοε Λεεε!ο
Με! ΜεεεΜ!οεεοπ,εππ! Απάει!Ι!επ επ άεπ !!π!!άε!·ε!ο!!
θεΜι!!·!ειες άεε Π!εΙι!εεε Ρι!εεΙι!!!ιι !!! άοι!! Βοοε
!οι·!π!!!ει!! άοιι! Οπι.ο Τε!εγ (επ άοε Μ!!!!!εε!ιεπΕΙ!εειιΙιεΙιι!) ο!π
ι!πεπτέεΙ!Ι!ε!!εε Πε!! Με Ιι!·επΙιε Αει·ε!ε
Βε!ι!·!ΐ!ε!εΙΙε!· ιιπά άοεοπ !!'ε.π!!!!ει! επε!!!!ει!.
Βο!!!επ _!οάοε!ιά!ε ε·εεειππιε!τοπ θο!άοε επιπ Ππ!εεΙιε!! ε!ποε
Βο!!οε Με!!! ει!ει·ε!εΙιεπ, εε εο!!ε!! ά!ει!εΙΜο!!επε Απεε!!ε!Τιιπ!.ε
ε!πει· Β!Μ!!ο!!!εΙ!!Επι·Με Κι·ειπ!!ει! νε!·πι!ι.ιιά!πιοι·ιΙεπ.- Ο ι·άεπενε!·Ιε!!ιππε·: Πει· δ!. !!Ιεά!ι!!!!·-Ο!·
άεπ 4. θ!εεεε - άεπ! Ρ!·!νε!άοεεπ!οπ άεε ι!ι!!!!!!.ι·-ιποά!ε!π!
εε!!επ Λεεάοπι!ο Πε. Ι!ε!ν!π.- νε!!! ιοι·Μεπ: 1) Α!!! 11. .Ιππ! !π 8!. Ρε!ει·Μπ!·ε άει·
Ιιε!!εππιο !!!οε!πεΑιε! θεΙιο!π!εε!!! Πι·. ΠΜ!!! ειιιει· 6 !ο Ι ε
!!π ΛΙ!εε νοπ 62 .Ιε!!!·οπ. Πει· Η!ιιεεεεΙι!εάεπε, π·ε!ε!!οι· !!!!
ΝονεπιΜει· νοε!εοπ .!εΙιεοε άεε 4Ο!!!.!!ε!Βε.!πΜ!Ιει!πι εε!πε!· !!ι·ε!·
!!εΙιε!! ΤΙιε!!ει!ιο!! !“ο!ει!ε, πιει· !!!.πεο!·εΣε!! Ποεοπ! Γ!!! ,!!ε
!·!ε!!!Ι!ε!!ε Μι!εά!ε!π επ άοι· Με!!! επ !π!Ι!!ει··!ι!!!ά!εεΜοπΛε!!
άει!!!ε, εο!!!νε!!!ρ,·εεε!! Ρε!!.ε!άοο! ει· θ!. Ρε!ει·ε!!!!εε·ει·(!·ι!εε!·
εε!ιε!!) ιπεά!ε!π!εεΜεπθεεεΙ!εε!ιεΐ! ιιπά !!! άεπ Ιει.ε!επ .Τιι!ιι·οι!
Βεάπε!ει!!· άεε !!!εεεεΙΙιε! εεεε!!ε!πεπάει! π!εά!ε!π!εεΙιεπ Ζε!!
εε!!!·πι.«.Ιοε!ιοποάοΙ!!!Ι!». νο!! εο!ποπ 8·ι·ϋεεεεο!! Ι!ιει·εε!εε!ιοπ
Α!·Με!!επ νοι·ά!εε! Βοπε!ι!ππε εο!π !νοεΙ‹: «Π!ο θ!. Ρετε!·εΜι!!·
μι· ε!!!ά!!εε!ιεπ θο!!!!!·εεχΙο»,ννεΙεΙιεε ν!ε! ε!ε!!ε!!εο!!εε Με!ε·
ι·!ε! επι· Ρι·οι!!ιγ!ε!!!!εάοι· Ρ!!ε!·ρε!·εΙ!!ι·επ!!!!οἰιοποι!!Ιιε!!. - 2)
Ι!! ΡΙο!ε!! Πι·. Με.ε!!ι! Π!!ε!!ε!! !!!! 65. ΠοΙιεπε!ε!!!·ε. Απε
Κπι·!ει!ά ,ε,·οΜ!!!·Ι.!ε,·,Μεσοι άοε νει·ειο!·Ι!ει!ο !!π .!ε!ιι·ο 185? Με
Πο!·ρε!ει· Ππ!νοι·ε!!ει, επ ννο!ε!ιει· ει· Με 1862 Μοά!ε!!! ειιι
Με!ε. Νεο!! Πε!επι;πιιε; άει· Ποε!οι·νν!!ι·άε πει· εε επΓ!!πε·ε
Βά!Ι!!ει·ει·ε!!π ΡοΙεπ ιιπά Ι!οεε ε!ε!! άεε!! Με ρι·εε!!εε!ιοεΛεει
!π Ρ!!!!ε!! π!οάε!·,πιο οι· ο!ι!!!!εΖε!! ειπε!! άεπ Ροε!ειι άοε Με
ά!ειι!εΙ!!ιεροετο!·εΜεΙ!!ειάειο. Πι· !!!! εεε!! ν!ο!!'εεΜ !!!ο!·ει·!εεΙ!
!!ιε!!ιε·ε·εινεεε!! ει!! άοι!! θιο!!!ε!ε άοι· θγι!!!.!!οΙο,ς!ε.Απ! πιο!
ε!ιοπι οι· ει!.Ιι!!·ο!ε!ιοΛεΙ!ε!!ει! !π ε!πει· ο!ιι!εε!ιοπ ιιιεά!ε!π!εε!!επ
Ἀε!!εε!ιι·!!! νοε6!!ει!!Ι!ε!ι! Ιιιι!. - 3) π Βο.άοπι άοι· ε!ιο!!18.!!Βο
Μοά!ε!ι!ε!!περεετοι·, 6ιεε!ει·ε.!!ι Πε. 'Ι' Ι! ο ο ρ Ιι ! Ι Η ο ν! ο -Ι!πεΙ!!, !π! Απο! νοπ 79 .Το!!εο!!. Πει· νει·ειοε!!επε. ιιεο!εΙιε!·
ιπο!!ε ε!!! 50 .!ε!ιι·ε ε.!·ει!!ε!!!!εε!!! ρ;ε!νοεοππι!. Με! ε!πο ε·ει!εο
Βο!!ιο νοιι Λ!Μο!!επ !π πο!π!εε!ιοιι !!!εά!ε!π!εε!ιοπ .Τοιιι·πεΙεπ
ιιπ!!!!ε!ε!.- 4) Ι!! ΒεεοΙ άοε Π!εεειοε άεε άοι·!!ἔειι π!οά!ε!π!
εε!!ο!! Κ!!ιι!Ι!. !!εε!! Π!. Η ο ι· ιπ ε ι! π Ι ιιι ιπ ο ι· ιι! ε π ι! . 65
δεΙιι·ο ε!!. Πι· !νπι·άο 187! Με ΝεεΙ!Γο!ε·οι· νοιι !!!εΜοι··
πιο!ει.οι· οπο!! Βεεε! Μοι·ι!!'επ. Απ!! εε!πει· Ιΐεάοι· ε!!!!πι!!ε!ι
ιιιο!ιεει·οΑΜεο!!ι!!!ιο !!π Ζ ! ο ιπ ο ε ο ι! 'εε!ιοπ ε·εοε!ιε!!Βειππιο!·
!νοεΙιιοάοι· ερεε!οΙΙοπ Ρε!Ι!ο!οε·!ο ππά Τ!ιοι·ει!!ε, εο!ν!ο !!!!
Νο!!! π εο·οΙ'εεΙιοπ ιιοποπ Ηε!!άΜιιεΜ άεε ερεε!ε!!ε!!Ρε!Μο
Με!!! ππά 'ΓΙιει·ε !ο. - 5) Α!!! άει· Ιπεε! !ν!ε!!! άει· Αι·ε! άοε
άοι·!!ειεπΠεμ!! !!!!οι!!!.!

ΗοεΕ!!ε!
Γο!·Οοπειιιιιρ!!οι!, Πε. δ

! ! π -
Με!! Οοε·Ιι!!!, !π! 65. οΜοπε!εΜεο. Νοε!! νοε Κπι·εειιι
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ΜΒΜ οι Με άεπι Τιι1ιοι·οπΙοεοποοπςτοεε Μ Βοι·1ίπ οΜεπ νω
Ι.ι·πε Με: άιε Βε1ιεπά1ιιιιι.;άει· Ρ1ιτ1ιιε1εΜ ΒπΕΙιιιιά Βιο1ιε1ι.οπ.- ΡτοΓεεεοτΒο1ιε.?ει· νοπι

Πιιὶνετεἱιἔι
Οο11οςοΜ Ι.οπάοπ

Μ πιιι Ρτοΐοεεοι· άει· Ρ1ιγειοΙο,ρ,·ιεΜ Ε.άΜπι; (Με Νιιο1ιί'ο1
.οι Με νει·ετοι·1ιειιοπΡι·οΓ. Ε. ιι 1:11ε ι· Ε'ο ι· ά) οι·πειιπτ. ννοι·άοιι.- ΨεΙο1ιοιι (ΜΜιτοπ Με Ιτι·επ11τιω ππά Ψάττοι· Μ Πτω
απεΙ.ιιΙτ.οιι επεεεεει.ιτ εΜά, 1ιοινο1εοπΜεάοι· πεο1ιετοΙιοπάε
ΜΒ:: Μ Βοπι νσιιτάεπ άει· Ρι·ιπιιιτιπε Με ΒριωΙοε Μ. Βρί
ι·1το,1)ι·.Βε1ιιι·1ο1ι Βοπάἱ, νοιι εἱιιεπι Ρειἱειιτειι, άειι οι·
Μπι νοι·1ιοι· Με ι.ιεειιιιά ειπε άοιπ Βρ1αιΙο επι.1εεεεπ ω...
άπτο1ιΠοεεοτειἱο1ιεαυτ'οί1'επει·Βιι·πεεε ει·ιποτάστ ππά Μ άει·
γε1ιιιι.ττιεο1ιεπΑΜΙιε11ιιιι8· άειι Ρεπεει.εοποπ θοιινει·ποιποιι1ε
Εοερι1:ε1ε οτεο1ι1ιι.=;επι θειετεε1ιτιιπ1κετάεπ άειοπιιτοπάοπ
Ψ11ι·τοι·πιιτ άει· οιεει·πειι Ωποτειεπ8·ε εο1πεεΒετι.εε. ινεΙο1ιεει·
πιι1ιοιπει·Ιαιι08·οεο1ιτιιπ1ιεπειτε.- Βιιιε Βετε.ο1κεί'ϋτ Κτο1ιε1ιτιιπΚε »Με 8.11ΪΙΠἱ·
άΜἱνο άει· θεπιιι1ιΙιιι (Με 8τει.ετεεωι·οωτεΜ. Α. Βεο 1ε 111Μ
Βιιάοι·1ιοίΘ? πω. νοιι Θε. Ροτ.οτε!ιπτιςεπτΓετπ1:ιιπ άει· Ιιπ!
Πα:1ιειι ΒιεεπΙιεΙιιι εοΙοεοπι "Μπι ινοι·άεπ. θ ε. Π” ο ε και
άει· ΚΜ εετ Με πιιι Βιιιιί'οπάε 20.000Βάι!. ππά Πι το Μ ε

ωεΜΗ.
Με Κιι1εοι·ιπ Μάτια Γεοάοι·οενπυ. Β000Β1;ι1.

ιιιετ.οιιοι·ιι;.ι·οι·ιι1ιτ.
-Ι)οι·ΙΙΙ.ε1Ιτιιεειεο1ιε ρ1ιε.ι·ιπποειιΜεο1ιοΟοπτο" Μιά νοπι 11.-18. ΠεοοπιΒοι· ά. .Ι. Μ Μοε1ιιιιι πιιι
άοιι. (Ρ1ιιιι·ιιι..Τοιιι·ιι.)
-Βιε ποΙΙΙ'ι·οιε Βιιιι'ιι1ιι· νοιι Αιιτι1:εεειιιιε
σει·ππι άεε ΗΜ. 01:10 Βπινν1ά πιοπ Β.πεε1ειιιάΜε πιοποτ
ά1τηςε@καιει νοι·άοπ.
-ΓΙιι· άσπ 1ιονοι·ετο1ιοιιάοπ 1πτει·πε.1:1οιιεΙοπ
ιποάιο1ιι1εοΙιειι Οοπετοεε Μ Ρει·ιε ειιιά ιιιιο1ιωιε
ΒιιεεΙεπά ΜΜΜ οιιιο Αππε1ιΙ Βοτ'ει·επτοπ Πιτ νει·
εοΙι1εάειιο Βοοτιοποιι άεε Οοπει·εεεεε επί'εείοι·
άουτ ννοι·άειι; πιο ειπε 88. Ροτοι·ε1ιιιι·ς:άιο Ρι·οΓεεεοτοπ
1.1).Η1ει·πειεινε1Π.Ψ.Μ.'Ι'ε.τποινε1ιι,'Γ.Ρ.Ρεντ
Μινι, 8ειτοτιιιιπ, 1).ΟΜ. Μ.8.8ειιΜιοΜπ, 1.. ΒοΙ1

_ιειι·πιιιιο πι,
Ι.ει!ιπ1ιάΒτοι·

Βι·. Βιιπ ιιΜ'π ει: ππά τ·πω
άοοοπτ Πι·. 14.110. ιι1ιο1ιεοιι; Με Ποε1κεπ: π.. Ρτιιίοε
εοι·επ Ρε.ιν11ποιν, Ν11:Π'οι·οιν, 'Γεο1ιετἰιιονν, Βοι.1ι,
Κοτεεε1κονν ππά Βο1ιι·ονν; ειπε Ο1ιαι·1ιονν: ΡΜ!. 117.
1.1)υ.π11εννεΜ; Με Κιενι: Ρι·οι'. ΡοάπτγεεοΜΙΠ. -
ΒΕο_ιεπιπειι. ινεΙο1ιε ιι·πειιά ννοΙο1ιο ΜεεεπεοπείιΙιοΙιε ΗΜΙιεἰ·
Ιπιιιι;επ επί άεπι Ριιι·ιεοι· Οοπετεεε πιι ιιιω1ιοιι ινάπεσ1ιοπ,Μάτι
επι Βεει.ειι. ποππ ειε ε1ο1ιεπι άεπ Ρτάεἱάοπεοπ άεε ι·πεε1εο1ιοιι
0οπι1ιάε 1111·άεπ Οοπετεεε Πο!. Ψ. 1111. Ρ ε

ι ε ο 1
ι
ιι κι π (Μ.

Ροτει·ε1ιιιτεΜ άει· πι11Μιι·-ιπεάιοιπΞεοπεπΑσεάοπιιο1 πειιάεπ.- [Με επί Βοΐάτννοιτππι; νοιι ΡΜ!. Βο1ιει·τ Κοσ1ι το
;ωκειω άεπτεο1ιο Ιπει.11:πτ ΗΜ· 'Ι'ι·ο οπρετ1ιο ο

8·ιο ππά 'Ι'ι·οροπ1ι Μάικ: εοΙΙ πππ πιο τ
,

Με ιι.πίειιςε
1ιαι1ιειο1ιτ18ι.ννπι·άο, Μ ει·ΙΜ, εοπάει·ιι Μ Ηυ.πι1ιιιτε Μπιμ
ι·ιο1ιτοτπετάω. ινοιΙ άἱοεε Βτε.άτ. άειι Πιι.πρωιι ιιπ άει· πο·
ιι·εΠεπάειι Κι·ειι1ιεπ πω: ππά πιι ν1εΙο Κι·ειι1ιο οι· επεροι·τ.
πεο1ι Βοι·1ιιι εο1ιάάΠο1ι, ιι

ι

ιιπιιι6811ο1ιπιάτο.- Βιε Ρεε1.1π ΙιιάΙοπ ππά επάει·οιι θεεεπάοιι.
ΠΜ Ροετερ1άεπι1οιιι Ιιιά1οιι ποια. οιπο ει·ΐι·επ11ο1ιε
Α1ιιιε.1ιπποειιΓ. Πι άει· Ιετ2τειι 1νοο1ιοεΜά Μ παπι Ιπάἱοιι 470
'Ι'οάεε05.11οεπι άει· Ροει νοτεο1ιοιπιπειι. Απε άεπι Ηοάε 1

ι

ειε
ινιιι·άεπ Γοι·τρεεει.:τ.1κε1ποΝεπει·1ιτιιπ1ιππςεπ ςοιπεΙάοι. Πι
Δ 1 ε κ ε. ιι ά π· ι ε π ει·1ιτειιΜ.οπνοπι θ.-10. .1ιιπ1 22 Ροι·εοποπ
επ άει· Ρεετ ππά επει·1ιοπ 8

. Μ Ο Μ πιι ιιἱπιιπτ.άισ Βεπι:1ιε1ιι
οι·1ιε1ιΙιο1ιετννοἰεο πι. άειιιι Μ» ππιτ1ιο1ιεπΜεΙάιιπ;;οπ Με
Η ο π Κ οιι 8· :ππά Μ". Μ άει· νετεπιπΒοποπ 1Νοσ1ιε148Νεπ
ει·1ιι·ειιπιι€ειι ππά 188 'Ι'οάεεΠ111ε επ άειι· Ραπ οοιιεω.ϋι·τ
ννοιάειι.

Β Κ
.

- νιιωιιιιοπ: 1) Ζννοι Ι.ιιιιάεο1ιείτεο.τωεω1
Με π Επι Κ ι· ο 1 ε ε Ρ ο »ή ε ιι ο ε (Οοπνοτιι. ΟΙοιιοι). @Με
1500 1101._ι.ιι1ιι·1ιο1ι.Αάι·εεεε: «Ποε·1ιπεππεπ δωσει:: Υπ απο».

2
) Βιιιάτε.ι·πτετε!Ιο ιπ Κπιπγεο1ιιιι1θοπνετπ. επιε

πω. θε1ιεΙτ 1200 ΕΜ. _ι111ιι·Ι1ο1ι.Αάτοεεε: «Βεπειιππποιαι.π
Γοροποπυ.π Υπρεεε.».

σωσσσώσάκωσδοσσοδοσωσωσόωσσώωσσε

ΤΙππιπι1-ΚυτιιτΙ 13111101 @
Η

Ζϋτιι:!ι).
Βιε ο1ιΙοτιιειττιιιιιι1ιει1τιμ: Βε1ιννείο1τΙιεττιιε νοιι Βειάετι 480 Ο.
11είοι·τΜ 18 Ο,ιιεΙΙοιι

Μἔἑ1ο1ι
πιε1ιι·Με «Με ΜΗ11ι;πΠαπ· ΤΙιοι·πιιιΙ2.νεεεει·. 700 Βιιάε-Βεεειιιε. Κπι·ιπ1Με1: 'Γ1ιοι·ιππ11ιΜει·,ε1ε1ι

Μεο1ιο Β15άοι·,θε.εάιιιιηι Βάση Βοπε1ιοιι, 1π1ιε1ιι.τ1οποπ.'.1'ι·ιιι1ι1ιιιτ,Μει.εεειςο,θγιιιιιε.ε1Μ, Βοο11ι14.άετ,Πγάτοι1ιει·εριο,Μι1ο1ι1ιπι·Με.
Ιιιά1ιιε1.1οποπ:Λευκο: Πιιε1ιοΙ- ππά θε1οπΚι·1ιεπιπετιεωπε,οΙιτοπἰεοΙιετ Β1ιοπιιιιιτ.1επιπεάειι·ΠιιεΙιοΙπ ππά θε1ειιΙιε, ι·Ιιοιιιιιει

1.1εο1ιεΝεπι·ε1μάεπ,τγριεο1ιεππά ο1ιι·οπιει:1ιεθιοΙιτ., ι·1ιοππιετιεο1ιεθιο1ιτ, Ιπποτ.Ιοπε!Ιο Βτ.8ι·πιιΒεπ ιιιιο1ι Κποο1ιειι1ιι·1ιο1ιεπ,νω
πιιΕπιιςειι στο.,ΑΠοοιιοποπ άει·

ΒοεΒιιετ1οιιεεο1ιΙειιππεπτ
επί τ1ιεπτπιιτιεο1ιοι·ππά (Ηο1ιτ-Βεειε,Ππωτ1ει!ιερ1οτ1ιοτε.Π8.ιποι·ι·1ιοιάεΙ

επεοι.ιοπειι, ο1ιτοπἱεο1ιεΝιει·οπ- ππά ΜεοπεΠοοΝοποπ, ΗοωΙ!ιιιτοκιοειτ.1οιιοπ.
0πειιιο Μ ει·οεεοπι Ρειι1‹. Κιιτοτο1ιεεωτ.'Ι'Ιιεει.οι·, .Τοπ επιι ΜΜΜ ο1ιονεπε.- Διιε1ιππίτ ππά Ρτοεροο1.εάπτο1ιάιε

(Η) 7-0. Οιιειπο-Οοεο11εο1ιε1°τ.

.0.θ.0.0.θ.0.0.0.0.0 ΟΟ.ΟΦθ.θ.0.Ο.0.0.0.0.

νοιι

ω) ιει-ιι. , τ
ΡΑ Μπι .802.2.Μ.6 ΗΘΗ022.9

ιι
ι Με! Κιεε1πωιπ,

Πι· Πηοιι-, Βιιι·πι- ππά Βιο11'ποο1ιεο11ιτιιπ1ιε,
Ποι·ε1ιΒο1ιοπιπιοπε.Ηι·ϋεεωε ππά ΜΜΜ” 1ι11ιι1εο1ι8οΙο1τοτεε ΙπειΠιι€ :ιιπ ΗΜ”

0ο6Π'τιετ νοπι 1. Αρι·1Ι Με 15. 0οτοΒοτ.
Ρι·οερεοτε ει·ει1ε.

124 1ξι·οι1ιοττ νοιι Βο1ι1οι·ιι.

επινΑπιιειιΑπειιιιτ
Πιτ Μειεετι-, Πειτττι- ππά δτοπννεο1ιεεΙΚτειιιΜιειτεπ

Ρτοί. Μ. Βοεοπ1ιε1πι ππά Πι·. πω. Μπεν.
ΒοτΙὶιι Ν., Κ6π18ιπ-ΑιιΒιιεκε.εττεεεο 29, επι '1'1ιϊω·Βει·τοπ.

Ι'ει11ε1ΜΒο ππά Μ άει· Ει·ιιΞι1ιτπιιι:

1.11 Β00ΒΒ00|.Ε
ΠΙΠΕΠ|Ι. "|ΒΒΕΠ- ΟΞΒΕΕΕδΒΠ|ἘΪ
απο11οιι@!ιιι-πεπ Βοηάι·ο.

Βπ1ποιιποιπ 1. ΠΜ Μ. παπι 1. 0ιι€οΒ02.
πω" ππωι·ιωπεΠ1ποπ1τυπιπουΜεκιΜΜΜΑροιΒιο-·ω. πω;ΑροΗιοΕοπεπει·ιιπ-ΠηπάιππποππιιΕιπ1ιο-.Απε.κάπΓωππάΡτοπροσωνοιιάειι·ΜιιιοτπΝνΜΜΕ·Υπι·νω1ιππ8,πω., 00,ΕιπαΒαΕπι-θσοτεο.. `

.Πι ιιιεετ.Με εο1τ..1ε1ιι·.
ΙΜ. πιω. Με1πΙιει·8,
Μι Ψ1πτει· Οπτ
Αι·ιτ Μ δε. Βειιιο.

έδιω
Βιι1ι:!ιοπ1ιι!!-Βτεεηπιιπ

άάι·οεεοπ νοιι Κι·ε.ιι1τοπράει.ςει·ιπιιοπϊ
Βοριά. Φοποροεπε Πεποιιε, Φγριπιιι.πι·
απ:: Π. π. 45, πιι.

Βο1ιενεεεει· ΒΙΜε 'Ι'ειιΜεοπ, Ηοιιοι:Η
προοιι. π. 186, πιι. 18.

Βο1ιννοετει·Οοπετ. 8ο1ιιιιιά8, Πε·ι·ορ6.στ.
Μετε"Β.εεοκε.επ. ιι. Η

,

πιι. 20.
Ρι·ε.ιιΗεεειιΒιιεε, Μ”. ΙΙοχ·ωιπεοπ. μ. 14,
ιιπ. π..

θε1εεεΕπιάεπί Η11πεπ.

βειεεπιπ πεο1ιιι.ΠεπΠΜΜιιππ.
Μάι. 888011.Βιμ, Η. ΜΜΜ.

ιιιειιι.κι”. π. άοο1ιπωπω Μια. Ηεπι.°Βιιο1ιεπνι
116861.π.Ψο1ιπππεοπΕπι·1εάοιιΒοάει·Γ.8ο1ιπεΙ1εω
Υει·1ι.Βοτ11π-ΒεεεπιπΜ 5 Νά. ΠπιπμΓει·-17ενΜπάιιιη.;

Ρτοειι.επιι. ΜεΒιιΔεά1τεοιιοπ.

Ο1Βε Βοάε, Βε.ο. σειρ., 14 ιιππ., π. 88,
πω. 2

.

.
Πιιτιο Ψ1ιι1:161ηγτ. Οο.ιπποπεπερ. ι

ι Πεπ
·ι·ειοΒιιοποκοπγι. μ. 4

,

πιι. 11.
Α1επιιιιάτα Κιιεει·ιποπτ, Βιικοπε.οποπε.ε
γι. π. 61, πιι. 82.
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ΒιιτιιτΙ ΤιηιΝιι-8διπιιι
1 ιι Β ὁ 1ι πι ο τι.

Μι .Το.1ιι·1ιιιιιόει·τοιι1ιοΒιιιιιιω πω! Μι·111ιιιιΜι1ιοἰεεο, ει1Μι11εο1ι-ειι11ιι1εο1ιο'Ι'1ιοι·ιιιοιι
428-87° Β.) Κιιι·ςο1ιι·ιιιιο1ιιιιιιιιιιοτ1ιι·οο1ιοιιΜι1ιι·οιιιι Με μια” ΙΜιτοε.
Π01°1°01°Νι80Μάιιτο1ιιιε1ιιο11Ίι·Βιιιις Βει;ειι θ1οΜ,Β1ιοιιιιιιΜειιιπε, Η11ιιιιιιιι8οιι,

Νοιιι·ιι181οιιΜιὰ ιιιιτ1οι·οΝοτνσπΒι·ιιιιΕ1ιοΠειι; νοιι 81Βιιιοιισ1οιιιΒι·ίο18ο Με Νεώ
1ιτιιιι1ι1ιο1ιοπΜε 8ο1ιιιεε- ιιιι‹1Η101ΝΝιιι(10ιι,ιιιιο1ι Κιιοο1ιοιιΙιι·Πο1ιοιι,1ιο1θΙο1οιιΜιω1
1181ιο1ιοιιΜιά 1'οτ1κι·11ιιιιιιιιιιΒοιι,

ι
ΑΙΜ ΑιιεΧΙ1ιιΠο ωιιωιι από 17ο1ιιιιιιιμ1ιοετο11ιιιι8οιι1ιοεοτειΜε

(4418·3· ετιι.Μ. Βιιι1οιιιερωτοτιιτ ιιι Τορ112-Βο1ι6ιιιιιι ιιι Β61ιιιιοιι.

Μιιιι °·
Πι::::°ι.ιι:::··Ψ

ιιπ 111ιι€οιι-Μιά ΙΜι·πι1ιι·ιιιι1ι1ιο11ωι,Γοι.ιειιοΜ (ΒιιιΐοιιιιιιμΚιιτοιι Μπιτ 88011'
ννοο1ιεοΙοοιιττο11ο),1Πιι1ιοτοε,θ101ι1,Ηοι·ι- πιω ΝΙοι·οιιΙιτιιιιΕ1ιο1ωιι,Νοιιι·ιιετ1ιο
πιο (111ιιετΚιιι·οιι).ΒιιιτΜιτιιιι; ΠΜ·ΕΜπι·ο- ιι. Ημ1τοτ1ιοι·ειρΙοιιι Μου Γοι·ιιιειι.

θε611ιιετΑρι·11-1ωιιιιιι·. Ρτοερεοτε.

'_
(60) 18-8. ΙΜ. Ο. Πιηηιοι·.
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ΡΛ8Τ11.1.Ξ8Μ1Μῇ0ΗΥ·ΕΤΑΤ
Βοπι1ιοιιε ά19εει.ϋε.

οοινιυπιινιιίέΐιοι-ιν-ετΑτ
ροιιτ ρτέρετετ εο1-ιιι€ι1ιε 1'εειιι ει1οε11:ιε Πειπειιεο.

ΚιιοΠ & Ου. Μ... Μ..ιι, 1ιιιάκ1%1ιει.[οιιιΔ1Ε.

10ΒθΡθΒΜθθΒΝ (Κω)
δοάοίοι·πι-ΒΜειεε-νει·ΒιΒάσως, εωιι1ιι'ειιι,ΜΜΜ 1ιιι11οιι6,οικω· άοιιι νοι·Μιιι1ω

πω: 90Ν10Μ0$!
1311118”πω! Β τιιιι1Ιοιο1ιιοι·Με .1οάοΓοτπι.

Νειο1ιΡτινιιτάοσωπ Πι. Κτοιιιπγετ. ΗειΠε ει. δ.: πι· 2011
1188188Νιιιισε1τευου!νει·.
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αι·εεετε το

Τιιιιιι1ιι-Ε1πο188-ΐοι·1ιιιια1ιιιι8.

νετςΙοιο1ιο:

,1!ε1ιοι· Μ: Νιι·ΚυιιςειοεΤεππω1ιιπ Μι Βιιτπι1Μιτικ1ιει1επ ι1οι·Κιπιιοτ
“

νοιι Ν. Ρ. ΗΠΝΙ10ΒΙΝ, Ρι·1νΜτ1οοοιιτιιπ άετ Κειἱε. Ειπε. Μ1ΙιΕ8τ-ΑΜιάοιιιιο
(υμωι.ιμ ΜοάΜιιιι. 1897, Νι·. 1).

Βιο1ιοιιιιοΙι Μο νοι·ϋΠ“οιιι1ϊο1ιιιιιςοιιϋϊιοι· 'Ι'ιιιιιι:ιΙΙιιιι νοιι:
Ρωτ. 0. Ήοι·οι·Μ. ΗοιόεΙ1ιοτε, Ρι·1ιιι8.τειι·2ιν. ΕπιεσΙ, Βι·ϋιιιι, κ. 11012ιηιίο1,
8ι.ι·ιιιιιι1ιιιτε,1Κιιιτ1οπιι·π 11η, Αιιοιιωι, Ι)80Σε01ιΘΜεάιο1ιι. 1'νοο1ιουεοΙιτ1Γι

96,11. Ι1,2“,50; 1897, Υ . 8
.

18 ° ω.-- Δ'
.Η ΒΑυ ΝΕυΕΝΑΗ11

8οιιὰοτιι1ιἀτἱὶο1ωω ννιιιιικ1ι ιιι Βιοιιει.οπιτ1ιιτο1ι61οΗοι·ι·ειι: . Μετωπ
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βῖοπΦΒΞΒΒΒ.
Β1.Ε:0ΦΒιοι·τΑΕντεοΒΒΒιι.ΒοΗΑΡΦ

ΞΔΝ1:·τ·Δε.
Ε'ε.Βι·ά Πι· ΕἰοΙιὑΙιοὶΙωρρωτπὑο ιιπά ΕὶοΙιτΒΜοτ.

ΜΜΕ", !.οοϋεοπεπεεεο Με Πε.
ΑΙΙεἰτιἰἔε ΡειΒτἰΚειτιτε·Π άετ οοτιιϋἰτιἱττετι ΠοΗτ!τάΙειρρετατε

Ρατει1τ ΒοτΙιοε Κι·ο112.
ΕΕοίοτυπξ; ν'οπι ΙΛοΙιτΜΜοΜι ΜΜΜ· Α Μ:

Ροι·πιιιποιιτοΠιιετοτυ.πεετοΙΙιιιι€,Κιιτο.ΙσΒ;οἔτετὶε. ?ακουω ίπ άεπι ιιιοΜου οωω..ωωω.
Πω 8τοεεε ΜιιεΙετειιετειΙτ Πι Βοι·Ηιι ω. 15 οοιπΒἱιιὶττοιι ΜοΙιτΙιεὶΙ-Αρρειτατεπ Μάι:

άεπ ΒΘΗΘ«°ΠΙΠΙΘΠ2ννεοΙ-ιεΒεεἰοΙιιψυιη; πι· νει·ί”ιΞειτο.
Ι.οΙιποπτΙοε ΡεΙά ΠΜ· οΙεοιι·οτ.εοΙιιιὶεοΜ Ρ.ιΙ›τΙΙ‹ειπι, ννεΙο!ιοιι Μ” ΙξιοΙυνο1ε Β.ειΒιιτ.τ

ΒεννἱὶΙἱἔτ Μτά.
Ρατεπιτε ΠΠ· Βιιεε1εικ1 οι·τΙιο11τ.(92) Ιθ-8.~

νοτΙ:ιε νοπ Ο118$ειν Ρ1εοΙιετ Ιτι .Ιο1ιε.
8οο!ωπ ετεοΜοποπ:

ΗεπιΙΒιιοΙι σου Ηγωοπο. Βι·. πω. Τ”.
ΝΒ ΡΠναπόοοοιιιεπι :ιιι Μι· τεοὶυιἱεοΙιοπ Ηοο!ιεοΒιιΙο ΟΙιω·Ιο1:τ.οτι
Υ Βιιτ8-ΒετΙἰπι,

Ρτ1ι1ίά:τ ω...: Βου ιππ! Βοττἰοϋ ω· Κι·ειπ
κοπΕι5υεω·. Ηγωοπο ω· ΒοΓεὶπΩπἱεεο.ΜΜ3εδώ. π.
5 'Ι'ειίεΙιι Μι πω». ΗΜ.: ΜΜΜ. 21 ΜΜΕ ?Ο ΡΕ, Β·ωϋ.28 ΜΜΜ 50 Η'.

Ηειπι!Ιιιιο!ι α
!.

εροι:ΜΙοπ ΤΙιοτειρἱο ἱπποτοι· Κι·ειπΚ

Ηει·ιιιιεςεἔοὶ›ου

Μἰΐ0Ν ἐἔ..ῖῖῖζἔῖ.ἴἑΐ.?ΐῖ;.. Πι·. Ε. Ροπιο! . 'ΪΞΞἐ..ἱ"..ἴἔέΙ
ο.. Η. δΐΙΜΖ!Π9, Ρ3ζξ..ἶ" δι1ρρΙει11οι1τΒωπό.
ΜΗ. Β?? ΙΙιοἰΗνοἱεο ΐω·Μποιι ΑΒΒΙΙόιωπειι Μι 'Μπιτ. Ρτεὶε Μι· ΑΜιοΙΜοτ
άεε Ηευριννω·Ι‹ε: Βι·οοοΙι. Β Με.τΚ 50 Μ.. ,ε·οΒ.ΙΟ ΜΜΜ Ρτεἱε ΗΜ· άεπ
Βὶιιιο!ν‹>τΙ‹πυΓ;ΙποεοΙι. ΙΙ Μειι·Β, ε;οϋ. ΙΒ ΜΜΕ. Ηἱοταιι ε οΙιι2οΙ π:

8
) Βαπωιοἰποτ. Μ Κ, Με 8οτυιπϋοΜιπά!υπη ω· ΒΞμΜΙιοτἱο.

Ρι·εὶε: 2 ΜετΙι. ·

ω ΜπΚο!, ω κ. ..η ΒοΜπά!υπμ Μ· νοπ «Ιου ννοὶϋΙἱοϋεπ
Ηεπϋε!Ισπ ευερο!ιοπι1επ ΕτΜ1πάυπηεπ άσε Βευε:ΗΜΙε
πω! Με ΒεπεοπϋειΝοπ ΖεΙ!μοννοΒοε. Η... 2 πιω 4ο Η.

Ο
) Μοπε!ε!εοπ, ο.. Μ., Κι·επΚοπρΠοςε Μ· Μει!ιοιποτ. Η...:

ΜΜΜ.. 6 ΜΜΜ: 50 ΡΕ, ω.. 8 ΜΜΜ.

Κ"'2 Βι·. Ε.. πνεἱΙ. στό. Πω'. άεπ·ΜεόΜι1 Μιά Βἰτεοτοτ Με ρΙιγεἱοΙοἔἱεο!ι.ι. ° Ιιιετἰτιιιε επι Μι· ΠπἱνετεΜπ Μειώστε. Νειωι άεπι 'ΓοτΙο νοπ Β. ΚϋΙ2
ΒεοιτΒοὶιοιππά Β""' ί. Ρωτ. Πτ. ΤΜ., ΒΠοΜοτ άεε Νοποπρ 9 ΑΙΙΒ·επιπεΠποιιΚτειπΚεπΙιιιιιεεε Πι

θ., ΟΙιεΓω·ει άεε Βι. ΒΙἰειιϋετΙι-Κτειπ
ΚεπΙιο.ιιεω Πι Η:ιΠο π. 8. ιιπά

Ιιετιιιιε8εςοϋοιι νοπ
ο Η:ιπιΒιιη; Βι·.

Ερρωιάοι·Ι'Β
Ρι·οϊ. Πι·. Ν.

8ειπϋπιογοτ. ...Β.,....., Κ!ἱπἱεο!το Ετ Μπειτ

9οπ Μου ΠΜ!ιοτοε ππο!!ὶτιιε. .........Μ...._
ΠΙ”. Ο., Ρι·οΐ., ΡΓ08θ(ΠΟΓω"
8τωΙτ.Ιει·πηΚειιΓκιιιεοΠι ΟΙιεπιπΠε.' ΠΠ· ΜιιιὶἱτωιΜ από Λοι·2$ο. ΜΜΜ νοτιιιοΙιττο .1ιιΠει.Βο.Μπ 62

Π' ιΙιεΙΙινοιεε ΓειτϋἱΒεπιΑΙΜΙάσπ8οιι. Ρτεὶε: Βτοεο!ι. 4 ΜΜΕ 50 ΡΕ.,
ΒεΙ›. 5 Μειι·Ι‹.

Β

Βι·. Ν.. ΒρεοἰειΙπτ:τ ΐϋι· ΟΒἰτιιι·εἱε, εΙιεπωΙἰεει· ΗἰΙΓειιτΜ. επι

ρ ο άετ ΑΙιετε- ιι. ΙπινειΙἱ‹Ιὶ18.ιενετιήοΙιετιιπ;ειιυεωΙ1:ΡΜ· ὰ
.

Ρι·ονἱι12

..%Ι:.5;;;;;. Με ΠητοτειιοΜυπμ πι!!! Βος;ιιτειοΙι
πω;; Μ· !πνει!ιεΙοπτοιποπεπν:ειττοτ Π;:;2;:;8·
Μ»πιπωπικι· άετ ΠΜ·Με Αει·πτε ΜοΙιι€ςετω θεεετΖε ιιπά Βοετἰιπιπιιπεεπ
Βειι·ωΗ'ειιάΜε Ιιιν.ιΙἰἀ1ι:ιιε.- ...ω ΑΙιει·ενο1°ε10!ιετυπς.Ρι·ε1ε: 4 ΜετΙ‹.

Σου. πο”. 0116.- Β Ϊποιπε έετευεπεΒει·Κύτ. Β ιι ο! τ
”Μ. πλειοΙι.
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80.Μοπάο-Βοι·Ι!π. . -
Μ. Βτϋ9ε!πιεππ"εοπε κωω‹

ΠΠ·

6 Ζ -ΛεϊΜ18 ἔἔἔ.ἶ..‹ἔΪ'ΪἔἔἔΦ.ἔΐ ώ..
ΗειΙεΙΜάοιι. Βοοεττειεεο2. 9-ΙΒ ΠΜ
ΐοι·ηι. ΣνοΙιιιυπμπε.οΙΜεήε ΠΠ Οπτ
ε$6.ετοΠιΡειιεΙοπ ιι. Ρτὶν.-Ι.οεἱε ΟΝ]
Ιθ'/ο Μ. ρω 'ΗΜ.2).

ά
.
ά
.

ΟΒετ1ιι ΡΗ. Β. Πε.8οΙϋοτε.
(94)4-Β. Ρτοεοεσω ετιιιἱε.τ
ω. ο. ννο8·οΙΘε

Δω.ωιι τ”
.

Με.εεπ- ιι. Βω·ωΙετε.ιιΙιο Πι

Βοι! Κ0ΕΝ|θ8Β0ΒΝ Μ Μπα (ΜΜΜοπ)
ρ;εϋΠι1οτνοπι 1

.

ΑρτΠΜε και.. Ποσοπιβω·;
ερεοἰοΙΙ επιρίοΜου νοιι
Ηετι·π θοΙι.-ΒειΠι ΠΙ088Ι

ρΙιγεὶΚτι!ὶεο!ι-ὰἱΜωἰΒοΙιοε ΗοἰΙνοι·ΓπΙιτεπ:
ΒΙ:ιειΒιιτοπ. ΝΜιοτεε ᾶιιτο!ι Ρι·οεροστο.
(78) 12-- 4.

20ι·8ε.ΜεοΙιοε Βἱεοιι

· Πωιεωι-ΔΙΒπω11ιε.τ Ποτ!;οΙ

(ΜΒΜ.ιΦοσε1η.
Εἰτι εἰεειιτεἰοΗεε ιτιειιιεειτιΙιεΙτἱἔεε
ΒΙυτρτάρετειτ, ννεΙοΙπεε (Με Εἰεεπἰπ
οτἔειπἱεοΙιετΡοττη ἔθιϋΠΠὸθΠ εητΙ1ε'ιΙτ.

Ι)ειτετοΙΙυιι€ οτιἔτοε ἰτιάετΑ οτΠοΚε
νοπ Μο.8·. Πο1°ί:01 ἰτι ΝΕτειιι.

νωιωυτ Μι ΜΜΜ ΑροτΒοΚοιι.
(28) 25-11.

ΒΙιοΙιἀτΔιιοΒο;·βἶν. Α.ἄνεωθοιω ΚκίΙῖετἱὶιοπΙι. Ρ1·..Η Κ·
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ΧΧ!Χ. σ.ιιικεεΝε. Νειιε εοφ κι". ειτε.δ
!. Ρ!!!!!!!δΒ!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!ΜΒ!!"!
ιιιιιετ τ!" Κεεεει!οιι νοιι

Πτ. !ο!ιειιιιιεε !!τειιιι!ιει!ε.
Μπα.

Με!. Πτ. !(ιιτ! !3ε!ι!ιι.
.!ιιτ!ειν (Ι!οτρειώ.

Πτ. Μάι!!! !!!!ειιιειι:!ι.
ει. Ρετει·ε!›ιιι·ι:.

Όιε «ει. Ρε!!ετεειιτεει·Μεάιειιιιεο!ιεννοε!ιειιεε!ιτ!!“!.»ει·εε!ιειιιη ετ!ειι.- ΑΒοιιηεωεπω-ΑΠΗΓ58ε .εγγ10 ε.11ε 11""=ε,εε “
Βου ιιι!) ε ιια!.- Πει·Δ'βεηηε:τ.ιεΜ.εΡ:ε1.!ετ!ιι Βιιεε1ε.ι·ιά_Β ΚΜ. ιιιττ!ιεε;!ιι!πε!ιι1ιιιιιειιεεε!ι!!εεε!!ε!ιειι Δω Βιιε!ι!ιιιιιιΙ!ιιιι€νοιι Ε.1..Β.1ε!;ω·ιυ
1ιι”, έ

.

ΚΜ. τω·Με !ιιι!!ιε.!ιι!ιτΜε!. Ροει.ιιιετε!!ιιιι%ιιι άειι ε,ι:ιάετειι88.Ρε!.ετε!ιιιτε.Νεντε!ιγ-Ρτοερεε!;Η Μ' ιιι τ!ι·.!ι!;ειι.-Σ ε, ει" ετηι!·.ε
ΕΕ1:ά,επι20 Πει·Ια_ιε!ιι·Ιιε!ι,ΙΟ Επι! !ιε!!ι!!Ηιτ!!ε!ι.Πει·1ηεετεἰοηητε!ε`εοννιεε!!ε ιιιι!”ι!!εΚει!εε!;ιοιι!πει!!ς!ιο!ιειι!!Ιιτ!:!ιε!!ιιιι€ειιΜΜετ ι:ιιιιιιειι
·ίιϊτσΠεδι:ιε!ΒεεριεΠειιεΖει!ε ιιιΜια !ετ!θ Κορ. οι!ετ35 Ρ!'ειιιι.-Ι)ειι Με εεεε!ι είτε Π! !ιτε ιιιΙειι Πει!ιωιειιι·Πτ.Β,ι;ι.τ1εΗΨωπε!ι!ιιΗε.Ρε
Δι1Β0τειιι!ν8ΠΜ1125ΒερετεεεεεϋΒε!!ιτετΟτ!ειιιε!ιιι·τ!!ιε!ιιιεεεειιιΙτ.-Ώετε!ιιιι·8. Ρε!;ει·ε!ιιιτΒει·8ε!!.ε,Ρε!ετ-Ρειι!εοερ!τε!Μι τιο.!ι!;ειιΒρτεε!ι
Βε!ει·Με πετάει: ιιεε!ι άειι»8ιιτπενοιι!θ Μι!. ρτο Βοιζειι!ιοιιοτιττ.! ετιιιιτ!ειι!!οτιιιης.!!!!ιτννοε!ιιιιπ! Πειτε;; νοιι 2-3 ΠΜ.

Μ 26
ω* "

Ι.ιι!ιιι1ι:: Πτ. μια!. Β!ε!ιετι! Οι:το: Πε!ιει· ειιιειι Γε!! νοιι ε!ιι·οιι!εε!ιειιιΘε!ιΙειιιιΙιειιι.ρειιιυ!ι!ειιεάετ οΒετειι Βιι!'ειι·ε,ε·ειιιπ!
άετ Οοιηιιιιε!ινιι !ιει_νιιτ!ιειιάειιειιιΠ!ε.ρ!ιι·εε·ιιιΑεεε Κε!ιΙ!‹ορϊεε.

- Βιιε!ιει·ειιι2ε!ε·ειι Μιά Βεερτεε!ιιιιιι;ειι: Πτ. θε.ι·Ι νοιι
ΗεΜειι!ιειιιιετ:·νιπιιοιιιιι. Πτ!”ειιι·ιιιιετειιιιιω Βει!ιεε!ιΙϋ.Βε ειιιειι ιι!ιειι Αι·ετεε, εε!ιιειιι Βοιιι:ι !σειιιιΒιιιιι·ιτ!: ιιι άιε Ρτειι!ε ιπι!.

ει. Ρειει·ε!ιιιι·Β,ι-. ΜΙ!) 25. .!ιιιι!

€ξε.ι.=ιεεειι..
- Αιιεειιε

ει·τε!ι1Με-Βιι!!ετιιι δε. Ρετ.ει·ε!σιιτετε. - ΑιιΖε!εειι.

!!ε!ιετ ειιιειι Ρε!! νοιι ο!ιτιιιι!εε!ιειιι 8ε!ι!ε!ιιι!ιειι!-=

ρειιιο!ι!ειιε σετ ο!ιετειι !.ιι!!ννεεε ιιιπ! άετ 0οιι!ιιιιε!!νε
!ιε! νιιτ!ιειιι!επειιι-!!!ερ!ιτεεπιε ι!εε !!ε!ι!!ιοιι!εε.

γ

-
νοιι

Πτ. ιιιει!. Β!ε!ιετ‹! Οττο

ιι
ι Ποι·ρετ.

@Με ειιιειιι νι›ι·ιι·τιεε εε!ιε!τειι !ιι άετ ιιιει!!ε!ιι!εεΙιειιθεεε!Ιε τ
εε!ιε!'τΖε Ποτριι.τ!ιιι Οετο!ιει·1898.!

Με 8ο!ιιν!ετιε!ιε!! άετ Ι)!ιιειιοεε εεε Ρειιιρ!ι!ειιε πιιι
οοεεε· ε!ιτοιι!ειιε Βετιι!ιτ Με! ιι!!ε!ιι ευ! άετ Πιιιετεε!ιει
ι!ιιιιε !!!ιιι!!ε!ιετ 8ε!ι!ε!ιτι!ιειιτιι!ῖεε!!‹›ιιειι, εοιιι!ετιι πιο!!! ειιιιι
Μ!ιιι!εει.ειι ευ! άειπ _Βειιιετ!ιειιεινετε!ιειι Πιιιειειιιι1ε, ι1εεε
ι!!εεετ Κτιιιι!ι!ιε!τερτοεεεε !ιειιι !ιι ε!ε!ι ειιιεεεε!ι!οεεειιεε
!ι!!ιι!εοΙιεε Β!!‹! τερτεεειι!!ττ.
!'!'ιε Μ! ω· Ηειιιι, εο εε!ιστειι ειιιο!ι Μετ ευ άειι μπι
νε!!τειιι!ειι ιιιπ! !‹ειιιι!!!ι·!ιετειι Ροι·πιειι άετ Ρ. !›ιι!!οειιε
ιιιπ! ΓοΙ!εεειιε. Βε!ι!ε !ιει!›ειι Με θειιιε!ιιεειιιε. τ!ε.εε ι!!ε
ο!ιετειε ΒΡ!!!ιε!εε!ι!ε!ι! σετ 5ε!ι!ειιιι!ιειιι ειιτ Αϋ!!ε!ιιιιιε
!(οιιιιιι!ι, ιιι ιιιε!ιτ οι!ετ ινειι!εετ με!! Βεερειιιι!ειι Β!εεειι
οι!" ιιι Ηεο!ιειι!ιε!!.ετ Ειι!ιι!ιε!;!οιι. Ειιι!”ετιι!. ε!ι:!ι άετ Ρ..
Μι ιιιόε!ιιε ειι.8ειι. νοιι ι!!εεειιι Ρτοιοτγρ, ε!ειο!ιειι ι!!ε
εετε!τειιιειι 6!ε!ι!!ι!ε πιε!ιτ ι!ετ ετοιιρϋεειι οι!ετ ι!!ρι!ιετι

ει:Ιιειι Μειιι!ιτειι, !εεεειι ε!ε ειιιειι ίι!ιτ!ιισεειι ΟΙιετει!ι!ει·

ετ!‹ειιιιειι. εε !ιε.ιιιι ι!!ε Ι)!ειε;ιιοεε ειιεεειετ εο!ιιν!ετΞε επετ
ι!ειι ιιιπ! €εινιιιιιτ ετει ειιιειι ε!ε!ιετειι Βοι!ειι ιιιιτ σετ ιι

ι

άειι ιιιε!ειειι Ρε:!!ειι εοιιεεειι!.!νειι !!)τ!ιτειιι!ιι1ιιεάετ ΗΜ!.
Διιειιιι!ιιιιεινε!εε !›!ει!ιτ ι!ετ Ρτοεεεε ευ! Με Βε!ι!ε!ιιι!ιειιι!ε
άετ ο!ιετειι Ι.ιιΓιινεΒε εεεε!ιτειι!ιτ, ε.ιιι!ετιι!ε!!ε ιιι!τι! ι!!ε
Πτ!εε!ι!ε!πι!ιειι!. ιιι!!ετε;τ!!Τειι ιιιπ! Ρε!!ε ι!!εεετ Οοιτι!ιιιιιι
Με, ι!ἱε νοιι Αιι!”ιιιιΒ Με ευ Βιιι!ε ιιιπ· ευ! άειι Βε!ι!ε!ιιι

!ιειιτειιερ!ε!ειι. ο!ιιιε ειιι:!ι ιιιιι· νοτι1Βετεε!ιειιι! Μ! ι!!ε
Ηειιι ΠΌεΓΖι!€ι°ε!!ειι. ειιιι! ι!!›ει·ιιιιε εεΙτειι, Με ι!ειιιι Με
εγετειιιιι!.!εε!ιε 'Ι'τειιιιιιιι€ ενι·!εε!ιειι Ηειιι!- ιιιπ! 8ε!ι!ειιιι

!ιειιτ-Ρειιιρ!ι!Βιιε ιινειιιΒει· ειιιειι ρι·ιιιο!ρ!ε!!ειι, Με τε!ιι
ρεεοε!εο!ιειι !!!!ετ!!ι !!!τ ε!ι:!ι !ιεει.ιιερι·ιιο!ιειι ι!ε.τ!. Με
Βιιιιριεεε!ιε !ε!. στι!! Με!!›!, ι!!ε Τ!ιε!!ετεε!ιε!ιιιιιιεειι ε!ιι
ιιιπ! ι!ετεε!!;ειι Ετ!ιι·ειιι!ιιιιιε ιιπ ΗΜ! ιιιπ! Βε!ι!ε!ιιι!ιειιτειι
ειι ετ!αειιιιειι.. Με ι!ειιι ι!ιιι·ε!ι .!ε!ιτε !ιεε!ε!ιειιι!ειι Ρτο

ειιιε άειι Ρτοιο!ιο!!ειι άεε ιΙειι!:εε!ιειι !ετε!.!. νει·ε!ιιε ειι Βτ. Ρει.ει·ε!ιιιι·ι;. - νει·ιιιιεε!ιεεε. ·-·

οεεεε ετΙε!‹!ειι Με 80!ι!ειιιι!ιευτε νετειιάετιιιι€ειι, Με Με
ειι Πειι·ειιι1ε Β!!ι! ιιοε!ι ιιιε!ιτ νει·ιν!εε!ιειι. Πε ξ.;ειτ3ιιιιτ.
ι!!ε.Βο!ι!ε!ιιι!ιιιιπ ‹!ετ ο!ιετειι Ι.ιιΓενιεεε ε!ιετ ειιι Λεε

εε!ιειι, Με :ιιι άιε Βιιι!ειιιεεειιεε ειιιετ ε!Βειι Ι.ιιεε ετιιι
ιιετ!, ιν!!!ιτειιι! σετ Βείιιιιι! :ιιι άειι Αιι€ειι άειι Ε!ιιι!τιιι:Κ
ετινεε!ιτ, Με !ιειιι!ε!ε εε ε!ε!ι ιιιιι ι!!ε Ε'ο!Βειι ειιιεε νετ
ιιεε!ι!εεε!ετειι_, ε!τειι 'Ι'τεο!ιοιιιε.
Βε!ιοιι Με Βετ!ιι€ε'-Πεεετειιιε!!ιιιιιιιιιιε ι1ετ ειιιεε!ιιειι

Ροτιι:ειι εεε Ρ. ειπεπ· ειιιιιιιι!ετ !ιιεεειι εε ε!ιετ ιν!!ιι
εο!ιειιεινει·ι!ι ετεε!ιειιιειιΒιιτ !ιεοΒιιε!ιτειε Πι!!ε !ει!ετ ΑΝ;

ειιτ ε!!εειιιε!ιιειι Κειιιι!.ιι!εε ειι !›τ!ιι.εειι; ετετ ιιιιτετ ι!!εεετ

νοτιιιιεεειειιιι€ ‹!!ιτι”ιε ειπε ειιι!ιε!ι!!ε!ιε 8γπιρτοιιιε!ιο!οΒιε
!ιιι· ι!!ε ειιεε!ιε!ιιειι‹! ι!!νετε!τειιι!ειι Βγιιιικοιιιε ειπ ιιιπ!

‹.!εεεε!!›ειι Ρτοεεεεεε εεεε!ιε!Τειι πετάω. 9
Βει· !ιιετ πι !ιεεεΙιτε!!ιειιι!ε Γε!! ειιιεε Ρειιιρ!ι!Βιιε Γο
!!εεειιε, άειι Μι άετ Ούτε εεε Ηεττιι Οιι!Ιεεειι Πτ. Εξετ
πιιιιιιι ν!'ε!!.ετ νετκ!ειι!ιε,. !ει Ι!ιιιειι !τε!!ιι:!ι πιώ!!
ιιιε!ιτ !”τειιιι!. Ετ ινιιτι!ε επι 7
.

Νονειιι!ιετ εεε νοτ!Βειι
.Τει!ιτεενοιι ι!ιιιι ειιι ι!!εεετ 82ε!!ε ι!ειιιωιιεττ!τ! ιιιπ! νοιιι

Οο!!ει:ειι Πτ. Τ!ιεοι!οτ !.εε!ιεε!ιεινιτε, εο ινε!ι εε
άειι Αιιεειι!ιε!ιιιιι1 !ιε!ιτει!”,ετΙϋ.ιι!εττ.. !!'ειιιι ιι:!ι ιιιιιι !ιειι!ε
ει!! ι!!εεειι !ι

ι

εειι1ειι !Βιιι2εΙ!ιε!!ειι !›ειιιετ!ιειιεινεττ!ιειιΡε!!

ειιτϋε!ι!ιοιιιιι1ε. εε εεεε!ι!ε!ιτ Με, επι ε!!1Π18! Με Ρτει,τε
ιιεε!ι ι!ει· Ηετ!ιιιιι!τ εε!ιιεε ιι!εειιιιττ!εειι Κε!ι!!ιορ!Βείιιιιι!εε
ιιοε!ιιιιεΙε ει: ρι·ι!!ειι, Γει·ιιει· ιιιιι !!ιιι !ιιι Ζιιεειιιιιιειι!ιειι€ε
ιιιπ ε!ε!ε!ιειι ιιιπ! ειιι!ετειι Ρ.-Ε'οι·ιιιειι επι ιιεερτει·!ιειι. Ιιι
Ι·'ο!εειιι!ειιι Βε!›ε ω!! Με Αιιειιιιιεεε πω! άειι Βτε.τ. Νεε
εειιε ιν!ε‹!ετ ιιιπ! ινετι!ε ιιιιτ !ιιι Αιιεε!ι!ιιεε ιιιι ι!!εεε ε.ιι!ε
Νειιε ετ!ιοϋειιειι Βετειι ετ!ε.ιι!›ειι, Ι!ιιιειι ι!!›ετ ‹!ὶε ινε!τει·ειι

80!ι!ε!ιεε!ε άετ Ρε!!ειιιιιι ειι !ιετ!ε!ι!ειι, ι!!ε !ε!ι !ιιι νετ!ε.ιι!”ε
νοιι 10 Μοιιε.τειι ευ !ιεο!ιεεετειι ιιιιι! ειι Βε!ιειιιι!ε!ιι θε

!εθειι!ιε!τ !ιειιε.
4

ΙΩ!νι·!τε.Κ., 273.'ι.Ιε.!ιτεΜε, νοιι ειιι·ιει· Ποιτε!.!!.ιιιιοιιπω· Με
ειιιιι ιο. Εεεειιε!ε!ιι·ε. ε.ιιεεει·ειιιει· Νειι;ιιιιε ιιιω Νιι.εειι!ι!ιι!.ει1,
!ιιι Α!!ἔειιιε!ιιειι εεειιιιι!. ΜΗ ΙΙ .Ιε.!ιι·ειι ιιιιιε!ιτεε!ε ‹!!εΜεεετιι
ε!ιιιε!ι, ο!ιιιε Με Αιι,ι.;ειιιιι ι;ε!ιιι!ιτειιάετ !νειεε ειι εε!ιοιιειι;
ε!ιι .Τιι!ιι· ι1ιιι·ειι!'άειι Θε!ιει·Ιτι.ε!ι. Ζω· !ιει·ε!!:ε !ιεετε!ιειιάειι
Αιι;ειιεε!ιινιιο!ιε ι.τεεε!Ιτεε!ε!ι ο!ιιιε Ε!!:ει·ιιιιε· Αεεε!ιιι·8ε!ιιιιιε·
εεε 6εΙιετε. Νιιε!ι Αεεε!ι1ιιεε άετ Ριι!ιετ!!6.τ!ι!Ιι!ειε ε!ε!ι !ιιι
16. Ι.εϋειιε_ιε!ιτεειπε Κι·ειιιΕΙιε!τ !ιει·ειιιε,ω ινε!ε!ιει· Μπισά
Ιιε!ιε θε!ι!ειιιι!ιε;ιιτεάετ ο!ιετειι Βιι!'τινεε·ε ιιιπ! ᾶετ Αιι.ε·ειι εε·



28θ

ι.ιιιιιιι.ειννετειι. Με Νεεε ννει· άιιτειι Βοτιιειι νετεωρίι. ιιιιά
άει· ιπι θειιιιιιιάε ιεεει·ιιάε ειιιιε Βειιιειιιι ετεειιινετιε ιιι ιιοιιειιι
θτεάε άιε Βεεριτειιοιι. Ιιιι Αιιεννιιτί ι'ειιάειι ειειι 6ι'τει·ει'εετετε,
ιιιιιιιε·ε Μεεεειι. άιε ιιιιι· πιιι Μιιιιε ιιιιά Αιιειι·ειιε;ιιιιε ειρω
ιοτιι·τ ννει·άειιιιοιιιιι.ειι. Βε.ιιει ιιειιιιιειι άιεΑιιιιιιιιιιεειιεεειιινετ
άειι ιιιιειιτιιειιει· πεε ειιιειι ιιεεοιιάετε ιιεάτιιιιιιειιειιΟιιει·ειι
ιετ πο. ινι6.ιιτειιάιιιε Κτειιιιε ιιει ιεάειιι Βι·ιιειιιιιιιεςενετειιειιε
ιιιιετ 8ειιιιιειιεειιιιιετε ειι ιιιεςειι ιιεττε. Θιειειιιειιιε ννει·ειι
άιε Αιι€ειι ιιιιιει· ιιτειιιιειιάειιι 8ειιιιιει·ε ιιιιά ιιειιιε,·ετ εειιι
εειιειι ετιιτειιΜ. Ρετ. ιιει”ειιάειοιι άιιτειι ινοοιιειι ιιιι άιιιιιιιειι
Ζιιιιιιιει·. ννεε Πιι· επι Πειεεειι ιιι εειιειι'ετιιιιεειιτε, ννετ άιε
ειέτειιτιιιιιιιιιειιι:τοοιιειιε Βεεοιιιιιι“ειιιιειι.άει· Μάει·. Βιιιε εειι
Βει·ιιιιι.τάετ Τειιιρετειιιτ ιει Με ιιεοιιειοιιι.ειινοτάειι.
θειι: _ιειιετΖει ειιιά εςει.τειιιε .Τειιτε νει·ιιοεεειι. Μινοιι Με
άιε ιιιεεεε, ειιτιιτιιι'ιειε Ρειιειιιιιι άιε ετειειι? .ιειιι·ε Εεεεάιιτειι
ννες ιιιι Βειτε ειι€ειιτεειιτ. διι'ειιιι ειπε άιε ειιιι_ιεειινειι Βε
εειιινετάειι ιιειιτε ιςειιιιιάετι:ετεειιειιιειι, εε ιετ άει· Οιιετειιιετ
άιεεεε ειιι·οιιιεειιειι Ιιειάειιε ιιιι θι·ιιιιάε 8·ειιοιιιιιιειι ειοιι @Με
;τειιιιειιειι. Με άιε 8ειιιειιιιιιιι.ιιι.εάειιιειε ιιεεειιειι'ειι ινετειι,
οιι ιιιειι ιιιειιεεοιιάετε ιιιιτ Βιεεειι εάει· ιιιιτ Αιιιιειιιιιιε;ειι άεε
Εριιιιειε εειει.ειι, ιιεειι άει·ειι νετιιιετ. εε ιιι ιιιιιιειιάειι Ειτοειο
ιιειι τω, ιιιεετ ιιιειι ιιιειιι ιιι Βτίειιτιιιις ιιτιιιιτειι. ννοιιι ειιετ
ι‹οιιιιτείεετε·εειειιι:ννετάειι, άεεε εε νει· θ .ιιιιιι·ειι ννιεάετιιοιτ
ειιι· Βιιάιιιιε ειιιει· ιιιειιιειι, ννεεεει·ιιειιειιΒιεεε ειιι ιιιιιιειι ΒΗ
ιιοεειι εειιι. άιε ειιι· Βοτιιε ειιιττοειιιιει.ειιιιά ιιιι νει·ιειιι' άι·ειει·
.ιειιτε ιιιιτ :ιιι άιεεετ 8τειιε ιιιειιι·ιιιειε τεειάινιι·ιε. Βιιειιεο ειιι
άιε Ρετ. ειι άειι οιιετειι θειειιιιειι άεε ιιιιτει- ιιιιά νιετι.ειι
Β'ιιιιι·ετεάετ ιιιιιιειι Βιιιιά ιιιιτει· νοι·ιιει·ι;ειιειιάειιιΒτειιτιειι ιιιιά
.ιιιειιειι Βιεεειι ιιεοιιεειιιετ ιιειιειι, άιε εειιι ριετ2τειι ιιιιά ιιιε
ιει:ειι. Μεεε Νειειιιιι;τ ιιι ιιεεειιτειιιιτει·Βιεεειιιιιιάιιιικ ειιιάει·
ι·ιειιτ ιετ.εειι. 8 .Τειιι·ειι ει·ιοεειιειι. εειιι: άεεεειι ιιοιιιιιιι.εε ιιοειι
ιιειιιε ιιι ιιιιει·ι.τιιιτιιειιειιιΒι·ειιιιειι άετ Πειιάι.ειιετ ιιιιά Εεεε
εοιιιειι ιιιιά ιτειει:ειιιιιιοιι:ιιιειι :τι ιιεειιιςετ εσω- ιιιι θεειειιι.
Αιι.<ζεεειιειινοιι ιιιεεειιι ειιτοιιιεειιειι Ιιειάειι, άεεε ννεάει· ιιι άει·
Ιι'ειιιιιιε ιιοειι ιιι άετ νει·ινειιάι.εειιείτ ιιειιιιιεειι ιετ. εειει.ειι άιε
ιιϋτρει·ιιειιειι ιιιιιιειιοιιειι ιτειιιε Αιιννειειιιιιι€ειι νοιιι ιιοτιιιει.ιειι
νετιιειτειι. Ιιιειιεεοιιάετε ννει·ειι άιε Μειιεεε τεεειιιιεεειε ιιιιά
εειιιιιετειοε,νει·άειιιιιιε ιιιιά Βιιιιιι ιιοτιιιει. Πειτει:ειι ιιει άιε
Ρειιειιι:ιιι άιιτειι άιιιιτε πιιι: 8ειιιιιοιι- ιιπιά Αιιιειιιιιεεειιινετάειι
πι ιιιιιιιιιιειι. Με Βειιιειιιιιιιι.ιιιε ειιιά ττοειιειι ιιιιά άει· ειιι;
ιειιάε Βιει: ιιιι Κειιιιιορι' ιιιεει. εε άεεινιεειιειι ιιιειιι. ειιειιι εειιι
ννιιι·εειι, ειιιιάετιι ειι ΗιτιιιιιειιειιΒτειιειιιιιιι;εειιι'ειιειι ιιοιιιιιιειι,
«Με ενειειιε άετ ιιιιιιις-ιιοι·ιιι€ε θειιιειιιι ιιιιι· πιιι; Μιιιιε ειιι
Γετιιι:ννιι·ά. Με ειιι'ειιΕε εοιιοτεΒιιιιιιιιε ιετ.ιιειεετ ιιιιά τοιιιοε
εεννοτάειι ιιιιά άιε ειινεε ι'ι·εειιειιιε Αιιιιιιιιιιε ινειει ειιιειι
ει.ι·ιάστεεειιΟιιει·ειιτετω. Ι)ειιι ιιοιιιιιιι, άεεε άιε ιιεάειιετ
ιιειιε Κτειιιιε ιιιοιιι. ειιειιι ιιιειι. εοιιάετιι ιιιι Ιιειιι'ε άετ ιΤειιτε
εε ειιι. ννιε ει·ιιιιιιάει.πι.

Ι. ε ο ιι ε ο ιι ε -Πειιει· ιιειι Αιιιιειιιιειιιιιά ιιετιοιιι.ει Ι)τ.

"Με Ροιεειιιιεε:
Αειιεεει·ετ Μάι·ειιά ιιοι·ιιιει; άιε Μάιιειιτειι ι›ειάετ Οιιει·ιιάετ
εειι.;ειιάιε Β'οι€ειι ειιιει· νετ 4 .Ιειιι·ειι ειιεεειιιιιι·ιειι 'Ι'τειιε
ριειιιιιιιοιι νοιι Μρρειιεειιιειιιιιιειιι. άιε άετειι Οιιει·ειιιει· ιιοειι
ετιιειιιιειι Πιι-ιετ. 8ιειιειιινειεε άενιιττεθιιιειι; ιιειιι ΙιεΒ·οριιι.ει
πιεε. Ποειιιτι·εάιΒε θειιτιιιιιιιι'ιιιιε· άεε Οοιιιιιιιει.ινειεεειιεε,
άιε ιιι ν6ιιιε;ειιι 8οιιννιιιιάειιι ιιιιιιειι, ιιιιιετειι Ιιιάε ε·εϊιιιιι·ι.Με.
νιτειιι·ειιάτεειιι.εΜάιιειιι.ε ιιιιάΠοτιιιιειιιτειιά άιιτειι ειιιε εειειιιε
Βιιειιι. νοιι εε. 5 Μπι. νοιι ειιιειιάει· ιςει.ι·ειιιιτειιιά. Αιιι οιιει·ειι
Μάε, άεε εισιι ιιοειι εστω ιοιιιτειι ιιιεει. ιιεεειιι·ε.ιιιιτ ειειι άιε
Βειιτιιιιιριιιιιε ιιιιτ ειιι' ειι Πειιετεειιιτει.ιιειι. ιιι άεε ιτε
εειιτιιιιιιιι'ι.ειιΤιιειιειι άετ Οοιι_ιιιιιετινε ιιεετειιι. ιιειιιε ειιιτιιει·ε
Νει·ιιειιιιιιάιιιι . Με ειε Πιι· Τι·ιιειιοιιι ειιει·ειιτετιετιεειι ιετ.
Ηοτιιιιειιι. Με ετεειτε ιιετιιιιεειι εει.τιιιιι, τεειιτε ιιι απο εειιι
τιεειι. Με Χετοεε ιιειιτιιι'τι;ιειειιιιιιι.εειεειιε Τιιειιε άει· θετ
ιιεε ιιιιά ιετ εε ειιϋ.ιετιά.ιιεεε Ρετ. ειιε ριιει·Μιιιιιτειι ειιιε Βοτ
ιϋειιιιε; ιιιε Αιι,ε;ε ιτειιιειιι ιιιιιεε, ιιιιι άεε ιιι.ειιι;ε 'Ι'ι·οειιειιιιειιε
ιιετιιιιι ειι ιιιιάετιι. Με άει· Ιιιιρε ετιιειιιιι: ιιιειι, άεεε άιε
'Ι'ι·ιιιιιιιιε νοτειιεεννειεε ιιι άειι νοι·άετειι Ηοτιιιιειιεεειιιειιιετι
Πεμ, ιπι Ρει·ειιειινιιι ιιιιά άεε ιιιιιι.ετειι Βειιιειιτειι κι ειε
εειιειιιιιετ ι:ετιιιεει·. Ναι· νετειιιεειιε ιιιειιιε θει'ι5.εεε ειειιειι
νοιιι Μιτιιιιιε πειιι (ιειιι.τιιιιι άει· Οοι·ιιεε. 'Ι'ειιειοιι ι·εειιτε ειιι
ινειιιι.ι;ει·ιιιιιιιι. ν. τ. = Ο, ι. Β'ιιιεει· ιιι ιιεειιειετ Νειιε.
ιιιιιιε ΠοιΙειζε Ι.ει:ιτεοιιεινιτε ειιι” άιεεετι Βει”ιιιιά
Ιιιιι άιε ΜεΒιιοεε ΡειιιιιιιιΒιιε ιιιιιοοεεε ειειιειι ιι6ιιιιειι ιιιιά

εε άιε ι›εάειιετιιεινετι.ιιε, .Ιειιτε ιιι.ιιε νοιι ιιιτετ Βιιιρε εε
ιιιιεάειιε Ρετιειιιιιι ειιιιΒιιι:ιε νοιιι νετάεειιιε ειιιετ ιιιειι

εειιειι Αιιωιιοιι ιιείτειι, εε ινετειι ειε ιιι Ροιεειιάειιι ειι

ιιεεειιτειιιειιάειι νετειιάετιιιι€ειι
·
επι άεε ΒειιΙειιιιιιειιτειι

Μιιιιά- ιιιιά Βεειιειιιιϋιιιε ιιιιά άεε Κειιιιιορίεε ιιιιι πιοιιιειιτ

άεειι ειιεετιιειι. ιιιεεε ΜεΒιιοεε ειιιτεειιτ πι ετιιειτειι.
Ηιει· ΜΗ: ειιιιιι.ειιει ειιι Ιειειιτει· (ιιιειι νοιι Ε'οετοι·εκ οτε
ειιι'. Οιιει·ε Βειιιιειάε2ειιιιε Ιϋειιειιιιείι. εειιι Τιιειι ειιεειιτόοιιειε;
ιιιι1ειι ει·ιιειτειι. Απ άεε ιιάοιετεειιιιετι ιιεε·ειι άιε Ψιιτεειιι
ιιιεάιειιννει·ιε τιιειιινειεε ιιιοεε. Βειιιειιιιιιειιε άετ Βεειιειιιιιιιιιά
ιιϋιιιε ιιιεεε, οιιιιε εριεεειιιιιειι Με”. Μ.ειιάειιι ετι·οιιιιιεειι;
Πνιιιε ιιιειιι; νοτιιειιάειι. Βεε ιιι Οοιιιτεειιοιιεεεειιιιιιε· πιιι άει·
ιιεειιειιινειιά νετννεοιιεειιε νειιιιιι εειιι ιιι ετειιιτειιτοιιιεειιειιι

Βοςειι νοιι ειιιετ ειιι· ειιάει·ειι 8ειιε πω. Με νοι·άει·ε ιιιεάιειι·
νι·ει·ιε ειιιει.τειιετιάεΠειτε ιιειάει· Αι·ειιε ιιειειοειτιοεειω. νει·
εττιειιειι ιιιιά ννο ειιι ιιι$ειιει:ειιΡιιιιιιι. άεε Βοι.;ειιε άεε αιρε
ειιειι άιιτειι θειιι·ιιιιιριιιιιι;νει·ιοτειιει", ιιειιιετιιτιιιειι ειε ιετει.ειι
Με ειιιει· Οοιιιιιιιιιιιοετιοιι πιιι άειιι Νεεειιτεειιειιτειιιιι ειπε
Ιιρρειιετιιιιε Οειι`ιιιιιιιτ,άιιτειι ινειειιε άιε ι.τειιτιιιιιιιιτεΒειιιιε
ιιιιτ πιιι Μιιιιε ιιιιιάιιι·ειιάι·ιιιει. Ι)ει· ινειειιε θειιιιιειι, εοινιε
ιιιε εεεειιιιιιτειι Βεειιειιτιιειιε ειιιά πιιε ιιτειιιιτϋιιιιιειι ειι.ιιετιι
θειιιειιτι ιιιιετεοι;ειι. Ειι·ετ. ιιεειι Βεεειιικιιιιε άεεεειιιειι ιιιιά
ε·ιειειιεειτιι;ετΑι›ειτειι'ιιιιι.τειιιιιιειιεΙει· ?ετπεπ ει·εειιειιιι:άιεεε
Οειιιιιιιιε ννιε νοιι ειιιειιι Βιιιειε ιιιιιιιι;-ετοεινετ θειιιειιιιιιειιτ
ιιιιιεειιειι, ννειιι·ειιάάεε νειιιιιι ιιιειιιει·ε ιιιεειετιις :ετεκτειιτε
Πείεειε άεε Βιιιιιιειε ετιιειιιιειι ιιι.εει. Βιεεειι ειιιά ιιιι·8ειιάε
ειι ιιειιιει·ιιειι,άοειι ιιιιιεε ιιετνοι·ιτειιοιιειι ινετάειι, άεεε Οοιιεε;ε
Ν? ειι.ετ ειιιε ννοιιισιτει·ειιιετιειι·ιε,ννειιιι ειιειι ιιιειιιε ννεεεει·
ιιειιε Βιεεε ειιι ννειειιειι θειιιιιειι ιιεοιιετιιτειι ιιοιιιιι.ε, άιε ει·
ιιιιε Τε” άει·ειιι' ειιι Βιιιιιιιεεειιειιά ιιιειι: ιιιειιι· ιιιι.εετ ιιιι άε
ιιιοιιειτιτειι ιιι άετ Εεεε νι·ετ. ινε ι›ειιειιιειι άειιιιιιε ειιιειι
ιιιιι· ει:ινεε ιιιιει· άεε Νινεειι άετ Βειιιειιιιιιειιτ εισιι ετιιειιειιάειι
ιιτειιιιιιειι ριειιιειιιιτιειι Ε'ιεειι :ιι εειιειι, άετ ιιι άει·πι” ειιι·
Βοτιιε ντιιι·άειιιιά ιιι ειναι 8 'Ι'ιι8·ειι νετεειιννειιά
Ζιιιιιτειιιοιιειιιε ι·ειειιν ιιιε.εειε. Βριειοιι:ιε ννιιιειι'6ι·ιιιιι; νετ·
ιιιειι ιιιιά ιιιειι; ιιιιειιειι, νοιι ειιιι'ειιειιά ννειεεετΡετιιε. εειιι:
ιιι ιιειάειι 8ειι.ετι ιιι άιε ειιειιεο ι.ι·οειιειιειιει". ιιιιει·νιικο
ειιιιτιοιι:ιεε ιιιιετ. Ιιι ειιιετ Βιιειιε. άιε άει· Οιιει·ιιιιοιιε ιιειάει·
'Ι'εεειιειιιιιιιιάετ ειιτειιτιειιι, ειιιιιιιιι. ιιιειι ειιιε ιιιεεεε. άει·ιιε
Πειιιιιτειι ιιιιετ ιιιιετ άεε ΚειιιιιορίειιιΒ·ειιΒ·. Πιεεειιιε ΠΠΠ.
άειιι:ιιειι νοιι νοι·ιι ιιεειι ιιιιιτειι ιιι ει.ννεε εειιι·ιιι:ει·Βιειιιιιιιε
ειι. εειιι. εειιιιειι ιιι άειι.Βειιάει·ιι άετ ΜΒΒ·. ετνεριειιοιιιεε ειιι'
ιιιιά ειιάει. ιιιιειι ιιιιιιειι ιιι ειιιειιι ι'τειειι ιιιιά εειιετι'ειι εειιι
ιιιιιιιάιϋτιιιι€ειι Βειιάε, κιεεεειι ιετετιιιε ενιιιιιιει.τιεειιε8ειιειιιτει
Με ιιι άιε οιιετειι θειιειιινειιάε άετ ιιιτει·ετν,εεεειιά ι·ειειιειι.
Με ιιιεἰιιε. ει.ννε θ Μπι. ιιιι Πιιτειιιιιεεεει· ι'εεεειιάε ιιτειει'ιιτ
ιιιιι;ε Οειι'ιιιιιιιι·, άιε άει· ει·εειιινετιιειι Βεειιιτειιοιι £ειιιιειιετι.
ει·εειιειιιι. ιιει ιιιΜιετει· Αιιιιιιιιιιις άιιιιιιει; ιιιι ιιεετειι ιι'ειιε ιετ
ετννεε νοιι άετ ιιιιιι.ετειι Ττεειιεειινειιά 20 εειιειι. Ιιεεει ιιιειι
άεεεεειι άιε Ρετ.. άεε θιοιι.ιεεειιιιιεε ιιιτειιάιτειι, εε ειιιά ννιτ
ιιειά ιιι άετ Εεεε ειι οοιιειειιτειι, άεεε άιε Πειιιιιτειι ιιι άει·
'Γιιετ ιιιιετ άειιι ριιοιιετιιτιεειιειι Αρρετει Ιιε.ει. Μιιιι ιιιιετ
εειιε;ι ειειι άενοιι. άεεε άει· ιιιιιιε πει ιιεννεειιοιιε Ρι·οε. νοοειιε
ιιιιιετιιειιι άετεειιιειι άιε ιιιτειιάιτιε Μεάιειιιιενι·εειιιιε ιιιιιιιιεειιτ
ιιιιά ετικειιιιι.άειιι.ιιειι ειιιειι 'Γιιειι άετ ιιιετιιιεετιτειιάειι εειιετί
ιιειιιιρ;ειι, ννειεεειι ιιιιιιειι θι.ιιιιιιιιιιιρε. ννιιιιι·ειιάΠιι· θεετειιιιιιετ
ιιιοιιτ ειιι· Ένειιτιιειιιιιιιιιι.ι;ιιοιιιιιιτ. Βι·εειιειιιτ άιε Μειιιιιτειι
Βιι'ιιιιιιΕ,·ιιι ειιιιιιιιετιιά .=.πιειειιειιΜιιιειιειοιιειι, Με ιιει ι·ιιιιιιι·ει·
Βεεριτειιοιι, εε ιιιιάετι ειειι άεε Μιά τιιοιιιειιιειι, ννειιιι εε Ζωη
θιετ.ειεεειιιιιεεε ιιοιιιιιιι:,ννο άιε Οειΐιιιιιιις ειιι' Βτεοιιιιεάειιιορί
ει·δεεε ειιεειιιιιιειιεειιτιιιιιριιιιιιιά άιε Βειιάτιιειιε άει· θειιιιιιιιιετ
ιιιειιιιιι·ειιάιιτειι Ζιιεειιιιιιειιιιια άετ Αι·γ- ιιιιά θειιτοτιιιιεειιειι
Κιιοι·ρει ιιι Γεειιειει·ιιι;ε ιι`ειιειι ε;ερι·εεει ννετάειι. Πειιει ιιε
ιιιει·ιιτ ιιιειι άιε ει.ινεε ιιτει'τι€ει·ε Αιιιεεε άεε ιιιιιιειι Αη
ιιιιοτρειε.
Με ιιι ειιιι ιιι ιιιιετεειιειιάειι 'Ι'ιιειιε άεε Κειιιιιοιιι'εε ιιιιά
εειιιει· Πιιι€ειιιιιιε;, άιε ΒριΒιοαιε, άιε Βιιιιιε ιιντιι'οι·ιιιειι,:ιιιειι
«Με0ιιει·ιιεειιε άει· Μειιιιιτειι Ζειςειι ιιιι·ιτειιιιεΡειιιιιιιιιτιιειιιεεειι
εάει· ειιειι ιιιιτ Αιιιιειιιιιιεειι άεε Βριιιιειε. 8ι.ειτ άεεεειι εειιειιιτ
άει· Ρι·οεεεε ιιπ θΙοετιετειιιιι ιιι εριεΙειι, ινοτειιι' ιιειιιειιιιιειι άετ
ιιιειι;; εειιιειιιιι,ε·εθιιετειιτετ άεε άειιιι ιιιιά ννειιιι πιιε Ειιιιιιιει
ι'ετεειι ιιιιιει·ιιιιεοιιιειι ΑιιεννιιτΓε ιιιιά άιε ιτειεςειιιιιειιε Βιιιιεο
ιοτει.ιοιι ιιιειιιει· τι·οει‹ειιετΒετιιειι εειιιιεεεειιΜε".
Με ιιεεειε Αιιιιιιιιιιι.>;ιετ άιιι·ειι άιε ιιιιιιιτειειιειιάε Οοιιιιιιιι
ιιιεειιοιι άεε Νεεειιτεειιειιτειιιιιε πιιι: άειιι Ριιει·νιιιι, ίει·ιιει·
άιιι·ειι 8ειιι·ιιιιιριιιιιε·, νετνι·εειιειιιιι; ιιιιά Βοτιιειιιιιιάιιιιέ· ιιιιιει·
εειιι άετ Νεεε ιιι ιιοιιειιιθτεάε ετεειινι·ει·ι:.Νεειι νιϊει;τιιιιιιιιιιιιτ
άει· Βοι·ιιειι. άιε πειιι. ιπι Βετειειιε άεε ιιιιοτρΙιε·ειι8ειιι.ιιιιιε:τι
ι'εειειι Αιιιιεεει·ιιιιεειι εεΓιιιιτι ιιειιειι, ρι·εεειιιιι·τ ειειι ιπι θειι
ττιιιιι άεεεειιιειι ειιιε ετιιεειιιζι·οεεε θειιιιιιιι€. άει·ειι ινιιιιάε
Βιιιιάετ ιιιιιτειι. 8ειιΙειιιιιιιιιιτε ει.τοριιιεειι. ειιιιιιΙιειιά ιιΙεεε,
Ιειοιιιιιιιιιτειιά. Ιιιιιιιετ Νεεειιειιιεειις Με ιιι ιιιι·εειιοι·ιιςι·οεεετ
Οειιιιιιιι€ εεεειιι·ιιιιιιιιι; ιιιιτι:Ιει·ει·θει.ιιΕ οιιιιτετιττ. Βεειιτε Νε
εειιιιιιιιιε Βετειιπιιι;ετ. εεειεττετ άει· 8οιιάε ι'τειειι Πιιτειιιτειιε;
ιιιι6ειιετιιεε Βεριιιιιι άιιτειιννεε· ιιιι.εει. Ιιιιιιιε Κετιιετετιειιιιιε
ννε,ετειιΒειιιιιειιεε, ι·εειιτε ινε.<;ειιΗοειιει.ειιά άεε νειιιιιιε ιιιοιιτ
ιιιϋιτιιοιι.
Εεειιι.εε 'Ι'τοιιιιιιειΓειινετάιειιτ, ειιι ιιιεάιειειι Βειιάε ρωιειι

ἔτοιιιιιιιτειιά;
Πειιιιιιετε·τιιι, Με εεε Βιι'ειιιιειιι, ννειεε; Βειιεκ

ιιιειι εννει ιιιεετε θι·ιιιιειιειι ειι,ε;εάειιιετ..
Ιιιιιιιεε 'Ι'ι·οιιιιιιεΙΕειι ειι ιιιεεεε νετιιιειιτ, ειιΠειιειιά ννειεε,
Ροτε. ιιτενιε άειιτιιειι ιιει·νοι·τι·ετειιά;Βειιιιιιει·ετιιι' ιιιοιιι Με:
ειι ειιειιει·. Βειιειτ ιιἰειιιι νοτιιειιιιειι.
ιιι· εοννοιιι τεειιι.ε, Με ιιιιιιε ιιιιιιιιτ.τειιιετ.

ι·εειιτε Πι Οι. ςΡετετειιιιτε·ι. ιιιιιιε 5 Οι. (Βιετιιει·ειι). 2.ιει'ε
Ο-ειιιιιιιιεειιει τοτε θειιειτει ειιειιάε ρει·ειριτι:. νοιι _ιεάειιιννει·
εειιι“οττεει.ειιεειι άετ ειιάει·ειι Βεἱτε.

Γιιιειετει.ιιιιιιιε

Βοννειιι άιε Αιιειιιιιεεε ιιιιά άετ Βείιιιιά; ιιιιά ιιιιιι άιε

Βειιεε Οιιιιιιιεειιι άεε εεεετι άιεεεε Ι.ειάειι ειι νετειιοιιειι
άεε Ηειινετιειιτειιε. Βε Ι.ιιεε ιιιιτ 8ιοιιει·ιιειιι ειιειιε
εοιιιοεεειι ννετάειι ιτοιιιιιε, εε ννει· νοιιι .Τοάι(ειι, άεε Με
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Ροιιοπιιπ οοιισο ι'τιιιιοτ οπιπΙσο οοιιτοοοιιι ιιοιιο, οιοοιο
πο οτποτιοο. 8ο ιιοτιο οιι ποοο ΟσΠοεο Ψο1τοτ ιπιι
ποιο Ατοοοιιι νοτοποιιι, ποε πιο Ιοο. ποοο οιπο Ζοιτ ιστι

Ιιτποοιιιο, πιο οιο οοιισο ιο ιποιοοτ Βοιιοοπιοπο πιοπο.
πιο πππ ποποτ ποτ ιποοτο θιοιιτοοοιι ποε ΑτοοοιΚο οοοιι
πιο Αοποοποπ8 οποιτιοε. οποοοτοτ ποιοι ποπ ίτοοιιτοο
ποΙιιο, οσ ΒοοσιιτιιοΚιο ιοο πιιοιι ιο ποτ ?οιπο ππι οιπ
ιιο (ιι·ποπο Βοοστοιοοο ιποοιιοοιοοιιοο νοτιο.ιιτοο. Βιο

Βοιιιοιοιιιιιοτο ποτ Νοεο, ποε Β.οοιιοπο ποπ ΚοιιΙΙισοίοο
ποτποπ εσποιτ ιιιπο!ιοιι πιο Βοτσριιοοπι ποιτο.οιοι, ποιο
τοοπ ιοο ποτ Κτοοιιοο, οοιισο ππι ποτ ιτοοιιοποπ Ιππ
οοιιΙοιοιιιιιοι ποΒοπ πιο νι7οιοοπο οπο, ιοοιιτιποιο ιο οιοοτ

Βοοποπ ννσΠιο νοιι νιίο.οοοτποιιιρί οιι ιο!ιο.Ιιτοο. 8οιτ

ιοοοτ Ζοιτ οι ποε οποιοοιινο Βοιιοποο, ιοο ποοο ποπ!
παμπ, ποπ ιιοοοοτ Βοπστποο, πο ποοο πιο ΡΜ. ιιοι
ιτοιοτοτ Αιιιιποοο ποτοιι πιο Νοεο 8οοοο 8 Βιοοποο πιο;

ΒοοοιιΙοοεοποιο Μοοπο οοιιΙοιοο ποπ πιο Ι.ιποτ οοιιπ Ετ
ποοιιοο οοιιιοιτιιιιιιο πιιποπ ποοο, ποιο νοτ Αοποπποπο
ποτ ννοοεοτποιοριο ππι· ποοο πιοοιπππιιοιιοι· Βοοοιποοε
πππ Βπτοιιιοποιιιππο ποτοοιιιοο ιππειιοιι 8οποοοο ποτ.
Αποτ ποοο ποτ σοιοοιινο Βοιποπ Ειπε οπο: σποτ ρτσριοι·
ιιπσ οιοοο ιιοοοιιτιιοιαοτοπ ΟΙιο.τοιιτοτ Βοποποοο. Ιοο
Βοιιιοιιοιιοπι ποπ ποιοιιοπ θοοιποοε οι οοιιι ΗιοΒοτοτ Ζοιι
οιοοτ ιοοιιτ νσιο Ρτσοοεοο οοιο.ιιοπ ποτποο. Νοτ πο ποτ
ιοεπιοοιιοο ποοο ιοοΙιτ Βοοοιιτπιπρίτοο Οοιιοοπο ιιοποο
ποπ νοο Ζοιιι πο Ζοιτ ιιποιοι· οπο” Εριιιιοιοιιιιοοποποο,
πιο ιποσοτιιοπ ποπ ποπ Μοτιο-οτοοινοο Βιοπ ιιοτνσι·ιτο
ιοο Ιοοεοο. Ζοι· ΒστΙτοπιιιιποοπ ιο ποι· Νοεο οι οο οιπο
οιοοτ Βοιισιπιποο, ποπ! οιιοτ ιπι πιο Ζοοοιιιοο ποτ

$οΙιτοιποΓοπο ιτπ Ειοεο.οπο ποτ Ιιοικοο Νοοοοιιποιο οιοοτ
οιι νοτιιοοποπ.

Ηο.ιιοπ πιο οτποιιοιοπ Μοοοοοιιιοοπ ποι· Ροτιοοιιο ιο
ποι· 'Ποτ 1.ιοποιτοπο εοπτοοιιι, πο τοποοιο πιο νοτ ΑΙιοπι
πιο Ε'τοεο οτποποπ ποτποο, ππι ποιοιιο Απ ποι· οποινσΙΙοο
Κοεπιτοιισο, ποιο ποποοπεοπποο ΘποποοιιοοΙ ποπ ποτ ποιοιι
νοτοποποοοπ πτσοτοοοινοο Αποιοιο πιο ννιτιιοποιοτοπ οπι

Βοποποοιτοτοο ποτποο ιιποοο. Ιο οιπποιοοο, ιπιτ οπο
ποτ Ι.ιιοτοιοτ ιιοικοοπτοο Ε'οΙΙοο νοο ροττιοΙΙ ιποιοοτοοπ
οοιο ΥοτοοιιΙππο ποε ΚοιιΙΙιοριοο, ιοοιιοοοοποτο νοιι ποοο
ιιστοποοι Βιοριιτοειοπ ποιοι πιο 1)πτοιιττοποποε ποοοοΙοοο
:οιι ποοιιι”σΙΒοπποτ Βτποιι.οτποε ποε 8οιιοιτιοο πιο οποιοτο
Αιτσριιιο ποτ Μοιοιιτοπ ποτ Ε'οΙΒο. 8ο ππιιιιο ιπι ποοο
πιο οοιιπιιτιο ιπιι $οιιοοιποο νοτοοιιοοο Κοοριεσοπο νοο

Ηοτοπο πππ πιοοιπιτιο πιο Μ. .Μπι πιο Μοιοοτοο νοο
ιιιοτοο ποοο νοτο, π. ιι

.

νοιιι οοοοονοπ Βοοπο πιο ποι·
νστποτοο Ι.πτγπιιποππ. Νοοιι Αποοοτιιοειτοπο ποε Ορο
τιιιιοποιοιποο ιοιι 20 ιιΟτ. Ποοο.ιπ ιιοιτο πιοοοι· Βιοοτι1ϊ
ιιοι ποτ πο $σιιπιτπιιοοπ Βοππιιοι.οο Ροιιοπτιο Ιοοιοο

ετσεοοτοο 5οιιπιοτιοΚοιτοο; οο ιιοοποιτο πιο ποποτ ππι
οιπο ποποοποποττΙιο ΒΙοιποος ποοο ππι οιπο ιιιιοτιπποειΒο
Βοοιοτοοπ νοο 8οικοο ποε θιοποιιοε. Βοτ Βοιιοιι.ι οποιο
πιο ιοΙοοιιοπ Βιιιοπισποποτ νοο οιπο.πποτ Βοττοοπι πππ πιο
ποιοτιιοΙο ποτοοιιιοο ποοι Αποο νοτοστοοποπ πο.ιιτοπ

Βιιιιιιπ!ιοιιοο ιο οιπο. Μ ιιιτοτ Ι.ποπο ΓτοιοοΙοοι. Νοοιι
ι·στο πιο ι·οτΙστοο πιο οιπο, ποοο νστποτο Ποιοιοιοοπτ ιπι

ιποποιοοι·οπ Οοποπο ποι· ιιιοτ νοτπιοΙιτοο ΜοοιΙιτοπ.

Νιοιιτοποοισποοιποτ Ι:σιιοτο πιο Ρο.ιιοπιιο ποιο οτοτοπ
Μπι ποοο .Τιιιιι·οπ οιοιιι οπιοιπ ι”τοι οοπ ΒοτειποοιιΙοε οιο
πιοπ. οσοποτπ νοτιποιο ιοοι ποιοιττοιοοιτ ποτοοι οιιοι· οιπο
τοιοιιιι ιϋποοπο Βιιιποιο. Πιο πιοεοπ ποιο,- οπι πιο
Βο.οοι· ιοοιππιιοιτοπ, ι“πιιτιο ιοο ποοο πιο εοΙοοπ Τομ πιο
εοιιπποποι.ο Νπιοιοοτ ποτ Βοιιτπιιοτ'οοιιοο Τποοο, πιο
Ντ. Ι ιο ποπ ΚοιιΙΙιοπι πππ πιο ποοο ιπι Ι.ειοΓο ποτ
οτοιοο Ψοοιιο πιο ποτ Τοσο νι ΒοΙισιοιοοο. οιπο Βιοι
ποτοπο ιιπ ποιοι» ποι· Τοοοιι οοιιιοο ιιοι ποτ ΖοποΙιιπο
ποτ Βοιποο.τιτοιι ποπ Βοιιιοοτειιοιιιοιτοιι ποε Οτποπο ποπ
ποτ ποιο Νοπο τοοιπινιτοπποπ ΑρΙισπιο οιοοτ ποιοποιο.

Νοοιι ποιιοτοπ 2 Ψοοιιοπ, πο ιοο ο.ιοσ πιο ο. Νοιπιποτ
ποπ οπο: ππτ οιιο οοποτοο Τοπο νοτποοποπ Κοποιο,
ι.τοι.οπ πιο ΒσοιιποτΓοτιοο :οιι οιοοτ Ροποο νοπ Βοο;οο ο

νιϊοοιιοπ οιπ, ποοο ποΙοΙιοι· πιο ιοο πο ιποιοοτ Ρτοοπο

ισΙοοπποο Βοιοοπ οτιιοιιοο Ιιοποιο: τω. ποτ Ιπιτροι·ιιοιι
ποποποοιιοοο, οιοοτ Ιττοιιιιοοτ οπο, οι ιιο Βιοοπο Βοτοο
πο οιοιοοπ, οιιιιο πιο Γτοιιοτ οποοοτ .οιοοιο πο Ιισιοιοοπ.
Πιο Βοοριτοιισο οι ποτιιποοιιισο 8οιιΙιοιιοο, πιο Βιιοιπιο
ιποοοπ, σιιο!οιοιι οιο πιοπο τοιπ ιιοποποι ποτποπ ποοο.
Βοιπο ΒιιιοιοΙιπροο πιππ ιιοι τπιιι€οτ Αιιιιπποε οιοιιι.ιιοτ,
ποιοο·ιιοπ Ιιτιιιτιο ποπ ιτοτοο Ιιοι ποτ Ριιοοπτισο 81οιοιι
ιποοοιο πππ ποτοιΙοΙ ποοοοιιποπ. Βοτ Βοοοιιι οι ιοιποτ
νοο νστοιιοτ οιποοι νοι·ποοιιοοο. Ι)οι· οοιιΒιοτιιοοιι πππ
ι.το.οιιοπι Ισοο.Ιιοιτιο Ροιοπιιιο·πορι·οοοοο οοειτοιιι τω, σιιπο
ποοο οο οοιιοοι, πιο ΑπποεοτποΒοο ποπτ!ιοιι πο οοιιοο.
πιο οοιο νοτιιοπποοοοιο οπτοσιιοο ποοο ποπ ποοο πιο
ποοι Βοιιιοιιπ οκροοιστιτιο οριιιιοΙιο.Ιο Ροιποο.
Ιιο νστποτει·οοπο ποε Ιπτοι·οοεοε οιοοτ οοπ πιο Ε'τοΒο,
πιο πιτ οπο πιοοοπ Μι Ροιπριιιοπο ποε Ι.οι·γοιε οιοοιο
ποετοιιοοποο Βοιιιππ πο οτιππ.τοο Ιιοοοο? Μ: πιο ιιιοτ
Βοοιοιιοοπο Μοιπιιτο.ο οιπ πιτοοι νοιο ΚτοοιιΙιοιιορτσοοεο
οπιιοποιοοε Ρτοποοι σποτ Ιιοοποιτ οο οιπο πιο οιο ιιοτοιιο

ρτο.οοιιιειιτοοποο οσοποοιι.οΙοο Βιομιιτοπιπο., ποε οιιοοεσ
πιο ποτ ΚοιιΙιτσρι οοΙοοι πω: νοιπ ΡοιπριιιΒιιο οοιτοποο
ποτπο°Ρ
Ιοι ΑΙΙοοπιοιιιοπ Ιισπιπιοο νοτποοιιοποποο Ιιοι Βοτιιιι
ι·ποε οΙοοτποοι· σποτ οι·οοινοτ 8οοΙοιιποο.οιπο.οποο πο
Βι.οοπο πππ :ποι· ιοιι νωιιοπο πο., πο πιοπο ιιο οποιοι
ποποιοιποοιτοποπ. Βοοποο νοτοιιιοπιιοιι Μ, ποοο τιπο
ιπι·ιοιοο θοοοιιποτο σποτ Βτοοιοοοο ιιι πιο 5οιιΙοιιπιιοπι

οοοεοΚΙοιποιοο Ηπιιιοο σποτ πο.ιιιτιιοιιοο Οοιιοπποοο ποτοτ

8οιιτπιοριοοπ ποε θοποιιοο :ο νοτπο.οιιοοποοο ποπ 88ο
οσοοο Πιιιτοο Ιπποποπ. νοπ ποι· Ι.ποε ποπ ποτ 'Μποτ
οοΙοοο οι ποε 8οοπΒοοοι οοιιο.οοι, "οιοοτ ο.ιιοτ οποιοι
τοπ ποτ '1'ιιο.ιοοοιιο ποτοοιιοοι ποτποπ, ποοο ποσο πιο

$ριιιιστοιοο ποε Ροιπριι. οιιι·σπ. πιποσοπο πο πιοο.οο Απο

ποποοπ ιο ιισιιοιο θιτοπο πιοροπιτοο.
Οιοτοπο πο, πιο οε ιιοιιπ Ροιποιιιοπο ποτ Βιπποιιοπι ποτ
οΙΙιοπιιιιοιιοο νοτπποπο ποπ ΟσοιπποτινοιοοοΙτοο Ι:σιοιοι,
οο οι πιο νοτποοιιοποπ ποπ νοιοιπο τοπ ποτ ιιιοτοτοιι
Βοοιιοοποοπ πππ πιο Οοιιτοτοι:ισπ ποτιιοικοο ΝοεοποπιιΙιι
πο οτΙ:ιιιτοο; Πιιιτοο πιτ οιπο πιο Επιοτοιιοπο ποε οιοοι
οτοοποοο νοτοοιιΙοοοοο ιιο ΚοιιΙΙισρι ππι' πιο πιοιοιιο νι7οιιιο
ποτποιι, πο ποτίι.ο οιο ππτ νοιιι νστποτοο πιιικοι ποτ
ιοΙοοιιοπ Βιιιοιοιιιιροπ οπτοιοοποο ποιο. Ι)ιοοο νοτοοε

εοιποοο οιιιοιοτ οιοοτ οΠοιο ιπιι. ποιο οιι πιο Μοιοιιτοο
ιιιιποοο ποτ (πιω οοιιοοποο πιοεοιπ, οσοποτο ιιοποι; ιο
ποτ πο.ιιοπ Νοοιιιιοτποποιτ ποτ Βοιοιοι:ιιο, ποτοο οισιοοο
οιπο Βοοοιιοποποοιι ππι ποπ οι·ορτιιοΒιιοιιοο ΡτοοπιΙοοιισοο
πιο ποε Ροιπριιιοπερτσοοοοοο ιιιοποιοι, οοιπο ιιοοσοποτο
Βιιιιπο. Οιοτο.πο πστι. πο ποτ Ροτισιιιο ιπιτ ποιο Κοπι
ποοιεοιποιοι πιο οιο οοιιιποιοι· Χοπ οπιοοιιοο πιο Αοοπιπο
πιοοοτ οχιοοιοιτιοοιι πο πιο ιιοτοοτοιοιιοοποο θιοπιιπο
πιο, πιππ πιο ποπποπ ΒοοΙοιιοιιο.οιποοιιοο πο οιοοτ Βτποικο
ποοοοιιποοεοιτοιοο, πιο ππι Οτι:ο ιιιτοτ Ιποιοτοιιοπο ιπποει

Βοτ ποιοοι οι ποπ πιο ιο πιο (ιιοΒοοπ ποτ ιπστποτοοΟσοι
ιοιοοοι· ποι· ποιιτοπ Βιιιπιοιιρροιι Ιιιοοιιτοιοιιι. Πο.ποτοιι
οι πιο Βοοοιοιοιο Μοιοιιτοο ιο ιιιτοιο νστποι·οο Αποοιιοιιτ
Ιιοιιοτι.ιο "οποιοι, πιιιιτοοπ οιο ποπ ποοο Ιιιοτοπ ετοιιο
νοτιοποι, πιο ιο οοιιο.τι οοποπνοιο Βιι.οπο ιιιι·οο Αποοιιιοοε
2ο ιιπποπ.

Βιοοοτ ποποοπποεοοοο Απποειιποθ οιοοτ οιοοιο οτ

ποτ`οοποπ Μοτοιιι·ο.ο οιιιοπο οπο οιοοιο ποιτοτ ιιο πιοπο,
ποοο οιοοτ οοποτοτοοιιο πιο ποοιιοιιιιοιι οιποει νιοΙΙοιοΙιτ

οποιοοοι·οποπ Βιοριιτοποιοο ιοο; Βιοιοιιοιο Βοοιιτο ι
ο

Ρι·οοο
πιοπο. Ι)ειπο.οιι Ιπιιοο πο· οπο οιπο ιγριοοιιο ΜιοοιιιΙπποπ
ιο Βοττοοιιι, πιο ποοο ποπ ΠοιοτοοοιιποΒοο π. Βστιι°ο')
ππι οιπο 8ι.πτοπο ιο ποτ οοιιιτποοιιιοπ ΕπιπιοιιοΙοπο ποε

ΚοιιΙΙιοριοο οπτιιοιιοοιιιιιτι ποτποο ιοπεο. Βιοιιο ποοιοιιι
ποιτιο, «ποοο ποε ΑοίοοΒοοιιιοι: ποε Ι.πιιτσιιτοο ιο ποτ

οιοοιο ΑπΙο8ο ποτοιι οιπο οπιιιιοΙιοΙο Μοοεο νοτι:Ιοιιι

πιτπ, πιο πιοπο ποπ ΕΙοοιοοιοιι ποε ιιποοοτοο ΚοιιοΜοτιοο,

ποοο!» Ι)ιπροι·οο·οιο.ποεο οπο: σοι Ρ. Βτο ο ο: Ποιιοι· π
.

Β. Ιι'τοοικοι. Ι. Βπ.ΚοΙιΙιισοιοο. Ατοιι. Γ
.

Ι.οτγοο·. π. ΒιιιοοΙ.

1
. οπο.
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ιΙιεΙΙε πεπεπ πεε Βει·πιπιπεεπεΙεπεε ππεεΙιετι.. ΘεΙιι Μεεε
νει·ΙιΙεΙιπιιε νοπ ειπεε ιιπ Ιιιιιτει·ετεπ ΤΙιειΙε πει· 8ι.ιιππι
ι·Ιι.πε ΙιεειεΙιεππεπ Ι.ϋεΙιε ιιιεΙιτ νοΙΙεπιππιε 2πτιιεΙ‹, εε οι·

πεπιεΙι·ι ειεΙι Με Μεεεε ιιπιει· ΒειΙιεΙΙΙιεππε πει· οΙιει·
ΗπεΙΙΙιεΙιετεπ ΕριιΙιεΙιεΙεπεΙιΙειπππε εεε Οτπεπε ειιπι πει·
ειει;ιι·ειιπεπ ΠιειρΙιτεπιπε, νοιιι εε εινιεεΙιεπ πειπ Ειππε.ιιΒε
πεε Ι(εΙιΙΙιορίεε πππ πεπι Βεπιππε πει· Τι·ειεΙιεει. ιιι ινεοΙι
εεΙππει· ΗϋΙιε Ιεοιπιιιειι Ιω.ππ».

. 8ο πειτε Μεεεε2) επι Με Με νοτιΒεπ .ΙεΙιτεε ιιι
πει· νετειιιιπππε πεει-πεπτεεπει· ΗεΙε- πππ ΟΙιι·επ-Αει·ειε
€ιεΙεπειιΙιειι; ειπε ειιΙιεΙοιι:ιεοΙιε Ι|ει·ννεεΙιεππε επ πε
ιποπειι·Ιι·επ, Με ιιιιτει· πεπι ΒΙΙπε ειπει· ειι·ειϊ πεερειιιιτειι
ΜειιιΙιι·επ ειπε. ππτεπ πει· ιιιιπε πει· ιι·ειΙιι·επ 5τΙιππιΙΙρρεπ
ΙιεΙΙιιποππΓϋπιπιπ εΙιεεΙιΙοεε. Βιεε πως. ΒΙερΙιι·εΒιιιε. Γεω
ειεε πει ειπεπι Ιιι·ειιιεεπ Ιππεειι°Μειιιιε, εει πειπ εοννοΙιΙ
Ι.πεε εΙε ΤπΙιετοπΙοεε πιιτ ΒεειΙιπ:πτΙιεΙτ επεεεεεΙιΙοεεεπ
ινετπεπ Ιιοιιπιε.

° Ι
'
8ο Ι›ει·ΙεΙιιει. Ζπι·ΙιεΙΙε?) πω ειπειι 11ιιιΙιτιεεπ νοπ
ΘεΙιπι·ι Ιιειεει·ειι ΚπεΙιειι, πει ενεΙεΙιειπ εε ειεε ιιιοΙιι εΙΙειιι
ππι ειπε Μεπιπι·ππ ιπι Νινεππ (π. νοι·πετεπ Ζιι·ειπι·Ιτι.εΙ
πει· ΓεΙεεΙιεπ ΒιιιιιιπΙιρρεπ, εοιιπει·π ιιοι:Ιι ππι ειπε εινειιε
ιιπ ΒετειεΙι πει· ενειΙιτεπ ΒιιιιιιιιΙιρρειι ΙιειιπεΙτε. Βειπε
ΜειιιΙιι·επεπ, νοπ πεπεπ Με πιιτει·ε Με οποτε ππι 1 ειπε
πεοΙι Ιιιιιιεπ ιιεει·τεετε, ιι·ει·επ Ι›οπεπίϋτιπἰἔ Ιιεει·ειι2τ.
θεπεπϋΙιει· Μεεει πΙεπτιπειι πππ ΙιοΙιεπ Ι.οεειΙιεε
ποπ Ιπιπεπ εΙεΙι πει·ιπεπε ετινοτεεπε Με εοπεεπιτεΙε
ΜεπιΙιτεπεπ πΙιετινιοπεππ ΜΜΜ νοιιι νει·ειπΙπππ8επιπΙιεΙ
πει· ιινε.Ιιι·επ 8τιπιπιΙιρρεπ, ιπΙΙΙιιπ ιιι ιιιΙτι:Ιει·ετ
ΙΙΙΙΙιε πεε Ι.ει·ιιιιπ Ιιει·επε.

. ΗεΙιΙιιεε Μεε.)

ΒΙΙεΙιει·επιειπεπ πππ ΒεεπτεοΙιιιππεπ.

Βι·. Οειι·Ι νοπ ΜετιεπΙιειπιει·: νιει.Ιοπιιι, Βι·ίεΙιι·πιι
8ειι πππ Βιιι;ΙιεεΙιΙεπε ειπεε ε.Ιιειι Αι·ειεε, εειπεττι
8οΙιιι Ι›ειπι Ειπιιιτι Ιπ Με Ρτειιιε ιπιτεεεεΙιεπ. Νω
Ιιεπ νοπ Αιιι;ιιετ. Ηιι·εεΙιιιπΙπ. Βει·ΙΙπ Ι8θ9).
ναι'. Μεεε Με ΑΙιειι·Ιιι Με ιιι πειιι ΒιιεΙιΙειπ ειιι.ΙιεΙιεπειι
Βεεειγε εειιιειπ ΒοΙιπεπιιπι Βιιιτι·ΙΙ:τ πι· Με πι·2τΙἰεΙιε ΡτειιΙε
ιπιιεπεεΙιεπ πππ ειε επε·ΙειεΙι επ νει·ϋπειιιΙιεΙιεπ. Βει· Τοπ νει·
Ιιιππει·τε ιππ επι Ιειπτει·επ, π” ππι·εΙι πεπ ΒοΙιπ ιιιι.εΙιτι·πεΙιεΙι
πεεεΙιεΙιεπ ω. -
[Πε νοι·Ιιεε;εππε 8εΙιι·ιίτ.επΙΙιΙΙΙτ 2ιιΙιΙι·εΙεΙιε ΑπειεΙιιειι Μ.'ε
ΙΙΙιει· 5.ι·ειΙΙεΙιε ΡοΙΙτΙΙι, οπετ Ιιεεεει·, ει·πΙΙεΙιε ΒιΙιΙΙ‹. ννεΙεΙιε
εΙεΙι ΙΙιπι πει ιιιιιπει· ει·πειιιει· Ρι·Μιιιηι ι.νεΙιι·εππ εειπει· Μπι;
_ΙΙΙΙιι·ιε·επ, πΙιει· τω” .Ιε.Ιιι·ε Ιιιπεπε ι·ειεΙιεππειι ε.ι·ειΙΙεΙιεπ
Ρι·πιιΙε εΙε Με τΙεΙιιιε;ειι ει·ινιεεεπ ΙιεΙιεπ. ι

Βιεεε ΒιιιΙιεεΙιΙππε πππ, επεερι·οεεεπ ειπει· εε ι·ειι·Ι:επ Βι·
Ι'πΙιι·ιιπ;;, ι·ιεΙιτει πω. πει·εϋιιΙιεΙι ιιπ εειπεπ 8εΙιπ: ππΙιει εΙππ
ειε εΙιει· επ Με. ΑπΓεπεει· ιπι ει·ειΙΙεΙιεπ Ι3ειιιι'ε. ιιπ με”.
_ιππιςει·επΛεει. νοιι ΙιοΙιει· Βεπεπιιιπε, ννετπειι εΙε ΙΙιπι ποεΙι ιιι
εε πιεπεΙιειπ ΓιιΙΙε, ινε ει· πεπ ιπ εεΙιπιει·ι ει. νιεΙΙειεΙιτ Με
Ι'εΙππει· Εεεε ΙιεΙΙππει., ιινεΙεΙιε ΒιεΙΙππι.τεπε πιε ιπι πειςεΙιεπεπ
Μοιπεπτ Με ι·ιεΙιιιιχε π·2$.ι·ε,ειπ ειπεε ΒιιτΙι,ε·εΙιει·εεΙπ ιαπωεπ,
πεπι πιιιιι ππΐι·ΙεΙιι.ιεειι Πε.ιιΙ·ι ει:ΙιιιΙπειι Μπι. ΙΒιιι€·επεπΙι πει·
Ζπ·ειι'εΙ πππ πει· ΒετΙιΙοειε;Ιιειιι, Με νει·Ι'. ΙιεΙπι Βε;ε·Ιππ εειπει·
επςεπεπ Ρι·επιε πΙιει·πεΙειι, πω. ει· εε νει·επεΙιι. επί θιι·ιιππ εει
πει· Βι·Ι'εΙιι·ιιπςεπ πεπι _ιιιππεπ Αι·πιε νοιι νοι·πεΙιει·ειιι ειπε
Βιιιιιιε επ ΙιΙει:επ, ιππ νει· ενεπτιιεΙΙεπ Ε'εΙιΙει·Ιιτεπ. Με πεπι
ΒπΙ'ε πππ Ψεἰιει·εεπειΙιειι πεε Αι·ει.εε εεΙιει.πεπ Ι‹ϋιιπτεπ, ιιπ
Ι›ειινειΙιι·επ.
Βιιιει· Ιιεεοππει·επ ΒιπρΐεΙιΙιιπι; ιιιιεΙι πππι εΙιεπ ε,·εεεειεπ.
Ιιεπει.ι·Ι'Μεεεε ΒιιεΙιΙειπ ιιιεΙιτ. Βε Ιει Ιιει·ιιΙ'ειι ε;ι·οεεειι Νπιπειι
επ ετΙΙ'ιεπ πει εΙΙεπ. Με εε εΙε Μιι.Ιι,εεΙιει· πιιτ επΙ πεπ Ψεε
πεΙιπιεπ π·ει·πεπ. · Η ε ε Η ε ι·.

Απειιιε ειπε πεπ ΡιειοΙιοΙΙεπ
ειεε πειιτεεΙιειι πππι. νει·ειιιε ιιπ Μ. Ρετει·εΙιιιι·8.

ΝπεΙιει·ιιις ειιιπ Ρι·οτοεοΙΙ πει· Ι:28Ι. Βιτειιιιι.:
επι 8

. ΓεΙιι·ιιει· 1899.
Κει·π Πε· ιιιε.εΙιι:ιιι πει· 1284.8Ιι;2ππε επι 3
.

ιππ ίοΙε·εππε
ει·εππεεππε ΙΙΙΙειΙιειΙππε. Ιιετι·εΙΤειιιΙΜε νοπ ΙΙιιιι επι 8
.

Β'εΙιι·ιιιιι·
-
2ΙπΙππιιεΙΙ.ιιιεπ. Ψ. 1
.

1898.

Ι) Βει·Ι. πππ. ΙΝ. Ντ. 50. 1869.

νοι·ε·εειεΙΙιε Κι·ππΙ‹ε ππι; ε" εΙΕεπι:ΙιπιπΙΙεΙιεπ. νοιι ΙΙιιπ εΙε
τπει·επτιεΙΙεπεεεεΙιεπεπ ΠΙεει·ειτ.ιο ιι ιπι Η π ππε (Με. Ραπ
τοεοΙΙ πει· ΡεΙιι·ιιιιι· 8ιιεππε ιπ Ντ. 17 Μεεεε .ΙεΙιι·πειππεε πει·
ΙνοοΙιεπεεΙιι·ιϊιΙ.
ΑΜ' Ι›ι·ΙεπιεΙιε Απι'ι·επε ΙιεΙΡι·επ Πι·. Οπ Ιπιοννε.; Ιιι πει·επ
ΒεΙιπππΙππε· Με Ρ:ιιιεπτΙιι ιιπ ΕπππεεΙιεΓιεΙιοεριιπΙ επ (ἔήΑεε#

Σε:
(θοπν. ΙνοΙοεπε.) εΙεΙι Ι›εΓπππεπ, Με Κ. Ι'εΙεεππεε ει·

ε ιι·ειιι °

Ρπι.Ιεπιιπ ιππ Με ιπι ιπι Ηοεριιε.Ι
Με 18. .ΙεΙι πππ νοιιι 80. .Με Με θ

.

ερτεπιΙιει· 1898. Βπε
επειε ΜεΙ πιιτ εΙε ιπιτ εεΙιπιει·:Ιιε.Ιτεπ ΘεΙεπεεπεειΙοπεπ.
Δπε.ειιιιε, Μειι·Με, Ριιι·ιιιιι·ει («·ι·οπεππειεπ οιιοι10ιι·ι·εππ»)ιιπ πεπ
Ππιει·εεΙιεπεεΙπ πππ πιπ πεεεΙικνοΙΙεπεπι εΙιππειεεΙι ειπ. Μεεε
ειπε Πτει·ιπεΙπι.ιιπ,ε: ιιππ Πιιι·εΙιΙ'εΙΙε πιιτ.ΒΙππ ινπι·πε πιιτ.δε·
ΙιεγΙ, Με (ειπεε πΙεΙιτ ιππ ΩπεεΙιειΙΙιει·ΙΙ ΙιεΙιε.ιιπεΙΙ.Με Ιιεεεει·ι.ε
εΙυΙι. νοι·πειιι Ιιει;ιε ειε ειεΙι επ Ηππεε Ιεπεε ΙιεΙιεππεΙε, ινσ
πιιτ -- Ιετ πιι·Ιιε ΙιεΙιιι.ππι. 4

Απι 80. .Με παπι εΙε νι·ιεπει·, πιιτ. ειπει· επεε·εεριοεΙιεπειι,
εεΙιι· εεΙιινει·επ Η τσιπ Μπι ε πιει·επι·ι ιιΙιε, ιππ ΝεΙιι·οεε
πεε ΖπΙιππειεεΙιεε πππ πει· ΙνεπεεπεεΙιΙειιπΙιεπε. επιερι·εεΙιειιπ
πετ ΙιιιΙεεπ ιιπιει·επ Ζε.Ιιπι·εΙΙιε. 8Ιε εεε εεΙπ ετ ιι π, ιιι -
πει·ΙιεΙι ΒιιΙΙΙΙιιιπτ ε·εΙιι·πιιεΙιε επ Ιιε.Ιιεπ. ννεΙεΙιεε
ἱπ _ιεπετ θεεεππ ειπ νει·Ιιι·ειτετεε νοΙΙιεπιΜεΙ Μ. Βει ΙΙιι·ει·
ΕπιΙεεειιπ·ι· επε πεπι ΜιππΙιοεπιιεΙ πω· Μεεε Μπιιπε.πεει.ιοπ
ποεΙι πιεΙιτ πω: επεεεΙιεΙΙι:. Πε.ε θεεεΙιννπι· Ιιει.τε ειεε νει·π,
ιιεΙιε πειιι ΜιιππννιιιΙιεΙ ποοΙι πἱεΙιε νοΙΙετεππΙι; ;ςει·ειπΙΒ·τ. Βιε
πιιτ Με Μεε Με ιιιει·ειιι·ιεΙΙε Βπτει.εΙιπιιΒ· πει·
ΠΙεει·ει.ιΙοπ Ιιεινιεεεπ.
Ιπ Βειι·επ πει· Ρπ ι· ιι π τε Ιπ Μεεειπ ΡεΙΙε πω: Κ. ιιοεΙι
ίοΙε·εππεε ιιιιεΙι: · ι

Ιιι πει· 8ιτιππε· επι 8
.

Μπιτ ιππ Ρετει·εεπ επιζεεεΙιειι.
πει" ει· πιεεεΙΙιε ΡειΙεπιἱπ ννιεπει·ΙιοΙτ πεεεΙιειι; ει· Μεεε εει
ιιπ ειπεν ιιιεΙιι: ειπε Ριιι·πιιι·ιι, ειιππει·π ειπ Ε ι· γ ι Ιιειιι ε

. πι πΙ -
Μίκι ι· πι ε εςεΐιιππεπ; Με ΡΙεεΙιεπ ει·ΙιΙεεετειι εππι 'Ι'ΙιειΙ Με
“Μπακ Ι79'εΙιτεππΚ. πππ ιιι πει· ετει.επ Ζει πιιεΙι Μεεει·
Βιιιιιιιε· εει πει· ΡειΙεπιιτι νοιι ειιιειιι Βι·εΙεεεεπ ε." ΙΙ'ΙεεΙιεπ
πει Βι·ιιι·Ιι ειεΙι ιιἰεΙιι. πΙιει·ιεπε·επ Ιιοππιε, ε·εΙε.ιιε ΙΙιπι Μεεετννε.

2 ννοεΙιεπ ειιΜει· ιιι·οΙιΙ. Κ. ιι·ΙεΙιτ.πεΙιει· επ, πεεε εε εΙεΙι πι."
τΙιετεπεΙιΙιεΙι ππι Βι·γι.Ιιειιιε πιπΙι.ΙΙοι·ιιιε ρεΙιιιιππεΙτ ΙιεΙιεπ πιει;;
ππΙιει Ιιεππεπ, Με επε πει· ΙΛι.ει·ει.πι· ΙιεΙιειππι, εποε θεΙειιΙι
επεετιεπεπ νοι·Ιωπιιπειι. ΚΙιπιεεΙι Με Ρεπεπι.ιπ, ιιιιεΙι πει·
ΘεΙΙΙΙπει·ιιππ πει· Γι·ππ Πι·. ΟπΙπποννπ, πει ιΙιι·ειπ ει·ειεπ
πιω-πι Με ΙπιππΙιοερΙιεΙ ε” ΗΜ ειπεε Ρπηιπτε ιΙιειιιπειΙεπ.
Ι)ιιιιι Ιιει.πιπεππ Με ί)ιιεεΙεεΙΙΙιει·-νετειι'ι.ππε.

εΙεςεπ. νοιιι 28. .Μπι

1282.Ηιι.2ιιιι€ ε.ιιι 8
. Με” 1899.

Αεειιι πτΙι ιππ εειιιεπ ε.π,ε;εΙιπππιιμειινοι·ιτε.<.>;:«ΠεΙιετ
ΡΙιοερΙιε.τπι·Ιε πππ ΙΙιι·ε-Ππτει·εεΙιεΙπιιπε νοιιΖπετεππειι,πιιιπεπεπειενει·ινεεπεεΙι:ννει·πειι
Ιιϋιιιιιιε».

Ι

ΝεεΙι Ιειιι·Ζει·Βει·ιιεΙιειεΙιιιςππε· πει· εΙπεεΙιΙπειεεπ Ειτει·ιιιιιι·.
Με πππι πωπω· ειιτϋεΙει·ειεΙιτ εΙε Ιπ Με ειπεε ΗΣΙΙΙιε πιιεει·εε
.Τε.Ιιι·Ιιπππει·ιεΜε ιιι Μεεει· Με πιει: πιιεεεΙιΙιεεεΙιεΙι νοπ ΒιιΒ
ΙΕππει·π εερΙΙεπι ιινοι·πεπ πι (Ρ τοπ ε, Βεπεε .Τοπεε.

Ο ο Ι π Ι π ιι , ΙΙΙ ι· π , Η ειπε )·ι εππιεπι εἱεΙι νοι·τι·ειι.ζεππει·ιιπ
ΙΙεεεΙΙεΙι πεε Ινεεειιε πει·Κι·επΙιΙιεικ ‹ΙεΙιἱπ πιιε. π:ιεε πιεΙιι. Με
ποεΙι ι.ι·εΙε,ε·ειιιΙιεΙιΙιεΙιεπρτετ ινἱι·‹Ι, ειπε νει·ιπεΙιι·ιε ΑιιεεεΙιεΙ
πππι; πει· ΡΙιοερΙιοι·επιιι·ε. επιιπει·π πιιι· πεπ εεΙιοιι νει· πει·
Βιιιιεειεπ πεε Ηπι·πεε εεεεΙιεΙιεπε επει· πιιι·ι·Ιι Ιπι·ινιιι·πιππιι,·
πωπω Ιιει·ΙιεΜιιΙ'ΙΙΙιι·ειιπε ΙΙει·ιιιιεΙ“ιιΙΙεπ πει· ΠεπρΙιοειιΙιε.ιε ειπε
ΙΙιι·ει· Ιιϋειιππ· Με ΡΙιοερΙιεεπιιε εΙιει·ειΙιιει·ιεΙι·ι, ννεΙεΙιε πω».
ινεπει·Ιιιπ Με ειπειι Ιιι·ε.ιιΙιΙιιιιιειι Ζιιειπππ ΙιεπείεΙιπετ. πει· ειεΙι
ιιεΙΙεπ ειιπει·ειι, ερει.ιει· επ Ιιεερι·εεΙιεππεπ 8ι·ιπριοπιεπ, πω.
Ιιιιππεἱεπτ, πεεε πει· Ηπι·π ι·ει.ιεΙιπεεεΙΒ· οπετ 2ειι.ινειεε ππι·εΙι
ΒεπιιΙιεερΙιε.τε εει.ι·πΙπ πεπ Κ6ι·ρει· νει·Ιειεεε. Πει· θι·τιπ πει·
'Ι'ι·πιιιιπε· Ιιεππ πεεει ειπ εεΙιι·°νει·ε‹·ΙιΙεπεπει· εεΙπ. ΗΙπεπ·ΙιιΙιεΙι
πει· Πι·εεεΙιε πιεεει· Βι·εεΙιειπππε »ιιπά ειιππεΙιετ.Με ΑπεεΙιειιι
πω: ειιι·πεΙιεεννιεεειι. Με Ιιει·ιιΙιε Με Απί'ιι·ετεπ ρΙιοερΙιειιεοΙιει·
Ηπι·πιι·πΙιπιιε ειιιϊποΙι Με ειΙΙαιΙιεεΙιει· τεερ. πεπιι·εΙει· Βειιεειοτι
πεε Πι·ιιιε (Γιπ,<ι·ει·, .ΙεππιιεΙ, ΒΙοεΙι, πππ ιιι πειι·ιεεεπι
ΒΙππε εεΙΙιει θεπ ι.ε.πιι. ππι· πεππ επ πεπεπι Αι·Ιιειιεπ πΙιει·
επεεΙιεπ, ιιι πεπεπ πω. εἱπ ΠιπεεΙιιινιιιιε· επ ι·ιεΙιιι.<.:ει·ει·Βι·
Ι‹εππιιιιεε Ιιειιιει·ΙιΙι:ι.ι·πι:ιεΙιτ. 8 επ ε ι πει· (Ι88Βι πππ πιππειιι
πω. .Ιεπ ενν ε ΙΜ (189ΙΙ ΙιεΙιεπ Με ΑπεεΙιειιππε·, Με εεΙιιιπ
1843 νοπ Ρι·οπ τ ιπ ετοΙιειι ΖΙΙΒεπ επε;επεπιει: ινοι·πεπ ινει·.
νει·1ιεΙ'ι.πππ ννιεεειιεεΙιειΜιεΙι Ιιεε·ι·πιιπει.,Με ΑπεεΙιππππε πεπι
ΙιεΙι, πει.εεεε ειεε εει πει· ΡΙιοερΙιετπτΙε ιιἱεΙιι. πιπ νει·ιιιι·Ιιι·τε
ΡΙιεερΙιοι·επιιι·ε-ΑιιεεεΙιειπιιπε·. εοιιπει·ιι εΙιει· ππι ειπε νει·πιεΙιι·ιε
ΚπΙΙιπιιεεεΙιεΙπιιπ,ι.ςΙιεππεΙι. πππ πεεε Με ρΙιοερΙιε.ιιεεΙιε πι»
Ιιπιιιι· πεε Ηε.ι·πε εεισει·ιερει·ΙΙιιιε πε ειπει·ιιι. ινε επι πειιιΙιεΙιεε
ΠεΙιει·ςεινιεΙιι. πει· ρΙιεερΙιπιιεεΙιεπ Κ:-ιΙΙιεε.Ι2ε ΙΙΙιει· Με ε·ΙειεΙι
πειιιιπεπ Μπεπεειε.ειιΙ:ε νοι·Ιιε.ιιπεππι; πειεε εε Μεε επι” Με
Βιιειε, ιιΙεΙιτ ιιιιϊ Με θεπτε, πππ πππι· ερεειεΙΙ επί' Με νει·τΙιει
Ιιιιιιι· πει· ΒΜειι επ θιιπετεπ πεε ΚεΙΙιε ε.πΙιοιιιπιτ.
Νιι.εΙιπειιιΜε Επι” νοπ ω. ΙνεεΙιεεΙΙιε2ἰεΙιιιπ ειι ΖινΙεεΙιειι
επειεπ Με Ηειι·πε πππ ω! Μπε·ειιεπίιεε Ιιπι·ε ει·ΙΙΙιιιτ νι·οι·



Ο

Με, εο!ιι!‹ιειινοι·ιι·. ιιιω θι·ιιρροιι ι·οε μ. Βιοάιοτι άειι·
Ρ!ιοειιιιιιιιιι·ιε: -

ιι Εοιοιιιοειοι· θιε‹! ινοι·ειοιιιιιιιιι, νεο ει·ει ιιιιιο!ι Βι·ιιιι:οιι
άοε
!;!ει·ιιε

άιο ορε!ιειιειι‹ιε Τιιιιιιιιιε ιιιιι'τι·ιιι Ηιιιοιιιο Ρ!ιοερ!ιιι
ιιιι·ιε .-
Ή) ?Με ιιι άοιιοιι εε!ιοιι ιιοιιοιι ειοιε οάοτ' Μι !ιοι·ειιειιι!!οιι
“άειιΒι·άρ!ιοερ!ιειοιι ει!!οοιιιοιιιο $γιιιιιιοιιιο ιιοιιισιιεε!ιειι (Πιε· ι·ιιιιιοι·ε ε!ε!ι_Βο!ιοιιιι ιιιευ!ιοιι, νει· ε!!οιι Πιιιοοιι ι'ιοιιιιειιιο
Πιοιιοιι ιιιπ! ειιιιοι·ιιιε Βιιιιιιιιιοτιιιι;οιι!ιοιιιι Πι·ιιιιι·οιι.

ε_ιιιιο εε!ινοι·ειο Γοιιιι άετ ειιςειιι!ιο!ιειι ιγριεοιιοιι Ρ!ιοερ!ιει
ιιιι·ιο: ιιιιιι!ειιιιοΒειιιιιει·2ειι ινιι!ιι·οιιά άοε εο!ιι· !ιε.ιιιιεοιι Πτι·
ιιιι·ειιε, ιιιιι οιιι·ιιιε!ειι, !ιιιιιιις ειιιειι ιιιιι ιιγεροριιε‹·!ιειι Ειιεειιοι
ιιιιιι€ειι ι·οι·εεεε!!εο!ιειιοι. Βιο εε!ιινει·οιι ιιει·νοοοιι Βιεο!ιοι
ιιιιιιοοιι ειο!!οιι εο!ειιο Κι·ο.ιι!ιο :Ιου εο!ιννοι·ειειιΝοι·νοιι!ιι:ιιι!‹οιι
ιιιπ! Ηγειει·ιεει·ιι πι· Βοιιο, νοιι ιιοιιοιι ειο ειο!ι ιιιπ ιιι ιιι-ιιι
Βιιιιιο ιι·ειιιιειι !εεεοιι, ιιιι.εειιιιιιι πι· ΡΙιοερ!ιιιιιιιιο άιοιοιιιι;ι·ιι
κι·ιιιι!ιοιι ι·οοιιιιει. !ιοι ιιοιιοιι ά!ο!οεει.!ειι,ιιιιι·ο!ιιιειι ιιιεο!ιειιιιεε!ι

ι·ειΐ1οιιιιοιι
Ηιιι·ιι !ιει·νοι·ο·ει·ιιιοιιοιιδιϋτιιιι€οιι ιπι νοι·όοη;ιιιιιιιο

ειο ειι.
Βοι οιιιοιιι 'Γ!ιοι! εο!ο!ιοι·εο!ιννοι·οι·Ρ!ιοερ!ιοιιιι·ι!ιοι· !ιοπιιιιι οε
πι· Βιιιιιιιιο νοιι Ρ!ιοερΙιειειοιιιοιι, πιο ιιο.ιιιι οιιΚο!!ιριιοερ!ιιιι
Βι·ιισιιο! ιιιιι !ι!ιιιιιιιειιιΒο!ι!ειιιι ιιιιιει· Τειιοειιιειι ε.ιιςε!ιειι ιιιπ!
ι!ιε;ιιοειιεε!ιο ποιοι !ιοι·νοι.οοι·ιιΓειι νι·ει·‹ιειι !ιιιιιιιοιι. Μ ειιι
οπο: ιι!ιιι!ιο!ιοενοι!ιιι!ιοιι ιιιιειι ιιοι Βιεεοιιιιιιιιοτειι ιιοοιιεοιιιει"ω, άιο ειο!ι _ιι

ι

ιιι άειι·Βοι:ιε! ιι!ιοερ!ιο.ιιεε!ι ιιιει·ιιειιι·οιι. !)ιο
Αιιιιιιιιιοεο ιιιπ! άοε Ε'ο!ι!ειι ειιιι·!‹ει·οι·Β!ιιιιιιιεοιι »οι Ρ!ιοερ!ιε
ιιιι·ιιιει·ιι ιιιω-ι ιιιοιει πι· ι·ιο!ιιι;;οιι Πιιι€ιιοεε.
νοιι ‹ιει· Βιι.!ιτοι·ιιιι·ιε, άιο ειιιοιιι!ιο!ι ιιιπ· "εποε άοε
ειιιιιι!!ειιτιΜιιι!ιο!ιοιι Αιιεεε!ιοιιε Με Η:ιι·ιιε ιιιιι άετ Ρ!ιοερ!ιε
ιιιιιο ι·οι·ιιει·ιιεε!ι ννοι·ιιοιι!‹ϋιιιιιε, ιει κιιιΤει·ειιιιε!!άιιιειιοειιεε!ι
ιιιπ· π ειι€οιι, ιιιιεε πιει·!ιιι!‹ιει·ιο!!ε Ηιιι·ιι @οι ιιιιοοιιιρ!ιειι·ιοι·
ΒιιΜειιιιιιει ειιοιιεοαπο εειι·ιιιιι οιεοιιοιιιι, ο!ιοιιεο !ιει ιιιιι·ε!ι
ι'ιι!!οιιιιειιιΜε οριι!ιειι·ι Με ‹ιοι ρ!ιοερ!ιοιιεε!ιο.αεεε ει· ποι·
ιιιι θεεοιιεε.ι2 πιο !οΙ2ΙΗ°Θιι !ιοι ιιοε!ι εο !ιιιιι:ςειιι9ιε!ιοιι !ιειιι
θετιιιιιοιιιπ Βοιιοιι ειιι!ιοιι ιιιω, ιιιιεε άιο Τιιι!ιιιιιο· ιιιιι·ο!ι
Κοε!ιειι ιιιε!ιι νει·ιιιε!ιιι Μπι ιιιπ! ιιιιι·ε!ι Βιιιιιεπεειε "Με
εε!ιικιιιιιοι Πεε Α!!οε ιιι!ι ιιιιι· νοιι ιιοι·Βειιιοι·ιιιιιο ιιιι ειι·οιιο·
ειοιι Βιιιιιο, »νο άιο 'Γιιι!ιιιιιο; ειιεεε!ι!ιεεε!ιε!ι τιιιι·ο!ιΒιι!ιιοι·ιοιι
ίοε !ιιιιιιιο!ι ειο!ι !ιιετ ιιιιιιριειιε!ι!_ιε!ι ιιιιι ι!ειι Οο!ιιιιιοι!!ιιειειι
!ι5ιιιειἔ ιιιπ ιιιπ! ποιοι· !ιϋε!ιειοιιε ιιιι!ιιοειιοριεε!ι ειο!ι ιιεο!ι
ινοιεειι !ιιεει.
Νοειιιιοιιι ιιοι· Πιιι”οι·οιιιιιι!ι!ιιιΒιιοεοι!οι· Ρ!ιοεριιιιιιιι·ιο ειιιει
εειιε ιιιπ! ι!ει· Πι·ειιιιιιιε ιιιπ! θγειιιιε ειιι!οι·ει·εοιιε ειοι!ε.ο!ιι
ιιιιιι ιιιω ειιο!ι ιιει· ιιιο!ιι εο!ιειιειι Γε.!!ε νοιι Οοιιιειιιοιιε ιιει·
Ε!ιοερ!ιο.ιιιιιε ιιιιι _ιοιιοιι Κι·ιιιι!ι!ιοιιειι Βιινιι!ιιιιιιιο· ο·οεο!ιο!ιοιι."οι άιο ΡιοΒιιοεο Με οπο ιπι νιιιιιιι Βιιιιειιε, ο.!ειιιωπ νει!ιιιι
ιιιιιιιιι εοιιιρ!ειε.ιιιε!ιοι· ι·εο!ιι ιιιιΒιιιιοιις !ιοποιειιιιει.
Ζει Βο!ιιιιιιι!ιιιιο·ιι!ιει·οο!ιειιι!,!ιεερι·ιο!ιινοιιι·. άιο νει·εε!ιιε
σιοιιοιι.Βιιιιι·ειι,άιο !ιιοι· ιιι Αιιικοιιιιιιιιιι Βο!ιοιιιιιιοιι ειιιιι, ιιιιτι
8ιο!ιι ιιιω άετ Βοι·ειιιιι·ο νει· ειιιειι ειιιιοι·οιι ‹ιοιι νοι·πο. Βε
ιιι€ιιιιι οοτ [ΠΜ Μιά ιπι Α!!Βοιιιοιιιοιι νοοειειιι!ιεο!ιοι Κοει
«Με ιιιω ε,·οιοάοι,νοιι άειπ Οοειε!ιιεριιιιει πο. ιιιιεε Πεειιοειιι·
!ιοερ!ιοι.ε!ιιετ ιιιιοιιιι·ιοςειι,ινιι!ιι·οιιι! ιιι πιει· οιιιιιιιι!ιεε!ιοιιάιο
ιι!!ηι!ιοερ!ιειε ιιιι νοι·ιιοιςι·ιιιι‹ιο ειο!ιοιι. Β‹·!ι!ιεεειιο!ιΜιά
οιιιο εγειειιιιιιιεε!ιο. Με π ιιιϋο·Ιιο!ιει !ιο!ιοιιι θε1ι!ιοι· ειιι'ειοι
ι.ιειιιιο Πει.ι!ιεοιιιιοιιειιτ, Με άιο Βιιιι!ιοι·ιο εο!ε!ιει· (ιπι ειι·ειιιι;ο·
του Βιιιιιο <ιοε!ιιιιο!ιι!ιοι!ιιιιι·ει!Κιειι!ιοι·ινοεειιι!ιε!ι ιιοΓ6ι·ι!ειιιιι,
·ενει·ιιιοιιιριο!ι!οιι. ι

!Αιιιοι·οιοιιιι.)

Βιεειιεειοιι.
Κει·ιιιι:: Πιο Ριιιιοιιιοιι ιιιιι. Ρ!ιοεμ!ιιιιιιι·ιε ννοιιιιοιι ειο!ι
ιιιι άειι 'Ι'Ιιειερειιιοιι οιιιινοιιοι· :Με ΒΙιιεειι!ειιιοιιιιε οιιοι· Με
Νοι·ι·οιι!ιι·ειι!ιο; !ιειιιιο· !ιοι·ι·εο!ιιΜε Κι·ειι!ι!ιοιιε!ιι!ιι άετ Νειι- ·

ι·οεο νοι· (Νοιιτεει!ιοιιιο, Βγειοιιοι, ιιειιοιιοιι !ιοειο!ιι άιο Ηει·ιι
ι·ει·ιιιι‹ιοι·ιιιις. Ειιι ιι·ιιιιοι· Πιιιι, ι!ει· ειο!ι !ιιι! 8ε.ιιιοειιειιιε εο
τω: ιιιιι!ιο!!ι, ιει !ιοι Νοιιιεει!ιοιιιεε!ιειι θα π ιιιιιιοιι.
Αεειιιιιι!ι: Ι)ιι.ε Ριιιιιιι.ι·ε ιιι εο!ο!ιοιι Ρε!!ειι ιετ ιιι άειι·
Βο;ο! νοιι! άιο νει·ιιιιιιοι·ιιιι,ι; εεε Ηει·ιιοε, Με 8οοιιιιιιιιι·ο-
άιο ιιοι·ιϋεοιι Βιιιι·ιιιιοοιι; άειι· νοιιιιιιιοιιο Ηο.ι·ιι ι·ιιι'ι Βειπιιο·
ιιιπ! ειιιειι άιο Ιοοε!ειι Βοεο!ιιιοιιιοιι !ιοι·νοι·; ι!ιοεο ειιιιι ιιιοιει
εε!ιοιι νοι!ιιιιιιιειι, ιιοο!ι ο!ιο εε πι· πιο" νοιι θοιιοι·ειιιοιιιοιι
ιιι ω· Β!εεο εο!ιοιιιιιιειιω. ΙΒε πιο ποι· ιιιιο!ι Γιι!!ο Βο!ιοιι,
ιιι ιιειιειι ι!ιο Νειιιιιιεορι·ιιιιιιι·, άιο :ιι·ιινοι·ειι‹ιοι·ιιιιιι·πω· εο
4:τιιιιιιι.ι·ιει. Πειιοε!ι ινιιι·οιι ε!εο άιο Ε'ιι1!οιιι πιο! Κιιιοςοι·ιοιιπ εε!ιοιιιοιι.
Ηιιεε ιι ιει ιιοιιοι;.ει, άιο ιιοι·ν6εοιι Βι·εο!ιοιιιιιιιιιοιι !›οι άειι·
Ρ!ιοερ!ιιιιιιι·ιε άειπ Βοιοιιι!οιι εοιι·ιεεοι· Βιι!ιειιιιι2οιιιιιι Κοι
ρει·, ιιιω άιιιε!ι Αιιιοιιιτοκιαιιιοιι π οι·ιι!ιιι·ειι ιιιιιι Ποιοι
ειιιειι άειπ νοι·!ιε!ιοιι άετ ιιοι·ιιιε!οιιΉει·ιιιιοειειιοι!ιοι!ο !ιοι ιιει·
Ριιοερ!ιοιιιιιο.

Α ε ειιι ιιι!ι: Πει· Ποτε »Με !ιοι ιιοι· Ρ!ιοερ!ιιιιιιιιο εοιιει
ιιιιι·ο!ιειιε ιιιειιιε Βιιι!ιοιι!ιο!ιοε πω! Ο!ιο.ι·ε!‹ιοι·ιειιεε!ιεειιι Μπι;
ιιιιί Με `ει!ιιι!ιιιιεε άειι· ιιοι·ιιιε.!οιι Ηει·ιι!ιοειιιιιιιι!ιει!ο. ινειε
Με Αιιει”ο.!!ειιάοι· Ρ!ιοερ!ιιιιο ειι!ειιΒι, ε0 ιει εε ιιιο!ιι ιι.!!οιιι
άιιι·ο!ιΜε ι·οιε!ι!ιο!ιονοι·ιιιιιιιιειιεειιι ‹!οι·εο!!›οιι!ιειιιιιοι. Βει
ιιιιιιι‹ι!ιειιε!ιιοιιιεο!ιειι Κιιιιιι!ιειιοιι ιιιιι!οιι ειε!ι ι·ειο!ι!ιο!ιΒιά . ιιιιιιιιι πετάει.

οι

ρ!ιοεριιοι.οιιιι Ηοιιι,·ο!ιιιο ιιιιεε ειο ιιιιειιιΙ!οιι, εο!ειιο;οάιοΠοιε
οι·8:ι.ιιοεο!ιιει ιι0ι·ιιιε! ειιιτι. -. Ή
Ροιο ιεειι ι'ι·ιι,9,·ι.σε νοι·ιι·. !ιοι Ρ!ιοερ!ιοιιιι·ιε ειπε ιιιω;
νοι·ιιιοιιιιιιιο· εεε Ιιιιιιοε.ιιε Βειιιιιιιειι !ιιι!ιο.

Α ε ειιι ιι ιιι !ιοιιιι ιιιιε!ι εειιιοιι Ει·ι'ιι!ιι·ιιιιοοιιιιιω ιιεειιιιι
οοιι, ι!εεε άοε Ιιιιιιι·ειι ιιο!ιοι ι·οοο!ιιιιιεειι.=ιοιΙει· μι· οοιιειειιι
νοι·ιιιο!ιι·ιννιιι·ο: ιιιιεεεειι ιιιιιιο ιιιιιιι ο·οιιιιιο ιιι Ρειοιειιιιτιι
:ιιιπ εοιιει τοο!ιι !ιιιιιΙιε νοι·ιιιοιιιιοιι Ιιιιιιειιιιςο!ιο!ι άοε Ηο.ι·ιιε,
νοιι! ιιιιο!ιιο άειι· ι·οιε!ι!ιο!ιειι Γ!οιεε!ιιιιι!ιιιιιιο· άοε Ρειοιε
!ιιιι·,=.ιοι·ε. ι .

Απ! οιιιε Αιιι'ι·ιιιςοΚει·ιιιι.ς'ε , Ιιειιοιΐοιιιι άοε νοι·ιιοιιιιιιοιι
άειι·«Βε!ιιοι·ιιιι·ιο», ιιοιιιοι·!ιιΑ., άπο ιιι άειι· Ποιιιιιιιοιι άιεεεε
Βεις·ι·ιΠοειιοο!ι νιο! !!ιι!ι!ειι·ιιοιι!ιει·ι·εο!ιο.Με οιοοιιι!ιο!ιο ι·οιιιοΔ
Βιικιει·ιιιι·ιο Μιά. Με εε εο!ιοιιιι, !ιο.ιιριειιο!ι!ιο1ιιιιιι·ε!ιιιιο Διι
ινεεοιι!ιοιι άοε Βε!‹ιε·ι·ιιιιιι ωιι ιιιι Ηιιιιι »πιει ιιιιά Με”
ειο!ι ιιιιι·οι·ιι.ιι‹ιειι ιιιιοι· .!ιι!ιι·ε ιιιιιπειο!ιοιι. Πει· !ιο!ιιοιιιιτιεο!ιο
Ηιιι·ιι ννιιιι ινοιιοι· ιιιιι·ε!ι Βιι.ιιι·ειι ιιοο!ι ιιιιι·ε!ι Α!!ιε!ιειι,- ιιοοιι
ειιιειι οποιο Αο·οιιιιοιι οάοτ !ειι;ιοι·οε Βιο!ιοιι ιιι εειιιοιιι Απο·
εε!ιειι νοι·ιιιικ!οιι. Βιο Βιιιιι.ειιιιι·ιο !ιειιιι ιιιιιιοι;ι·οιι2ι !ιιιιο·οΜ·
ειο!ιειι, ο!ιιιο !ιι·ιιιι!ι!ιιιιιοΒιιιι·ιιιιιιοιιπ νοι·ιιι·ειιο!ιοιι; εο!εις·οιιι
Με ι‹ιιιιιι ειο νοι·ειι!ιιεειιιιι; π !ιγιιοο!ιοιιιιι·ιε‹·!ιοιινοιειιιιι
ιιιιιιιοειι Βο!ιοιι. Μειιειιιιιιι! εειιινιιιάει ιιιοεε Βε!ιιοι·ιιιι·ιε ιιιιο!ι
_ιο!ιι·ε!ιιιιο·οι·Πιιιιει· νοιι εε!ιιει νι·ιοιιοι·;ι!εςοο·ειι ιει άιο Τ!ιο
ι·ειριο,εοιινο!ι!άιο ιι!!ειοιιιοιιιο.πιο άιο !οειι!ο, !ιιετ ιιιε!ιι εειιιο
ννιι·Κιιιι€ε!οε. ι =

Ρε ιει·εοιι ιιιπ ‹ιιο Βοεοιο!ιιιιιιιΒ·«Βιι!ιιοιιιιι·ιο» ιιι νεοι;
ειιιι·οι'ιοιιιι,ννοι! εε Με !ιοι ιιιοεοιιι Ζιιειιιιιτ!ε νοιι! ιιιε!ιι ιιιιι
Αιιεεε!ιειιιιιιιο· νοιι Βιι!ιτειιοιι άιιι·ε!ι άιο Νιειοιι !ιιιιιτ!ε!ι.

'

Αεειιιιιι!ι !ιοι.!ι!ειπιοι·εε ιιοε!ι ιιιε!ιι Πιτ ειιεςοεε!ι!οεεοει,
ιιιι'εε ει· ιιιιιιιο!ιο Βιι!ιιοι·ιοιι _ιοιει απ! ειε!ιει ιιεο!ιεοννιεεοιι
ει, εποε ειο (Πο Νιειειι ιιιιεειι·ειι ιιιι‹ι πι' ι!ιοεειιι Ψο,<ιεΜε
άειπ Κιιι·ροι· ειιεε;εεειιιειιοιι ννοιάοιι !‹ϋιιιιειι: ιιιειιο!ιο Βι·ιιιιιιι
!ιιιιιιι·ειιι!ει· Ηιι.ιιιιι·ε8ο ιιιιο!ι Ιιιιιιιειιπ. ε. Β. πιο ειιι εο!ο!ιο
ννοιεο π οι·ιι!ε.ι·οιι. ο ο · ο

ι
Ιιι Βοιι·ειι'ο" 1›ιιιι ιιιι‹ι 'Πιοιιιιιιο άετ Ρ!ιοερ!ιειιιι·!ο !ιοιιιοι·Βι
Α. ιιοο!ι ειιιΑιιιι·ιιοοιι νοιι Ροιοι·εοιι ιιιπ! νν!ειιιιιιιι·οιιν,
ι!ιιεε οι· ειιιειι εοιιειιιιιιοιι Βιιιιιιιεε άοε θοιιιιεεεε ιοειι. Απο·
εειι!ιιεεοε ι·ο!ιοιι θοιιιιιεεε πι' άειι Ρ!ιοερ!ιο.ιεε!ιο!ι ιιιο!ιι Με·
ειιιιιι.>ιοιιεειιιο, ιιιιιι ιιιιεε οι· ειιιειι νοιι άειι· Πιιι·ι·οιο!ιιιιιεςοοτ
Μει;ιιεειε εειιιο Βιι·ι”ο!,<ιοεεεο!ιοιι ω. Αιιι ιιιοιειειι !οιειοιε
Με Βοι·ειι.ιιι·ο. ο ι

νν!ιιιι ι ιιι ι ι·ο ιν εο!ι!ιεεει !ιιοι·:ιιι οιιιι;ςοΒοιιιοι!ιιιιιι;οιι ει”
άιο νοι·εο!ιιοάοιι!ιειι άετ ινιι!ιιιιιο·εινοιεο άετ Βιιιιι·ειι ιπι θηρ
ιιιοιιιιιε ιιιι νοι·ε!ειο!ι π ι!ιιοιιι νοι·!ιιι!ιοιι !ιοιιιι ε!ιοιιιιεε!ιοιι
Βιιρει·ιιιιειιι. 8ο οι·ιι·οιεο ειε!ι ιιι6ις!ιε!ιειο·οιεο άιε εο!ινσεο!ιο
Βοιειιιιιο ιιιι 0ι·οιιιιιειιιιιε ειιι.ι·ιιοι·ε!ε Με ιιιιάοι·οιι, ε!οιο!ινιτιο
ε. Β. άιο Κο!ι!οιιειιιιι·ε ειιιι!ιοι· Με άιο Βο.!εειιιιι·ο(Β'ιειινει·ιιοιι
άοι· ΠΟ! ιιιι Μιιιιοιι Η

Κει·ιιιο· ιιοειιιιιο·ι άιο οιιοι·οιεοιιο ιιιιτι !ιοι!εο.ιιιο ινιι!ιιιιιιι
ι!οι· Βοτειιιιι·ε !ιει ιιιιιιιε!ιοιι Ηιιι·ιι!οιι:Ιοιι. · -

Πιι·οειοι·: Πι. Ψ. Κει·ιιιι.ι.
θεει·οιιιι: Πι. Ε. Β!εεειΒ·.

οΥοι·ιιιιεειιιεε.

- Ι)ει !ιιετ άετ ιιιι!ιιιιτ-ιιιοάιοιιιιεε!ιειι Αειισιοιιιιοποι. Πι.

Ρ ιιετι!ι ιι ιιιι !ιιι.ι ε!ε!ι ιιιε ειιιι!ιε!ιο Βιιεε!ε.ιιιι ιιοε;οιιοιι ιιιπ!
ιει ινιι!ιι·οιιιιεειιιοι· Αιινι·οεοιι!ιειι άοε Ριοι'οεεοτ οιιιει·ιιιιε Ετ

Ι ιν ει ιι ο νν ε !ιι ιιιιι άετ Βιο!!ι·οι·ιι·ειιιιι8· ιιοιι·ειιι νιοι·ι!ειι.8ειιιε.
Ε`ιιιιοιιοιιειιΜε Ριιιειιιοιιι άοε Ηεάιειιιε!ι·ιιι!ιεε ειιιιι άειπ θεοι·
Μι!ιιει·-Μεάιοιιιιι!ιιιειιοοιοι· ι!οι· ?Ιοπο Πι. Κιι‹ι ι·ιιι ιιιιοιιιιιιε
ιιεο!ι ιιιιοτιι·ει.;ειιινοι·ιιοιι. ηΜ Αιιι Ε!

.

διιιιι !ιο;;ιιιο· ι!οι·8ιειιιο.ι·ει νοιι Κει·:ιεειι!ιει· (θοιιν.
Ί'ιιιιιιοιι) Πι. Ι. Κ!ειιι εοιιι 85_ιιι!ιι·ιοοε Αιιιιειιι!ι!
Μ. ιι ιιι. Πει· διι!ιι!ειι· !ιε.ι άιο νειιιιι ρι·εειιοειιιιι νοι· 46 ιιο!ιιοιι

ιι
ι

Μιιιιο!ιειι οι!οιιο·ι, ιι·οι·ειιιι'ει· ιιι·ιι!ιι·οιιάάοε Κι·ιιιι!ιι·ιεοιοενοιι
Βιι‹Ιο 1854Με Μιιιο 1858 Με Οι·‹!ιιιιιιοι· ιπι Ιξει·ο.εειιιιιιι·'εο!ιοιι
ιιιιιιιιι-ιοεριωι Πιιιιιιι·ιο. Νε.ο!ιΒι·!ειιιιιιιιιι άοε Αι·ει,ιιι·ει!οε ιιι
θιιιιι!ιονν ι. .Ι. 1857 νει· οι· ιι·οιριιιοιιοιι·οιιιιει·Αιιι ιιι Κοινω
ειι!ιει·, Με οι· 1884 Με Βιιι.άιοι·ει ιιι άετ εειιιιιιιιιειι Βιιιιιι ειι
εειο!!ι ννιιιιιο. Με Απ: Με Με !ιΙοιιεο!ι €οιιιεεει Όι.
!ειιι ε!!;;ειιιοιιιο Αο!ιιιιιιο· ιιιιιι Ποιο, ινοιιιι· ιιιιο!ι άιο Τ!ιιιι
ειιο!ιοεριιο!ιι, άειπ οι· εοιι άειπ .Το!ιιε 1880 ιιιιιιιοι· ινιοι!ει·πιο
Βιιιιιι!ιιιιιρι ιι·οινιι!ι!ι ιν_ιιι·‹ιο. Ι!ιιιι νοι·ιιε.ιι!‹ι άιο θιε‹!ι άειι
ιιοιιοιι Βο!ι!εε!ιι!ιοι, άιο Ρ!οιεε!ι!ιο!!οιι ιιιιι Ειε!ιεΙ!οι·ιι. άειι νω
εει·ιι!ιοι· ιι. εε!. ιιι. Πει οιιι ιι!ειιιοιιιιοε Αιιάειι!ιοιι ειι εειιιο
ιιιιιε!ιιιιιςοιιάο 'Γ!ιιιιιο!ιοιι ιιι Κει·ε.εειιιιιιι·π ετιιιοιι. Μι!! οιιι
Νεο!ιιιιει! πο? τ!οιι Νιιιιιειι ‹!εε .Τιι!ιι !ειι·ε ο;εςι·ιιιι
ω: ινοιτιοιι, τει ννο!ε!ιεε !ιει·οιιε π!ι!ι·οιε!ιο ιι·ειινι!!ιο;ο δρου
ιιοιι Βοειι.ιιιιιιο!ιιιιω. (Κιιιιι. - Νικ!- Πει ιιο!ιιιιιιιιο ΟυιιιΙιιι!ιιιοΙοἔε Ρι·οι`. Πι. Β ιιιιιιεο!ι ιιι
Βοιιιι οι πιο Ε!!ιι·οιιιιιιι !ιε‹ιο άετ ιι!ιγει!ιε!ιεε!ι
ιιιοι!ιοιιιιεο!ιειι (ιιεεε !εο!ιπιι ιιι Βι·Ιιιιιο·ειι οι·

(Α!!ἔ. ιιιοιι. Ο.-Ζιε.!
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- Βι·αιιααι: Πει· 11"α1ιι·11ι1ααρεετοι·αεα 8ι. Ρετει·α1ιαι·);ει·
θεανει·αειαεα1:α,Βταιι.ι.αι·ιι.τ1ιΟι. 1ιε1› εαε ν - ααια 111ιει·εα
Β'α1)ι·11ι1ααρεεωι·αεααε11ιεαθοανει·ιιειαεαια; αει· _111αα·ει·εθι·α1
ιιιιι.ει·αεα θααε1ιον1ιοαριια1α,$ιαεται·ει:1ιΠι·. .Το Με 11εε -
αααι 1411.ει·εαΟι·α1αειοι·αεεεε15εα 11οαρ1ι.α1α.
-- νει·αιοι·1ιειι: 1) Δια 18. .Μαι 1α 8ι. Ρει.ει·α1ιαι·εαει·
0ι·α1αα.ιοι·αεα 1ι1εα1ι;εαατ11α11αε1ιεαΠει·1εα-Μαα·αε1εαεα-Πορ1
Με θ. 1. Αι·αααιααα1ιον 1ια 54. Ι.εαειια_1ε1ιτε.Με εναι.
11ε1ιεΡι·ιι.ιι1α111ιιεΑ. αε1τ1893ααα. - 2) Ια Βεαοια αει· αοι··
11χε1ιε11ε1›ιεΜαι. .1ο1ιααα Ι.εαααενα1ιι 1ια Α1ι.ει· νεα
70 αε.1ιι·ειι. Βενοι· ει· 111εα1ειααιιια1ι·αεναι· ει· 11ε1ιι·ει·αει·
Παα1ιεαιαι11ιαιε 11α1ι11α'αε1ιεαθνιαααα1αια. -- Β) 1αι '1'εαι1ιαν
αε1ιεαΚι·ε1αεαει· 11ιιαααε1ιαΓιααι·αι.Γ. 117.Β α ι·αε 1ιε ν 1ια88.
1αε1ιεαα_1α1ιι·εαια

Α1ιαοια1αα1ινια1ιαα.
111ι·Με ν111ιι·εαααει· ααα

Βα Ζεα. αε1αει·11ι·αι11ο1ιεαΤ αι1ις1ιε1τ(15 .1αιιι·ε) ειιι 1.ιιαα
αε1ια11.α1ιι·αα1ιεα1ιαααε1ιαΚιι·ι:1ιαοι·( Βοααει·1 );ενιι·1α. ααα α1ε
1αε1ιεαει αοι·ι1ςεα Βεν011ιει·αα,ε·α1ε1ιει·νοιαεα. - 4) Ααι 12.
αιια1 α. δε. αει· 01:ει·ει·αιαει· Βει·11αει·αι.11.αι1αε1ιεαΑααι.ιι1τ110·
Βρ11ερι11ιει·1α Β1εααοι·ϊ αει Βει·11α 1)ι·. Ρε α1 17οαε18ιε
αααἔ,

νε1ε1ιει·11111'αεια θε1ι1εταει· Ραγε1ιιαι.ι·1εα.αε1ιιαε1ιι·
Μαι 1ιει·αι·1αο1ι1ιει·νοι·Εετιειεαει. - 5) 1αΒι·ει.αααο1ια·ε1ι;αει·
Πο1°ε.ι·αιθεα. 14εα1ειαα1ι·αι1ι1)ι·. Ο τ.ε ο Ο 11α τ1ιει· 1α 1ιο1ιειιι
Α1ι.ει. Βει·ε1ιανει· 4 .1ε.1ιι·εα1ιε81ας ει· αε1αΠαα.1ιι·1αεαΒοο
1.αι_)α1ι1111αια.- 0) Αια 18..1αα1α.9ι.. 1α 1ιοααοα αει· 11ει·α1ιιαιε
ειι811αε1ιεθνα111ιο1ο,ε,ιε1.αναοα-'1' αἱ τ 1ιιι55. 1.ε1ιειια1ε1ιι·ε.- 1)ει· ε.αααει·οι·αεαι.1ιε1ιεΡι·ει'εααοι·Με Βιι·εει.οι· ααα αναπ
α1αε1ιεαΙααιιιαια ια Βοαιοε1ι. Πι·. 11.Ρίε11'1'ει·, 1ατ εειιι
εταεα111ε1ιεα Ρι·οι'εααοι· ει·αιιααι νοταεα.
·- 1)ει· ναι· 2 .1α1ιιεανει·αιοι·1ιεαε01ιει·ιι.ι·αιω. 8ιααι1ιοαρι
τα1α1α Βα1ιιι (Ροαο11εα)1)ι·. αα11ιια Κ0αιεαίεατ αει;
αε1α11ιαια·ε1ι0ι·1αεαΗατε1ιεαπιιι αεια ν7ο1ιαεεεαιιαε αεια 111
α1αιει·1αιααει· νο11ιααιιί1ι1ε.ιιια,ααα Βι·21ε1ιααι;αινεε1ιεατεαια
ιαεαι.αι·1αε1ινε1°111ιιο111.[Με 111α1αι.ει·ιαιαν1ι·α αιι1'α1εαειιι1101'
ε1ιεα ε1αε τεε1ια1αε1ιεΒε1ια1ε. α1ε αεα Ναιαεα .1. _Κϋ α18·α
Με ι; 'α αι·ειςεααο11,ει·ι·1ε1ιιεα. (Πι·. Κ 0 α 1ε·α1'εατ. εε1:11ι
α; ααα 1ίαι·1ααα. ναι· ε1α ε1ιεαια11ιςει·.111αΒει·ω· Πειραιει·
0α1νει·αι(Μ, ιια νε1ε1ιει·ει· νοα 1850-1801 Μεα1εια αιαα1ι·ιε.)- Πι·. 1)ειιιαα1ι1α αι αα αει· Βρ11.2εε1αει· Βιιρεα1ι1οα
παι· 1αι·1”οι·αε1ιααα· αει· Ρεαι. ια αει· 111οααο1ει
α α α 11ε.α α α1ια ι·εἰ αεαε1ε81ι·τνοιαεα.- νεα αειιι 1ειαιεα θοαα·ι·εεε ι·ιιαα1αο1ιει·Αει·αιε 1α Καααα
ναι·αεα, ν1ε να· αε1αει·Ζεα: 1ιει·ιε1ιτειεα.7000 1151., α1ε ααιει·
ααα 0οα,ει·εαααι1ι.811εαει·α,εεεαιααιε1τ ναι·ειι, ε1αεαι Οοιιι1ιε
α1ιει·εε1ιεα,1ιε1ιαι'ανει·αοι·α·αιιΕ,·αει· νεα Ηαα8ει·ααο1.1ι Με
Β 1αειιι1εαΗε1ιαςεαιιε1ιτειι αι1ι. ε.ι·αι.11ε1ιει·1·1111'εααα Ι.ε1ιεαα
τ.ιεΙα. Νεαει·α1α,α·α1ια.ι, Με αειιι ι117ι·.ιιταε1ι»αι1τ.);ει.1ιε11τ
ν1ι·α, α1εΟ1ιαι·1ιον·αε1ιειιιεα1ε1ιι1εο1ιεθεαε11αε1ια.1'ι.,νε1ε1ιε αε
ι·ε1ια284 1151.αα αει· ο1:1Βεα8αιααιε 1ιε1ςεαι.εαει·τΜπα, αεια
ε1ιεαει·να1ιαι.εαΟοια1ιε νε11ει·ε524 11111.111σει·ααααι.,νε1ε1ιε α1ε
ααι·ε1ινει·ααεια1τιια,ε;ε1αεα9'εατεαπιιι Βεαιεα αει· Νοι.1ι1ε1
αεααεα ε1α);·εαοιιιιαοαΜε. - 101νε18εΒρεααεα ια αειιι νε1ι1
11ια1:18·εαΖνει:1ι α1ι.ιει ααα Οοιιιιιε καί ααα Ναιαεα αεα Ρι·οί.
Α. Θ. Βαν (Α. Γ. 1'ε) αα.ε1ιΚαααα ια αειιαεα.- Να.ε1ιαεα αεαεαι.εα αι.ει1αι1αε1ιεα1αι·1ιε1ιαα;εαΒοιωτια:
Με Ζα1ι1 αει· Β11ααεα 1ια ι·ααα1αε1ιεα Βε1ε1ιε
αιεςεα 200,000Με ε1ιειιαον1ε1 α1ε Ζα1ι1 αει· 'Γαα1›
ατα αι ιιιειι. νεα ααα ιιααεία1ιι· 50,000 1αι εε1ια1ρ111ε1ιιια·ειι
Α1ι.ει·αι.ε1ιεααεαΒ11ααειιαααεα ααι· 400-500 1α εαι.αρι·ει91ιεα
ααα Δααι.α1ιεα Πατει·ι·1ε1ιτ.νεα αεα ιιιιααει·)α1ιι·18εα'1'εα1ιαιαια
ιαεα ω.. 1000.- Ζαι· Ζε1τ.αει· ν7ε1ιε.αεαιε11ααε:α Ραι·1α 1ιιι .1ε1ιι·ε1900
αο11ε1ιι1αι.ει·αα1:1οιια1ει· Οοααιι·εαα ερεο1ε111111ι·
11ι·ε ι.11ε1ι ε δ!τα.α α ε “τα α·ε α αε.αε11ιαια1ιαε1ιε.11.εανει·αεα.
1)1εαει·0οαει·εαα ν1ι·α Και: νει· οααι·αιιε1ιαεια 1αΡαι·1αιιιειι.
11ααειιαεα1αιει·ιιαιιοαιι1εααιεα1εια1αε1ιεα0οαειεαα ι.ειςεα. Α1ε
Βειαι1ιαα);α-θεεεααταααε α1αα ΐο18·εααε 11'ι·α,ε;εαια Αααα1ε1ιι
αοιαιαεα: 1) ααα νει·1ια1τα1ααααα Αι·ατεα ειιι· θεαειααι11ιε11.
( πιει., θειαε1ααεα ειε.) Με αα αεα ε1ααε1αεαΡει·αοαεα (Ρε
τ.1εαι.εα,Δαο11ιε1ιει·,α1εαει·εα Ηε11εταοαε1, Και·ρ1'αεε1ιει·), 2)
ααα νει1ια1ια1ααια αααΟο11ε)ιεα( εοαιο1οαιε); Β) εειαε1ααιιιαε
1ατειιεεαεα (Πιιιει·αι11ιαιιαα·ανεαεαειο.). Ααιαε1αααεεα νοα
νοι·τι·αα·εαα1ααΜε εειιι 1. .1α.ιιαει·1900 εε αεα θεαει·ε1αεει·ε
ται·ααα Οι· ααιαε.τιοααεοιιι1ιεεΠι·. .Ϊ α 1εα 01ο νει·, Β.αε αε
Γαα1ιοαι·Β- οιααοα1ει·ε37, Ραι·ια, αα ι·1ε1ι1εα.Πει· 111η;11εαα
1ιε11.ι·α_ε,·Μ. ε.α1'15 Ε'ι·ειι.1'εαι8·εαετ.ει.- Ιιιι Ρει·ιαει· 1α111ιαι1ιοαριτε1να1-αε-0ιι·αεε1αταειιι 11111111”
ε.ι·αι.11γρρο1ντε 11ε.ι·ι·εν ε1αΠεα1ιιιια1 ει·ι·1ε1ιι.ετιιιειι·
αειι, ααα εναι· αε1ιεααεια Ι)εα1ιιιια.1αειιιεα 1'ειει·α, αεια αε
ι·111ιαιτεα(11ι1ι·αια·εαααα αει· Ζεα. Ναρο1εο α

' α.- 1)1εθεαε.αιιαιαε.1ι1 αει· 8ιαα1ι·εααειι ε.α αεα
αεαιαε1ιεα Παινει·αιιαιεα 1ιετι·11.8·ι.1ια 1αα1'εααεαΒε
αιεαι.ει·88.50811800ιιιε1ιι· α1ε 1ιιι νοι·1ι;εα .Τα1ιι·ε). ααι·ααιει·
7052 1αεα1ε1αει·ααα 1110Ρ1ιαι·ιαεεεαι.εα. Π1ε .1αι·1αιεα,Ρ1ι11ο
1οςεα ααα Μετ1ιειιιει11ιει·νε1αειι ν1εαει· ειαε αιει·1ιεΖααα1ιιιιε,
α1ε ενεαεε11αε1ιεα 'Ι'1ιεο1οεεα Με ααε1ι α1ε 1ι1εα1ι·1α ει·
ε1αε 1ααε;εε.αιε Α1ιαα1ιαιε ααα- Ζααι Βαιι νεα αεαεα Βεα1ι·1ια-1ι·ι·εα1ια.α
αει· α αιαα αεια 1αιιιιαιει·1αιιιαεα Ιααει·α νειιι Βε1ε1ιαι·ατ1ι
9 1111111οα ε ιι 1151. 1ιεν1111ρ,·ι.νοι·αεα, νε1ε1ιε1α 9 Βε.ιεα,

Δ

.ταε1αει· 141111εα1111ιι11ε1ι,ε.ααιςεια1ι1ινει·αεα εο11εα. Με
ει·ετεα αει·αι·11μεα1ι·ιεαε.αατα1ιειινει·αεα 1α Η ο α1:ε α , .Τε ·
1ιε.τει·1αοα1α.ν, Α αι.ι·α.ε1ιαα, '1'οιαα1ι ααα 1111”. ει·
1ιααι νει·αεα.- Με 1αοα1ιααει·1)αιιια αει αεαι Με α1ια.α ει· Ιαα! τε·
ι·1ο1ος1αε1ιεα 1ααι1ιατ ε1αε _1111ιι·11ε1ιε Βα1ινεα
ι1ο_ιι 1αι Βεαι·α1ιε νοα 8500 Β1)1.1ιιι νεα1α.αίε νεα ατε)
.Τα1ιι·εα1ιεν1111.<.ιι.. (Βααα1ι.11νεα.- 110.)·- Ρ ε α ι; νεα αει· Α11ει·1ιϋε1ιαιε1αεεαετατεα0οιαια1εα1οα
πι· νει1ιαιααρ; αει· 1α1ααε1ι1εραιιαα·αει· Ρεαι Μ; α1ε 8ι.εαι.
11εα1ιε.ι. ια Δι·ιι1)1εα1111·νοα αει· Ρεα1:1α1'1ειι·ι. ει·1ι111ι·ι.
νοι·αειι.

ΒΓ.- νεειιαα. Πα ν1ι·α νοιι αει· 11α.αααο1ιαι'ααει: Κιειαεα
Βα1α1ι(0οαν.81αι111ι·α1ι)ε1α Ανα: ειιι· 11ε1ιααα· ε1αεα
1)οι·1“1ι1·αα1ιεα1ιαααεα ιι·εααα1ι1:.θε1ιε.11.1200Β111._1111ιι··
11ο1ι.Μ). ε1αει·Ζα1αρ;ενοα 200 11.51.ιιαε1ι 1ε 5 .1α1ιι·εα,Με
α1ε Νοτια νεα 1800 1101.ει·ι·ε1ε1ιτν1ια. Ααι·εααε: «Βνιιαειιαα
9ειιοιια.ιιΥαρε.αα».- 1)1εθεαειαιαι.εα1ι1 αει· Κι·αα1ιεα1α ααα Ο1ν11
1ιοαα1τ111ει·α 81. Ρετει·α1ιιιι·ε·α 1ιεια·αεαια 5. .1αα1
α. α. 7519 (95νεα. α1α1α α. νοι·ν.), ααι·ααι.ει· 524 '1'να1ιαα-
(119νεα.), 0188γρ1ι111α-(82 νεα.), 70 Βε1ιαι·1α.ε1ι- (9 νεα.),
90 1)1ρ1ι11ιει·1ε- (9 ιαε1ιι·),97 1αααει·α- (9 αιε1ιι·) Με 49
Ροε1ιεα1ιι·ε.α1ιε- (10 νεα. α1αιιι αει· 17οι·ν.).
Αια 12. ααα1α. α. 1›ετι·α,ε·α1εΖα1ι1αει·Κι·εα1ιειι 7450 (09 νεα.
α1α1α αει· νοι·νοε1ιε.),ααιαατει· 511 '1'να1ιαα- (18νεα.), 004
Βνα1ιι11α -- (14 νεα.) 78 θε1ιαι·1αε1ι-- (2 ιαε1ιι·),94 Πιρα
τ1ιει·1ε- (4 ιιιε1ιι·),98111εαει·α-(1 αιε1ιι·)ααα 50 Ροε1ιεα1ιι·εα1ιε
(4 ιαε1ιι·)ε.1α1α αει· νεται.

Μοι·τε111:01:α-Βα11ετ1α Μ. Ρετει·ε1:αι·8α.

Πιι· α1ε Ψοε1ιε νοια 90. 111111Με 6. .1αα1 1899.

Ζα1ι1 ω· 8ιει·1ιεία11ε:
1) ααε1ι θεαε1ι1εε1ιτΜε Α1ι.ει·

1ιαθεααεα:00·Ξ·ΞΞ·ΞΞΞΞΞΞΞεέ,___,_ΆΗΠινω)·ει·εηων·εηωηα¦ομι.8ντααεαεεεεεεειε=>>··4:έα.εεεεεεε
011227708911705110111020025150418889121

2) αιι.ε1ιαεα Τοαεααιαεε1ιεα:- 'Γγρ1ι.εααατ1ι.0, '1'να1ι.α.5α.18,Ρεαι·1αι·εεαι·ι·εαα0. '1'να1ιαα
ο1ιαεΒεαϋιιιιιιιιαι.ςαει·11'οι·ια0,Ροι:1ιεα5, 1αααει·α22, Βε1ιαι·1αε1ι2,
1)1ρ1ιτ1ιει·1ε22, 0ι·οαρ 2, Κεαε1ι1ιαατεα5, 0ι·οαρ0αε 11ααςεα.
εαιαααααα 25,1αι·να1ρε1αα4. θιι·1ρρε7, 01ιο1ει·α αα1α.1.1εα0,
Βα1ιι· Ο, ρ1αειαιαε1ιεΜεα1α).ι·111α2, Αεατει· θε1εα1ιι·1ιεαιαε·
1.1αιιιαα0, Ρε.ι·οι.111αερ1αειιι1εα0. 111οτα1ιι·εα1ι1ιε1ι0, Αατ1ιι·α.: 0,

Ηναι·ορ1ιο1ι1ε1. Ραει·ρει·ε111εαει·0. Ρνα.ια1εΜε θεα1.1εε.εια1ε4,
'Ι'ιι1ιει·ειι1οαεω· 1.ααε;εα 89. 'Γααετεα1οαεε.ααει·ει·0ι·ις·ααε15,
Α11ιο1ιο11αιιιααααα Πε11ι·1αια1.ι·ειαεαα5, 11εαεαααε1ινεε1ιεααα

Δαι·ορ1ι1α1α1'εαι.ααι51, 11αι·ααιαιιααειι111α28, Κι·ιια1ι1ιε1ι.εαααα
νει·αα.ααααιαεααα1α50, Τοαεεε1ιοι·εαε 80.

9111·αιε 1Νοε1ιε νοια 0. Με 12. .1αα11899.

Ζε1ι1 ω· 81ιει·)›ε1:111ε:
1) αε.ε1ιθιεαε1ι1εε1ιι.Με Α1ι.ει·:
==ιεωωωι=ωωωἐἔ-ἴ·νννεεεεεεεεεεεεεε

--|έΘεσσαιΩΦΜεΞ 88ο να".
Μ·`ν·8°· 11·711 ι1ιιιΤ1=ῖ<=>εεεεεεεεε:εέ
8201252578 1175980 1272551151 5789052810?

2) αεε1ι αεα '1'οαεααι·ααε1ιεα:

αν α. ειιααα1ι.2, 'Ι
'

1
1
.

α1ια.18.1Γε1ιι·1ατεειιιιεαα 0
,

'1'νρ1ιαα
οααεἔεαϋιιιαιααις·αει· οι·ιιι 0

,

Ροε1ιεα 2
,

1Ιααει·α25,Βε1ιαι·1αε1ι12,

Ι)1ρ1ι11ιει·ιε12. 0ι·οαρ 0
,

Κειιε1ι1ιαατ.εα 2
,

0ι·οιιιι0αε 11ααΒεα
εαι.εααααα; 17, Πι· α1ιιε1α.α 9

,

θι·1ρρε 8
,

01ιοΙει·α εα1ε.τ.1εε

0
,

Β.α1ιι· Ο
,
Β 1αεια1αε ε 11αεα1α);111α1
,

Αεαι.ει· Θε1εα1ιι·1ιεα
ιαα.ι1αιαιια0 ει·οα1ι.1αερ1αεια1εα Ο

.

Βο1.21ιι·α.α1ι1ιε1ι2
,

Ααι1ιι·α.α Ο
,

Ηναι·ορ1ιο1)1ε 0
,

Ραει·ρει·εΙαεαει· 1
,

Ρνααι1ε ααα(Βεαιαεεεια1ε 7
,

'Ι'ααει·εα1οαεαει· 1.αα εα 01, '1'α1ιει·ειι1οαεεααει·ει· 0ι·ιιααε 9,
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ε!!!

!!!!π!οδο!ο!μπρο!!οπο Ζο!!ο!π Ρο!!! !ο!!181(οπ.οπο! δ!!Ρ!`οπο.-Ι)οπ πο!! Εοοο!! ο Η!!Π! !
! !ο οπο ο Βοποο!οπ!·Π!. οπο!!! οποιο!!

Μ· !"ΡΘ·
Αππο!ο!!πνο!πο!!Π58οοο!οποποπεο!!!!ο!Ο!!8!οπ!π!!!!!ο!οπεο!!πω!!.- πο!οππ!8.Ροοο!οππ!εο! οπο, Ροπο!-Ροπ1ποοο!!ο!ιο !!ο!!!οπ 8!!!οο!!
πωπω!!! πνο!πο!! οπο!! πο!!!πω” νοο 18 πω. πιο Βοποο !!οι!ο!!!!. !!!.ποποπ!!!ο!!!!ιο,!!!!ωω!! ποπ Ι!!ο!!πε νοο 2-3 Π!!!“

π
! ο! πο! _δ!. Ρο!ο!οππ!·Β. ο
.

(15.) πι!!!

· !!!!!π!!.: Π!. !οοπ. οπο!!! Οττο: Ποπο! ο!ποο Π!!! νοο ο!!!·οο!πο!!ο!οΒοπ1ο!!οποπτρο!!!ο!!!οπππο! οπο!οο !!πΐοπ·οο·ο οππ
πο! Οοο_!ποο!!νοπο! νο!!!ποποοοο! Π!ορ!!!·οο;!οοποπ Κο!!!!!ορ!”οπ.- Βο!ο!·πτο: Π!. Νοο!οποο !Βοποοννο!!ο!):Βοο!οπποο·οοεν!!
πο!!ο!!π!οοπ!!ποτ!οο ποπ !!πο.<.:οπτππο!οο!οπο.- Βποπο!·πποο!οοο ποπ Βοπο!οο!!!!οςοο: Ρ!ο!. Νοο!!ποοο!'π ΒροοιοΙΙο Ρο
!.πο!ο !ο πω! '1`!!ο!πο!ο.- Ε. Β!ο!·!οο!·: Πο! Κο!ρο!!!·ποιο!, πο!!!ο (!οποπ!ο!!!.οποπ Αο!νοππποε !π πο! θοππ!!ο!!!!!ο. -Βο.οπππο!!
πο! !οο!!οονο!·πο!·οοπο ποπ Ιί!·ο.οποοοποο·ο(!π 2 Βοοποο!. Ηο!οπποοοοποο νοο Π!. θ. Ι!!οπο, 1)!. .!!ιο.οποοο! Μ: (π. θ.
Μογο! ποιο! Μ!!!ν!!·!‹!!ο·; ν!ο!ο! !!'οο!!ο!!!.ο!!ο!.- .Τοπ!·ππο!!ποπ Βοπο.>Ηο!οοεονν.Εππππο!!!!!οπ !π Βο.!ο_!ονοίπ! 1894,189ο, 1898,
!!ο!οπποο8οποο νοο πο! Βοοποο!οο!ο!·!!οο·Π!! Βοπο!οπ ποπ π!ο Ηο!οοεο!ν!πο. - Απποπ,<; ·

ο!ο!ποποο (!οπο!!πο!!οϊο 2ο 1)οΒο!. -ῖ νο!!ο!πο!!οο -!!!3ττο!!τοτο-Βο!!οο!πβ!. Ρο!ο!πππ!,ο·π.
- Δοοο!ςοο.

ποπο! ο!οοο Η!! νοο οπ!οο!πο!!οο! 8ο!!!ο!ο!!!!!π!
οο!οοπ!οππ πο! οπο!οο !.π!!ννοοο ποπ πο! 0οο!ποο!!νο
πο! νο!ποοποοο!ο !!!πο!!!πο!οο ποπ Κο!!!!ω!!!οπ.

ν
1)!. ο!οπ. Β!π”πο!π Οτ!ο

!!! Πο!·ρο.τ.
(Νοο!! ο!οο!!! ν!!!ο!·οοο ο;ο!!!!!ιοο !ο πο! !οοπ!ο!ο!ποπο!!θοπο!!

πο!ο!!! πο!Πο!ροο !!!!Οοτοπο! 1898.)

(Βο!!!ποπ.)
!!ν!!π!οοπ οπο πο! !.ποπ, 'Ι'ππο!οπ1οπο, 8ο!ο!οο! ποπ
οπο!! οπο!! !!οπ!οο!!πο!!οο νο!!οτοποποο ποπ Βο!!!!π!!οο!

ρο!π π!ο ο!!!ο!ποποο Μο!οπ!οοπ!ΙπποΒοο !ο οπο!! Α!! ποπ
Αππ!!!ο!!ποε ποπ !!!!!! 2ο Θ!!ποπο !!οποοποο ρο!!!ο1οο!
ποποο Ρ!οοοπποπ πω!!! οπο! ννοο!οο! π!ο!!! νοο! πγ!ο!οο
!!!πο!!οο 'Γχρππ οπινο!ο!!οο, π!ππ π!ο 1)!ορπ!οο!οοο, !νο!ο!!ο
π:!π!οοπ ποπ ο!ππ!γοοο!οο 1.οποοπ πο Βτοοπο !!ο!ο!οοο,
πο!ο!! π!!οοΒο 8γ!π!οο!!!ο !!!!ο! ΡΜ!!! οπο!ο!!!ο!!π!!!. !Επ
οι ποπ ο!ο .νο!πο!τοο, πο!οποπ ο!οοο ο!οπΙ; πονν!οπ!!οοπ
π!!ῖο!οο!!ο!! π!οΒοοπ!!πο!!οο Ε'οο!ο! οπ8!οπ!. Βοοο ο!οο

!!
!

!!!!οο !!!!οο Τπο!!οο πγπ!!οο!!!πο!!ο Αο!οπο α!!! Μο!ο
π!οπ !π!: !οποο!!!!!ο πο!! Μο!!! πο ο!ννο.!!.οο, ν!!! Ε!!!τοπο

πποεπρ!οοοππο ποπ ΠΙοο!οποποο πο Αππο!π!οοοο, Νο!ποο

!!!!!!!!!ο. νο!οο8ο!πο,ο· ποπ νο!ποπ!ο!!ποο ποπ Κο!!!!!ορ!οπ
οο!π!!!! !!!!ποο. Απο!! !π! νο!π!ποπ!!οπ, ποππ !!ο Οοποο
ποτε πο! !οο.οοο!οποο Βπο!!π!!πποπ ο!οο! πο!ο!!π !!!! οο!

π!γοοπ1οπ !.οποο πγ!ο!οο!!!ποποο νο!!!Ιοπποο;, πο! πο! ν!!!
πω!! οπο!! !!!ο!!ιπ Αοπο!οπ εππ ο!οο ποο!!οο!!!ποπο νο!
ννο.ο!!πποπ ο!!νο!!οπ !!ϋι!οοο, π!ο! π!ο !οππο!οϊοοππ!.οο
ποπ !ο8ο!!οποπ!οο Μο!ο!!!ο.οίο!!ποο νο!!!ο!οο π!οπ. Βο!ππ!;

!ο 1θ'ο!!οο, π!ο πο π! !γρ!πο!!ο 8!!ο!οο!!!ο ποπ οποο.
!)!ορ!!!οο!οοπ ο!!οοο!ο, !!οποπ ν!!! οπο!!! !!!ο!οο Β!!ῖο!οο
οοο, π!ο πο!ο!! νο!1!π!οποἔ οπο! Υο!Ιοοοο!ποπ πο! π!ο
το!οο Μοο!π!!!οπο!!οο!!ο!, πο!ο!! !!ο!οοο!!οπππ!ποπ Νε!!ποο

οποο. π.. π. εο!!οοποο!ο!!οο!; π!οπ.
!!!οο Αππο!ι!!ο!οπτο!!ποος ποο.οπρι!πο!!οο !!ο!!!ο!! !οπο
!)!πο!!!οο!ποο, π!ο ο!οο!!! 'Γο!:ο!νο!ποπ!πππο πο! θ!ο!;!!π

ἔ!ο!οπ!!ο!π!οοο. Πο! νο!πο!!!πππ !!!!ο!ο! !!!ο! Μο!!! π!!ο!ο
π!ο νο!πο!ο Πο!ο!ο!πππ! ποπ π!ο πο!!!οπ 81!!ο!ο!!ροοο,

οπο πο!! Ρ!οοο!!ο!!οο πο! ο!οπ!

ποοπο!ο οπο!! π!ο Βοπο!πο!!ο Α!!8ο8οοπ ο!ο, πο ποππ π!ο

Βοπο!!ο!!οο σ!! πο! οπο!! πο!ο!! ο!οο οοπτ!ο.! οπο! !!!πτοο
πο!!!!ο!! ο:ο!οποπο ππο!!οπο!!οοπ !!!ο!!!ο Οοποποπ νο!π!!!
το!! !!!!π. Ρ!!!!ο π!οπο! Α”, πο! !!ο!οποο ω!! Αππο!!!!!!!ο
ο!οοπ οππ!! ποο ποπτοποοποο $το.8οο!!οοποπ.το!!ποπ πο!

Κοπ!!!οο! ο!οο πππο!!ο!οοοπ Βοπποπο Βο!!ο πο!ο!!, π!οπ
νοο 8οπ!π!!ο!^) Π!!! οοπο!π!οοπ νοο Βο!ποο
ο!οο!) ποποπ!!οποο ν!ο!ποο ποπ !ο!πτο!ο! ποππ νἱο!!ο!ο!!!
Μο!!! !!ε!ποο, ποππ ο! οπο!! πω! «π!ο π!πρ!!!οοΙ!ο!! οοο
Βοο!!.ο!ο ΑοΙο.Βο Π!! ποπ Ροοπο!οοο!» ποπ, πω! ποπ! οππ
ποππ πρ!!!ο! οππ πππο!!οοο!ο! Π!ποο!!ο οιπο 'Γο!ο.Ινο!
πο!!!πππο οο!!ο!ο!ποπ πο!ο ποππ».

Βρ!!οπο οπο !!ο Α!!Βο!οο!ποο π!ο $!!ο!οο!!!ο πο! Μο!ο
π!οπ πο! ποππ! πο!!οπ!ο!ο νο!πο!τοο ποπ @π!οπ Π!! ο!ο
Ζο!οποο οοοοοο!το!οο Π!πρ!ποΒπ, π!ο Απ!!οο!ο!!!ο ποποοοο
Ε!!! ποπ ο!ποπ ροο!!ο!οο!ποποο Ρ!οπποιοπ, πο !οι!ππ ο! ποπ
ποπο!!!!!!.!οοοποΠοιο!!! οπο!! πο!ο Π!πρ!πο8 ποπ ποτο!πο!!!
πο!!οπ, π!ο! προο!ο!! ποππ !οο!!!!π!!!οπ Ι)!ορπ!οο!οοπ οι!!
πω!!! Βο!!οπο Βο!!ππο!!ε!!ο!!ο!! πιοπποο, ποππ ποππ ποπ
.Το!!!ο Ιοοποο Ρο!ορπ!οππο!!!οοππ ποπ Κο!!!!!ορ!π !ο @ο!οο
οο!!!!;ο Ε!ο·οοποπ ο!ο!!!.

Ποπο! ποο Βο!ποπ ποπ π!ο νθ!!!!πο!!!!!οο πο! ΕΜΠ!!
πο!!!ο!!π!!ππ! !!οποο π!οπ !!ο 081129!! πο! προ!!!ο!!ο Η!ο
πο!ο!! !ο πο! Ι.!!ο!!!!π!. Επ !!οο! ποπ πο πο! !οο!π! ο!
πο!!!νο!τοο. σ!! π!ο νο!ποπ!ο!ο!!οο Ποπο!π!οπ!; !!ο Μηπ
εοπ1!ορ!πο!!οο Βοτο!!. Μ!! νο!!!οπο πο!ο!! π!ο!! πο!
Ρ!οοοππ !!ο Κο!!!!!οο!ο!οποοπο ο!! ποπ νο!οποππο!πο π!οπ
οπ π!ο Ερ!ἔ!ο!!!π, ποππ π!ο ίο!ποποπ $!!!!!!!!!!προο ποπ !π
!οτ2το! Ι!!ο!ο πο! ι!ο!`ο!οπ Τ!!ο!!ο ποπ Κο!!!!!οο!οπ, ννο!ο!!ο

ο!ο!!!!οο ν!ο!ποο. 1)ο! π!οπ πω!!! ο!ποπο!οπο ο!!!ο!!!!οοπο
Ρ!οοοππ πο! ο!ο!!! ο!!ο!ο ποπ Ε!!οο!; πο! ο!!!!!!!π!!οπ π!ο!!
!!ο!!ιπππ!!ποοποο νο!π!ο!!ποε πο! Βο!!!ο!π!!!ποτο, ω!!! π!ο!
οπο! ο!οο 1ίο!οοεο!πο8 ποπ Κο!!Ι!!ορΓο!οποοποπ Ηοοπ !π
Ηοππ εο!!!, ποοπο!ο οπ π!οπ π!ο! πω!! πο! ο!οπ!νο Βο
ποποποοπο!! !!!!!- Μποοπο οπο!! Βοοποποπο Βοπ!οοποοοο

Ψ).8ο!!!·ο!.οο!: νοι·1οπποποο πω!! π!ο Κ!οο!!!!ο!οοο ποπ
Κο!!!!!οο!”οπ.1892, π. 240.

-

!!
!

Ρ. Βο!·οο οο!!!!!: !π!ο Κο!!!!!οο!π!πο!!!πο!πο. Βοοπο!·
οππ!πο!! οι!!!πο!!!Α!·ο!!!ν Ε!!! !!!!.!γοοο!οο!ο. 4

.

Βοοπ 1
.



Μ!.

οιιτ νοτποοιιειιιιο οοοουου, Μο υιιιτιουιιιου Βοτυ ιττι Βο

ι·οιου ‹ιοι· νοτιιοτου Οοιτιτιιιεευτ ιυτου Αυιου8 υιτυιτιι.

8ο υοτιουιοι Ι.ουιιοι·οι") ιιυοι· οιυου Επι, πο Ποι
Που Μουτ Μο ιΜεοιτου, εοιπιοτιι Μο πουτου Βιιιυτιιιιρρου
νοτποουεου ποιου υιπι ειου οιυο νοτοτιοοτιιυο τιοε Κου!

ιιοριοε υοι·οιιευουιιιιοι ιιο.ι;ιο, Μο πεοτιιιιιου πιιι ιιοτ ΜτΙ.

εοΙιτοιιοτπιου νοττιιουιιιιο τιοτ ΒουιοιτιιυοΜ Μο Κοιιιιιορι

οιτιΒουιο Μπι ιιοτ Εριοιοιιιε οιυο 8οτιοιιοτο ΒοουοουιιιυΒ
άοι· νοτειιυΒο ιιτι Ιιιυοτοιι ιιοε Μπιτ:: Μουτ ιτιουτ ιιο
ετΜ;ιοιο. ιΝουιιΒιοιου ιου ο.ιιυουτυοτιαυτ, πεε Μοεο νοτ

ινιιοιιεΜιε τιιοιιτ τιου Αυερτυου οιιιοε τοΒιιιο.του τυοιτιυτο

τιοεοιι νοτεουιιιεεοε νοτΜουτ, εο ι:τοοο ιου πουιοετοιιε
ποιο ρτιυοιριοιιοε Βοτιουιτου, οιιιο ιιυιοτ που οοΒουοτιοιι

ΒοτιιυΒιιιιοου ειου ΜιιιιΜιιιου ουυΜιτιουτιο Βιο.ρυτοεττιο.

Μιτιιιιι8 εοιυει ιιιτ Μο ΓΜεοιιου Βιιυιττιιιρροτι υπ ωσπου
π Μιτου. Ποτ· Βοποιε Πιτ Μο Ζυιοεειοιτοιι Μοεοτ Αυ
ιιουιτιο πιτ·‹ι ιτοιιιου εο ιιιυΒο πι ειου πο.τιου ιοεεοτι,
Με οιυο ποιτοτο Βοουοουιιιιιο εντιιτυοιτιεουοι· νοτπο.ου

ειιιιυου ιπι $ιυυο ‹ιοτ Βιορυτοοιιιουυιιιιυυο ποιου .Ιουτο
. ιειυποτυ Ροτυρυιευερτοοοεεο τιοε Κοιιιιιοριοε Μο ΡτοΒο
οιιιεοιιοιιιοι.

Μ” υιιυ ‹ιου ΡοττιρυιΒιιε τυιιοοεοο τιοτ ο`τ›οτουΜπιτ.
ποΒο Με εοιουου υοιι·ιιιι, εο ειυ‹ι ΡΜιο, πο οε ειου Μιι
ΜιτοτυτουιιιιυΒ οοτ Ι.ιτιεουιοιυιυοιπ Ιιο.ιπιοιτ.ιτιι ΑιΙεοττιοι
ιιου τοουι. εοιιου, υοου εοΙι.οιιοτ ουοτ υιοιυι Μοεοτ Κτο.ιιιτ

υοιιερι·‹›οοεε νου Αυιοιιε Με π Βιιιιο πι Μο Βουιοιττι
ιιιιιιιο υοεουτιιυιτι, ουυο ουιποτιοτ Βο.υο, ιυοιΙποιεο
οιιοτ που πιιι· νοι·ιιυοτυουουτι πι' Μο Μπιτ ιιυοτ
ποοιιοτι. Πυιοι· 8 νου Τιιοει") ιυ Ηοττιυιττ·ο ουε ιιοτ
Ι.ιιοτοιιιιτ πευττιττιουοοειοιιιου υ'Μιοτι, τιοττι ειου ιιοτ

ιιυετιτιο Με θ. ιιιυποοεοιιι, οι υυτ οιτι οιυ2ιοοτ νοτ
ι.τοιου, τιοτ Αυερτυου επι οιυου Βουιοιιυυοιιιρουιριιιἔιιε
ιτυ οιι€οτου Βιυυο οτυουτ. ινοτιιοειοτιε Βιοιιυο ιου, πιο ιτυ
Βουιεοιιττιυτιυ'εουου°) Ε'οιιο, υιιτ τιοτι νου οιυοττι
Ροιιιρυιοιιε ιιοι· Βουιοιιυυιιιιιο ιττι πο.υτοτι Βιυυο ιιοε πω
ι:οε τοτιου π Μιτιου, πο οε ειου Με πιο Αυιουου τιοε
Ρο.ιιοτιτου ιυοιεο1ουιιου υιο υττι ΜιιΜιοοιιοτι τιοτΜπι οο
ιιοιυτιοιτΜι.. Βιοεο Ε"οτειοτιτυοιετ ο.υοτ ιο Μιοιι ουιιοτου
Ε'Μιου Μουτ οτιιιιιι., ιιουυ ουτποιιοι· ιετ Μο πω, πουιι
ειιιοιι ιιιιτ νοτιιυοτεουουτι υοιο.ιιου, πιο υοι ιιο.εοουο"),
ννοοιιοτ'"). 8ιοΠου"), 8ουτυιιιι, 5οττιου") υυτι
0ιιο, οιιοτ Μιοτ Μο π ιιυτοο Βοουειουιιιυ8εοοιι πιο
υοι ιιτι.υιι€τοι που 'Ι'υοει, ‹ιοτ "οι οιοττιιιου οιιΜοεο
ΡΜιο ιιι πιιι· 2 υο2π. 4 .ιουτοιι ιιυιοτ Αφου υο.ιιο, ιιιεει
πιο Αιιτιουτιιο τιοε Ε'τοιυιοιυουε ιιοτ ιΙουιιιοοιτου που Πιτ
Μο Ζυιτιιιιιι Μουτ Βοτοουιιοτιιοι οτεουοιυου. Ιιοεε ‹ιοτιι
εο πι, πιτ‹ι ιυ εουιοέοιπιοτ νιίοιεο ου τιιοιυοττι πιο
ιιιυεττιτι, τιοτ υοου νοι· 6 .Μιτου Με τοιυειοτ Βουιοιιυ

ιιοιιτροιιιριιιευε υιιιιο @που ιυιιεεου, ποιοτυ οτ που
υοτοιιε οιιιιιτιοοτιι Βοετουου υυά υοοιι νοτ Ειτιιιιιιου ιιοτ
Βοι·ιιιο,τιιιοιΒουΜπι ρο.εεοΒοτου Βιοεου οιιι ιιοτ Ηουι πι·
νοτοποιτιιιοιτουΒ 8οιουτ;ι ποιο.
Βιοεου ΑιιειιιυτυυΒου ποιου ποτιιου πιτ ιιυε Μεο Μοτο
τιοεεου υοπιιεει Μοιυου τυιιεεου, τιοεε τιοι·εοΒου. Ξοιιιοιτυ

υο.ιιιμοιτιρυιΒιιε οιυου υιιτ τοιοτινου Βοετιιι ιιι ειου

εουιιοεει, Μι οτ, πιο Μο Ετιουτιιυ8 ιουτι, ιοτιοτοοιι, ο.υοτ
που οτει υο.οιι .ΙΜιτου εοιυου οιιιιιυΒιιοιι υοεουτ·ουιιιοτι
Ουοιτουι.οτ νοτιιοτου Κουτι.
Αυε ‹ιοιυ νοτιοιοιου Μοεοτ· 9 ΡΜιο οτοουου ειοιι ισι

8οιπιο ιιυοτοιυετιιυιιιουτιο Μουιουτ.ο:
Βοτ Ροιτιιιιι. τουτου. ιτιιιοοεο.οειιιιρι., πιο ιυυ Τυοετ
Πιτ Μοεο (ιιτυρρο υο2οιουυου τυοουιο, υοιο.ιιι ιυ οτειοτ

ο ιιοιυτιετοιι: ιπιτντι.<τοιοοιεοιιουιιιιυοιιιιυπου. Βοι·ιιιιοι·
Μπι. ινοου. 28. Βιιυτι 1, 1891. Ι
ή Α. Τιιο ε τ: Ποιιοτ ουι·οιιιοοιιου Ροιιιριιιουε άοι· Βουιοιιυ
ιι5.ιιιο. ΜοιιΜεοοιιτ. πιο· Ουι·ουυοιιιι. 1896 Νι·. 4 ιιυ‹ι δ.
Ό που υοι 'ι
'
ιι ο ο τ
. '

ο Μπιτ υοι βιο Που.
μι) οιιιτι »οι Β τοΠου.
οι Ρυ. Βτοιίου. Ζουοιιιιοτ'ο Μουιι.ιευιΜ.τοι· 1884.

Π
) ΠΜ πω. (πιο Γοιιιιιιι. οι.ο. οουττο1οι. Πιι· Επι ιιιιοο10οτιο.
Π. οπο. 422.

Ι.ιυιο Ροτεουοιι νου οοι·ιοτ, πιτιοι·επιυιιειοεοτ Οουειιιυ
που, ουυο ιιιι.εε ειοιι οιυο οτυιιουο Βοιιι.ειιιιιε οιιοτ οιυο
εοτιει ιιτο.υιτιιΜιο νοτιιυτιοτιιυΒ ου τιου Οτοουου που
ποιεουιιοοεο. νοτυουυιιιου ποτ·ιιου οποιο Ι.ουι:ο νου
60, 60 ιο 70 .ΤΜιτο οτετιιιου; τιοτ ιιιιετιΒο ΡΜ! ποιοι
πιιι 18 .Μιτου Μο Μποτειο Θιτοιιοο τιοεΙ.ουουεΜιοτε πι'.
Βιο ουεοοερτοουουο ΝοιουυΒ πτυ Νο.εουιιιιιιου Μπιτ εοιιου
ιιι που. ιτιιυοτοτ πι Μο υο.τιο Αυιοι,ζο που ιιοε Βιοτ
Βοιο.εεενειοτιιε οτιτουυου. ΠουοτοιυειιτυττιοτιτιτιοττιιιΜΜΜ.
Μο Νοεουεουιοιτιιυο.ιιι τυοιει που οτειου Αυοτιιιεριιυιτι.
Πιτ Μο Ετιττοιιιιυιιο, οτει εροιοτ εουτ ιιοι· Ρτοοοεε ιπι
Μο Ι.ιιιεουιοιτυυιιιιι, πι” Μιιυιιυουιο, Ρυο.ι·νυκ οτιοτ Κουι
ιιορι ιιυοτ. ιΞε ιιοοι ιυ ιιοτ Νιι.ιυτ ιιοτ Βο.ουο, ιιοεε ιιοι·
ιπι Αυι”ουοο ειου οοπιεεοττυοοεεου ιτυ ιιυιιιιοι νοι·υιιιιοιπιο
Ρτοοοεε οι·ει που πι· ννιιττιιευυε 8οιο.ιιοι, πουυ Μο ιιο
ιΜιουου Βουιοιτυιιο.υιο ιιοε Ρυο.ι·ντιιτ ιιτπι υοτιιουιιιου Μο
‹ιοτ Οουιυυοιινο ‹ιου Ρο.ιιιουιου πω Ατοι Γιιυτου.
Πιο Ιυιιιο.ιεντιιρτοτυο οτυ Απο Μοι:οτι ιιιιυυ ιο ιιου
εοιιουετου Μιτου εοιιου ΒτοιΠιο.το ΑυυΜιεριιυοιο πι·
Βιο.,ουοεο, οι·ει Μιττιο.υιιου οιοΜιτου ειου υπ ιιοτ Βιοτοπι
του 8ουιοιττιιιουι Βιο.εου οιιοτ ΑυιιοΒοτυυοου, Μο ει:οι.ε
τοοι.ιινιτου. ι)ιο Μιτου ιιου νοτιυετ τιοε Βριτιιοιε ιτιιτυοτ
πιοτιοτ ουιειουουτιου Βτοειουου ι`ιιυτου πιιι ιιοτ πι π
νοτποουευυοου, Μο :ιιι τιου ι.πιπιυιτοιυ ιυτου Αυιοιι8 π
υουυιοτι ριιοΒοιι. Βοι Εοιτοριουιτιιυο τιοε 'Ι'οτειιε ιο.εεου
ειου ΜευΜιι Μο οτειου πτιου $ιτιιυτ;ο ου ιιοτ Πουοτ
ΒοτιοεΓοιτο οι·ιτουτιου. Με Μοεοτ του; Βιοιου2οιτιοοι·
Βουτιιτυριιιυε άοι· Ι.ιοιιοτ οιυυοτοουουτιο Ρι·οοοεε ειου ιιυοτ
ιιοτι@που Οουιυυοιινοιεο.οιτ ο.υεπυτοιτου υοΒιιιυι:. Ιυ
‹ιοιτι Μο.οεεο Με Μο νοτοτιιιυΒ τιοε ιοιοιοτου νοι·πιιτι.ε
εουτοιιοι, ιτοτυιτιι οε τυουτ υυά Μουτ· π (ιοιιιεεοοιοειοιι
ιιυτι ιτοτοτιεοιιοτΤτιιυυιπτ ιιοι· Οοτυοο, ουΜιου π Ριπ.ιειε
υυιΜ. πι ιιοτ Ρυτιτνυιι οτιοτ Μο Μιιτπιυουιο υοιΜιοιι, ευ
ιιυτιου πιτ υοτυουιιιου οιττιποιουου θιο.ιιιτιου υυτι εοιιιου
Βοοου, εοιιουοτ ου ινοτιοου- ιιυτι ΖυιιοουεουιοιττιιπιΜ
πτιο, ιοιουτ Ριοτοοιιιιο, ρτΜι σποτ εουιιιιι” Βοτοιιτο Βιοεου
του εοτϋε οτιοτ εοτοε-εοτιουιιιοιουιοιτι ΙτιυΜι οτιοι· ιτιεοι
ιοττυιυο, πιο Μοτιιο $ουττιιτιι ι.τοιιουτι υοτυοι·ιτι, ιιπ
που Αοιπουοτι νου Ιιο.ριε οτιυυοτυ‹ιο ποιεεο ΑιιιιοΒο
τ·ιιυτοου,Μο ειου ιοιουι ουι;ιοτυου Μπι οιυο ιιιυιοτπιο ουί
ιΜιουτι τοιυο Βουιοιιιιυο.ιτι π Τομ ·ιτοιου ιοιεεου. Ζυ
ιιου ιτιο.υουοτιοι ευΜοοιινου Βοεουποτοου, πιο Βτουυου
Μπι πι· Ττοοιιουυοιι πο. Βουιυυειοε οοεοιιου Μου 8ουιιιοιτ
που Μπι Μο ουΜουιιειου 8ουεοτιουου ιτιι ΗΜεο, πουυ
τιοτ Ρτοοοεε οιυου ΜΗ Ειρι€ιοιιιε υυιι πω” ιιυοι·οοιιι.
Αιιου υιοτ πιοτιοτ τιοτεοΙυο Βοιιιυτι; ι”τιεουο ΡοιτιρυιΒιιε
Μο.εου υοιιοτυτιιι Μου εοιιου π εουου, επτα τιοεεου ειιπι
οε Μο ποιεεου 8ουοτιο, Μο ιο που ιιιτοτ Ι.οοοιιεο.ιιου
Μο Ηοιεοτιτοιι Με πτ Αρυουιο π ειοιοοτυ ριιοεου.
Νοου .ιουτ ιιυιι Τοπ ιετ Μιοτ ‹ιοε Βιιτι πι” Μιου Ροετου
νου που οποι οιιιιιτουιοτιετιεουου Μουιουιου υουοττεουι,
νου τιοτ $οιιτιιτυριιιυπ Μπι τιοτ νοτποουευυο.
Ποπ ιετ οε Μουτ Μιοιυ ου ιιοτ Ι..ι‹ιεουιοιιτιυοιιι, εουτιοτυ
Μιοιι ου ‹ιου 8ουιοιττιιιουιου ειοτΝο.εουυουιο, ‹ιοτ Βιιουου
ι;οΜιτιο υυά τιοε Κουιιιοριοε οοιιοιτιιυοιι. 8ο Μι. Μου,
πιο ιυ Μιεοτοττι Μπι οιυοιιι νου Τυοετ υοουο.ουιοιοτι
Ε”Μιο, Μιτου Βοτιιυτιιτιο σοι· Βτοειουειιιιουου υπο πυου
τυουτιοτ ΒουτιιτυριιιυΒ Μο ροτιιοιιο ΟυιιτοτΜ.ιοιι που νοτ

οτιτοοτυυε‹ιοι· οιυου Νοεουυουιο υοι·ουεΜιιιοιι ιτϋυυου,
υιιτ εο ποιο πιο ιυ οποι ειυτιοτου Βοουο.ουιιιυΒου νου
ι.ουιιυτοτ"ο ιιυτι Μοτιτο $οιιτυιιιι“) Μο ποιι
Βουοιπιο νοτποοιιευυΒ ιιοε οοεουτιιτιιρΓιου ιιυτι εοιυοε

Ζορίουουε νοτιιιειιι; ΒοΒουδοτιοιι νοιιιιιιε πιιι τιοτ υιτιιοτου
Βοοιιουπουτι π οτιιιιιτου, εο υυά Μουτ. οποτε πιιτο ιου
οποιοι ο.ιιου ιουοε, Ιυιιου Βοεουιυιοτιο ι)ιο.ιιυτοετυο. π
ιιοιιιου, Μπι Μι.ε Μτιεοιτιουτ, Με Μο νοι·ουΒοτυιιιτ Με
ΙίουιιιοριοιιιΒουδοε Μιτου πυοιιτυουιιο Βουτυττιριιιιιε ιιοτ
Βουιοιιυιιοιιι, πιο ειο νου 'Ι'υοει Μπι ι.ιι.υιιοι·οι ιιο
τιουιοι πιττι, τιοτ Αυυο.υτιιο οιυοτ ΒοιοΒουιιιου που

ιιι Ιιοιιιιτττοι ι. ο.

Ν
) Μ. Βου ιυιτι ι: Κτουιιιιοιοοιι άοι· ουοι·οιι Ιουιιποιοο. 1897'.
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ετοιοΙιοοιτιεοιι νοι·νι·οοΙιειιιιο ιπι Ι.οι·γιικ Ιιοιιιο οιιιετοτοιι
ΒοοοιιΚοιι οιιτΒοοοιιετοΙΙοιι οϋτττο.

Ειιι εροοιτιεο!ιοτΟΙιοι·Ποιοτιοιιρι·οοοεε, άοι· ετοΙι οιι! Ατι

τιοτιιιιιο ιΙοε Βοιο ΜοΙριΒιιιι οιιί Ηοιιτ ιιιιιΙ 8οΙιΙοιιιιτιοιιτοιι
τοιιοτιι·οιιΙιτ,Ιιοιιιι οιοοι· ιιιιτοι· Κοιιιοιι Πιιιετοιιάοιι αυτ άιο
τιοίοι·οιι ΟοινοτεεοΙιιοΙιτοιι ιιτιοιΒοτιοιι. Πιιι εο οιιΕ.οΙΙοιιιιοι·
ιιιιιεε οε οτεο!ιοιιιοιι, ινοιιιι ιιιοΙιτ οΙΙοιιι τοι ιιιιε, εοιιιιοι·ιι
οιιοΙι τιοι Ι.ιιιιιιοι·ο.ί ιιιι‹Ι Αιιιιοι·οιι νοιι οιποοι Με
οΠοιιΒοι· ιιιιτοι· οοιιι ΕιιιΒιιεε ιιιοεοι· Βι·ΙιτοιιΙιιιιιο ετοΙιοιι
άοιι ροι·Γοι·οτινοιιι ΖοιτοΙΙο άοε ΚιιοτροΙε Ιιοι·ιοΙιτοτ Μπι,
άοι· ειοΙι οιιι οιιττιΙειΒιιισεοιι Βορτιιιιι άοι· Νοεο νοΙΙΖοιςοιι
τω. Νεο, ιιιοιιιο Ηοττοιι, ιιιοεοι· Βοίιιιιό Ιιοτ πιιτ οοιιι
Ροι·ιιριιιΒιιερτοοοεεο Με εο!οΙιοιι οτιοιιεοιινοιιι€ οιι τω, πιο
απο πιιτ Ι.ιιοε, αυτ” ινοτοΙιο οι· ΠττεοΙιΙιοτιοι·νττοιεο ιιοοτι
οΙτ ειιι·ϋο!ιοοτι1Ιιι·ττω. ινιι νιιιεεοιι άοιοιι νοΙτοΙιιιι,
ιΙοιεε ειοτι οιι ιιιοεοι· 8τοΙΙο οιιοΙι εοιιετ Ροι·ίοι·οτιοιιοιι τοι·
ιιιιετιιιιιοιι Ιιϋιιιιοιι ιιιιι1 ιιο.εε Ιιὶοι· |ιοτιιτιιοΙΙο ΒΙιιτιιιιοοιι
οιιε άοι· Βοτ'οεει·οιοτιοιι8οΙιΙοιιιιιιιιιιιτ ιιιιιι ΙιοιιιιΒο Ιιιειι1το
νοιι Βοἱτοιι άοε Ριιι€οι·ε 8οιιιιοοιι, ιιιιι άοε νοιι Μπι το
εοτιι·ιο!ιοιιοΠΙοιιε εορτιιιιι Μι ροι·ίοτειιιε ιιιι‹ι Ιιιοτιιιιτ άοιι
ιιοοι·οτιεοΙιοιι ΖοιΓοιΙΙ Με Κινιι·ρο!ε οιι ιινοΒο οιι τιιιιιοοιι.
Μι Ιιοτιο οιιιο Βιιι.ιιΖο Ι·τοιτιο εοΙοτιοτ Ροττ'οι·οτιοιιοιι τοι
εοιιετ νϋΠιΒ Βοειιιιοοιι Ροι·εοιιοιι οοεοΙιοιι ιιιιιι ιιιιτοι· Αιι·
άοι·οιιι οιιιοιι Π!! νοτ θ .Τοτιι·οιιΒοεοΙιτιοΒοιι ω), ινο ειοΙι
άοτ ΠοΙιοτοοιιο νοιιι ΠΙοιιε πι· Ροτίοι·οτιοιι άοιοιι Γοι·τ
εοΙιτοιτοιιιτοΝοοι·οεο νοιι $οΙιΙοιιιιτιοιιτ ιιπά Κιιοι·ροΙ εο
οιι εοεοιι ιιιιτοι ιιιοιιιοιι Αιι€οιι νοΙΙοοε, οιιιιο ιΙοεε Μι
ιπι Βτοιιιιο Βοινοεοιι οιπο, ι1ιοεοιιι ΑιιεΒοιι8 οιι ετοιιοτιι.
Ψοιιιι ιιιιε οιοοι· ιιιοεο Ροττοιοτιοιι ιιοιεισο τοιιιι ΡοιιιρτιιΒιιε
Ιιτιιτιεοι· Ιιοοοειιοτ, εε Πεμ Με οιι άοιι ιιτοι·οιιε @Πετι
μου ΒοιιιιιΒιιιι€οιι, πιο ειο ιιιιε όιιι·οτι ινιοιιοιτιοΙτο ΕριττιοΙ
οιιτο!όεειιιι€, Βιιιτιιιι€ ιιιιιι ΒοτΙιοιιτιι16ιιιιο οιι οιοοτ Μ·
άιο ερ.τι.τοτοΙιιτοοτιοιι ιιιιιι άοιι ΙιιειιΙτ νοιι 8οιτοιι άοε

ΓιιιΒοι·ιιοΒοιε οιιροιιιι·τοιι 8τοΠο Βοεοτιοιι ειιιο. Εε τοΙοτ
ιιιι.τοιιε, ιιοεε ιιιοτιτω· ΡοιιιρΙιιΒιιε Με εοΙοΙιοι· οιο $οΙιιιΙ‹ι
επι Ζοι·το!Ιο άοε Κιιοι·ροΙε πω, εοιιιιοιιι ιιιιι· οιο νει·
ιιιιττοΙιιιιο ΒοΙΙο πιο” ιιτιοι·ιιιιιιιιιτ.
Ιιι ιιΙΙοιι θ Ρο!Ιοιι ΙιοΒοΒιιοιι οιι· τοι·ιιοτ άοι· ινοΙιΙ οοιιι
ι·οΚτοι·ιειι·τοιι ΒΙοεο ιπι θιοιιοοιι ιοο!ιτ εοΙτοιι. Εε Ιιοιιτ
Με οιι άοι· Ζοιτιιοιτ πω! άοι· ιιοττ1ι·ΙιοτιοιιθοΓοτιι·, ννοιοτιο
ιΠοεοιιι νοι·οοιιΒιιοΙιοιιι θιοτιιιι1ο,ιιο.ιιιοιιτΙιοΙι ιιι άοι· ΜιιιιιΙ
ΙιϋΙιΙο οιοοτ. $τοττ ιΙοεεοιι ειιιιι οε, Μο εοΙιοιι πιοιιι·τοιοτι
τοιιιοι·Ιιτ, νοτειι€εννοιεο άιο οιοοι· οιΙοι· ινοιιι€οι· Βοοι·οιιετοιι
ινοιεεοιι ΑιιΠοεοι·ιιιι€οιι, άιο ειοΙι Ιοιοτιτ νοιι ιιιι·οι· Πιιτοι·

ΙοΒο οϋΙιοτιοιι Ιοεεοιι. Βιοεο ιιιεοΙοττη; νοι·ετπ·οιιτοιι, Μο

εἰΒοιι οιιοι· ιιιοΙιτοΙοειοοιι θοτιιΜο νοι·εοτιιοτιοιι ειοΙι ΙοιοΙιτ
ιιιιιι τιιιιι€οιι άοιοιι οοιιι ιιι Ροι.2οιι Ιιοι·οο; οιι Βοεοτιιιτ2τοι·οιι
ΒτοΙΙοιι, πιο ιιι άοι· Νοεοιιιι6τιΙο, ττοοΙιιιοιι ειο οοιιι πιο
ΒοιΙιοιι οιιι, ινοτιι·οιιο οιο ιπι ΡοΙΙο οιιιοε τοετοιοιι ΙΙοττοιιε

ιι
ι

ιΙοι· Β.οο!ιοιιιιϋτιΙο ιιιοοοιιι·οτι ιιιιιι ιιιιτ οοιιι Ζοτιοιι
5οτι1οιιιιοιιιοιι εο!ιιιιιοτιοοιι, οιο Βι·οειοιιεΠοιοτιοοοοΙιοιιάοιι

Ποτιοι·2ιι€ ΜΜοιι. Βοι άοι· νοιιιοΙτιιιεειιιοεειο εοΙιιιοΙΙοιι

Βοοοιιοι·οτιοιι ινοοΙιεοΙτ Με ΒιιιΙ οιιΙΤοΙΙοιι‹ι ι·οεοΙι, ινοτιιι
ΒΙοιοΙι Βοινιεεο θιοτιιοτο, (Πο Μι· Με Ρι·οοοιΙοοτιοιιεειτοο
άοι· ΒοτιτιιιιιρίιιιιΒ ιιιιι1 νοικοοιιειιιιο Ιιιιιιιιοιι ΒοΙοτιιτ
Ιιιιτιοιι, νοιι: ΙιττιιτὶΒοι ιιιιιι ιιιιιιιοι· ννιοιιοι· τοτο.ΙΙοιι ννοι·ι1οιι.
Ειιιο ΝοτιιοιιΒιιιιιιιιΒ τιιιοοττιοει·οιΠιοΙιοι·νττοΞεοιιιοΙιτ ετοιτ.
Ποτ άοι· ιπι Μοτο άοι· .Μοτο ετοτε τοοιιΙινΙτοιιιιο ΡΓοι:088
οιι εοιιιοιι ΒιιιτειιιεΒοιι€οιι ,ο;οτι1Ιιι·τ,εο ινιΙΙ οε τοετ εοτιοι
ιιοτι, Με οτι οιο Πιεροειτιοιι πι· ινοιτοτοιι Βιιιι·ο.ιιΙιιιιιε
άοι· ΒΙοιοτιεοιιι οτεοτιϋρττοιιΒοιιΙοιιιιτιο.ιιτ οιυο ΑτιεοιιινοοιιιιιιΒ
«Μετα, νιιοιιιοετοιιε ιετ οε ιιιιι ιπι νοι·Ιο.ιιίο Γοιετοιιιοε
ΒοοΒοοΙιτιιιιεειοτιι·οε ιιιι:Ιιτ ιιιοτιι· ΒοΙιιιιΒοιι οιι άοιι ιιτιοι·
ειοτιτ1ιοΙιοιιΤΙιοιΙοιι άοε ΚοΙιΙΙιορΓοε ΒΙοεοιι οιιοι· ΑιιΠοεο
ι·ιιιιοοιι οιι οιιτι1οο!ιοιι ιιπά οιιοτι ιπι Βο.οτιοιι Ιιοτ ειοΙι ιιιιτ
Αιιειιο.ιιιιιο άοι· Γο.ετετοιιιΙοιι Βιιιιιιοι·οειοιι ιιιιι άιο Ιιρροιι
Πιτπιιθο ΟοΙΤιιιιιιΒ εοΙιοιι εοιτ οιιιι€οι· Ζοιτ ιιιοτιτε οοιιι
ΑοτιιιΙιοτιοε Βοοοιετ. Ειιι ιιτοτ2Ιιο!ιοε Ποτοιοτοιτοιι άοε

ΡοιιιρΙιὶ8ιιειιιοοοεεοε ο.ιιί οιο Ποστ ινοτο οΙεο ιιιιτοι Παι

") οπο. Οττο:
Νοεοιιεοτι. νοιιι!. Βτ. Ροτοι·τι.ιιπά. ννοοτι. Ντ. 46.

Ποτιοι· άοε ροι·τ'οι·.Θοεοτιννϋι·άοι· Μοτο!.
1899.

ετοιιιιιοιι ιιιιτ οιι τιο8ι·οιΠιοτι. Ιιιι Ποτιι·ιοοιι ιιο.ιιιιοΙτο οε

ειοΙι τοι οΠοιι 9 ΡτιΙ1οιι ιιιιι οιιιοιι οΙιτοιιιεοτι-ΙιοΒοι·Ιοεοιι

νοι·Ιειιιτ, ιιιιι Με ΓοιιΙοιι νοιι Βι·ϋεοιιεοΙιινοΙΙιιιι8οιι απο
ιιιιι οιιιο οιιι.ιιεο.ΙοτιεειοΙιτεΙοεο ΜοΉοοτιοιι.
Ψοτιι·οιιιι άοι· ΡοιιιρΙιιΒιιε ειιιτ άοιιι .οοιιιοιιιιι·τοιι Αιιε

τιι·οιτιιιιοετιοειι·Κνοιι ΙΜεο!ιΙοιιιιιιοιιτ ιιιιι1 ΒοΙιΙοιιιιτιοιιτ άοι·

οΒοι·οιι Ι.ιιττννοοο άοιι οιιΙΙϋεοιι Μ”. οιιτοΙιιι·οιιι1οιι Οτο.
ι·εΙιτοι· οιι ειοτι τυποι, εο ιιιιιιιιιτ οι· 8οιοΒοιιι;Ιιοτι οιιο!ι

οιιάοιο Ροι·ιιιοιι οιι, ννοιιιι οι· εὶοτι οιι! άιο οτιοι·οιι Επίτ

ινοΒο ΒοεοΙιτοιιΙιτ; ιιιιιΙ άιο Βοι·ιιοΚειοΙιτιοιιιιε ι1ιοεοι· 'Ποτ

ειιοτιο ιετ ινιοΙιτιις Βοιιιιο, πιο ιιιοΙιτ οιιτ Ιι·ι·ινο8ο το άοι·

Βιοοιιοεο οιι ΒοτιιτΙιοιι. Πε ειιιιι Με εοοτο1τιιιΙιοΙιο,ειιι
εοτιοιιιοιιιΙ άιρΙιτιιοι·ιεοιιο ΜοιιιΙιτοιιοιι, άιο ιπι θοΒοιιεο.τοο
οιι ΙοοΙιοι·οι· νοι·εοΙιιοτΙιοΙιΙιοιτ άοι Βοερι·οοΙιοιιοιι Ε'οι·ιιιοι1

άοι· ΒιιιιΙοιιιιΙιειιιτ τοετ ιιιιτιοίτοιι ιιπά ιιιιι· εοΙιιινιοι·ι€ απο

ιιιοτιτ οΙιιιο ΒΙιιτιιιιο νοιι ι1οιιεοΙΙιοιι οιιττοι·ιιτ ινοι·ι1οιι Μπι

ιιοιι. Πε τετΜε νοι·ιιιοιιετ ΜοιιιιοΙετοιιιιιι'εω) ιιιι‹1
ΚιΙΙιο.ιι,ε") οιιιί άιοεο οιοοιιοι·τιΒο ΜοιιιΕοοτιοι1 οιι!
πιοι·Ιιεο.ιιι ι;οιιιοοτιτ οιι 1ιο.τιοιι.

8ο τιοεοΙιι·οιτιτιιιιε Μου ά εΙε τοιιιιιι Ιιοι οιοοιο ιιοιιετἔθ
ειιιιιιοιι Μοιιιιο Ιιιιεοιι- Με ἱὶΙιοτρτοιιιιιΒἔιοεεο, ιι.ιοιεεοΜε ειπα·
ινοτεεοΑιιΠειςοι·ιιιι€οιι οιι νοιεοιιιοάοιιοιι ΒτοΙ1οιι άοι· Ζιιιιο·οιι-,
κατ, οιι-, Ειρροιι- ιιπά ΒοοΙιοιιεο!ιΙοιιιιτιοιιτ.άιο ιιι ννοοΙιεοΙιι
άοι· ιοτιτοάοιιι οι·οιηιόεοιιΑιιτΙυο· οιΙοι· άοι· άιο!ιοι·οιιἀἰρΙιτΙιο
ι·ιεοΙιοιι Μοιιιιιι·οιιιΜιιιιιοΙι ειιτιοιι ιιπά ιιιἱτ άοι· Ριιιοοττοπω·
εοΙιιινιοι·ιο·οιιττ'οι·ιιτ,ΙοιοΙιτ τιΙιιτοτοιι. Αιι άοι· Ζιιιι ο `ιιιΙάοτοιι
οιο ειιοτιοιι άοιοιι τ'ι·οιοιιΒοτιιάοι·ιι ιιπά ιιιιτοι·οιι Μοτο. Απι
ινοἰοΙιοιι θε.ιιιιιοιι οοιιΠιιιττοιιοιο οιι οιοοι· οιιι2ιιιοιι ει·οοεοιιιιπά
τΙϋιιιιοιι. ι.:ι·οιιννοιεεοιιΗοιιιιιι·ιιιι, άιο οιι νιοΙοιι ΒτοΙΙοιι άιο ιτιι·οε
ΒριττιοΙειιοι·οιιτιτο8οΙιΙοιιιιΙιειιιτ ιιιεοΙειιτιο·άιιι·οτιεο!ιοιιιοιιΠοεε.
Πιο Ιιἱιιτοι·οΒιιοτιοιιννοιι6πω· ινοιιιο,·οι·ΙιοττιοΙΙιετ,.άει.,οιοεοιιοι·
ινιοε ειοΙι Με Βριο·Ιοττιειιιιτ οιποοι 8ι·οεεοιι ι.νοιεεοτιΑιιΠιιο;
ΒοιΙοοιιτ. Βοι τοι·τοοιιοι·ιιιιοι·ΒοοΒοοιιτιιιιι; ινοοτιεοΙτοιιἀἱο Μοι
ιιοι·οιιΑιιΠιιΒιοι·ιιιι€οιιοΕτιιιειΙειτιι·οιιΟι·τ, ιντττιι·οιιάάιο εο80Ι110ε·
εοιιοι·οιιοιπ ινοἰοΙιοιι θιιιιιιιοιι Μιά ιΙοτ ΒριοιΙοττιε ιιιινοι·5.ιιιιοι·τ
τοι·τΙιοετο.ιιιιοιιιιιιιΙ ιιιιι· νοιι πιο οιι Ζοιτ Μιιτοιιάο Βι·οεἱοιιοιι
τιιιιάιιι·οΙιτι1ιοΙιοιιΙιοεεοιι. Ι)ιοειοε άοιοιι ιιιοτιτεοιι ΒοοιιιΠιιεεοιιτΙο
Βιιιι άοιιοι·τονοΙΙο 4 Μοιιο.το ιιπά ιινιιι·άοοιετ ποοο ΔιιεΙιτιιοΙι
οιιιοε Ροιιιριιιοιιε τοΙιοοοιιεοιι Νοο!ιοι1.Βι·ιιετ. ΒιιιιοΙι ιιπά ΗΜ
τΙοιι ιιι εοιιιοιιι ττοεοιι ο·οιι!ϋ.ι·τ.
Οτι οε ειοΙι τω, Μο ο.ιιοΙι ιιι οιοοιο ΚιΙΙιο.ι1°εοΙιοιι
Ροι·ο.ΙιοΙΓοΙΙ ιιι άοι ΤΙιο.τ ιιιιι οιιιο Βιιτιιιϋεο Οτιιιιο!ιιΒο
ιΠοεοι ΡοιιιριιιΒιιετοι·ιιι Βοτιο.ιιιΙο1τΙιοιτ, ιετ ΙοιιΙοτ ιιιο!ιτ οι·
ειοΙιτΠοτι. νοιι ιιιιι εο οι·ϋεεοι·οπι Ιιιτοι·οεεο τετ οιιιο Βοστ
οοΙιτιιιιο ΑΙΙι. Βοεοιιτοι·ε'ε'"), άιο :πιτ οοιιι ιιιτοι·ιιει
τιοιιοΙοιι Οοιιοι·οεεο ιιι ΜοεΚοιι νοιιι Αυτοι· Με Ι.ιιηιι€ιτιε
Ποι·ιιιοεει οιιι·οιιιοει ειπ Βιεοιιεεἱοιι οοετοΙΙτ ννοιτΙοιι πω,
άοιοιι ΒιοΒιιοεο οιοοι· ιιιιτ ΒοοΙιτ νοιι Ο. ΟΙιιοιι·ι οιιτ

ΡοιιιριιιΒιιε Βοοιιετοιι6οτ ινοτι1οιι !ιοιιιιτο.

«Βοι οιποοι Β7ιι4.ιιι·ιι.ιοιιΜο.ιιιιο. άοι·, τι·οτε οιοοιο.τ'οετ@ιιε
ΠοΙι 2οι·ετϋι·τοιιΒορτιιιιιε(τοι Νοεο, οιιιο Ιιιτ'οοτιοιιοιιειιι·τιοΙιΙιοτι
Ιοιιοιιοτ, ετοΙΙοιι ειοΙι ετοοΙιοιι‹ιο8οιιιιιοι·οοιιιιιι Ηειτεο οιιι. Πιο
Πιιτοτειιοιιιιιιἔ οι·ι;ιοιιτ ιιοτιοιι άοι· Ροι·τοτοτΙοιι Ατι·ορΙιιο άοι·
Νοεοιιεοτι1οιιιιΙιειιιτ,νοτιιιιο.οΙιειιιιοτιοιιιοτΙιἱιιτοι°οιιθ8ιιιιιοιιὶιϋ€οιι
πιπ άοι ιιοττιιοοιι Ιιιιιτοι·οιιΒιιοτιοιιννοιιά ιιπά οιπο Νοι·τιοπιο
ΚοτιΙάοοΒοΙ. ΕιπΙιε ιιοΒοιι άοι· ριιιι.ι·γιιςο-οιιι,ςΙοττιεοτιοιιΕ”ειΙιο
Βιιιιοτ ειοΙι οιπο οι·Βεοιι,=.ςι·οεεοΒι·οεἱοιι άοι· ΒοτιΙοἰιιιτιιιιιτ,νοτι
τοιι‹Ι άοι· ΚοιιΙάοοΙιοΙ ιιιιτ οιποοι ;;ι·ιιιιοιιδοΙιΙοιιιι ἰἱτιοι·2οο·οιιΜ.,
άοι· 8·οΒοιιάιο ΙοτιιιοιττοΒϋιτιο άοι Πιιιςοϋιιιιἔ τω» εο!ιο.ι·τ'ειιι
εοτ2τιιπά τω άιο τοοτιτοοι·γοριο·ΙυττιεοΙιο Ε'οιΙτο ιιτιοι·,ο,·ι·οιτ'τ.
νοιι άοιι ο·οεοΙιννοΙΙοιιοιι ιιπά ι·οτιιοιι 'Ι'οεοΙιοιιΜτιιάοι·ιι Ζοιο·τ
οιιοΙι Με Ιἱιι!‹ο οιπο ει·ιι.ιιΙιοΙι-ιι·οιεενοι·τ'οι·τιτοΒτοΙΙο. Πιοεο τοετ
ιιο.τ'τοιιιιοιιιιιι‹Ι Ιιοιιιι νοι·ειιοτιο οιο οιι οιιττοι·ιιοιι,ΙοιεΙιτ Μοτοπ
ιΙοι1ΒοΗΒ·ο εοΙιινιιιιΙοιι οιΙΙιιιο.ιιΙιοΙι,ιιιιι οιι Ηιι·οι·ΒτοΙΙο οιπο Βο
ι·ϋτΙιοτο,εριττοι·οτινοιεοτιιιΙοεεοιιτιο$οΙιΙοιιιιΙιοιιτειι Ιιιιιτοι·Ιοεεοιι.
Κντι.Ιιι·οιιόοπο. Μι οιοοτ ΒτοΙΙο ο·οεοτιιοΙιτ,οι·ιιοιιοττ ετοΙι άοι·
Ρι·οοοεε ετοτενι·ιοάοι·οιι ειιιει· οιιιὶοτιι, οΙιιιο άοιεε ἱιιι νοι·Ιο.ιιτ
νοιι 1'/2 .ΙοΙιτοιι Με Βοοιιιιιιιεειιιιἔ άοεεοΙ!ιοιι ιἰιιι·οτι οι·τΙιοτιο
οιΙοι· ιιιιιοι·ο ΜιττοΙ ιιιϋο·1ιοτι€οινοεοτιποιο.»

ΑΒοοεοΙιοιι ιιονοιι, ι!ειεε οε ειοτι Ιιιοι· ειινοιίοΙΙοε ιιιιι άιο

ΑιιεΒιιιιιιο οτιιοι· οΙτοιι, νοιιι Ροτιοιιτοιι εοΙοιιΒιιοτοιι Ι.ιιοε
1ιοιιιιοΙτ, ΙοΙιιιτ ειοΙι άοε ιπι Ποτιι·18οιι ιτονοιι ιιιιοτιτιοιι€ιΒο

Μ
)

Β. ΠιιιιάοΙε τιιιιιιιι: Ζει· Οο.ειιιετΗι ιιπά Ι)ιο·.::ιιοεοάοε
Ροιιιρ1ιιοιιε άοι· Μιιιιότι6τιΙοιι- ιιπσ! ΒοοτιοιιεοΙι1οιιιιτιοιιτ.Βοι·1.
ΚΠιι. ΥνοοΙι. Νι·. Μ), 18θΙ.
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δ. ΚιΙΙιοιι, ννοι·ιιιε:
ΐοι·ιιιοιι άοε ΡοιιιρΙιιι;ιιε ιιιιιοοεειο.
ΙιοιΙΙιιιιιιιο Ντ. 6

,

1892.
Ν) ΑΜ. Βο ε ο ιι τι ο ι· ε: Ποτιοι· Βο.ι·γιιιι;ιττεΠτι. οιιι·οιι.
ΜοιιιιτεεοΙιι·. τ
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ΟΙιι·οιιΙιοιΙΙι. 18θΤ, Νι·. Π. ·

Ζιιι· Πιοοιιοεο οοινιεεοι· Επιτ
Μοιιοτεεο!ιι·ιττΠΠ· ΟΙιι·οιι·



Βι1ά εε εεετ εε Με νεε Μειεάε1ετειεει εεά Κ111ιεε ι
εεεεει·1εεεεεε Ρει11ε εε. Μιεε εε ινο1ι1 1τεειε ε1εε εεάετε

Βεετεεε Με Με εεε Ρειιιρειεεε εε1εεει. Ι)ιεε Βιε νει·

εεεεινειεε νοιε Ι.ει·γειι, 1ε Με εεε Με Ρεετγεε ιιι Βε
ττεεετ 1ιειιιιιιεεάεε νετεεάετεεεεε εεεειι άει Εεεε τεε11
ινε1εε ε.εεε εετ” εεε Ρειερειεεε εετεεεεεεεειεεεε ειεε,
τετ 1ι·ει1ιεε ετεετ :τε εετεεεειάεε 1Νεεε Κεεεεεετε
άεε νοιι ιειε εεεε1ιι1άεττεε Κτεεε1ιειτερτετεεε 1.ει·χεειτιε
Πειτε. εετεε. ιιεεετ, εε €τειιάετ ετ άιεεε ειε εεά τετ

ειεε εετεεετε;τε Βεεειεεεεεε εε1 άειι Πιεετεεά, άε.εε εε
τειε εεΙεεε τεε άετ ε· εγ8ει°τ'εε1ιεε Ρετεεεε εεε
Νεεεινε1ε «ειειιι11εε εετ” Με θεειεεε άτ1ιι€ειιάεε εΠει·ιεε»
εε τεετεε. Ρτε11ιεε Με! άειάετεε εεε·311εεετ11εε Με
νετετε11εεε ετειεε1ιτ, Με εεεάεΙε εε ειεε ειε ειεε, ιτε

ρετεε1ε8ιεεε-εεετειιιιεεεεε 81ιιιιε άετ Βι·εεε1ιιτιε Πειτε.
εετοιι. ε.ειι1εεε Ετ1ιτεεεεεε, εει ειεΙεεετ Μεεε Μειεεάε
εεεεεετ1ιεε εοι·ε 1ιειεε ρεε1τινεε 1εεεεΙτετε εεεεετ εετ.

Ντεετεάεει.ενιεετεετ Μιτίτε εε 1ιειεει·ειε νεε Ιετετεεεε
Με, άειεε 1ινεετ"'), άετ ιιε .Τειει·ε 1889 Με Βεεε1τετε
εεε εεε 1ε εεε 1ετιιεε 20 .1ε1ιτειι δεεειιειεε1τεε Ατεειιεε
εεει· Βι·οεεειιιε Πετιεεεε εεε, κ1εάετεεΙτ Βενιιεεε Βεειε

1ιεεεεε Μεεετ Ετ1ιτεεεεεε εειε Ρειερειεεε Γεετετε11εε
1ιεεετε. Ντε άειιι ειιτ1ι εει. Με ε1ιιι1εεε ιιι νιε1εε
8ττ1ε1ιεε81ειεεει·τιΒε Βι1ά ιειτ άειε Ρειερε1εεε Μπε
άε1ετεειιε'ε εεά Κι111εε'ε 151111.εε εεετ ιιι Με
Αεεεε, άε.εε εε ιετεε ε·εεάει·ε εο11τε, εεεε εε ε1εετ
εεεεττιι€11εε εεεε ε1ετ εεο1ι εειε Δεεετεεε ειεεε Ηε.ετ

ρειερετεεε 1ιειεειτ. ιιιεετ εεει·ινε.1ιετ ιεεεε εΙε1εεε, άεεε
εεεε εεεεε ε1τετε Αετετεε, Με Ηεετιι εεά Κειρεει,
νεε ειεει· ετεερεεεε Ρετιιι άεε Ρεειρετεεε τεάεε.

Ηιετεεεε 81εεεε ὶεε τε18εεάε 8ε1ι1εεείε18ετεεεεε 2ιε1ιεε
πε 1ιεεεεε:

Πει εετεε. 8εε1ειιιιεεετρειερε18εε Με ιιι νετεεε1εάε
εετ Μεάιεεε.τ1εε εετ”. 1Νε.ει·ειιά ει· άειε ειεε Με! άει·ε1ι
εει·εεε Ειιεεάετιεε εε ειεεεετ1εεεεετ ΒΙεεεεει1άεεε οάετ

ι1ε.εεεεεττ18ετΑεεεεεεε άεε 1ΣρττεεΙε Γεεττ εεά Με εε
εετετεεάεεεε 0ιεε11άε ειεε 1ε1εετ νειε Μεττει·εεάειι εετ
1ετεεε 1εεεεε, ι“εει·τ ει· Με εεάει·ε Με1 εε ίεετ 1ιετ”τεε
άεε νετά1εετεεεεε εεεει. Ζε Αε1ειεετεεεεε ειεεεετιεεεεετ
11ετιεεεει· 1Βιιεεάετε 1ε Με εεετεεεε1ιεεετε 8εεΙε1ιεεεετ
εεετεετ. Μιτετε ετεΙ1ειι εετ, εει;ετ νετεεεεΙτ ειιιει· ρε
τεε1εετεεε-εεετειειεε1ι εετ· ετειάεε11εε1)111'ει·εεεάε τ εε!
Ιεεεε, εεεει. ειιτε1ιιι·εεάεε, ε1εε ειάεεει·εετε
ω”. εάεε.ει·εετ-Πετιεεεε Ε'ει·ιε εεε Ρειιι
ρειεεε εεεεεεεει·. Με ει·ετε θιερρε τ1εάετΠιτ· Ρτειε·
ΜΙεετιεεεεεειετ τε άει· Νεεε. εει ινετεεεε Πεειιιεε, άεε

Βεεεεεεεε11άειι εεά άειε Κεε11ιερ1 εεά εετ Νειεεεε εεί
Με Πάεε1ι1ειειεεετ εεετειιεεεεε; Με εννε1τε ειιειετ ιει·εε

Αεεεεεεερεεετ ιε1τ νετεεεε 1ε εετ Μεεάεεε1ε; Με ει·
Βι·ειίτ Ψεεεεε- εεά ΖεεεεεεεεΙειιεεεετ, εεά11εε Βεεεεε
εεά Κεε11ιορ1, 1εεετ εεει·, Με εε εεεειετ, Νεεεεεεε1ειει
1ιεετ εεά Οεειεεετινε. νει·εεεεετ. Ζε άεε Εεάεεεεεεεεε
άει· ετετεε θι·ερρε εεεεττ Με νετάιε1ιεεε, 8εετειειιΓεεε
εεά νετεεεεεεεε άει· 8εε1ε1ιεεεετε, ινεετεεά Μεεε νει·
;.ιεεεε εετ άειε ιιοεε εε εετιεεεε Βεεεεεετεεεειεετεττε1
άει ενιεττεε θιερρε εε Γεε1εε εεεετεεε, Βει άετ ετετειι
θι·εριιε ενει·άεε ιεειετ 1ιετρει·11εε εεεεεννεε1ιτε, εει άει·
εινε1τειι εεει· εεεεεάε 1εΜνιάεειι εεττεΙΤεε; εεε άεεεεεε
ει11εεΡετειεε εΞεεε εε εειε ρί1εει, 1ετ Με θετεειο1τετ
εεά Ηεττεεεε181ιειτ εεε Ρτεεεεεεε.

Ψεε εεε εειε 8εεΙεεεε Με Αεεο1εΒιε Μεεει· ιετεεε1
εείτεε 1Σι·1ιτεεεεεε εεττ111τ,εε ε1εά Με ν1ε1Γεε1ιεε νει·
εεεεε, άεε Ρειερειεεε εετ ετεε εειετετιε11ε θτεεά1ειΒε
εετεεετείεει·εε, Με εεεεεεττεττ Ζε εεττεεετεε, εειιάετιι
εε ι·1ιεε εεά Ι.εΓΗει”) άεε Νεε1ιεειε ΒεΙἱείειτ εε

ει Ρτεετιτ1εεετ Χ1.ιΙΙΙ 2., ρεεε.88. 1889.
”)Β1ιτ11ε1ι1ειΕεει1ετε!"εεεεε 11”ε.11ε.11εττ1ετ τε
ειεειε Γε11ε νοε ε11Βειεειεεει Ρεειρει8·εε εει 111εε1ετ.
11εετ.ιεεά. ινωιι. 1890,Ντ. 1.
'Η ειε εεετεΓεει·τεεΟι·τε. ι

-·>.>..-..

εεε, άειεε Με Γττεεεε Β1εεεεεεεει81ιειτ 1ιε1εε 1είεεττεεεε
Βεετετιεε εετεεΙτ. Με εε1ά νοε ε.εεεειι 1ι1ιιε1εινειεάετε
άεε Μιετεετεεειειεεε ειεε εετει·11ε1ινεε εεεεεετεεάε1εεετ
Βεάεετεεε. Βεεεεεινεειε 1ετεετ ειεε εετ 8τεεάρεεετ
8ε1ιει τιειιιει·'ε εε1ι·εε1ιτ ετεει1τεε, άει· ιτε Ρειιιρειεεε
ε1εε Τιερεοεεει·εεε εεεττε1εε Πτερτεεεε ετεεεεεε Με.
Βἰε 8ε1ετεεε άει θιε11'εεεεε 8ττεεεε τε ε1εειε Γει11ε.
ιε 8 εεάετεε ε1εε Ζε11ινεεεετεεε 1ε άεε θεΓεεεεε άει
Η1ετει·εει·εετ εεά τε άεε ειιιτετεε 1ΝετεεΙε ειεε εε ιε
εεεετιιιετε Βεεεεεετεεεεε. εει 1ι1ετε.ε εεεετε.11ειτεεάε
8εε1εεείε1Βετεεεεε εε εεερίειι. ΜεεΙετ2'), άει· νεε
ετεει· ειεεεεεεεεε 11τεεεεε εεετεεεετ εεεεεεε ιιιεεετε.
ιιιε.εετ Πιτ ειεεε1εε Ρει11ε ειεε νειεειεετοττεεεε Νεετεεε

εεεεεετε. εεετεεά Ερρ1εΒετ”) ιει ρει·ιρεετεε Ηε.ετ
εει·νεεεεειετ άεεεεει·ετινε νετε.εάετεεεεε, ρετ1εεετ1τιεεεε
Ει·εε1ιειεεεεεε ειιά Ηεεειει·ι·1ιεετεε ει άειε Νετνεεετειειε
εεεεννειεεε 1ιεεετε. Αεί θτεεά Μεεει· 1Κεεε1τετε ειιειετ
ει· ε1εε 1ετι1ε.εΓειιάε νν1ι·1ιεε8 νεε Τειιιεεε εε, Με εεεε
ιτΒεεά ινε1εεει· θεεειεειτ1εΓεει1εε εε Κει·ρει· εετεεεεε
εΠεεεε εειε 1ιεεετεε. Βιε ΠεΙΙε εεά11εε, ινε1εεε άειι
ειοετ ει11ειε ιει Β1ετε, εεεάει·ε ιιεε1ι 1ε άεε Ηεετε1εεεε

Ρειιιρειεεεετε.ε1ιετ νετιεεεττεε εεειεερε11εε Ζε11εε εε
1ιετειει, τετ ειεεετ εεεε νειιιΒ εεε.είεε1ι1ειττ. 1)1εεε νεε
Νεεεεει· 18112") εειιιεετ11ε1ι Με ά111ει·εει1ε1-άιε.εεεε
τιεεε άειε Ετχτεειεε εε11εεειε εεεεεεεετ νει·ε·εττεετε
'Ι'εετεεεεε εετ ε.εει· 1ιε1εε εετεεεετάεεάε Βεάεετεεε εε
ννιιιεεε 1ιεεεεε, εεἱτάεει ινε νι1εεεε, άειεεΜε άετ1.εε
1ιειιιιιε, άειε Δετειιιιι, ει

.

εε1εετ άεε θεετ1ιεττάεεε1εεεε
εεε1ι Βεττιιιεεε") Με νει·ιεεετεεΒ Μεεει· Ζε11εε ε1εεε
εε εειε ρτ1εετ. 81ε ττετειι εετ εετ 1ιεεετ1ιεε ετεεεετεε
Πεετεει.εε εετ εετειτε εεετεεεεάετ νετιεεετεεε ιεεετεειε
άει· Β1ετεεεε εεεεεάετε ι·ειο1ιΙ1ε1ι εετ”. θε 1ιεεεε ειεε1ι
Μεεε εεεεεειιιεεά νι·ιεετ18εε Βεεεε.εετεεεεε 1ιε1εεε εετ
ει·1ιειάεεάεε Ι.ιεετειι·εε1 ιιι Με Ε'τεεε εεεε άετ Βετετε

1ιεεε εεε Ρειιιρειεεε νιετ1εε 1ιεεεεε.

Βετετετε.

1)ι·. Ν ε ε ιε ε εε : (Βεάεεννε11ετ). Βε21ε1ιειιεεε εινιεεεεε
Μειιεττειιτιοε εεά Ι.εεεεετεεετεε1εεε. (Β01·Πηθι·Με.
ννεεεεεεεε. Ντ. 21. 18991. .

Βιε Γι·εεε ειιε1ι άειε Βιετ1εεεε άει· Μεεειι·εετιοε Με άειι
θα” άει· '1'ιιεετεε1εεετετ εεεε τεεετ ινεετε;Μεειιτιττπετάω,
εε εει.εετειεε ιεει1ινε1εεάιιιιιιτ εεεειειιιειι, άεεε ιιιεεεττιιιι·εεάε
Β'ι·ε.εεε Με Πειει·ειιε1ιεε,ε; ειτ ε.εενε1εεεεεά εε- ερειετ νει·
εε1ιιεεειι. Αετει·, άει· ϋεει· Με εεετ ι·ε1ε1ιεεΜιιτει·ιεΙ νει·1“ι1,ι.ττ,
εετ εε ιιεε νετειιο1ιτΜε ΒεειεΙιεει.ιεε ενν1εε1ιεεάει· Μεεειι·εε
Νοε εεά άετ Εεεεεετεεει·ειι1εεε τεετεεετε11εε.Ε1ττεει·τ τω·
ε·εεάε 4 εεετ εε εεεεΙιτεεάε ΡεεΙιτε εε: 1

) Μεεεεε τιιεετεε
16εε Ρετιεετιεεεε εεεετε ι·εεε1ιεεεεε; ε·ε1ιτειιάάει· Μεεεττειι
Νοε ειιττ1κει·.Με εετ εεεετ εεεει·τι·ειεε πει,ε;τειεε νει· εάετ
εειιιι 1Β1ειτιιτάει· Ρει·1εάε ετε·ιιε 'Εεειρει·ειτει·ετει€ετιιεετ,ιε1τ
εάει· εεεε νετεεάει·ιεε εάει· εε1ι1εεετετεε Ι..ειιεεεεετ'ιιεά, εετ
εἱε1ι τε Με εεε1ιετεε '1'ιιειεεποε νετεεεΜεάεεάετ Ρει·1εάενει·
τ'ε18·εε1ε.εετ.[Με τετ ιιιιειετ νει·άττε1ιττε,εε1εει. ντειιε Με ΑΠ
ε·ειεειιιεεεεάεε τε άεε Ζε·ιεε1ιεεεεεεε ιιεε1ι τεε1ιτεετ ει. 2

ι

Μεεε1ιιεεΙ εεεε;εττ ειεε ννϋ.1ιτεεάάετ Ρει·1εάε τε ε1εει· ενε1εετ
1ιι·ειι1ιεε Ιιεει.τεερετι.ιε άει· Ρι·οεεεε εεεε Γιεεετ. Λε 8ιε11ε
άεε ι·ειι1ιεε εάει· νει·εεεε.ι·Πεε Ατειεεεε εεττ ιεεε Κιι1ειετε,
εεεει· εοεεεε1τεεάεε Βιιεεε1ε. ννἰεάετεε1τ ειεε ά:ιε ιειιιιε; ιει
ΑεεεΙι1εεε εε Με Ρει·1ει1ε,εε εε11Με Ρτε8·εεεε εεει· νοτειεε
Με εεετε11τειει·άεε. Ντεετ εε1ιεε ετειΒει·ε ε1εε Με 1Στεεεει
ειιεεεε εεε Ζει·Γε11εε ενει.ει·εεά εεά εεεε εετ Ρετ1οι1ε.1ι1εε
εεεεεεετετ ειιιτει1ειι,άειεε εετ Ρτειιειι, εει άεεεε άει Ηε11εεεε
ρτεεεεε εετειτε Ροττεεετ1ττεεειιιεε1ιτ εετ, 1)ειιερτ'εεεεε ειεε
ε.ει'εεεε11τ1ιεεειι -- εε άεεε ειεε ,εχετεΡτεεεεεε εε ετιντιι·τειι
νει· ~ Με ειετι·ετεεάε Ρετιεάε ε1εε νετεε1ι1ιιιιιιιει·εεε·ετ1ει;τ,
ειεε εεττ ε·ιε.1ετειε 2ει·ειτεετεε Κεε.ε1ιεε ειιά Βεεεε1ε, εεά

”1 Βεριεε;ετ: ν. Οεεετεεε άετ άεετ. άετιεετε1.θεεε11.
18%, ε.

'3
1

111ιεεει·εεε. 1'τ'εε1ι.1892.

Η) Βεττιιιε.εε: 111ειιε1ι.ε1εά. ντ'οεε. Ντ. 89, 1828. Πεεει·
εεε νει:εε1τεε άει· εεειεερειιΙειι Ζε11εειε.Βεετε1ε.εεε.

ε----ες
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ειιι εο1εΙιει·Νεειιει·1ιιιιι ι·ετπεειε1εειε1ι ιιιιιιιι; »Με ιιι άιε Π·ειε
.Με 1ιει·ειιι.3) Πε1ιι·1ιειιιει·1τειιεινετειιιεε άιε 'Γ1ιε.εεειο1ιε,άεεε
εει ειιερειιεειι. οάει· ιιιιεεε1ιε1ιιιιυ· ι›1ιιεετιιιειιΡεειειιειιιιιειι εε
εει· ιιιε1ιε εε1ιειι ,εε1ιιιςι. ιιι 1›ιειιει· Πιτ εεειιιιά εε1ιεΙιειιειι
Πιιιι€ειι ιιιιά Βιιιι;ειιιι1ιεο1ιιιιειειινιιε1ιτειιάάετ Ρει·ιοάε 1ιιεειιτε
Ετ1ιτειι1ιιιιιςε1ιεετάεειιιεοιιιεειοτιεο1ιιιεοΜιιννειεειι. Πειιιιε 1ιειιιι
Με ειπε 1ειειιι.εΤειιιιιετιιειιι·ετιιϋιιιιιιενετιιιιιιάειι εειιι. Πιετ
1ιετςε1ιιιτειι ιιο ιιιειιιε1ιειιιι,ε1ιιοιι1ιε1ιεΡιιιιειιειιιιιειι ιιιιε εοε·ε
ιιιιιιιιεειιι ιιει·νϋεειι Ηιιει.ειι. Μιιιι ιιιιάεε άε.ιιιι ιιι εοιιεε εε1ιειιι
εει· εειιι2 ιιοι·ιιιεΙ ε.ε1ιιιιειιάειι11ιιιιι;ειιεεε11ειιννειεει·ιιιιιιεε ιιιιά
νετεειιιιτιιεε Αειιιιιειι ιιιιε Βιιεεε1ιι. Νιιε1ι ειιιι).ι·ειιΤεεειι ιεε
άετ ειτε, ιιιιεε1ιιι1άιι.ιεΒει'ιιιιά ννιεάει·ειιιε·εει·ει.ειι.Πιεεεε Μπιρ
εοιιι Με νετε 1ιειιιιΒει·,εΙε ιιιι ιιιιάει·ειι 8εε11ειι,ιιιι άει· 8ριιιε
εεεριι1ειειιιιά Μι άει· 1ιιιιιιιοιιεριιΖεεοιιεεεειτειι 1εϋτιιιειι. 4)
Πε ειει›ε επειι ιιι1ιετειι1ϋεεΚτειιΙιε,1ιειάειιειι άιε Ρετιοάε ιιιε1ιε
ιιιιι· 1ιειιιειι εε1ι1εε1ιεειι1ΒιιιιιιιεεΜε άειι θιιιιε; άεε Ρτοσεεεεε,
ειιιιάετιι ειιιειι ;.ςιιιιεει€ειι1ιιιιιά,-;ιε1ιι:ιιιι Βερ,ιιιιιιεάει· 1ιάειιεετιιει
ιιοιι ννιτάάεε Βειιιιάειι ιιιε1ιε εΙιετιτε. ιιιιε άειιι Α1ι1ειιι`εάει·
εειιιειι Ιιειιιετ1ιειιιιιιι άιιιιιι ειιι ε·εεειιε1ιο1ιεεΖιιι·ιιο1ιει·εεειιάετ

Βιιιιιο1ορςιεειιειι
Αειιειιιεγιιιρεοιιιε.Πιεεε Γε.11ε1ιιεεειινοιι νοιπ::

ετειιι ειπε ε·ιιτε Ρτοιιςιιοεεειι. Αιιε άειιι Αιιεεϊιιιιτιειι 1ιιεεε
ειε1ιάιε ρι·ει1ιειεειιε11ειιτε 2ιειιοιι, άεεε ενειιτειιά ιιιιά άιι·ε1ιε
ιιεε1ιάει· Ρετιοάε άιε Ριιειειιιιιιιιοιι ΑΠεε νετιιιειάειι ιιιιιεεειι.
εεε ιτεειιάννιε άειι ιιεεεε1ιειιάειιΒειπιιειειιά εεει€ει·ιι 1ιειιιι,
οάει· Ζει· Αιιειιτειειιιιε; Βεεεε1ιειιάει·ιιιιά 1εεειιιει· 11ει·άεΒοιπε
,εειι 1ιιιιιιιι.Αιιο1ι ινειιιι 1ιειιι Ριειιει· 1ιεεεεΙιε,εο11ειιάιε 1ιι·ιιιιειι
ιιι άιεεειι Τιιε;ειι ει›εο1ιιει·ιι1ιειι:Πει 1ειε1ιεειι'Ι'ειιιρετεευτεεει
€ετιιιη;ειι ιεε Αιιιειιειιε1ε ιιιι Βειε εει τειειι1ιειιειιι1.ιιιεε·ειιιιεεε
ιιιιά τειιΙοεει· Κοετ ιιιιιιιι·ιιε1ιειι. Βειεειι ννιι1ιτειιάάει· Μειιεεε
ειιιά Τιι1ιετοιι1ϋεειιάιιτειιιιιιε ειι νετ1)ιεεειι. °

Αιιε1ιιιιιιιιι.

Βιιειιει·ειι:ειιιειι ιιιιά Βεερτεοιιιιιιεειι.

Με. Νιιε1ιιιιι€ειε Βρεοιε11ε Ρεειιο1ιιΒιε ειιά ΤΙιετεριε.
Π. Βιιιιά 2. 'Ι'ιιειι. Πτ. .1ιιιιιιε Μειιιιε.1ιετε.
Πιε Με1ετιιιετ1ετειι1ειιιιεειι. (Νιου 1899. νει1εε· νοιι Α.
Πϋ1άετ. Ρι·ειε 12 Μιι.ι·1ι).

Πει· επι άεει θεειεεε άει· Με1ετιε.ι'οτεε1ιιιιιε·εε1ιειιιιιε ειιά
ι;εεειιεε:ιε Αιιεοι·, άεεεειι Μοιιοε·ι·ε.ριιιε ιιιιει· άιε Μιι1ετιιιρει·ε
ειεειι 1ιει·ειεε ε11εειει;;ε Αιιετ1ιειιιιιιιιε ι.ςειιιιιάειι Με, Με εε
ιιιιετιιοιιιιιιειι.άιεεεε ει: ιι1ιετιιιιεινιεΙιειἔε θιιριεε1άετ Ρειειιο1ο
Βιε Πιτ άεε Νοε1ιιιεεε1'εε1ιε Πειιιιιιε1ι.νει·1ι2ιι εεει·ι›ειεειι
ειιά, Με Μι· ε1ειε1ι1ιιει·1ιετνοι·1ιειιειιινοΙΙειι, εειιιε Αιιι',<;ειιε
ιιι ιιιιιεεει·1ιε.ι'ιει·11Ψειεεε.ιιεεειιι1ιτι.Πιιε Μ” 1ιειιιι ννο1ι1Με
Βεε1ιε εΙε άιε ει·εειιϋριειιάεεε Πε.τεεε11ιιιι,ε·άιεεεε Κτειι1ι1ιειεε
εςειιιεεεε€εΙιειι ιιιιά εοινο1ι1άειι ρτιι1ιειεοΙιειιΑι·2ε, εΙε επειι
άειι Τ1ιεοι·εειιιετ νο11ειιι' ιιει“ι·ιει1ιἔειι.Πιο Πετεεε11ιιιιιςάεε
8ι.οΠεε, άειι Αιιεοτ νοιι ιιε1ιεττεε1ιε,2ειο1ιιιεε ειειι άιιι·ειι ΚΙΜ
1ιειε ιιιιά Πεεετειειιι1ιο1ιιιειεεεε, εο άεεε άετ Παει· ειε1ι πει
ι.ειιιιειΒιιειι ιιιιει· :Πιο Ε”ι·εεειι οτιειιειτειι 1‹ειιιι. άειιιεινετεεε1ιε
εε άετ €εεε1ιΜ2ιε Αιιιοτ ιιιιετιι11ετοεεε 0ιειωιιι·ιεεε ειι εε
ιιιει1ιτειι.Πει· 8·εειιιιιιιιεεθεοΠ ιεε ιιι 8 Ηειιρεε.ιιεοιιιιιειε, ειιιειι
ε11εειιιειιιειι ιιιιά ειιιειι ερεοιε11ειι'1'1ιει1εεςΙιεάετε. Ιιιι 1. '1'ΙιειΙ
.<ιιε1ιεΜ ε ιι ιι ε ιι ετε ειπε Πε1ιετειε1ιειι1ιει·άιε θεεε1ιια1ιεεάετ
Μιι1ειι·ιε1ιτειιιι1ιειιειι,1ιεερι·ιειιειιιιά ετ1ειιιεετεάιιι·οιιεε1ιι·ειιιι·ιε
ενειειωεω άιε Πετιιτειειιιι άει·εε1ιιειιΜε άει· Βι·άε ιιιιά @ιιι
άε.ιιιι 2ιιτ Αεειο1οειε ιιιιει·. τοεεε Βεάειιειιιι; νιιιάιοιι·ι. Αιιιοι·
άειι 1:1ιιιιεειεειιειιειιά εε11ιιι·ιεε1ιειινετ1ιεΙειιιεεειι, ευ άιιεε ει·
ιιιο1ιε ιι1ιεειιειει. ιεε άιε Με1ει·ιε εΙε «εε11ιιτιεοιιεΚτειι1ι1ιειι»
:ιι εεπειειιιιειι. Βιιι€ε1ιειιά ινιι·ά άιε 1Ποτριιο1ο,ειεειιά Βιο1οΒιε
άει· Μει.1ειιιερει·εειιειι1ιεερτοε1ιειι,ιι·ο1›ει4 ετοεεειι·ειε ειιεεε
Πιιιτιε Τει”ε1ιι άειι 'Πειτε Με” άεε 1νιτιιεειιιεεε ιιιιεετειιιε2ειι.
Πιε νετεε1ιιεάειιειι Ρετεειεειιιοτιιιειι ΜΗ 1ιάιιιιιιειιιει· ε. ιιι
Βιιιι·ετεεει.ιιάιιιεειιιιε νιε1ειι ειιάει·ειι Αιιεοτειι, ιιιυ ιιιινει·ιειιάει·
1ιο1ι,ειε 1ιδιιιιειιΠω: ιιι ειιιειιάετ ιι1ιει·εεΙιειι.Πιε Γι·ε,εε ιιεε1ι
άειιι Μοάιιε άει· Πειιετετε8ιιιιἑτ άετ Ρετεειι.ειι ω· άειι Μω
εε1ιειι Μιά ε1ιειιΠιι1εεει.ι·ιιι·άιε·ε,ινο1ιειάιε Τ1ιεοι·ιεειιάει· ιιι
ι”εοιιοιι άιιτο1ιάιε ειπε, άεε νιιιιεεετ ιιιιά άιιτε1ιεεεειιειιάε Ιιι
εε1ιεειι 1ιτιιιεειι εε1ειιοΜετ ειιιά: άιε Μοειιιιιεοε1ιεοι·ιειιιι1ε
1ι1ιιιιιιιι1ιει·ε· ιιπ εε1ιι· ενειιτεειιειιιιιειι, ενειιιι ειιιο1ι ιιοε1ι
ιιιε1ιι. ιι1ιετ_ιεάειιΖωιει ετ1ιε1ιειι.Πει· ερεοιε1ιε 'Ι'1ιει11ιτιιι€ε
άιε ε11€ειιιειιιε8γιιιρεοιιιειτοΙοειεάετ Με1ετιε1ιτειι1ιιιειεειιιιιιά
άιε Πει·εεε1Ιιιιιε άει· νετεε1ιιεάειιειι Β"ιε1ιετι'οτιιιειι:1ιε2ιιιι·1ιο1ι
άει· Ε'τε.ε·ειιεε1ι άειιι Αιιιει·εεειι άει· Ιιεειιιοε1οιιιιιιιτιεε1ιειιρει·
ιιιειϋεειι Γοι·ιιι ερτιοιιε νετΓεεεει· εειιιε Μειιιιιιιις άειιιιι Με,
άεεε άεε θ1ιιιιιιι ινο1ι1ιιι ιιιειιειιειι εειιεειι Μιι1ει·ιεΠι11ειιειπε
ΗειειιιοεΙυ1ιιιιιιι·ιε1ιετνοι·τιιιειι1ιϋιιιιε, άεεε ειιει· ειιειιεο καιει
τ'ε11οεΑιιι'εΙιε νοιι Πεειιιοε1οιιιιιιιτιε ε.ιιιετεεειι, άιε »Με ιιιιι

Οιιιιιιιιιιιιτ1ιιιιηέ
ιιι 1ιε:ιε1ιειι ειιιά. Αιιειιι1ιι·1ιε1ι1ιεερτιο1ιεΜ.

άιε 1ειτι·ιτεειι οι·ιιιειι άει· ΜεΙει·ιε, άιε Με1ετιεεεε1ιεκιειιιιά άιε

ι
Βε2ιε1ιιιιι,εειι άει· Κι·ιιιι1ι1ιειε ειι ιιιιάει·ειι Ιιιι'εειιοιιειι; ειιειιεο
εεάιω;ειι εει άιε Βεερτεε1ιιιιιε άεε ειιεεοιιιιεο1ιειιΒει`ιιιιάεεειιά
άει· '1'Ιιετιιριε.- Πειε Πιιει·εειιτνετιειειιιιιεε ιεε εε1ιι· τειε1ι
Ιιει1ει;.

Αιιε1ιιιειιιι.

Η. Βιετιιιετ: Πει· Κοιρειιτχιιεετ, εειιιε θιεεοιιιο1ιεεειιά
Αιιινειιάιιιιε ιιι άει· ΟεΒιιτεειιι1ιε. ινει·1εε; νοιι .

Ι. Ε.
Βει·,ε·ιιιειιιι.ννιεεεεάειι 1891)), τ ·

Βιιι 17οι·ινοτενοιι Ε
" ι·ιεεε1ι ιειωι. άειι 1ιιεεοι·ιεε1ιειι'1'1ιει1

άει· άιε 1ιειιειιάε1εεΒ'τειιιιε 2ιιεε.ιιιιιιειιΠιεεειιάειιΑι·1ιειε ειιι.
Βε;ιιιιιειιά ιιιιε άειιι Βτιιιιάετ άετ Κοιρειιτγεε, θ

. Β τ ε. ιι τι,1851.
ι.νετάειι ε11ε Πεε1ιοάειι άετ Αιιινειιάιιιιε·εινειεε ειι);ει;εεειι. Ιιι
Πειιεεε1ι1ιιιιάει·ιτειιτ.ειο1ιάετ Β ε

ι. ι· ιι ε ε - Ε
'
ε ιι ιι ιι ,<.>;'εε1ιεΠι1ει

ιιιιοι· άετ ;.ιι·ΒεεεειιΒειιειιιιιειε. Πιε ιιιετιιιιεετιιιε Αιινι·ειιάιιιι);
άεε Κοιρειιι· ·ιιτετ εινει·1ιεΠι·ννειιει·ιιιι;.,τάεε Μιιεεετπιιιιιάεε κι
ειιετεε νοιι εά ιι ωωιω ιιιιεεειιιιιι·ε, άοε1ι νοιι Βο1ιε. ιι ω.
ειιει·εε εΙε ιιειιεε νετιιι1ιτειι ειιιιιιο1ι1ειιννοι·άειι. Πει· ει·ειε,
ινε1οιιει·ιιιιι' άιε 1άεε 1ιειιι, ει.ιι άειιι ρι·ειΙι ).ιειιι1ιεειι Κο1ρειι
τγειει· ειιιειι ειιάε.ιιει·ιιάειι, ιιιιι.εει,ι;ειιΖιιε· 2ιιι· Πτυνειιετιιιιις
άεε Μιιιιετιιιιιιιάεε ειιεειιιιιιιι·ειι, ννιιι·1ιιιι.ιιτει· 1887.

Πε ω” άιε ειιεΠιιιτ1ιο1ιεΒεεειιι·ειιιιιιιιι, πιο άιε Αιιινειι
άιιιι;τεινειεε, ινε1ε1ιεεάιε Ιιιάιεεειοιιειι ειιιά. Ιιι ει·ειει· Πιιιιε
1ιοιιιιιιεάιε Βιιι1ειειιιη; άει· Ι‹ιιιιεε1ιε1ιειι Ρι·ιιιιμειιιιτε ιτει;ειι
Ηεε1ιειιειιεε ιιι Βειι·ε.ειιε, ε1εάε.ιιιι, ννειιιι 2ινιιι€ειιάε θι·ιιιιάε
νοτ1ιεεειι Ζιιι· ει:1ι1ειιιιιιζειιΒιιε1ιιιιάιιιιε·.Ιιι άειι ιιιειεεειι ΗΠ
1ειι Με τω., Με ειι1ε άειι θειιιιι·τε,εεεε1ιιο1ι1ειι1ιει·νοτεε1ιει
ετεε ιιιιε άει· Βιιιιιιιιι·ιιιιε νοιι Βοιιιι·ιεε ιιεεοιιιιειι ιιιιά ετεε,
ινειιιι άιε 1νε1ιειι ειιειιΙιε1ιειι. άειι Κοιρειιι·νιιιετ ειιιεειιιιιτε.
Πιο Πειιετ άετ ιιιει·ειιεετιιιειι Βιι11οιιι.Ιιετεριε(Η γεεει·ειι·
ι·)·εε), εεΙιννιιιι1ιεεννιεε1ιειιΜε ιιιιά 88 8ειιιιάειι. νει·ι'. Πι1ιτε
16 1ε'ι4.11εεε, εΠε Μιιεεει· ινιιτάειι εεειιιιά ειιτ1εεεειι,νοιι 16
Κιιιάετιι ννιιτάειι 12 1ει›ειιά ,ε,τε1ιοι·ειι,νοιι άιεεειι εεετιι ειιιεε
επι 11. Ί'ει.8ε.Νε.1ιετοΠεεει.ιιεειιιά ιιιι θτιειιιει.1ειι 1εεειι. Αιιε
εετ 1ιειΒεε1ιειιειιε;ειιιιάεε άιε Ηγεεετειιι·γεε Αιιννειιάιιιιι; εει
Πε1ειιιρειε, Νερ1ιι·. ε·ι·ενιά., Ριιειιιιιοιιιε επι Βιιάε άει· 8ειιννειι
ι;ει·εε1ιείε,ρ1ε.εειιιε.ρτεενιιι.εεε.

Βιιιε·ειι.
11ειιιάιιιιο1ιάετ Κτειιιτειινετεοτειιιιε ιιιιά ΚτειιΚειιρι1εεε:
(ιιι 2 Βϋ.ιιάειι). Ηετε.ιιεεεεεεειι νοιι Πτ. Θ. 1.ιε1ιε,
Πι. Ρ. .1υ.εοιιεο1ιιι,Πτ. 0.13. ΜεγετιιιιιετΜιε
ινιτ1ειιιιΒινιειετ Β'ιιοιιιιιειιιιιετ.(Βετ1ιιι. νετ1ιιε· νοιι Απ·
.<.ιιιεεΗιτεο1ιυνεΙά1898, 1898. Βι·εεει·Βε.ιιά 1 Αιιι.; 11ΑΜ.,

1 Πιει'ετ.; Ζννειεετ Βε.ιιά 11 ΑΜ., Ι Πιει'ετ.).
Πιε Πτεε,ιειιάετ Κτειι1ιειιρΠεεε ιιιιά άετ Κτειι1ιειινετεοι·,ςιιιι€
νιιειτειιιιι άειι 1εε2ιειι .1ε.1ιτ2ειιιιτειι,ιινο1ι1άιιτο1ι άιε ε1ιεε Ιιι
εει·εεεε άετ Αετεεε ιιι Αιιερι·ιιε1ι ιιειιιιιειιάειι ιιειιετειι Βιιε
άεε1ιιιιι€ειιω ε11ειιθειιιεεειι άει· ιι·ιεάιοιιιιεε1ιειιννιεεειιεε1ιε.ι'ε
εοεε1ιτΜε άιε εννειεεΜε εει·ιιε1ιι, άεεε εε ει·εε άετ ιιι1ει·
_ιιιιιε;ειειιΖειε ιιιιε ι1ιι·ειιννιεάοτειιΓερι·ιεεεειιάειιε1ιετερευειεο1ιειι
Βεεει·ειιιιιι€ειι νοι·1ιε1ιε1εειιπω, άιε Κτειι1ιειιρ11εεε ιι.ιι άεε
Τ:ιεεε1ιε1ιεειι Ζιε1ιειι ιιιιά ειε, ννο1ιΙ άιε ιι.1εεεεεΠιειιει·ιιι άει·
Μεάιοιιι, ιιι ειιι ιιειιεε ιιιιά 2ειεεειιιεεεεε θεννε.ιιά 2ιι 1ι1ειάειι.
Βρεαιε1ιιιι Πειιεεε1ιΙειιάΜε ιιιιιιι άεε Πεάιιι·Πιιεε Με άιεεετ
Βιειιιιιιιε 1ιιιι ει·1ιειιιιεειιά άιε ΠιεειρΙιιι άει· Κτιιιι1ιειιάεριε-
τιιϋε;ειιιιιιι ειε :Με εο1ε1ιεειιιετ1ιειιιιειιοάετ ιιιο1ιε.- ω· ειπε
ιιτειιετε Βεειε ε;εεεε11ι. Πε ειιιεειτειι Ιιει·ειεε ρετιοάιεε1ιετ
εε1ιειιιειιάε Β'ιιε1ιιι1ιιεεει·ιιιι· Κι·ιιιι1ιειιρ11εεε.εε εκει ειιιε
Βει1ιε 1ι1ειιιει·ετιιιιά ετϋεεει·ετ ιιι·ειιειι1ιει·ετΑιι1ειειιιιε;ειι Πιτ
άιεεε11ιειιιιά ιιιιιι ννετάειι Μι· επειι ειιι Ηειιιάιιιιοιι άει· Χταπ
1ιειινει·εοτειιιιε·ιιιιά Κτειι1ιειιρι1εεε1ιεειε2ειι, ννε1εΙιεειιι ,επιε
εειιι 8ιγ1ε ε.ιιΒιεΙεπειεε ιιιιά ε.11εε1ιιει·ειιι Βειιιε·1ιε1ιε ιιι ειεΙι
ειιιεο1ι1ιεεεειιΜιά.

Πεε Ρτο;;τειιιι1ιάει· ιιειιειι Αιιεεε.1ιεκι ειιι νιε1ιιιιιΠιεεειιάεε
ειιά άιε Με _ιεε2ε ει·εειιιειιειιειι 'ζι'ιιει1ε,«πω. άιε Ηειτω άεε
Ψει·1ιεε, εεεειι 1ιετεάεεεΖειιειιιεε άει·ιιι›ετ, άιιεε εε άειι Ηετ
ιιιιεεειιετιι εειιιιιιειι Μιά, άειι 8ε1ιεεεειι θεάε.ιι1ιειι εειιοιι
άιιτειιΖιιΠιιιι·ειι.Αιι άιε Βε:ιτιιειειιιιε,·άετ νιε1ειι Κεριεε1 1ιειιειι
ειε1ι ιιιι.ιιι1ιο1ιιιιε1ιε άιε Ηεττειι νοιπ ,ε·τιιιιειιΤιεο1ι,εοιιάει·ιι
ε·ει·ιιάεάιε ιιιι ρι·ει1ιειεο1ιειι1.ειιειι ε1ιεει;ειι Μιι.ιιιιει· ι.ιειιιιι.ε1ιε,
_ιεάει·Με εειιιειιι θειιιεε, εει ει· 8ρεοιε1ει·ΖεΠιτ Αιιεειι1ιτιιιιι‹ε
οάει· Πιτ 1·1ε.ιιειιι·ειι1ιε,εει ετ Βειιιεε1ιιιι1ιετ οάει· ΗΜειιιι.ι·2ε.
Βει ειιιετ εο1ε1ιειιΒο11ειινει·ε1ιει1ιιιιε;1ιειιιι ιιιιιιι ινο1ιΙ άιε Ηοιι`
επειι· 1ιε.ιιειι,άεεε άετ Πεεει· ειιι 1ιιιι·ιιιοιιιεε1ιεεθειι2ε ιιι άιε
Πειιά 1ιε1ιοιιιιιιεειιιιά άει· Κειιι'ει· άειι Ρτειε άεε ννει·1ιεε(ε. 28
1361.)ιιοι·1ιι;εάιι1άι,ε·ει·ει·ει,ι;ειινι·ιι·ά.

Πιε νοι·1ιεεειιάειι,ε.ιιεεετάει· Βει1ιε ετεειιιειιειιειι Τιιει1ε άεε
Ηε.ιιά1ιιιο1ιεεειιε1ιε1εειιειιιε 1

) ειιι1ειιειιάε Κεεειιιειιε1ιειιεΕπε
ιιι.·ιειι1ιιιιΒ·άει· Κτειι1ιειιρΠεεε. 2

) ε.ιιε άειιι Βιιιιάε ιιιιει· Κτιιιι
Ιιειιιιιιεεει.ιεειιάιε Κεριεει: Βρεοιε11ιι·ειιι1ιειι1ιειιιεετΠιτ ε.ιιεεεο1ι
ειιάε Κι·ε.ιι1ιε,Πιτ 1.ιιιικειιιιτιιιι1ιε, Πιτ 8τρ1ιιιιι.ιεο1ιειιιιά Βε

ιἐτϋεε,
ιιπ θειειεε1ιι·ειι1ιε,Πιτ Νετνειιιιτε.ιι1εε,Πιτ Έι·ιιιιιετ, σε·

τειιιειι,Πιτ Κιιιάει·, Πιτ`Βιιιιάε ιιιιά Αιιε·ειι1ιτε.ιι1ιε,Πιτ Τεπε
εειιιιιιιιε, Πιτ Κι·ιιρρει. Πιτ Βεοοιινιι1εεεειιεειι- ιιιιά 8ιεο1ιειι
ειιεεε1εειι; Β

) εεε άεει Κεριεε1 άει· ερεοιε11ειιΚι·ειιΚειινετεοτ·



Με

(ςιιιιε;:
πιο]επι;ε

πει· Αι·Ιιειιει· ιιι Κι·ειιΙΙΙιειιεΙ'ειΙΙεπ πεπ Βε
τι·ιεΙιειιιιΓεΙειι, ΙιεΙ 1ιινε1ιπ1τει.Με ιπι ΑΙι.ει·. πει· Βει·Βιιι·Ιιειιει·
πππ Βιεπει.Ιπετειι.πει· 8εΙπιιεεπ ιπι Κι·ιεε· Με ιπι Ρι·ιεπειι.
διεπει· ΑΙιεεΙιπιιι πω. εειιιειι εΙΒ·επειι Βειιι·Ιιειτει·εςείιιιιπειι
πππ πιιτ. ειπεε ΙεΙιι·ι·ειεΙιεπ πππ Ιεεειιεινει·ι;Ιιειι ΙιιΙιεΙι. Μεεε
πιεεεε ιιϋτεΙιεΙιε ΒιιεΙι ε.πεΙι εει πιιε ειπε ινειι.ε νετει·ειεπιι(;
πιιπειι.

Κε.ΙΙιιιενει·.
.1ειΙιι·ΙιπεΙι πεε Βεειι.-Ηετεεεειν. Ι.ε.ιιπεεεριιεΙεε ιιι Βετε

_ιενε π” ΜΕΝ, 1805. 1896, Ιιει·επει;;εεεΙιεπ νοιι πει·
Ι.εππεει·εεΙει·ιιπε επ ΒεεπΙειι πππ πιο Ηει·εεεειν1πε.
ννιειι. .ΙεεεΙ`. Βιι.Ι'ειι·.1898.858 8ειι.ειι.
Με εειιιε Ι›εεειιπει·ει· Ρι·ειιπε ΙιεενΙιεεειι Μι· πεπ νει·ΙΙει;ειι
πεπ πιιιΙΙιιι(ει·ειεΙιεπΒει·ιεΙιτ, πει· ιιιιε επι εεΙιειιεε, ιιποΙιεΙιιππιιε·ε
ινεττΙιεε ΒειεριεΙ Μ., Με Με Οεει.ι·ειεΙιεεΙιεΒεειει·ιιιιε (Με θε
πΙΙΙιι.ενι·εεειι ιιι Βεειιιειι (Με Ηει·εεεενι·ιιιιι επι' ειπεε ΙιεΙιειι
8ιεππ πει· ΟπΙιπι· 8εΙιι·πεΙιτ πππ ππιεΙι εειιιιπι·ε πεπ 1ιχ·εΙειιι
εε1ιεΠιιεει·εεε1π επί πιε ΒενεΙΙιει·ιιπε; ννιι·1ιε.Πει· νοτ1ιεςειιπε
Βει·ἰεΙιι. Ιιι·ιιιιι·τειπε ι·ειεΙιε ΑιιεειΙιΙ ινει·ιΙινεΙΙει· Βειιι·5.εε πιε
ιιι εΙειεΙιει· ΙΥειεε πἱε Μιιιιι·Ιιειιει· Με πἰε Βει.:ιει·ιιιιε· εΙιτειι.
(με πεπ θεΙΙεεεπ πιε Μϋε;ΙιεΙιΙιειι. Ιπετει, ει.» ινειι:Ιινε1Ιεε Μει
ιει·ιειΙ πει· πιεπιειιι1εεΙιειι 11'εΙτ επεεεεΙιεΙι ειι ιιιεε1ιειι.Νικ
!ιΙ5ιιπειι πιεεειι ΒειιεΙιτ. Με πειιι Ι›εειειι θεινιεεειι πει· θε. Ρε
ιει·εΙιπι·εει· 8ιεπι.νει·ννειΙιιιιη; επι· ΝιιεΙιεΙιιιιιιιιι.:·ειιιρΙ'εΙιΙειι.
Απε πετ Ιιιιιει·ειι ΑΙιτ1ιει1πιιι; (;ἱεΙ›ι. Πι·. ΚοΙιΙει·
ειπε ιιιτει·εεεεπτε ΠεΙιει·ειεΙιι ΙΙΙιει· πεπ Α Ι› π ο ιιι Ι ιι ειΙ ι ν -

(ιιι πε Με ειπεν Μει·ιε1ιιιιτ νοιι 8,9 ρΟΙ..). ννεΙιειει· Ιιεεειιπει·ε
Αιιι'ιιιει· επιιι1ιειτεπί πιο Απ'εει.Ιεπειι πεε Βει·νιικ ΙειιΙα, ειπε
Ε'ι·ειΒ·επιε Ιιε1 ιιπε εονιεΙ πιιι· ΙιεΙιειιιιιτ.τι·οΙε πεε ι·ιεει,ι;ειιΜε
τει·ιε.Ιεε.Ι:ιεΙιει· Ιιειιιε Βει·πεΙιειεΙιιιε·ιιιιΒ· εείπιιπειι. ινειιιι ννιι·
νειι πει· Αι·Ιιειτ Βε ι· ε·ε ιι ε· ι· ΙΙ π'ε εΙιεεΙιεπ, πε ειε ειεε ππι· επί
ει” Ιιεεἱειιι.
ΝιεΙιι: ιιιιιιπει· ιιιιει·εεεε.ιιι.ειιιπ πιε ΑτΙιεἰι`ειιΚε ε Ι ε τ'εΜ”
ΜεΙειι·ιε πππ ΙΙΙιει· ΑΙΙιιιιιιιιιπι·ιε εει ΟΙιετιρετιεπειι.
Απε πει· ε Ιι ι ι· ιι ι· ι.

: ι ε ε Ιι ε ιι ΑΙιι.Ιιε11πιιε· ΙιειιεΙιτετ Βι·.

Ε ι
· ε ι ιι π Ι ε ε ε ι· (εετ, ινοΙιει πεπιεπι1ιεΙι Με πιε Βι·Ι'εΙ(εε ρΙε.ε

τιεεΙιει· Ορει·ε.ϋειιειι πιιε1ιΝεπεΙΙππιι(.ςεπ Μπεπννειεεπ ιει.

.Πι·. Ο Ι Ι
Ι ε ε. πει· ε1εΙιΙιει·ειτεπιιι·εΙι εειπε ι:ϋεΙιτΙΒεπ Αι·Ιιειι:ειι

ειπεπ Νιιιιιειι ιιι ω- Πει·ιπε.ιεΙεειε 8·εεεΙιεΕειι, Ιιει·ιεΙιτει πΙιει·
πιε ΒιιιιτΙιι·ε.ιιΙΙΙιεΙιειι πεπ 8γρΙιΙΙιε πεπ (;ιεΙπ ειπε
ερεειεΙΙε Α1:Ιιε.ιιπΙππε·πΙιει· Γε.νιιε, ινεΙεΙιε πιο Ιπε1ιει·ι€ειι Αιι
εεεειι Ιιεεπιι.ιετ, πεεε πιιιει· πεπ ΜιιΙιπιιιεπεπει·π, εΙιειιεε Με
εει πεπ .Ιππεπ ε" Γενιιε Ιιεεειιπει·εΜε νει·Ιιοπιιιιτ.
Πι·. Ο. ν. 117ειεε (ειεε ειπε Πεεει·ε1εΙιε Με: Ον ιι εεε
Ιει.ςΙε πππ πἰε νει·ε·εΙιειιιιιιειιειι ΘεΙιιιι·τειι, εεινιε Β Αε
ΙιειιπΙπιιε;ειι: ΙΙΙιει· Βικινεπτει·ιπε·ι·ενιπιιΜ, ΡΙπεεπιπ. ρι·εενιε πππ
ΡΙεεειιι.ει ιιιειιιΙιι·επειεεε.
1)ειι 8εΙιΙιιεε ΙιΙΙπετ πει· 8εετιεπεΙιει·ιε1ιτπεε Πι·. Ν” ο π ν ιι ε Ε ι.

ινε- ινεΙΙειι ιιεεΙι ΙιΙιιεπίπε.·;ειι. (Μεε άεπι 'Γεια εε.ΙιΙι·ε1εΙιε,

εεΙιι· ,ι.>;ιιι.εΖειεΙιιιιιιιεςειι Ιιει8εΙΙΙΒι ειι1π. πἱε ω. 1Υει·εΙιπεε
Βει·ιεΙιιεε πεεΙι Ιιεπεπι.ειιπ ει·ΙιεΙιειι, Με πεει·1ιιιιιρι:πΙε @Με
Αιιεειιιιιιιιιε· ειπε νει·επςΙιεΙιε. Βιεεει· Βει·ιεΙιι; πιιι·Ι'ι:ειιι 1ιειπει·
ΗεερΙιε1ειΙιΙιετΙιεΕ Ι'εΙι1ειι.

Ο. Ρει:ει·εειι.

Αιιεεπε εεε πεπ Ρι·εΙειιε11επ

πει· ιτιεπ1ειιιιεε1ιετι Οεεε11εεΙιείτ επ 13οι·ρει;.

81ιεπιιε επι 16. Βερι:ειιιΙιει· 1898.

Β επι ε ιιι ει ιι ιι ιι πεπιειιει.ι·ιι·τειπε ΒεἱΙιε νοιι 'Ι'ειΐεΙιι επ εει
ιιειιι ιιι πει· θεεεΙΙεεΙιει°ι επι 15. Αρι·ΙΙ, ιιι Ινε1ιπε.ι· επιπ Χ. Πν
1ιιιιπ1εεΙιειιΑει·ετειιιεε επι 22. Αιι€πει ρ;εΙιεΙιεπειι νει·ι.ι·ες:
«Ζιιι· ΠΙει.<.ςιιεετΙΙεπει· Ακει·ιπιεΙιππε εει εεετεΙιειιπειιι Μεεεπτε
ι·ιπιιι1Ιεο-εεεειι:ειιιιιιπιιε». (Πεν νει·ιι·εις ιει ιιι ειιιειιεε ει·
εεΙιιειιειι ιιι πει· «8τ. Ρει.ει·εΙιιιι·,εει· ΜεπιειπιεεΙιειι ΙΥεεΙιειι
εεΙιι·ιΙ'(» Ντ. Σ

,

1899.;
Νει:1ι Ι‹πι·εειιι Ηιπινειε επί που Πιιιει·εεΙιιεπ εννιεεΙιειι θεω
ι·ει;1οιιε-πππ Βιι·επεπΙειιιειιειΙειιε, Βι·εΙιιιπε πεε Βιιι·ιιιεε πιπ πιε
Μεεειιιει·ιεΙ- πππ Όειι·ιιι8.Χε.εοινιε πιε Βιιι.ινιεΙιεΙπιι(.; πεε Οεε
ειιιπε ιιε.εΙι'ΓεΙπ ι (Με πιο ν. Ψ π. ΙιΙ'ει:Ιιε ΠεεΙιεπε πει· επιπε
ιιιιιιεΙειι Πιιι.ει·ειιεΙιππε·, εεΙιιπει·ι ει· επ ω· πω πει· 'Ι'εΐεΙπ
Με ειιιεε1πειι 1ίι·ειιιΙιεπεεεεΙιιεΙιτειι (Με ι·ιεΙιτει.:ιιι πἱε ()εΙΙεε·ειι
(Πε ειπε ννεπει· ιππ. ΑΙσίϋΙιι·πι1ιτεΙιι ιιεεΙι θειει.ειι επ Γι·εἱε;εΙιἱε
επ εεΙπ, ινειιιι ειε ιιι ίι·ΙΙΙιειι 8ιιιπιειι πει· Ει·1ιι·επ1ειιπ(.>;επ πει·
ετιιι.;ειι Ρειτιεπιτειι€ει·πι'ειι ινετπειι.

Ι)1εεπεειειι.
Ζεεεεί Με Μει·ιειΙΙΙ.Μεε11ΐει·νοιι '75 ρΟΙ. ι·εεπ1ι:ιι·ε πει
Βει·πε1ιειεΙιιιΒ·ππε ειιιιεει· Γε.ΙΙε ειιπει·ει θρει·ετειιι·ε. ειπε ε"

νοιι πιει Ι›εεΙ›εεΙιιειειι ει·εἰεΙιτ ειεε ειπε εε1ε1ιενεπ ιιπι·ωροι.,
ινοΙιει επι Ριι11(Ιν1εοιπρ1ιειι·τ πιιι·, ειιι πιιπενει· ειιιεεΙιιεπειι
επ ερ1ι.ι.επι· Ορειει1ειι Επι. Ιιι Βειι·ε11 πει· Ι)ιπει·επειιι1πιεε·
ιιεεε Ιιειπει·Ιιτ Ζ., πεεε ειπε νει·ινεεΙιεεΙπιιε· πιιτ Ρει·ιι.ειιιι.ιε
ππι· ιιι ερειει·ειι 8ι.ιιπιειι ιιιεε·1ιεΙιεει; εποε Αρρεππιειι.ιε Με
ειεε ιπειει ιιιιεεεΙι1ιεεεειιΙιιεεειι, ινε ιιιειι ειπειι επεεεερι·εεΙιε
πεπ 'Ι'ιιιιιει· πεπει.. 8εΙιινιενιι;ει· 8·εει:εΙτει.ειεε πιε 8·ειιιιιιε
Βιε.ειιεεε πεε ειιιεε1ιιειι ΓεΙΙεε. σε εε ειεε πιπ ειπε Ι)ιεΙιπιιε·
πεε θεεεπιιιε. πει· Β`Ιειιιιι·ειεε.ΙιειιπεΙτ. Πει· Ιιιι.ει·ιιιει, ω· ει:
ει·ετ επ (Με Κι·ειιιΙιειιΙιει.ι. Β·ει·ιιι”ειιπω. 1ιειπιιιι εει ε;ειιιιπει·
ΒεεΙιεεΙιιιιιιε· επι εΙιεειειι ιιι πιο Εεεε ιιι Βεεπε· Ιιιει·ε.πι'ειεΙιει·ε
8εΙιΙπεεε ειεΙιειι επ 1ιειιιιειι.

Νο εε εΙεΙι ππι ειπε Πι·εΙιπιιε· ππι πιε Πεεεπιει·ιπΙιικε πεπ
πεπ ειπά (Με Βι·εεΙιειειιιι(:ςεπΜε ετπι·πιιεοπ, πει· Ιιει·Ιιειε·ει·ιι
(εεε πωπω; πιιπετ πεπ 'Ι'πιπει· ιιιιπ ερει·ιι·τ ι·εΙιιιιν ω.. Απ
πει·ε εει Ι)ι·εΙιιιιιε; πιπ Με Πιιι·ιιιιιεΙιεε: πιει, ννε πἱε 8νιιηπειιιε
Ιειι,ε·εειιιιει·ειπεετεειι. ινιι·π είε 1εεειΙπιι·εΖειι; ππι. ΚΙν·επιειι ειε.
νει·Ιετειι πππ πεπιιι πιε (;ειιεπει·ε Πιιι;;πεεε ει·εεΙιινει·Ι.
Βειιιει·1ιειιεινει·ιιιιει, πε.εε πιε Βεεεει.ιειι 1εεεεει·εΒεειιΙιει.ε
1ιεΐει·τε1ε_ιεπεε ε.ιιπει:ενει·ΓειΙιτειι. ΠΙε Βεροε1ιιεπ ννιι·π ννεΙιΙ
πιιι· εεΙιειι ιιιπιειι·τ εεΙπ. Πιε ε·πιιεεπι;ειι ΒεεπΙΙ.ει.ε ε" Βε
εεειἱειι Ιιει·πΙιεπ ιιπι·Ιι πει· ΜεΙππιιι; Ζεει.;ε'ε Με πει· Βικ
ι“ει·ιιπιιι;πεε ειιιιεεπ Με ιιιίεετ εεεπι (Με τεκιεεΙιειιι Μιιτει·ιε1
ε·είϋΙΙιειι Πειτιιιτ.ΙιειΙεε. Αιιι ειι(;επεεΙιειιι1ιεΙιετειι πετ πιεεεε
ιπι ?Με 11'ιιΙι1 Ιιει·νει·. Ρει.ιεπι. και· εερειεεΙι Με ει· επι·
θεενει;Ιειι Ιιιιιιι, »Με εε ιιεεΙι 24 8ιπιιπειι, Με ιιιιεΙι ι·ε1εΙιΙιεΙιει·
Βιιι1εει·ιιιιΒ·ει.ιιιΙιεππει· Μεεεειι πιε Τειιιμει·ειπι· εει'ονι. επί πιε
Νει·ιιι Ιιει·ππιει·ε·ιιις. Πιε Πι·εΙιιιιι€ειι πει· Ε'1εκπι· (;εΙιειι ειπε
πιιιςϋπει58·εΡι·εςιιεεε.
Ηειι·(:(;ε Πεμ. ινει·ιιιιι ειεε πιεΙιι. ιπι Βεεπιιιι Ορἰπιιι πεπ
Βιε ερε1ιειι·ειι εεΙΙ. ΔιιεΙι εεΙιειιιι: εε ΙΙιιιι επι'ε.πε·ε εεΙιννΙει·ις.
ειπε Αρρειιπιειειε ε.ιιεειιεεΙιΙιεεεειι,πε Με θεεεπιιι πεεΙι εε νει·
εεΙιιεπειιε Μεεε ειππεΙιιπειι Ιιειιιι.
8εΙιἱειιιειι π: Οριιιιιι πππ Με ΙΙϋιιπειι πιπε·ιιεετιει:ΙιινΙεΙι
ιιΒε 8νιιιριειπε (Ρει·ιει.ειΙιΙΙι!) ειιιιι 8εΙινι·ιιιπειι Ιιι·ιιιεειι.- ΙΙιι·ει·
Αιιινεππιιες ετε1ιι.ιιιεΙιεε ιπι Ινεε;ε, εεΙπιΙπ ειεε πει· Πιεε·ιιεεε
(ε. Β. Αρρεππιειιιε1 ειεΙιει· Μ., νει·Ιιει· εεΙΙι.ε ιιιειι ειε νει·
ιπεἰπειι.

8εει·επιι·: ΕεεΙιεεΙιειν1ι.ε.

81τεπιι,ε· επι 7
. Οεεεεει· 1898.

νει· πει· Τει;εεοι·πππιις πειιιειιετι·ιι·ι.Πι·. ΡΙ'ιιΐΓ ειε Με τι·
πεεεε Βι·επεΙι1ε.Ιιςει·ιιιπεεΙ, νοιι ειπεν Ρειιειιι.ιιι εκ
ρεειει·Ιι·τ, Με ινεε;ειι ΜεεειιεεεεΙιννετπειι ει·ει.ΙΙεΙιε ΙΙΙΙΙ'ε επι
επεΙιι:ε. θειιειιει·ε ΙΙΙιεΙιειΙιιιι€ειι ΙΙΙιει· πεπ ?ΜΙ ΙιεεΙιειεΙιι;ΙΒ·ι;
ει· πει· θεεεΙ1εεΙιεΙ”ι.ιιι πειεΙιειει· Ζειι; επ ιπ:ιεΙιειι.

Πι·. Ο Με Ιιει·ιεΙιτει «ΠεΙιει· ειπεε Ε'ιι1Ι νοιι εΙιι·οιιιεεΙιειιι
8εΙιΙειιιιΜιιιι.ρειιιρΙιγειιε ε" εΙιει·ειι ΒιιΙ'ιννεεε πππ πει·(1οιηιιι1ε
τι”. εει ΙιεειεΙιεππειιι 1)ιερΙιι·ειΒιιιε.πεε ΚεΙιΙΙιερΓεε».
(Βει· νοι·ι.ι·εε·Με επιιι Πι·ιιεΙι Ιιεειιιιιιιιι..Με ει·εεΙιειιιτ πειιι
πειεΙιει ιιι πει· «8τ. Ρετ. πω. ΙΝεεΙιειιεεΙιι·ιΙ'ω.1

Ι)ιεεπεειειι.
ΙνειΙιει· ίτεςι, Με πιει; πε.ε Βεριππι ΙΙΙιει· πειι ΚεΙιΙΙεερί
ειιιι:επε· πιιι·.
(Μεε: Πει· ιιεεΙι Ιιιιιιειι (;ει·ιεΙιτετεΜε ινε.ι·εεΙιει·ί, ιιεεΙι
νοι·ιιΙιιιι ιιεΙιιιι πε.ε ΠΙερΙιι·ε.8·πιπεπ Μεεε Ι:εΙΙΙ'ϋι·ιιιιε·επ.

Εεεε εεΙιε ννιτε ιιιε.εΙιι πει·ειιιΙ' επίιπει·1ιειιιιι, πε.εε ιιιιεε·ε

ε ι·εεΙιειιε ΒΙε.εεπΙειΙπιιιιΒ·(Με Ι:Ιιιι.18·εει·ϋεειιιΙπΙιεΙε) ιιι πιεεειιι
ε.ΙΙ επι· ΒεεΙιεεΙιτππι; ε·εΙεεπιιιιειικα. Αιιι 'Γε(ζε νει· πει· Πε
πιεπειι·ειΙεπ πει· Ρειιιεπειιι ιιι πει· θεεεΙΙεεΙιε.Γι (7..ΝενειιιΙιει·
1887) εειιεεειιττε Βι·. Ινε.Ιτει· ειπε Μεεε επι ινειεΙιειι (πεπ
πιω.
Βι· ει·ιιιιιει·ι ΐει·ιιει πειι·ειιι,Μεε επιιι ΖπειειιιπεΙιειιιιπεπ ει.»
8εΙιι·πιιιρΙ'πιι,ε·πΙεΙιι. ΒΙεεεπει·πρτἱεπ Με ιιι ?ειεε πεεεειι εΙε
εεΙιιννϋι·εΙι1Ιππιιεππι·εΙιε.ιιε ιιειΙ1ινειιπΙε· ειιιπ. Με ΙιΙειπεεΙΙιεΙε
ΙιιπΙτ.ι·ει1ειι πεε επεεριιΙιεΙιεΙεπ θεινεεεε Μεεε πιι·εει. ιιι
8εΙιτιιιιιρΙ'ιιιις ΙΙΙσει·κεΙιειι. (8 ε Ι

ι ε Ι ε ι·.Ι

(πιο ε1ιιιιΙ:ι.,πεεε εε ω» πεεΙι ιπειει. ππι ΒριτΙιεΙνει·Ιιιειε
πππ νει·ΙιΙεΙιπιι€ειι πει· εεεεΙιινπνι(ε·ειιΟΙιει·πεεΙιε ΙιειιπεΙι, εε
εειιπει·ε πε (ιιπ Απεε πΞε ε;πιιειιςειειι Βεπιπε·πιιεειι επ πενεπι

8ειι νει·ΙΙΙεΙιπιι,ςειι (.εεεεΙιειι ειιιπ: Αιιειιιεππει·ΙΙε8·ειι νειι
Νε1ιΙειπι1ιεπιπεεΙιειιπππ Πεεει·Βιιιιε πεεεεΙΙιειι ιιι ειιιειιπει· ππ
ιετ εριιεειιι Ινιιι1ιεΙ (ΠεΙιει·(;ειιςει”εΙΙε, Ι.ππινιπΙιε1).

Βει:ι·εεει·: Ιω ε ο Ιι Ιιειν Ι Με.

Υει·ιιιιεεΙιΙεε.

-1ιι Βενε1ΙιετειεΙι επι «νετειιι ει·ει|ιτΕεεΙιει·
Αει·ει:ε» (εεΙιι1πεε, πεεεειι 8ιεκπιειι, Με πιο «ΕΜ. θεπν.
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Στα.» ιιιειαει., εοε1ιεανοαι 11ιαιεεει·(Με Ιααετα 1ιεεεε.εια·εενοι
(1εαειαιι.- Ποτ οτι1ετιεΙιε1ιεΡτο('εεεοταει· αε.ε1ιο1οαιεε1ιεαΑιιετοαιιε
ειι άετ ιαι1ι1ετ-ιαεαιειαιεε1ιεαΑεε.(ιειιιιε. ινιτ1ι1.8εεεεετε.11ιΠτ.
0υαεεειιεια νι1ιαοετεάουν, ιεε Με Ρτοι'εεε οτ
ειαετιεαε 1›εεε1ιειἔε πατάω.- Πει· Πει1ιεεοοιιο1ιετεεε ΑΙ1ει·1ιϋο1ιεεεαΠοιεε. Με!. Πτ.
Π. Ο. Ο ε ε . ιεε (ιιι Ααεεειο1ιαιιαε :ειι αι α· ι τ 1ι1ιε 1ιε ιι
8ειιιιεετε.ε1ι 1ιεεϋταει·ε πετάω.
--Πιε Β.αεειεε1ιε 1ια1αεο1οαιεο1ιε θεεε11
εο1ιεεεια Ριεειαοτε1ι Με (Μα 121ιτεα1ει1ιιαεαιοαεΠτ.
Εεε Βετεεαεοα ια 8ε.Ρεεετε1ιατε :ααι Ε11ιτεααιιε
(.ι·1ιεαει;εννε.1ι1ε.
-Πιεθεεε11εε1ιείει1ει·Ο1ιετιεεει·εεεια Βετ
1ιιι. ινε1ο1ιεπια 17. (29.) .Μαι Με 25)111ιτι)ιε .1α1ιι1ε1ιιια
ιει·εε Βεεεε1ιεαε εεεε1ιο1ι1ιειιιαα·. Με ‹1εα θεαετε.1ετεε άετ
(1εαεεε1ιεαΑτπιεε. Πι·. ν. Ποιοι· ααα Με ΡτοΓεεεοτεα Πα·
αει 1ι νιτα1ιοιν. Βο1ιει·ε Κοο1ιιια(1 Πα. Ηεαοε1ιια 1ιτεαιαιεε;1ιε(1ει·αετιιαααε.
-- Αιι αει· Κεεεαεο1ιειι Παινετει1.1ιε 1ιεε ειο1ιπιει·
Ρτοεεεεετρε1ιι11'εΠτ. Π. 117.Ρο1ιιαιοι·αννιαοιν Με Ρτι
ναεαοεειιε Πιτ Ρ1ιγειο1οΒιε 1ια1ιι1ιειτε.- Πει· ειιεεει·οι·αεαε1ιε1ιεΡι·ο1'εεεοτ αετ 81αει.εαι·εαει1ιιιααε
α.ιιαει· ι1αἰνετε1ε1ιε.1ιιτιενν (Ποτρειε). 8ιεα1ετε.ε1ιΠι·. Ο 1ι1ο -

μια εεε Μια ετ(ιειιε1ιε1ιειι Ρτοι'εεεοι· εταε.αιιε
ιι·οταεα.- Βει'ιιι·άετε: Ζα ννιτ1ι1ιο1ιεα 8εεεεει·5ι.ε1ιεα
αει· Ο1ιετε.τεεεεε Ρο1οιιιατ Οειαεεεεαοοτρε Πτ. Π ιι ιι 1ιι ε ιι ι
ααα άετ Βτιιιααεαι·εεαει·5.8ε1ιιιεεεα1ιτιεεειεΠτ. Ο Ηε α ο ιν ε 1ιι.- νετεεοι·1›εα: 1) Δια 17. .Ταιιι ια 8εειτοτεε1ι (αει 81.
Ρει.ει·ε1ιιιτα)άετ Απε Με 1·Ιειιιρεε1Μιεεααα αει· 1ιιεει(.τεαΙΠΠ
εϋ.τ-Τοροετερ1ιεαεο1ια1ε.ννιτ1ι1.8εειιιεεταε1ιΠτ. ν ι ο ε ο ι· Π το ε
ι1οιν . αα ε1αεαιΗιι·α1ειαεα ιπι 58. Πεεεαε_ιε1ιτε. Πετ Ηιαεε
εα1ιιει1εαε1ιιιεεεεειαε ιαε(1ιειαιεε1ιεΑαειιι1αααι; εια αει· ιιιε(1ιεο
ε1ιιι·ιιταιεο1ιειιΑ(τα(1ειαιεετ1ιε.11ειι.ιια ιιτε1ο1ιετει· αεα θατεαε
ιια .1Μιτε 1873 ε.1ιεο1νιτεε.Μ5.1ιτεαειει· εατ ινειεετεα νετνο11
1ιοιιιιααιιιιε;Με Β .1Μιτε 1ιειάετ Αεεάεαιιε 1ιε1εεεεανναι·ιιεααα
ιι·ε1ιι·ειιααιεεει· Ζειε Με Αεειεεεαε πα αει· Βο ε1ιια' εα1ιεα
Κ1ιαι1ι ι'ααΒιιι·ιε. Νε.ε1ι ενειεετεα 8ειιαιεα Μι ε.αε1ειιαιεε1ιειι
Παινετει111.1εα1ιΜιι1ιειττεετ ειο1ιΜε Ρι·ιναεαοοεαε απ Νει·νεα
1ιι·ειι1(1ιειεεααα(1Ε1ε1ιιτοτ1ιετεριειια αει πιεα1εο-ε1ιιται·ειεε1ιεα
Αειιαειαιε. Ζιιε.·1εια1ι1ιε1ι1ειαεεεει· (ιεα Ροε1ειι ειαεε Αι·εεεε
Μα Ηε.ιιρεεεε1ιεααα εα άετ 'Γοροε;ι·ερ1ιεαεο1ιιι1ε.ααα ννατε.ιιε1ι
Οααεα1ιαιιε επι άειι Αιιεεε11εα (Με Βεεεοι·1.ε αει· Κειεει·ιιι
11ε.τ1ε. Πει· νετεεοτιιεαε ει·(τεαεε ειο1ιειιιει· εαεεε1ιτειεεεεα
Ρταιιιε. αειαεα11ιε1ιια εειαεια 8ρεοιε11εο1ιε.- 2) 1ιιΤεεε1ι1ιεαε
αει· Βι·ιααιαεετεεαει· εατ1ιεετεαεα1ιεαΙ.ιιαιεα1ιι·ιεεαεΑ 1ε ιι οια -
πιοι· θα 1ιοΙο ει· ιπι Α1εετ νεα 58 .1ε.1ιι·εα.ΑΙε Ατ2ε ιιππ 8.
εειε 1870 ιιιιια8. - 8) 1αι Ε`1εο1ιεαΚοτεαα ((ιοαν. Κιειν) αει·
ι1οτειαε1εα.<ι_ιε.1ιτιεεΑπε .Το 1ιεια α Πο (1ε_ιειν ε κι ιαι 55.
Ι.ε1ιειιε_ιε.1ιτε.Ο1ιεε1ιοαάετ νει·ει.οι·1ιεαε αιε1ιι· Με 29 .1Μιτε
Με ετεε1ιο1ιεΡτακιε ε.αεεειι1ιεΜε, εε Με ει· (1οε1ιεειιιε Γτειιι
ααα ειαε ααιαιιιιαιαε Τοε1ιεετ ο1ιαε _ιεε1ιε1ιε Βιιιεεειιειαιεεε1
εατιιε1ι.<τε1εεεεα.- 4) Ια Βετ1ια άετ Θε1ιειιιιε8εαιεει.εετε.ε1ιΠτ.
1111ι11ιε1ιαΕειαεε1 ιιιι Α1ιετ νεα 81 .1Μιτεα. Νε1›εα εειαει·
ιιτεε1ιε1ιεαΤιιιιιιΒιιειι, Με ετ 57 .1ε1ιτεια Βετ1ια εαεεειι1ιεΜε.
αΜιαι ει· ιιι εειαεα _)ιια.<;ετεα.1Μιτεα ειιιε 1ιετνοι·ι·ε..<ιεαόεΒεε1
1ααα ια α.» Μαει1ιννε1εΒετ1ια'ε εια. 1ιι άειι ι'ιιαι'ειαετ.1Μιτεα
νεατ‹ιεειαε Ορει·εεεεΒια εε1'ε «Πιε Γ1ιειετννοο1ιεα1ιαθε
απ.» ιιι ειαεαι Βει·1ιιιετ '1'1ιεεεετεα(ε·εία1ιτε. Ετ Με ειιιειι
ειαε
Βιοα·ι·ει.ΒιιΞε

εειαεε θι·οεενειιετε, (Με 1ιετιι1ιαιεεαΘεωρο
αιεεεα ααα ιι·εεεοι·εάετ Βετ1ιαετ 8ιαεεοε.(1ειαιεΟατ1 Γτιεατ.
ΖεΙεετ 1ιετααεεεεε1ιειι.- Ρτοι'. Πι·. Ρε. αι Βιι τ1ιε ιι. Π1τε(εεοι· εεε εεεεε1ιειιεα
1αεειεαεε Με· 8ετααιρτιιιααεί ααι! 8ει·ιιιαε'οι·
εε1ιαιιι; ια 8ιε 1ιεε αει Βετ1ια, ειει1ε1)ε1ιετειεε ια α1ιε1ιεεετ
Ζειε αατ.(1ιεεετα αεειειιε ιιιιε1ιΕ'ι·ιιιι1ιειιτεααι ΜΜα ιι1ιετ.- Πει· 1ιε1ιι·ετΜα αε1ιιιε.τεε1ιο1ιεα1αεειεα1. αει· Βει·1ιιιει·
Παινετειιει ααα Πειεετ (Με εειιαα.ι·εε1ιο1ιεαΠΜιοτεεοι·ιαιιιε
Ραπ. Πι·. Πιιαννι ε; 11'ειτ ιι ε ε το ε Μ. εαια ααεεετοι·αειιε
1ιε1ιεαΡτοίεεεοτ άετ Ζε1ια1ιε111ιιιααεεπι αει· ιαε(11ειαιεο1ιεαΓε
εα1τ.αιαει· .ςεαεααι.εα Παινει·ειιειε ει·αεααε ννοι(ιεα.

(Μια. ιιιω!. Ο.-Ζε.ε.·.)- Πτ. 01ιτιεεϊτιεα .1αοο1ι. εια Ιτιι1ιετετ Αεε1ει.εαε
ΡΜ. ειτε ιιιρεΙ1'ε ια Βι·1ειαεεα, ιεε ειαεια Βαι'ε Με Ριο
Γεεεοι· απ· ιααετε Μεαιεια ε.α (Με Πιιινει·ειεειεια Βαεαοε Αγι·εε
ε.ιε1“ο18ε.- Πιε 8εε.άεάαιιιε.ια Κειεαιι Με (Μαι Βιετι1ε.ι·εεΠι·. Π. Ι.
Β οΜε ε ανν , ινε1ε1ιετ80 .1ε1ιτε1ιιααιιι·ο1ιιιι αιεεεια Αιιιι:ε εε
ινιι·1ιεααα (Με ααεαε.=;ε1ε1ιο1ιεεε11.(1ειεα1ιεΗειΙααεεε1ε αε1ειεεε
1ιεε.ειαε Ρεαειοα ιια νο11εα Βειι·ααε εειαεε θε
1ιε 1τ.ε ε (1500Με. )εια1ιο11)ειιε)ιεεεεει. (Καε. 'Πιερ. - 117τ.)- θειιι1εεε ειαεαι Α11ει·1ιϋτ:1ιεε1ιεεεεειεεεα θαεεε1ιτειι (Με
1Ξειειιει·ιιε1ιενοιιι 4. .Μαι α. .1. κατά α" αει άετ Πα1νετ
ειι.1ιε Ψει·εε-1ιεα 1ιεεεε1ιεαάεα Βιιεειεε1ιεαιιιε
(1ιαιαιεε1ιεα(ιεεε11εοε.είεεειεεαε αει· Βειο1ιετεαεει

ε1ιιε8α1›ει‹1ιε ιπι Βεετε.ε·ε νοιι 500 Β1ι1.]1ι.1ιτ1ιο1ι
ιιιι νετ1ειιι`νεα 5 .1ε.1ιτειιε.αεεεεε.1ι1εενει·(1εα.- Βια αεαεε 8ειια1:οτιαια ια Ηερεει1. Πε Με
εισ1ιειαε Αεειεαεεεε11εο1ιεεεεααι Βιια (Με «Νι1ιοΙε.ι-Βεαεεο
τιαιαε ια Περειι1» @ειιιειι ααα ειαε 8α1ιεετιρειοα ειπε ι1ιτε
Αεειεα 1ιετειιε ετ15Ειαε1.Πεε θταααεεριτΜ 1›εετε1ε.·ε800.00015119.
ιιι 1200Αεειεα ε 250 Β1ι1. Πιιι ειαεαι (1τιαεεαάεα Βειιιιτίαιεε
Με» Κτε.α1ιεα αε.ο1ιεα1ιοιαιιιεα,νιάτα (1ιεεεε «Νι1ιο1ει-Βεαεεο
ι·ιαιιι» ααιετ εε1ιτ Β·ιιαεει.ε;εα1ι1ιαιε.ε1εο1ιεαααα ιιγ)ι.·1εαιεε1ιειι
νει·ιιΜεαιεεειι ια ΗερεΜ ει·1ιεαε. Κτε.ιιιιε ω· νετεο1ιιεαειιε1εα
Αι·ε εο11εα(ιοι·εΑιιι'αε.1ιαιε1ια(ιεα.ιαε1ιεεοαι1ετε111ε8·εαΙειαεατ1ε.
Ηετ:Ιειαεα(ιε, Νιετεα- ααα Πειιετ1ειαεα(ιε.Ρετεοαεα ιιιιεΕ'τε.αεα
1ειαεα.Β1αεεταιε. Νετνϋεε. Βτ1ιοΙααεε1ιεαιιι·ϊειε ααα Μεσα
νΜεεεεαεεα α. ε. ω.. νιτο1ιε1εαο1ι 1ιεεοιι(1ετε οτε·ιαι1εΜε Με
Ριιεεε νεα 1ιτε.α1ιεαααα εο1ιενεο1ιεαΚιαάετα νετννεαάε πει·
(ιεα εο11 »Με ε.ιιεςεαοιιιιιιεα ννετ(ιεα 1·'ετευαεα Με ειεατειι
1αι'εεειοαε1‹ι·ειι1ι1ιειεεα.1ιιεεεειι1εειιΗειιι1ιι·εα1ι1ιειεεαααα 'Ι'αιιει·
ειιΙοεε. Πιε ιιιεαιειαιεο1ιεαΙιειεει· αει· ΑαεεΜε ειιια: Ρτοι'εεεοτ
Πι·. Ο. Πε1ιιο Με Οοαειι1εεαε ται- ιααετε ααα Κιαάει·1ιτεα1ι
1ιειεεα, Ρι·οι`εεεοτ Πτ. 117. 8ετοε·ειαο να νοαι Ηε1ιειαιαειι
Ιαεειεαε εα 81. Ρεεετε1ιιιι·ει Με θοαεαΙιε.ιιε σα· Γτααεα1ιταα1ι
1ιειιειι. Πτ. Βει·οα Ριια1 ν. Πααετα-8εετα1ιει·ε· Με
θρεοιε1ιεετα» Νετνεα1ιτεα1ι1ιειεειιααα Πτ. Α. Βεει·ιι 1ιε τα;
Με Πιι·εεωτ ατιαοτι1ιαιτεα(1ει·Ατιε άοε θεαΜοι·ιαιαε.- Ια Οι·εα1ιιιι·,<.ς ιναττ1εενα θ. ..1ααιεια 8α.αεεοι·ι ααι
ιιιτ Ζϋ81ια.ιε άετ Πε1ιι·ειιετιι1εεα ιπι Βεε εεττ.
αεεΜιαιεεετιιιιιιε αει·νο11ιεααΐ1ι11ετααε ει·ϋιι'αεε.-- Αια 15. ( 7.) .Ϊααι ιναττ1εια Βει·1ια άετ Νεα1ιε.α εεε
ρεε1ιο1οε·ιεε1ιεα Ιαεειεαεε αιιε άειπ ρε.ε1ιο1ο.ε·ι
εε1ιεα 11ιιεεαιιι ετιι(Ταεε. Ρι·οι'. Βιι(ιο1ι' ν ιι·ε1ιοιν
(μια Με 11οτεεεα(1εεε Ιιιεειειιεε ια εειαει· Βεα·ι·ιιεεααε·ει·ει1ε
ειιιεα 1ιιε1‹ιι·ιεε1ιεαΠεαει·1ιΙιε1‹ιι1ιει·Με Βιιεινιο1ιε1ιιαε(1εεθεα·
τ1ιιιαιεαει· ρε.ε1ιο1οαιεο1ιεαΑαετοιιιιε ααα (ιεα ει11ιιι16.1ι1ιο1ιεα
Ααειιαιι (Με

ραε1ιο1οΐεε1ιειι
Ιαεειεαεε ια Βει·1ια. ινοι·εαί Ρτοι'.

νν 8.10ε γ ε τ απ( ι τ ο ιι ο α·
' ε νετειιεαειε ααι Με Ααεςε

εεε1ταα; (Με ρεε1ιο1οειεε1ι-αααιοαιιεε1ιεα111αεεαιαειιιανν1εε,
αιιε ενε1ε1ιεαινιι·ο1ιονν άετ Παινει·ει18.ε ειιι θεεο1ιεα1ινεα
αιινετεεεαα1ιε1ιει·Βεαεαειιαα·8ειαε.ε1ιε 1ιιι1ιε. Πιιε αειιε Πετι
εαεε.ι;ε1›Β.α‹ιειεε ι'ιια(εεϋε1ιι8·ααε1 πετι'1111ειιι 2 Α1ι11ιειιιιαι.πειι.
νοιι (1εαεααιε1ι1ειαετει1εαΠιιεει·τιε1ιτεεενεα1ιειι(1ιεαε,ιανει1ιτεα(1
Με ατϋεεετε και· ΑιιεαΜιιιιε άοε 111ιιεειιιαε1ιεεειιααιε1εε. 1νιε
Ρι·οε. 17ιι·ε1ιο νααιιεε1ιει1εε.εο11 ιιιπ αεαι αεαεα αεε1ιο1οι.ει
εο1ιεα11αεεαια ε1αε Νειιετααα· ιαε Ιιειιεα ει·εεειι: εε εο11εα
αε.αι1ιο1ιειαεε1αεΑ1ιε1ιει1ιια8·εα(ιεεεε11ιεα.Με άειπ ετοεεειι
Ρα1ι1ιεααιεα (1αιιει·ιι(1ει·Βε1ε1ιτιιαΕεα81ιιια1ιε1ιςειαεε1ιεενετ(ιεα.- Ια ι1εα20 Μοε1ιειιει· 15Γι'ειιε1ιε1ιεα Ηοεριεε
1ο τα. νεα (ιεαεα 14 αει· 8εεε1εααα 12 νετεε1ιιεαεαεαΒεεεοι·εε
ιιαεει·εεε11εειαιι. ιναταεα ιπι Ιιεαιε ειεε .Τε1ιτεε1898 ιαι θειιεεα
87.717Μ11.ααετααα 28.874Β`τειιεα εαι'α·εαοαιιιιεα; εε ενατάειι
ιαιι.1ιια,ιαιε άειι εααι 1. .1ε.ααειτ1898 εατιιε1ιε;εε1ιε1ιεαεα3747
ιιιε1.αα1ιε1ιεαααα 2488 ιεει1›11ε1ιεα1ίτειι1ιεα ιαεαιαιαεα ιαι νοτι
ε·εα .1Μιτε 07.571Κι·αιι1ιε ια (ιιεεεα Ηοερι1Μετα νετρΠεεε.
νεα (ιιεεεα Κιε.ιιΙιεα νετΙιεεεεα Με Ηοεριεει.1ει·58.575 (82.770
Με.αιιετ ααα 20.815Ρτειαεα) ααα εεε.τ1ιεα7785 (4989 1111εααετ
ααα 2846 1ετειιεα). 25.000Ρετεοαεα αιαεεεε Με Αιιι'αε1ιιαε ιιι
Με Ηωιριεε1ει·ννεεεα Βεααιιιιιιαςε1ε νετννεια·ετεννει·‹ιειι.- Πε.ε Ι.ιιααεα1ιείεε1ιοεριεα1 αει άετ 8καε1οιι
8 εινι· ετε1ιε_ι ε :ια αει· 1νει·εο1ιεαετΒΜια ιεε ια άετ Νιιε1ιτ.
Με (1εα25. πω( Με απ( άεπ θι·ιιαει αιε(ιει·α·ε1ιι·ααατ.Πιε Ια
εεεεεα ‹Ιεε Ηοερι(Με εια(1ριετεεεεεινοτι1εα.
-- Πιε Ρεεε ιιι Ια(1ιεα ααα ειαι1ετεα 1..αα(1ετα.
Ια 1αι1ιε α ννειεεΜε Ρεεεεριαειιιιε (οι·εεεεεεεε ειαε Α1ιαα1ιιαε
ααι'. ιν9.1ιι·εααΜε ια Π;; γαεειι ιιι ε1ειο1ιειιι.ινεαιι ειιιειιΒε
τιαΕεειαΜαε.εεε ι'οτειιεεεε1ιε.Ιιι 011111α. αιε.ε1ιεειο1ιαοοιι1ιειαε
Α1ιεειιινι5.ε1ιιιαααει· Βεαε1ιε 1ιειαετ1ι1ιε.τ:εε ετ1ιτα.α1ιεειιιιι
Ηοα81ιοαα· νοαι 25. .Μαι Με 1. .1α1ι142 ατια ετε.ι·1ιειι144
Ρετεοαεα Μι αει· 1·'εεε.

Μ'
111ειετ ιπι Ρεαεε.εε1ιεα θοανεταε

ιιιεαεε-1ιεατιεο1ιε.1εε1ιοεριεα1 (Με 8εε11ε ειαεε
0ι·(21ιαει.οτε άετ ρεγε1ιιαετιεε1ιεα Α1ιε1ιει1ααα·
ετ1ειιι€ε. Θε1ιε.1ε800 Β1.ι1.ααα 0αετε1ει·εεΙα 4001151._ιε.1ιτ1ιο1ι.
Πιε Με1(1ααεαεεε1ιιε1ιεΜε εααι 15. .1α1ια. .1. αει άετ «Πετι
εεεειαιιι Γγ6ερεοιιωι Βειιεκεε δ'αραΒιι».- Πιεθεεεαιιαεεα1ι1 ιιετ Κτειι1ιεα1α αεα Οιν11
1ιοεαιεε11ετα θε. Ρεεετε1ιιιτε·ε Μετα): ααι 19. .Μαι
α. .1

.

7545 (89αιε1ιι·Με ιιι α
. νων.), άετααεετ 520 'Ι'γα1ιιιε-

(9 ιιιε1ιτ).598 8γρ1ιι1ιε- (θ νεα.), 76 8ε1ιετ1εε1ι- 2 ινεα.),
105 Πιρ1ιε1ιει·ιε- (11 ιαε1ιτ),117Με.εετα - (19 ιιιε1ιτ ααα 52
Ροε1ιεα1ιτε.α1ιε- (1 νεα. Με ια άετ 17οτι.ι·.).
Ααι 26. .Μαι α

.

.Τ. 1ιεεταα·Με ΖΜι1άετ Κι·εα1ιεα 7487 (58νεα.
Με ιιι άετ νοτινοε1ιε.).αει·αατει·511 Τγρ1ιαε - (1 νεα.), 048.
8γρ1ιιΙιε -- (50 ιαε1ιτ). (59 θειιατ1εε1ι- (7 νεα.), 95 Πιρα
1.1ιετιε- (10πω.), 188Μεεει·α- (16 ιιιε1ιτ)ααα 42 Ροο1ιεαετεα1ιε
(10 ινεα.) Με ιιι άετ νεται.

- νε.οεαε.

-_.___-___..-.. τ. ε



250

Μοττε1Μτε-ΒυΠο11Π 8Φ.Ραοτε1ιντεει Επι· οι.. νιωωιθ ω” ιο. Με ισ. .Ϊιιιιὶ 1899.
Πιι· Με 111οο1ιονοπι 18. Με ιιιιιι 19. δική 1899. Ζωή ω”. 8,θ,.,)ΜΜιθ:

Ζει.1ιΙ άοι· Βιετ1ιο15.1Ιο:
1
1

1) ιιιιο1ι θειεο1ι1εο1ιτΜιά 111101 1) 118011θΐιιιο1ι1οο1ι.τιιπιά14118::
Π ο σ - - · · Π 1

1
=άμωι4ωωμωμέάέό ΙΠΙΘ3ΠΖΒΠ:ὲέΞΞἔ··Ξ·-ἔἔἔἔὲἐὲἑἰιιιθιιιιΖθιιιοοἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔἔὲ _,_ =Ξηηη>=>=η=>=>ἶἔε_ἔΣΣ>-›ι->>·.>-.>-.>-»ω>-›η>-.ε,,1- `φα,ΟΦ,0 Ο @κιρ-
_`ΦΦΩιΩΦιΩΞΞΟΒΞΦ ·σ·=1Μ.1ν.Βιι. μ' ""-'82388β8=Ξπ_νν_8,,_ - -ι- 4 88=.. ιιιιιιιιιιιι=ιιιιιιιιιιιι== =>=-~==~==-~---·--<=
@ΜΡ-ο ›-οιου-ι.-ι-αυ-4υ-ιι-ι-α© ή-ΝωΐιοΦβώ:

282246628100559415ΞἐΪ74Έἐἔἔ1ἔ2οδ4188(128?θ4”|14θ8(191188245758οθ8θ882782

2) πω” (ΜΙ Το(ΜεΠΓ880,10Π:
¦ 2) ιιιι.ο1ιάοπι Ί'0110ει1τ88.01ιο11:

- 'Γγρ1ι.οικιιτ.Ιι.Ο, 'Ι'γρ1ι.ιι1ιι1.1'7,Ε"οϋι·1ει·οουι·ι·οιιεΟ. 'Ι'γρ1ιιιε
ΓγΒ1‹ι.
οιιιιικ1ι.Ο, 'Ι

'

1ι.ιιΕπ1.25,αυτι. ι·οοιιι·τοιιιι 1, 'Ι'γρ1ιιιε
01ι1ι0Β88Βἰτιιιιιιι1ιςἀ01°Ροιιτιθ,Ροο1ιοιι 5

,

1ιΙσιωι·ιι24,Βο1ιιιι·11ιο1ι12, ο1ιιιο ετ.ιιιιιιιιιιικάοι· οτιιι θ
,

Ροο1ωιι 2
,

Πιιεοι·ιι 18,Βο1ιιιι·Ιαι:1ι 7
,

ΒιρΙιτ1ιοι·1ο19, θι·οιιρ Ο
,

Κοιιο1ι1ιιιετοιι Β
,

Οτσπρϋεο Βιιιιςειι- Π1ρ1ιτ1ιοτιο12, Οτοιιρ 8
,

Κοιιο1ι1ιιιετοιι 7
,

ΟτοιηιϋεοΜωρα
αιιτ:ϋιι‹1ιιιι;ς28.Βι·γειρο18.ε 8

,

θτ1ρρο 1
,

Ο1ιοΙοι·ιι.ιι.ειειτ1ω. Ο
.

οιιι2ϋιιε1ιιιι€ 18, Βι·γε1ρο1ιι.ε ό
,

θι·ιρρο 8
,

θ1ιο1οτει 1111111011
ΒιιΙιι· Ο

,

ΠρΠοιιι1εο1ιο Ποιιιιιι:ιτιε Ο
,

Αοιιτοι· θοΙοιι11ι·1ιοιιιιιο., θ
. Βιι1ιι·2, Βριάοιιι1εο1ιοιιωιιωιιι Ο
,

10.11.11 θιι1οιι14ι·1ιοιι
κ1ειιιιιιι Ο

,

Ριιτοτἱτἱε ορ18οιιιιοει Ο
.

Βοπι1ιι·ειιι1:1ιο11Ο
,

Αιιι1ιι·ια 0- ιιιειτ.1ειιιιιεΟ
,

Ριι.ι·οι11.1εορ1άοιιι1οιι Ο
.

Βο121ιτιι.ιιΕΙιο1τΟ
,

Αιι1:1ιι·ιιι θ
,

ΗγἀτορΙιοΙιἱο Ο
.

Ριιοι·ροι·ει1Βο1ιοι·Ο
,

Ργ11ιιιιοιιιι‹1 Βορτιοει.οιιιιο θ
, ι Ηγάτοχι1ιο1ι1οΟ
,

Ριιοι·ροι·ιι1Βο1ιοι· 1
,

Ργ15.ιιι1οιιιιάι_Βορτιοαοιιιιο 5
,

'Ι'ιι1ιοτοιιΙοεοάει· Ιιιιιι,ι;οιι θ2.'Ι'ιι1ιοι·οιι1οιιοιιιιόοι·οι·Οη.ςιι.ιιο16, Τιι1ιοι·οιι1οεοάοι· Ι1ιιιι€,ιοιι89, 'Ι'ιι1ιοπ:κι1οιιει8.11118Γ01°θι·Βαιιο 18
Α11ω1ιο11ειιιιιεαπό Πο11ι·ιιιιιι κι·οιιιοιιιι θ

,

Βο1ιοιιεεοΙινν11ο1ιοιιιιι1 Α11ιο1ιο11ειιιιιειιιι‹1Πο11ι·ιιιιιιτι·οιιιοιιιι11, 11οΜιιιιιο1ιινΜ1ιοπω!
Ατι·ορ1ιιιι 1ιιϊειιιτιιιιι28, Πιι.ι·ιιειιιιιοεειιι111ιι18, Κι·ιι.ιι111ιο1τοιιΜε 1 Ατ.ι·ορ1ιιιι1ιιίε.ιιτιιιιι45. Πιιι·πειιιιιε εειι111ιι17,Κι·αιι111ιο11:οιιάοι·
νοτι11ι.ιιιιιιμοιιιιΜε50, 'Ι'οά1:Βο1ιοι·οιιο82. νοι·άιιιιιιιιμοτειιιιο 109. Τοάηςο1ιοτοιιο84.

"-.4ιιιιιιοποιειιιι.ιΒιιΒιι
ΑΜ· ΨθΓ(Ιθ11ιιι ω» 18.11.1111... νοιι κ. ι.. ιιιοιξιιιι ω.

81..Ροτετ81ιιιι·Β,Νονε1η-Ρτ. 14, εονι·ιο ιιι ιιΙΙιιιι ιιι-Μιά ιιιιε1$1ιι‹1.Αιιιιοιιοειι-Ώοιιιρτο1τοιι ειι€οκιοτιιιιιοιι.

ΒΑ σου δ0&|θΓΠ98 ΗθΪ|θΙ28Ϊ0/Ϊ ι

0ι·8ειιι1εο1ιοε Βιοεπι

· · · 1 ιιι ω» ι ιιι τι

ιι
ι Με! Κιεειιιιιιιι, °Μ:.....1881..

1'ι1ι·1Πιι€οιι-,11ιιι·ιιι-Μιά ΒΕο11°ποο1ιεο11ιτειιι1ιο,ΡεΙτ1ο11ιἱμι υυά ιιι άει· Ει·ιι111ιι·ιιιι€

1 Ειτι €150ιιτειο1ι€5 ιιι:11ι€ειιι1ΜΜΒ08
Ποι·ιι1ιςο11οιιιιιιοιιο.Ηι·ϋεειοε πιιι! 1111οιιι.οε1111ιι1εο1ιεο1ο11εωε1ιιιι111ιι1:ιπι πω” , Β1ΠτρωΡ8ΓΗμ ,,νθ101,θ8 (Με Παω Π,

ΟθόΠΉθτ ,ΜΤΒ 1
_

ΑΡΓΗ ΜΒ π, Οθτοι)θΙ-_

`

οτ8ειιιιεοΙιετΡοτιιι 8·ςΒιιτιε1ειιειιτ1ι111τ.

Πειτ5τεΙΙιιτι€ επι ,ςτο5 ιιι
άετ1ΜιοτΙιε1:ειΡ”ερθωθ ΕΝΕ” 1 νοιι Μ:ιΒ Ποτ1:01ιιι και

124 ΒΕ ΡΡΘἱΠΘΙΨ νο11 Βο11ιθΙο11· νοτΚιιιιί ιιι ει.ΙΙοιι Αροτ1ιο11οιι.
ω;» 25-12.

ΡιιινΑτ-ι1ειι Ν8ΤΑ1.Τ
Πιτ Μειἔοιι-, Πειτιιι- υπό 5το1Τινεο1ιεοΙΚτειιιΚ1ιειτοιι

Ρτοί. Μ. Βσεειι1ιειιιινοιιιιιάΙ)ι·. Βο1ι. Ρ!ιι1ονν. 1

1 Βοι·11ιιΝ., Κσιι181ιι-ΑιιΒιιετειεττεεεε 29, επι Τ1ι1ει·Βιιττειι.
158)28-18.

Ιιιι Πο11τεο1ιοιιΑ1οιωτιάοι·-Ηοωρ1τπ1Μιά
Νιιο1ιννοιεοια1ιε1Ιτἰ11ιει·πι· Ζοιτ ι11οιιιιτ
Ι'ι·ο1οΡ110Βο1°ιιιι‹1Ρ11ο8οι·1ιιιιοιιιιπ Με
ρι·ινιιτοΚτωι1ιοιιρ11οβο@οριο Ζιι1ι1ιιιιε
νοιι 60 Οορ.).

7422

ε1εο1ιετ·00ετ1.21ιτυπ

01ιοι·1ιτ·ιιιιιιοπι

φ

Μτοεεοιι νοιι Κι·αιι1τοιιρΠοεοι1ιιιιου:

Βερ·ι·ε Φειιοροιιιιο. Πιιιιοιιιι, Φγριιιτιιπ
οιιο.ειγαι.ιι. 45, Μ.

8ο1ιννοει.ει· Β11ιιε Τειιι"οτι, Ηοιιοιι111
ιιροοιι. ιι. 188, πο. 18.

Βο1ιινοετοι·Οοι:ιετ. 8ο1ιιιι1Μ, Πο·ι·οιι6.οι.
«Με -ιιΔΜι!

υ.1ειι11ω1ιεο1ιεΩι1ε11εει·ετειι Βιιιιεεε 1;ιει·ειτεεε1τ1ΒΟ1οι·1'ο18ι·ειο1ινει·οι·άιιετ 1118,·ιΒ·118Βοκωιμ. ιι. Θ
, Μι, 20.

Βι·ιιιιιιοιιεο1ιτΠτοιιιιιιι1Διιιι1γεωι ει·ιι1:1ειιιιτ1Μιιιοο σ1ιιι·ο1ι ΕΠ”, ΒΜω,ω"- Μ”. ΙΙ"Μ.,,κ,,- π, Μ,
νοι·επιιι1 ω... Ρ11τε11ιο1ιοπΜ1ιιοτει1ννειεεοτ νοιι 01ιοτ-8ει1:1ιτιιιιιι. "- 16

Ρ111°Ό8.011δι εω·ιθωιι, 8112111111"ε" 8081081011.
Ο18:ΒΒ34·8

Βω- 00ιι>-1Η "Π, 1188

Νἱοὸει·1ιι€ειι1ιχειΠειι ΑροΗιε1ιειι ιιιιι1Μιιιει·ει1ινιιεεει·-Ηιιιιι11ιιιιΒοτι. ΜΒΧ'Ιθ Ψ1ιι1:1οι·, γι. Οοιιιιιοιιιιπρ. ιι Πεμ
τωοΠιιοιιοικο11μ, μ, 4, κι. 11.

Δ1ειιιιιιάι·ε Κιιειιι·ιιιονν, Βιικο.ιιιιειιοκιιε
Π. ιι. 61, Μ. 82.

Ρι·ιιιι ΜΜΜ Κα1ιοι·ιι, Οι. 81.ιι111ιο1ειι·.
Ηιιιιιι σ. Γιιιιιιει:1ιοιιΜΜΜ θ-Β, θ. Η),

1ι'ι·ιιιιθιδ1πειι, 1111.0.,1'1.Βιιιιο, ΗιιιιιιΗ ω,

ΡωιιαΙ2.9 πω( 8σωπιι:ιπεΙ.9 επιι11.9 πω Μια.

ΡΑ8ΤΗ.Π.Εθ νιοι-ιν-ιετΑτ
Βο1ι1σοτιετ119εει.ιίε. θα ω·

Ο.πιιΙζ:88ιιιι·;·31ιιια,
Ο013Ρ10ΒΩ1£88›π. .ΝεΠ,

1 Ρ”ι·:ιιι Οειτ1ιιιι·1ιιε1ΝΙιο1ιε1εοιι,Γειτιιριι1ι·ρου: ρι·έιρατετ εοι-τιισΞ·.πιο18811 ει1ο:ι1ιιιιεθε2ειιεε.

ὶ πω] "ΗΜ π· ω, Η. Π
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8ωη = .έ
8οΜειπππιΒεσωπετε!τ πω, ρεφ. 1840.
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ΑιιοΒϋπί'τοοι·τΙιεί!ειιΜε Αεπιτο άοι· Αι1ετοΙ:: Πὶι·εοιοτ άει· ΑιιετειΙτ Ηοτι· ΙΝ. Κ. ΒΜ·- ζ . Μ @Η «Η
ΗΜ, 8τ. ΡειοτεΒιιτἔ, ΤτοΜΜ .ΝΒ29, ΗΘΗ· ΙΝ. ΜηνειΙα

ΑτοπεΒιιι·ΐ
ΑΙΜ ΜΜτου ω ε "Ξ·Ξ Ή

ΑιιεΚιῖιιΐτο οι·τΙιώΙι Με ΑπετιιΙτ Βοι·εἱτννἱΙΙΕἔειιι. εειιάετΜε ΧΥιιιιεο!ι τοερωτοἔι·εΙἱε. .- Η Η ·.: "β
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,
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| ώ Σ” Η~ - Νοιιοε ΚιιτΜιιιε

'
Ν α 68 - ο € ΦΝ Η [Η Β ό;

ι Ν” Πιι,ιζοιι- ιιπά ΙΜτιιι!ετειιΕΙιοΙ€ωι, ΗΜειιιοΙιί (ΒιιΙΪεΙτιτιιἔεΚιι›·οιι Μπεν 8τοΗ'· ι

'-
ἔοὲ`·ἔἔ ΞΪ "ωΙΙΒωσομιγοιΙο). |Ιἱ:ιΙ›οΙοε, Ηἱ‹:Μ, Ηοι·κ- ιιπά Νἰοτι·ιικι·ιιιικ!ιοὶἱσιι, ΝοπτειεΗιο- Ι % (Η

ω Ξ ε

ξ "Η (ΜειεΙΙιιιτοιη. ΕΞἱυτἰοΙιτιιιιεΤΜ· ΕΜΜι·ο- ιι. ΗμΙτοΙΙιοτη›ἱο Π: ΜΜΜ Γοι·ωειι. Ξ Σ Π: ε ε

. ι· - Μ. ι·. Σ . ζ .έ

ΦΙ (Σε0Πτιετ Δ Η .Τα ε. Ρτοε απο ι

μ :ω ε
)

Φ

(6θ) Ι8-9. ΙΜ. Ο. Μιρρω·.

¦
Υ ξ ω ε -ἔἔ- _______-.-." Ρ Ε.. -η - ή Τ ῳ_|. ... Ή ώ : ε;

“ Ν
__ ___ ___ _ ___ _ _έμν -

Υ ._ρ --ἔ Η~ 'Ω > ?έ ε ε "ε

Οπ.εΜε πο.τιΜποίηοροτκΜγωπεε- . . +
6
2
)

"έ

ἔΡΗΒΠΜ.
__
ἔκ”, ι1Ιέρεκ0Βε

8 η. Ο·ι·πιπιιπποπτοοε.ε 1
6 μι” Μ, Με»)

ε' ἔ
,ὲ β

Με, πα. τ. Μ ι.ιιοιιιο. Μισο”, πω. _ . _ Ξ

ΒΜυπειιι·πι Η Μισο”. Η σΠΠΠΠΠΤωΙειρ8ΦΠηθΕΚ88ΒΒ[ϊκή.

Ό Ξ ω Ξ ἔώ?

Μ Η= σ:
.Ξ ώ Φ ' ·

Ν Ν

Ξ Ξ ΕΣ

ἱνἰωιιερειτοροκο-ι‹οροσιεπωσ κ:ιιοπεΒοε: 3£1ΒΘ11ΘΗἰ€πι. Ι`ει:ιιιιιἱκ.
7 7”*ξέά -μζ-_

Β°1›καρπιιτωπ. 590 π. Βι.ιιπε γρ. πο”. Ο”. ο·ι·πειψαπτε.μΜποΠ:ιοροτιι ΜγιιιιαΕπι- 8Μοπάο-Βοι·ΙΙπ. .

Η »πικαπ ου” πω. ιιιοοοεϋποΒΔορυτιι. Πε. ‹:·ι·ειιιιιιπγ1ιο6ι:Ηοεκπιυιππ. 0.-_ ΒΓῇ9θ¦ω8ηη'8ο¦ιε ΚΜ”
ΡΘ110'Ρω·"Μ86ΒΗΒ: ποτοσεεκπ: «Ι"πειει:ΗΠ πο·ι·οπιιιικ·ι.»ιι «Ο.πο·ι·ιπιπκα».:καιω Η”.

6οι·ιντι.ιεοο:ιειωι πωιιεο·τκοεο- ιι ιιωτεεωε.ιιι.·τιο-‹:υ;ιοι:ο-πκο:ι!ιεπο·τι.ιππ.

Α ΠΜ νθΐ"ΠΠΑίθ Μ
Κ·πωιωτ ιιππερωπ.ιιωπ, πιιο6ιι.νη·ιοιηιπ0ι:060,18οπογτο:ιι.ιι‹›ιο κπωιο·ι·οιο ι

ι πιο 8 ΜΒ $ω"αθ' ΜΝ". "Μ
1Μ01Φ Μπεν _ ιωωιω.ιω.. 808ετ1°88ι0 ε

. υ-12πω
Βεεωω 1ΜΙαι·ωγκοιιμεκγπωιωι 6ομοιωκοιιυε. Κγπειει.π ι·ωιοιπ.ιε πω. πωπω! νο”π ννοΙΙ"ΠΠ88ΠαοΙΜΜ Η... (Μ._

ΥΓοα">ΠοΒκ"ΜοΉ* . . . _ ἔϋειοἱιιΡοιιεὶοπιι. Ρτἱν.-Ι.‹η;ἱε(8'/=Βαεοπποε ι·ιωροπο.τιωεοκοε εειιιοπεπιε πο”.
γι.ρειπποειωι·ι.

οποπιπ.ππο·ι·παφ». 10./ε Μ. Μ..) ΤαμΓ. 86ο πι. `
ΥΠ8.ΗΜΙρ·Ινιεωπ. οποκτριυιυοκἰπ,Μο.σεωιτι,π·ΜοπΗι 11ἱΜ°0ΤΕΡΙΝτκ08π ΦεΒοΗ0Β00.

Καππα”. ποιηηνΙιππειοιιω!.ποηειπμπἱΠοκἱὶ!.
Βωπ.ι ιιπποροπι.ιιωπ ιΠιο·ι·ιπωι ιι :ιειυρωτιυιεκπ.
ΚεεΦπρι, οπωωι 0ι1Βορ0°Π:8.,στερππκεοπαπποε »ιοπι›κο. Γιικπειοπ·ιικ.ι Μνιο6ιιππ.

Αππικυ..

-

Βρωπ. επιποποπὶπΜ”. Πει”. ΙΕοπΦι κατ. τ. Κρακοιιε.. ποο·ι·οπεποπρπκ·τπκγιοιιΜ ἐ -
πω. σεεοπ·ι.. Οπερκ·ι.απο Η Βοαιωιοπρπ.κπκγιοπιιιικπ.ιερωιεΗ.

Ω γ Η

‹Ι
.
ά
.

ΟΒετὶτι ΕΜ. Ε. Η.ιΒο!!ιοι·Ε.
94)4-4. Ρτοε απο τε.1ιε.

ΙΙροωρπιακυπ προη·.πκπ. ΙΙερκ·1› κι:σιΠευ!. οκωπο 100 ιπορι·οιπ. 1800 κοιιππτ··ιε

'

ΜΜΕ"">"Δ.8ε'.°.ε==;|·ξε"ΑΕ,
σε οουεριποει1ωπ γοΤρυΠΟΦΒ0κ3-.Ποσο” μπι-κατ. Περκοιιι.. ΡοοΦορωπ. Π.ιιιοὶι›ιιι.ι. “Μ” (=Π-ιπ "Μ 1. ο(ΜΜ,.
Ίπτα.πωπε. πο”. κπιοαεΒι.Μ. Πτπ:Φ08ΒΙ188Μγει.ικ.ι. ΠοοτοπτπιιαΕ·ι·ε:ι·ηπ.Ποο·Β·ι·ιι·ι·ο.πεΒΒ..0.Ε.ΐο.-ι==ω.:Βιικι·-ιων-=οι·Βιιιι

.Πω νου»- ¦ Η ἱὶΟ Ο!!Ή--!'0Π- -Π Π" ΟΠΠ!!ΙΗ ΕΠ·6Ε"ω ΒΤ' 1898 τω” 4780° Χ'ιι:ΗΠΩΓ82°υπόΡτοι οσωνουω. Χ!Ρ1.ιετ°εΙΝΔ...Β
____.____Δ.ή _ _ _ ____ _ _____ Υπννωιυιη.Ρα·Ι., Η." Βιἱιπ-ΟοοτΒΜ- "'

Ε». Ο. ννεἔοΙο°ε
ΑιιεκιΜ ί'

. Μει.ε;ειι ιι. Ι)ω·ιιιΜ·ειπΙω ίπ

Μιά κ0ΕΝ!08Β0ΠΝ ΜΗ Μπα (Υνεε!Μοπ)
ρ;ε53ΠιιοΙνοιιι Ι. Αρι·ΗΜε ΜΝ.Ιο ΠεοειιιΒοτ;

Β.
Α

Ηἔἔ3ΠοἰὅὲΙΙΐὶἔὲῖὶοὲιΙΗτΙἔκἔθι
ρΙιγ8ΞΙωΙΙεοΙι-‹ὶἱἑ1τε1ὶεο!ιεεΗείΙνοι·θιΒι·οπ:ΒΔ Ν

.
Π .Δε ΜειετΚιιι·οιι. Ν8.Ιιει·οε ΜΜΜ ΡτοεροοΙο.

Π

σε) 12.-Β.
· ώ

ΡαΒτἱΚ Μ· ΒἰοΙιὑΙιοἰΙειρριιωτο πω! ΜοΙιτΒΙΜΙοι·. ___-.- _

Βετ!ἱπ, Ι.οιιἰεοπεΙτεεεε Ν9 22ιι. Η
ΑΙΙεἱτιἰἔε ΠιΜΜιιιτεη άοτ οωιιιΒἰιιὶττθη Ι.ἱοΙιτἱιεἰΙειρρειτειτε ρΓωἰω-τ

Ρειτοπιτ ΒοτΙιοε Κι·ουι. @η Ν;Ζωεθ;·ι_
ΕΙοίοι·ιιιι€ νοιιΪΛοΙιτΜ1‹Ιοτπ8.ΙΙοι·Αι·τ ·

Ρ9τωειιιοιιτοΠυετοταπεετοΙΙυμε,ΚεφΙομ ε1·9.τἰε.?εφε-ιτε ἰιι @ιι ι11οῇεὶεΙιθιιΙτιιτεἱωποπ. Α(ΙΜΒ88Π νοΠ ΚΙ.Μ11(θΠΡΗθεθΗΠΒθη:Βιιιο ετοεεε Μυειω·επεωΙτ ιιι Βοι·Πιι πιπ Ισ οοιιιΒιιιιι·τοιι ΕιοΙιτΙιοιΙ-ΑρριιτετεΠ .πω
άειι ΒοΗε‹·τιιιιιοππνεοΚε ΒεεἱοΙι1Ιςυιι8 πι· νετΙΠΒιιι18. Μ”

ΑτΕ&1“ωοΒ"1"ΒΦοΕΤΕ"κ”
Μ "η,

ν Π'. .
. Μ) 10-5- Ρετοι1το ΠΠ· Βι1εε1ατιά οι·1:11ο11τ. Παι·1ο Μαι, ε. ο. 1. ε. Μ, π. 3.

· ___-..- -
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.Ο.Ο.θ.θ.θ.Ο.θ.θ.θ.θ Οθ.θ.θ.θ.θ.θ.θ.θ.θ.θ.

Τιιιιιιιιει!-Κιιιιιιι ΜΕΝ (ι
ει Μάι).

Βιε ειιιοτιιεττιιιιιιιιειιτι.εε δειικνειεΙτιιετιιιε νοιι Βειάειι 480 (Σ.
1ιειει·ι ιιι 18 Ωιιο11οιι111ΙιοΙι ιιιε1ιτΜε οιιιο Μι11ιοιιΠαει· '111ιει·ιιιεΙννεεεει.
ι.ι·ιεο1ιοΒιι.άει·,θεεάειιιιρἔ

700 Βοάο-Βειεειιιε.
Μάσι, Ποιιο1ιοιι,1ιιΙιε1ιιτιοιιειι,1ιωιιιωι, Με.εεεεε, θγιιιιιιιετιι‹, ΒοοΙ1οιιάετ,Πιάι·οτιιει·εριε, Μι1οιιιιιιι·Μ.

Κιιι·ιιιιιιοΙ: '1'1ιοι·ιιιε11ιιι.άοι·,:άειι

Ιιιάιωτιοιιοιι: Αοιιωτ Πιιειω1- ιιιιά θε1ειιΙιτ1ιειιιιιε.τιεπιιιε,οιιι·οιιιεο1ιοι·Βιιειιιιιειτ.ιειιιιιεάει· ΜιιειωΙιι ιιιιά Θε1ειιι‹ε, ι·1ιειιιιιε.
τιεο1ιεΝοτιι·ιιΙειειι, τγριεοΙιε ιιιιά οιιτοιιιεοιιεθιοΙιε, ι·1ιοιιιιιετιεοιιεθιοιιτ, ιιιιιοιιοιιειΙο Βιιιι·ιιιιΒοιι “Με ΚιιοοΙιειιιιτι1οιιειι. νει
τειιιιιιιιι.ι·ειιειο., ΑΠ'εοιιοιιειι άειι·Βεε ιι·ειιοιιεεο1ιΙειπιιιιιιιιΜε ι·ιιειιιιιιιιιεο1ιει·ιιιιάθιο1ιτ-Βι-ιειε,ΠιιτοτΙοι1ιερ1ειΙιοι·ει.Ηε.ιιιοιι·1ιοιάε1
ιι.ιι'εοτιοιιειι,ειιι·οιιιεοΙιε Νιοτειι- ιιιιά ιεεειιειΒιεοτιοιιοιι,11εω.ΙΙιιιτοι:ιοειιοιιειι.
0ε.ιιιιιο ιιι ι;ι·οεεειιι Ριιι·1ωΚιιι·οτειιοετοι, 'Ι'Ιιεε.τει·..Τοπ επιι ρειιτε οιιενιιτικ.- Αιιειιιιιιιι ιιιιά Ρι·οερεοτε άιιι·οιι άιε

(θ1) 7-7'. Οεειιιο-Οοεο11εο1ιεΠ:.

Ο9Ο#Ο9ΩσΩσΟ0ΟσΟΩΟ9ΟΩ09Ο2!9Ω9ΩΩΩΩΟ#Ο©Ο9ΟΩΩ
ςΒ()ΗΜΒΝι-ΙΜΒ ΕΜΠ "εκει-ι

ιι.ιιεεεεειο1ιιιοτάιιι·ο1ιεειιιο 1161ιειι1ε.8ειιι 17Ψιι1άιιιι8·ειι,πιιι: άοιιιετιιι·Κετειιειιιιιιιιι.
Ιισ1ιοι·1ιεΚε.ιιιιτει·01ε.ιι1ιοτεα1ενΜεεει·,:Με 1ιι·Μι:ι8·ειοιιάει· «πω»! Βιεοιιιιπιεεει·,

«Με ειεειιτειο1ιετειιιι11ει·Μιιιοι·ε.1ιιιοοι·ο.
Μι·ιωειιι Βιι€οιι Κι·ειιικ1ιοιιοτιάεε Μει.Βοιιε,άει· 1ιεΙιει·, θαιιιιιιι€ ιιιι Ρι'οι·τειάει·
ει·ετειιι.θει11οιιετειιιο,ΒΙεεειιΙειάειι, Ρι·ιιιιειιιιτιιιιΚιιοικειι,ιι1Ι€ειιι.Ει·ιιι·ειιιιιιιιιςειι,

ΡεττΙειιιι€1ιειι. ΟιιιΙιτ, Βιιιτε.ι·ιιιιικ1ι,Ζιιο1ιει·Ιιτειιικιιειτστο.
1ιε.ε ,,0ειιιι·ει11ιιιά“ιι. ,,1Τειι1ιια1°'ιιοιιει·Ιιιιιιτ.:ννεο1ιιιιε.εειιζετιιιιά πιιτ ε;τϋεετειιτ
Οοιιιιοι·ι Με οετιιι.τει,πιιτ Κοιι1ειιεειιιο-, Μοοι·-, Βτειιι-, 11ιιιιιρι-,(Με- ιι. Ηειεε
Ιιιιι1ιιιάει·ιι, ει11κινεεεει·-ΒειΙε.ιιειεΙτ.ΜειεεειΒε ιιιιά εοιιινοάιεοΙιεΗοιΙ€γιιιιιιιετιιε
ιιι άει· ιιιεάιοο-ιιιοοιιιιιιιεο1ιειιΖειιιάοι·ειιιειειι.Ε1Ιοιαι·.Ζινοι:εΙ1οιι1ιεά.

Πειιετιιιιιιτο0ο1οιιιιιιάο.- Βιι1ε-Βιιι1-1Πει·1ι.- 11Ιο1ιττιεο1ιοΜεάι:-Βο1οιιο1ιτιιιι8·.-
11οο1ηιιο11οιι-Ψιιεεει·1οιιιιιη;.

'ΓΙιειιιει·. - 'ΓοιιιΙιοιε. - 'Γειιι-Βειιιιιοιιειι. - δε. ά. - Ε'ιεο1ιοι·ει.- Βειτ- ιι.
Ηιιι1Γιιιιι·-Οιιιιι.- Θεάοο1ιω τι. οιι'ειιο Βιιιι1ιιιιιιι, ειιειοιιεετεΙΙιιιιε. - .Τιιρ;ειιά

εριο1-ΡΙΜ2ε. - Εεπιι-Τειιιιιε. - 1ιιι.ει·ιιι·1ι.'ΓεΙερΙιοιι.
Μιιεοιι ιιππ Ι. Μπι Με 80. Βειιιοιιι1ιοι·. 1Ρι·οηιιοιιι 90,0!!!) (εκει. Ρ:ιεε:ιιιιοιι).
Η Ρι·οειιεσω ει·ιιιιε νοιιι Βιιη;ει·ιιιοιειει·ετιιτ.
ΡΙΙΒ 119.111ΚΟΙΙΒΒ1Ί ιιιι1Ιο.ιιεε:Κτοιιιιιιι·ιιιιιι,Ρετάιιιιι.ιιάε1ιι·ιιιιιι.Ψε.1άφιο11ε,Βιιάο11'ε
ειιεΙΙε, Διιι1ποειιιειιι·ιιιιιι,0ε.ι·ο1ιιιοιι1ιτιιιιιι.Βιε Ρ1.1ιιι.Ιιειιειιιεθι·ϋεεε ν. Μ 1ιτ.Ιιιιι.
Νιι.τιιι·1ιο1ιοεΠει·ιοιι1ιιιάστΒι·ιιιιιιοιιεε.1ε, κιν. ιι. Κι·γει.. (0.862ει. ριιιι·. Βιι12επιι.
8ρι°€ι·ιιει1100 ει. ΜιιιειεΙινε.εεει·). ιιι ιε.οοιιε ιι 126 ει. ιι. 250ει. οάει· άοειι·ι:

2ιι 5 μ. ιιι Οιιι·ιοιιε.
Μιμ·ιειιιιιι.άει·Βι·ιιιιιιειι-Ραετι11οιι.ιιι Οτις.-θο1ιεο1ιτε1ιι.ειιιιι·ειιΙΒ·.ιι.εοιι1ειιιιΙϋεειιά.
ΡΙΠ!. ΒΑΒΒ1ΙΠΒΕ1Ν Πει·ιειιΙιε.άοι·1Ιοοι·οτάο,Βτιι.ιιιιειιεειι'ο,Πιιττει·Ιειι8·ετι.Επαμε
ΜΙΒ. ιιι ει1ιοιιΜιιιοτεΙιν.-Ηιιιιάι. 1)τοςιιοι·ιειιιι. ει·ϋεεετειιΑροτ1ιοΚειιει·1ιιιΙτιιο1ι.

ι Βιιι·8ει·ιιιειειοτειιιι. Βτιιιιιιει1-νετεειιάιιτιε, Μετιειιιιεε1.

Θ!! 1

Τι0Πιιιιιιιιιιι (ιΒιιι)
.Ιοάοιοι·ιιι-Βιννειεε-νει·Βιιιάιιιιε,ει:ειιιιιειιι,ιιιοιιτ 1ιιιΙΙοιιι1,ιιιιτει·άοιιινειΒειι‹1ε

ιειει 9ετιιοΜοε!
Βιιιι€ει· ιιιιά Β ιιιειΙ Ιειο1ιι.ει·ειε άοάοΓοι·ιιι.

Νει.ο1ιΡι·ιντιτάοοοιιτΠι·. Κι·οιιιιιγει·. Η:ι11εει. Β.: πιιι· Ζειτ
ωειω ννιιιιάειι·ειιριιινοτ.

Μ
ε
'Η (ΚιιοΙΙ)
νοι·ιςΙειο1ιο:

..!!ειιει· άιο Πιι·Κιιιιιιάεε Τειιιιιιιιιιιιι Μι Πει·πιιιτειιΚιιοιιοπιάει·Κιιιάετ“
νοιι Ν. Ρ. 61ΠΝ110ΒΙΝ, Ρι·ινε.τάοοοιιτ:ιιι άει· Κιιιε. Βιιεε. Μι1Μιτ-ΑΙωάειιιιο

ἔ (1)_ιεπειιιι_ιει11ιοάι2ιιιιι1897,Ντ. 1).
ΒιοΙιε ιιιιο!ι άιε νει·ϋΠειιιΙιοιιιιιιΒοιι ιι1ιει·'ΓιιιιιιιιΙ1ιιιι νοιι:

Ρι·οΓ. θ. ιιωωιιτ. ΗειάεΙ1ιοι·Β·,Ρι·ιιιι9.ι·ιιι·2: ν. ΒιιΒο1, Βι·ϋιιιι, Κ. Πο12ιηιι'ει,
Βιι·εεε1ιιιι·Β·,Κιιιάειιιιιιιπ Ε”, Αεσιιειι, 11οιιτει:ΙιεΜεάιοιιι. ινοοιιειιεοιιιιιιτ

1898_Ντ. 11. 25, 50; 1897, Νι·. 8
.

8οιιάεπι1ιάι·ιιο1ιοΜε ΨιιιιεοΙι ειι Πιοιιετοιι άιιι·ο1ιάιε Ηειιι·ειι:
ω» θ-θ. ΒεοΙιει· δε (ιτπ ιι ε, 8ι. Ρειετειιιιι·ε ιιιιά Οι:το ιι.. Μοειιειι.

οιιιο ιιε.οιι

ν

άειιιι νει·Γειιι·ειι νοιι
Ρι·οι. Ο ο Ι. ιιιο ε, ΗοιιιοΙ1ιοιήε,

άειιιειεειεΙιτε
1'ιιιιιιιιι-Ειινειεε-Υει·1ιιιιάιιιιι;.

Επι. ιιοιιο.Οιι6. 2 Ιιοιι.ε 1999τ. Πει·ιιιιεέειιετ1)ι·.ιιωι6ιε Ψ πιι άειι.

& οι). «Μάι. Γιιιιι·11ι.
Ιι11ί1Ψ18'81ΙΕπθ11 21/@11.

-
Βιιο1ιάι·ιιοΠει·ει ε. δ

.

ννιειιοο1ιο1(ιιι1ιιιι·ιιιοιι1ι.Ρι·..Μ 15.

ι
ι ..

π
.ι
ιι
ιε
ιι
ι

Η
Ε
Η
!

,,ΐτιιιάετ-Βιιιι:ιε"

1 Με 1ιοεισ,,11ιει:ιιιι^'4Η:ιεάει· ιιιωιωιι, τω·
101109Αιιι;ε μεεεειιά, 1ιοειτ2ι ι'οΙΒειιάο

Βιε;ειιεοιιιιιτειι:

1
) πειπ” ΗοειοΜείοΙά, ιιι ΜΜΜ Ήιι·ςι·ϋε

ειιι·ιιιι€, 8
)

ι·οι·κιιις1ιο1ιοΗο11ιε·1ιειι,άε.ι·ιιιιι

εΐιιά1ι
άει· Νιιιιιυ ,,ι.πιιιιει·ιω ΒιιιοοΙοεα,

ι. ι.

ή

,,οιιιιιι:ιιιιι··.
Πιο ι;1ιιιι2ειιάειιΒεειιΙτετε άει· εο επι.
”Ηει1οεεινειαειιιάάιιτειιιιειι·οιιοιιι.Οοιι ει·
Βιετειιιε ιιι νετιιιιιάιιιιε πιιι; Κοιιοκιοιιε
ρι·ιειιιοιιΜε ,ι·οιικ0·· οι·ι·ειο1ιτ.
,,θει108εννΘτ“ Με '1'1ιοειω·ε1ιιε,Με.
ετεοΙιει·,Κι·ιιιιειεσ1ιετ,Μιιι·ιιιοςΜε «πο.ιπιτ.
άιε ινειτοετενετιιι·οιιιιιι8· 8ειιιιιάο1ι.
Βιε οι" πιιι.12-πισιιοι·Υει·ει·ϋεεοι·ιιιι€
ιει ιιιιοΙ.·ι;εεειιιει· εειιι· ετεπειι νει·ετϋε
εοι·ιιιιε;νοι·ειι€εννειεεΔι ιιοιιιιωειι ιιι ΜΙ'

. άειι Γιι11οιι, ινο ιιι ει·ετει·Μάιο Με Βι·
Ιωιιιιειι ιιι εειιι· 8ι·οεεο Βιιιιει·ιιιιιι€ειι ιιι
Ε'ι·ειἔο1ιοιιιιιιτ.- Ρι·οιε 100 Β1ι1.
ει" (Ππε πιιι: 9-ιιιο1ιει·Υει·ετϋεεετιιιι€
ιει: Βεεοιιάει·εεπιιιιιιιιΙειιεννει·ι1ιει» Βοιεο,
ιιιιιιιιιι·, Μιιι·ιιιο,1ιοιιιιιιιι,Βεειιιωιι ειο.-Πω ΝΒ κει. -
ΒιιιοοΙο πιιτ 1Μιιο1ιει·Υει·8ι·ϋεεει·ιιιι€,

ε οι;;ιιει ειο1ιεοινο1ι1Πιτ Τιιωιιοτ ιι. πω",
Με ιιιιοΙι :ιιι 11ΙΙΙιιιιι·- ιι. Μετιιιεενι·εο1ιειι,
ιιι- διι€ά, Βιιιιιιιιιι, Β.εεειιειι ιιιιά _ιοι1οιι

. ιιιι€10ι°0ιιΗροι·1.- Ρι·οιε 75 Β.1ι1.-
ΒιιιοοΙε πιιτ 81°ιιοΙιει·Υοι·ει·όεεοι·ιιιι8,
@μια ειεε, εειιιει· 1ιειιιιειιιοιιΒειιάιιει1ιε
ινοι;ειι, ε.·ιι.ιι21ιοεοιιάει·εΜε Βιιιιιειις1ιιε

η τω· 'Ι'1ιοιιιοι·ιι. Βοιεε στο.- Πω 88 ΕΜ.
ιιι Μ. Ροιει·εΙιιιι·Β ευ Ιιε.1ιειιω”.

οριιιωι ε
. ετιιιιιιεε

27, Βοιεο1ιιι_ιιιΜοι·ε1ιιι_ιει,27,

εεεειιιιιιει· άει· Βιιεειεοιιειι ΗιιιιάεΙε1ιιιιι1ι.

ΝΒ. ,,ΒειΙοεεινει" οιιιιε Βριεεε1 ι·ιε
ιιιοιι ινοι·άειιΜε ιιιε1ιει·πι ει

,

10 ιι. 19 Μ.
νοιάαιιιίτ, ιο ιιιιο1ιι1ει·Ηι·ϋεεεά. Ο1ι_ιοοιινε,
ιιι ειιιι·ιαιιι Ιιοι1ει·-Ειιιιε ιισ1ιει 11.ιοιιιωι
πιιι Πιιιιιιιιιμιι.
ΑΙιιιιιιιιιιιιιι Βιιιοι·ιεε νοιι 16 Με εε ΗΜ.Σ δροοιιιΙρι·ειεΙιειε ιιιιά Βεεο1ιτει
Βιιιι,ε ιιι άοιιιευ1ιει·ιι. ι'ι·ειι2ϋειεο1ιει·ι5ρι·ε
οιιο ιιοει:ειιιι“ι·ει. (48) 1->Ι.

`ω
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Μεποε«Με εοσιετεοιενε
ειπεπ· εετ Βεεεετὶοε νοιι

στ. 1οΙιεππεε ΚτειππΜι!ε.
Μ”.

Νεεε Β`οΙΒε ΧνΙ. εεετε.

Μπιτ'. Πτ. Με! ΠεΜο.
.Ιιιτἱενν (Πετρετ).

ε». ΒεεοΗ' ΜιπειεΙτ.
ει. Ρετει·εΒιιτε.

Με ι88..Ρετ.ετεεετεετΠεεἱεἱεὶεεεε ννοεπειιεετιτὶ1`τ.»ετεεὶιεἱετ_ῇεεεεν-" ΑΒοηεεωεεω-ΑηΞΗΕΕε “η” 8,11; μπει-εεε °°Μ
8ο τ

ι

εεΙ›ε ιι ε.- ΠετΑΒοηεεωεεεεμ·ε1εΜεΠι Βιιεε1Με 8 ΗΜ. τω εεε;ΙΜτ.ετ :εεε ειιε5εἱιΙἰεεεΙἰεἱιεε Με ΒιιεΜιεεεΙιιεε νοιι Ε. Έ..Βεε!πετΠι
1εΙιτ·, 4 ΚΜ. ΠΜ·εεε ΜΜΜ .ΗΜ Με!. Ροετιιιετ.εΙΙιιεε;Μ εεε επε.ετε:1·80.Ρεψετεεετε'ΝεννεΙη-Ρτοερεετ.ΗΜ.. ιιι τἰεΜειι. -1εε, επεετ1Ρεε
ειπεπ» 2θ ΜΜΕ ]ΒΙιτΙἰεΙι, 10ΜΜΕ ΙιεΙΙ›_ῇεΙιτΙἱεΙι.Πει·Ξεεε;Μεεφτε1ε εοννἱεεΠε ε.εΓεΕεΚεεεεΜου Βειϋ€ΙἱεΙιεε ΜὶΜιεἱΙιιεεεε ΜΜΜ. :εεε ε"
ΠΜ·εΙε 3 ιιιεΙΕεερεΗεπε ΖεἰΙε ὶιιΡεω τετ18Κυρ. εεετ 85 Ρίετιιι.-Πεε!εεε ε εε ο Π

ι
ε Με τεε" πε ε τι Κεεεετειιτ Ι)τ. Επε.ε1ίΨεπεεε!ε Μ.Ρε

ΔεΦοτειιννετεειι25θερετΔΜΜεεεΜτετ ΟτὶΜεεΙετϋΙτεΙιιιΕεεεεετ.- τετεεετε,ΡετετεειιτςετΒεὶτε,Ρεεετ-ΡεεΙεεερἱϋεΙ ιιι τὶεΜεε Βρτεε!ι
Βε!ει·ιτε ννετεειι Διοτι εεπι Με” νοιι 18 ΚΜ. με Βεεεε εωωωτ.

Μ28 Μ. ΡετετεΒιιτΒ, 10. (22.) .ΜΗ

ετειιεειι Μοτιτεε;,ΜΜπνοεΙι Με ΡτεΗ.τμΕνει: 2-3 ΠΜ.

189

1τιπε1τ: Πτ. τπεε. Ηετπιε.τιιι ΗὶΙεεΒτεεε: ΒΧρετἱττιετιτεΙΙεΒιιιεΙει1 εΒει· ΗειιεεεεεΜΙΗΜ. - Αεεεεε,· Με εεε Ρω
τοΙιοΙΙετι τω» ιιιεεὶεἰτιἰεεΙιειι θεεεΙΙεεεείτ Ζε Πετρει. - νετπιἱεεΜεε -- ΑεεεΕΕΜ- η Π

Εκρετϋτπεπεε!!ε 8ίεεΠεπ Με· ΗεεΙεεπεἱϋἰ!ἱΙεΙ.Ή
Αιποτείετιι1 εετ Πι τεεεὶεεΙιει·ΒρτεεΙιε ει·ε‹ειἰετιετιεεΙ)1εεετωτ.τοιπ

εεε

Μ. πιεε. Ηεττηετιτι ΙΙὶΙεεετεεε,
εΙιεπτ. Αεεὶετεετ. εετ ρενεΙιἰετι·.ΜΜΜ πι: Ι)οτρετ εΤιιι·]ενν).

Βὶε ε.Ιτετε ΡΙινεὶοΙοΒΙε, ΜΜΜ εὶεεε Μετ Με @Με
ΗΜτ ἔΙεἱεΙιτεεεεὶ8 νεττΙιεἰΙτειι 8ὶετιεεερρετε.τ νοε «θε
ΙΜΙεεετνειι» οεετ «εὶπΓεεΙι εεεεἰΜεε Νετνεε› ετιεεΙΜ,

Ι1εΙε!ετε εετ ΑιιεὶεΙιΙ., εε.εε 'Γε.ετ- εοννοΜ, Με ΒτεεΙτ
Με 'ΓεωρετετετεωρετιευΜεπ εετε!ι Μι Με εει1εεΙεειι
ιιετνεεετι Αρρετειτ νετΜιτεΙτ Μ1τεεε, ννεεεὶ Με @εεε
ιΜΙ επτετεεεεεε Ε)τερεεεεεε εετ εἱεε ΓοΙἔε εετ νετ
εετι1εεεεετι, ε.ιιΓ εΙε Μπιτ εΙτιΜτΙτεεεετι Β.εΜε εεὶ1ι εο1Ιτε.
Ρετ εὶε ΖεεετητεεεεεΙιετιεΚεττ εετ νετεεΙιὶεεετιεε Ετιιρει1
ειιτιἔεευεΙἰτειετι ενιιτεε εεεεἱ εἰε ΗγροιΙιεεε ευΓεεετεΙΙτ,
εεεε εετε!ι ΜἰεεΙιιιτιε Με ει1ετιτΠετΠνε νετετιεετιιεεετι
Με Με εετ εἱτιεε τ.)ιτεΙττετσε ε.εεετε ε.εΙεΠεε Πεεεεε.
Βετ ΑιιΜΜπε νοιι εετ ΕτΜιεΜ εεε εεε νετεεΜεεεεεε,
εποε εΙε Ηειιτ νετττιἰττεΙιειι ΕτερεεεεεΒεε ε1εεεεεειι

Εεεερρετεπεε εἰειιιε εΙε τνεεεειΙ1Με ΜΜΜ εἱε Βεοεεεε
τεεε, εε.εε Βεὶεε, '1'ει11ρετετετ- Με ΒτεεΚεωρεπεεεεειι,
εΙετεεεε1Μ οεετ €εττεΜτ, νοιι ]εεειε εεΙΞεΕπϋΒετιΜωα
ετεε Ηεετ.τεεΠεΙιετι Με Ιιετνοηέετιιϊεε ννετεετι Ίτϋιιιιεε.
Ε. Η. Ψεεετ, ΡεεΚε, ν1ετοτετ. Με Ε'ΙεΙτ νετ
ττε.τετιΜΙ:ετ Αεεετιι εἰεεε ΜεΙτιΜΕ, τνεΙεΙιε ειιεΙι εὶεε

εκρετἱττιεετεΙΙε Βεετει1εεεε 511εεε νἱεΙίεεΙι ευΒείεεττεε
νετεεεΙιετι νοιι εποε-ε ιιτιεετΠ ίεεεεε. Ι)ετι Βε
εειιιιιτει1 Ε'οτεεεετε ΘεΙειιε εε εετεετΙιετι, εε.εε ιιιεε ε1εΙι
στα" Πτεετεεεεε, Βεὶ εΙυετ ε;εΜεεετι ΩεεΙΝ.ετ εετ εεε
εΙΝεε Βεἰ2ε, Ι1Βετ εὶε Νετιιτ εετεεΙεει1 τευεεεεε Ιτϋεεε,
εεεε ΒεΙερὶεΙεννεἰεε επι Ψετωετεὶε νοε ιιιεεεἱ€ετ Πτωτι
εΜετ Με ε1οεεε 1ι1ετεετετιτεΒετΜτεεε Μ:Ι1τ 1ι1Μετ νοε
ε1ι1ειιεετ ιιιιτετεεΙιὶεεεε τνετεεε Ιτετιιιτετι.

'Ο ΑετεετΙτιιπ8· εετ Β.εεεεΗοτι. Βἰε νοιπ Ηεττιι
νετΐεεεετ ΠΙ εεἰιτει·Αι·Ι›επ ετννΜειε Γἰεει·ει1τεΓεΙ ΙιΜειι Μτ
Με ευεεει·ετι θτι1εεεε 1οτιεςεΙεεεεη,ΜΜΜ Με Ατη;εεετι εεε
Αιιτοτε πινει οΜε ΖεὶεΙιιιιιιι€ νοΙΙΙτοπΜεπ Ματ Με ΙεὶεΜ νετ·
εΚεεεΠεΙι εὶεε.

θεε;ει1εΒετ εεε ΜΒεΓεεττετι Πιιτετειιεεεεεεε εεεειιιι

ω εετ Ρο!εε, Μ @ειπε εετ 60ετ .ΙειΙιτε, ε.ιιΓθτΜε εΙτιετ
ΒεΙΙιε νοιι εευετειι ΡοτεετιιιΜΜ, εΙε Πεεετεεεεετιε Πειτε
ευ 8τεὶ1ειι,εεεε εε εεεεεεετε Τεπιρετετεττιετ
νετι εεεεε τπϋεεε, Με εεΙ1ετ εετ Τεωρετειιιτεὶτιτι ειιτε!ι
Με Μπι 'Γεετεὶτιτι εεεεεεεΙιεΕεεε εεὶ. 8ο ετττιὶττεΙτεε. Β.
ΑΙεεετ8, εετ εὶεΙι εετ ΑεΓεε.Βε ετεΙΙτε, εἱε ΡεὶΜεἱτ
εεε ΗεΜι- (ε. ὶ. εἱτιετ ΡεεεΝοιι εεε Τεετεὶτιεε) Με
ΤειτιρετειτετεὶΜε ὶε ΑΒΙιεεἔἰΒΚεἱτ νοιι νετεεΜεεεεεε Οτε.
εειι εετ ΒΙετιιιίυΙιτ Ζε εεεετετεεε, εΙτιε νεττὶυἔετιιεε εεε
Πεεωεϊεεε εοννοΙιΙ εετεΙι Ηγρετε.εΜε εεετ ΑττεεΜε,

εεεεεειι εὶιιε ΑεετεπιρΓΜε εεε Τειτιρει·ετι1τεἱετιε ειιτεΙι

Ηνρετεετεἱε Με εὶπε νετΓεὶι1ετι1τιἔ εεεεεΙεεε εετοΙι
ΑεεεΜε. ΨετιεἔΙεὶεΙι ΙίεΙΙετ, εετ ΠετετεεεΙιιιιι8επ
Μετ εεε 'Ι'εετεϊιιτι εετ Ηε.ιιτ ΜετεΙΙτε, ΜΜΜ: ἰιι εετ @Με
»νετ εὶε ΒεειιΙτετε νοε ΑΙεεετε πι εε1ετι Ρι1τιετεε εε
εεετετὶἔεπ, εε πετ Με εὶε ΑεΕτηετΚεεωΙτεΜ εετ Ροτ
εεΙ1ετ εετειιΓ ΒεΙεπΙττ ντοτεειι, εεεε Τεετ- Με 'Γεττιρετε
τετεὶΜ Μτετ Ππιετε1ιεεε εἰε νοιι εὶεειπεετ εεννεΕεεετιεεε
νετΙιε1τε11 εεὶεετι Ιτετιιιεε. ΑΜΠ Μεετε ΒτΓεΙιτυιιΒετι
εεΜετιετι Μ· Με ΒὶεΙιτἱΒΚεΙΙ; Ιετ2τετετ ΑΜεΙΜε :κι ερτε
Μετι, εε εἱε νετευεΙιε νοε ΑεεττιΙτὶεινὶεε Με ΑεεΙι
Με 5Ιι1ερἱετεετι_ ννε!εΙιε ΙεΙιττετι, εεεε 8ε!Μετ2- Με 'Μετ
εἰΜ ει1τεΙι Αιιεεεετι νοιι $ειιΓτεΕεεε Μ ενπιπιεττἱεεΙι εε
Ιεεει1ετι ΚετρετεπεΙΙει1 Πι εΙιπΙΙεΙιετ ννε1εε Με ευτεΙι

ΑρρΙὶεετἰοιι νοιι ΜετεΙΙετεεὶτεε (Βιιτ8) εεεὶεεεεε£
ννϋτεεε, εε εεεε ΑεεττιΙΜενΜε2 εετεεεει1 νοιι εΠιεπι

«εὶιιερὶεΚορἰεεΙιεε ΤτΜεϊεττ» ερτἰεΜ, ΜΜΜ Με ΠΠ·
εεε 'Ι'εττ1ρετετυτεὶτιεεετεττΕεε, εΙε εετ ΑεεετεεΙτ εΠιεε
ΒἰΙετετεΙ ειι€εΙεετεε Νετνεπενετεωε ειιιτευΓεεεεεεε Βε

εὶεευιιεεε εεε ΓεεεετεΙΙειι Πεεεετι. Ητετειιε ἴ0ΙΒετΕειι
ΑεεωΙΠενΜε2 Με ΑεεΙ›, εε τΜεεε εεεοεεετε Τεπε
ρετε.τετεετνεπ ΜΒΜ. - Βεε Ψεἰτετεε ετΜετει1 11ε.τ11εει
Με εὶε Πτι θεϊοΙΒε εετ νετεεεἱεεεεετειι ΝετνεπετΙττετι
ΜΜΜ ('Γεεεε ειπε., Ρ‹›Ιὶοτ11νεΙὶΜε εετ., Μνε1Με εοτε.
εει1τε, ΒεὶτετιεττεεεετΙττεεΚεεεεε) εεΠτετετιεεε, 2εετε!:
νοιι ΡεεΙιεττ. εεεεΙιτὶεεειιετι, ΙτΙΜεεΙι εεοϋεεΜετειι
'ΓΙιετεεεΠετι εετ εεε. «ρεττἱεΙΙετι ΕτερεεεεεεεΙεευτεπρ,
ννε1εεε εΠιε ΠεεεεεεΒΜτε1ι εετ ρετ.ΙιοΙοε3εεΙιεε $εΜεΙε
Με εετ ετεεεΙυεε ΩεεΙὶιετεε εετ ΒεεεΙΒὶιΜΦ ΜΙ:ετ Με.

ι
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ο;ιιιιοτ ιοΙιττοιι, πιιτ Νοιιιινοιιιιιειτοιτ ιιι οιιιοτ Ττοιιιιιιιιε
ιιοτ Νοτνοιιί:ιεοτιι, ιιιιιι ιιιειιοεοιιιιοτο οιιτ Αιιιιιιιιιιιο ιιο

εοιιιιοι·οτ Τοιιιροτειιιτιιοτνοιι. ιΝιο ειοιι ιοιιοοιι, ωιεει
ιιοι Αιιιιιιιιιιιο εοεοιιοοττοτ Τοιιιροτειιιιτιιοτνοιι, ιιιο ιιοιιιοιι

()ιιιιιιιιιιοιι ιιοτ Κιιιιο- ιιιι‹ι ινε.τιιιοοιιιριιιιιιιιιι€ ιιιιιοτιιοΙιι

Με Τοιιιροι·ο.ιιιτειιιιιε νοτιιιιΙιοιι, ΙιΙιοιι ιιιιιιιιιΒοετοΙΙι..

Βοι· ιιοιιιιιιιιιο ΡιινειοΙο8ο Ηοτοοιι νετ ιιοτ οτειο,
ινοΙοιιοτ ιπι .Το.ιιτο 1879 ‹ιιο Βιιο.Ιιτο1τ Με 'Γοιιιρο
το.ιιιτει ιιιιε ΙιοΙιειιριοτο: ιιο.οιι ιιιιιι Με» ιιοτ '1'οιιιρο
τιιιιιτειιιιι ιιι 2 Βοεοιιιιοτιο Βιιιιιο, ιιοιι Κιιιιοειιιιι ιιιιιι
νιΉτιιιοειιιιι, 2οτιοΒι: ννοτιιοιι ιιιιιεεοιι. ΙΒε νιοτ ιιιιιιιΙιοιι

Ηοτιοιι οιιιο Ιιιοοιι8τιιοιι2 οντιεοιιοιι ‹ιοιι Βοιιοτιοιιετοιιοιι
ω. ιι

.

ιιιο 2ννιεοιιοιι Βοι:ιιιιι€ ιιιιιι Βοιιοιιοιι νοτιιιοεεοιιιιο

Ζοιι) Πιτ νιΠιτιιιο- ιιιιιι ΚιιιτοοιιιιιΒιιιιιιιιΒοιι ιιπά τιιοτιιιιει:Ιι

ιιιιιιιιοτοιιιο ΒοτιιιιτιιιιΒοιι οιιίΒοίοΙΙοιι, ιιιιιι 2ινο.τ Με
Ηοτοοιι ιιιο Βοτιοι.ιοιιε2οιτ Πιτ Κιιιιοιιοτιιιιτιιιι€ οιτοο. 2

Μαι, ιιιο Πιτ ΨιιτιιιοιιοτιιιιτιιιιΒ οιτεο. 3 Με! εο 8τοεε Με

ιιπ στο οιιιίοιοιιο Βοτιιιιτιιιιιε πιιτ ιιιοτιιιιεοιι ιιιιιιιιοτοιιτοιι

6οΒοιιειιιιιιιοιι. Αεί ιιοιι ΗοιΙοιιΙιοιι νοιι ιιοτ ΜϋΒιιοιιιιοιτ
ιιοτ Ειιιετοιιτ 2ννοιοτ, νοιι οιιιιιιιιιοτ ιιιιιιιιιιιιιι€ιεοτ 'Γοιιιρο
τιιιιιτειιιιιο Ιιο.ιτο Ηοτοοιι ιιοτοιτε ι”τιιιιοτ ιιιο ΒοοιιιιοΙι

ιιιιιε εοιιιιιτι, ιιο.εε Βοι Αιιειιιιιιιιε οιιιοε ιιιιιεειδοιι ΒιιιοΙιοε

επί οιιιοιι Νοτνοιιει.ιιιιιιιι οτει: ‹ιοτ ΚιιΙτοειιιιι ιιιιιι ερειτοτ
εΙε ιιιοεοτ ιιοτ ΨΗτιιιοειιιιι ειιι€οιιοιιοιι ινιτιι. Βιιιιοι

εοιιιοιι Ηοτοοιι ιιοτ Τιιειειιιιι ιτεοιιιιινιο ιι.ιιιιοι· πιιτ ιιοιιι
Κιιιιοειιιιι νοτιιιιιιρίτ οιι εοιιι, ιιιιιι ιιοτ 5οιιιιιοττειιιιι Με
ιιοιιι ννιιτιιιοειιιιι. Ιιι ιιοτ ιΞ'οΙΒο ννιιτιιο ιιιοεο νοιι Ηοτ
οοιι οιιιιιοοιιτο Βτεο1ιοιιιιιιιΒ τιοτ Ιιιοοιιετιιοιι2 ιιοτ Βοιω
ιιοιιειοιτ.οιι νοιι Των, ΚιιΙιο- ιιιιιι Ψιιτιιιοοιιιριιιιιιιιιι€οιι
νοιι ειιιιιιιιιιιοΙιοιι Ροτεοιιοτιι, ινοΙοιιο ειοιι πιιτ. τιιοεοτ

Πεμ ΒοεοιιιιΓιιετ.οιι, οιιειιειιιιιιεΙοε ιιοειιιιιετ, εο Μεε ιιι
ιιοτ 'Πιοοτιο ιιιο Αιιιιιιιιιιιο νοιι ‹ιοτ Βιιιιιιιιιι ιιοε Τοπι

ροτει.ιιτειιιιιε Με οιι τοοιιτ ιιοετοιιοιιιι εοΜ, ινοιιιι€ιοιοιι
οε ειιιοιι οιι νοτιτοι;οτιι ιιοτ ΒιιιΙιοιιιιοιιιιοιτ Με ιιοιι Τοπι

ροτο.ιιιτοιιιριιιιιιιιιι€οιι ιιιοιιοιιιιοιι Αρροτειοε ιιιοιιι ι'οιιιιο

(Ηοτιιι€). Αιιοιι ννιιτιιο ιιι ιιοτ Ποιο ιιοτ οιιροτιιιιοιι
ιοιιο Νεοιιινοιε Πιτ ιιιο Βιοιιιι€Κοιτ. ιιοτ Αιιιιιιιιιιιο νοιι ιιοι·

Βιιο.ιιιιιι. ιιοε Τοιιιιιοτο.ιιιτειιιιιε ΒοΓιιιιττ, ιιιιιοιιι οιιιο Βιιιι2ο
Βοιιιο ιιοιιοτοτ Ε'οτεοιιοττ(Μο.Βιιιιε Βιιιι, ΑΠτοιι
θοιιιεοιιοιοοτ, Βοιιιιιιιεοιι, ν. Ρτον) Με νοτ
ιιιιιιιιοιιεοιιι νοιι εροοιιιεο!ιοιι Βιιιιιοειιιιιιοιοιι οιι! ιιοτ Ηειιιι,
ιιοτ Κειιο-, ινο1τιιιο-, Ι)τιιοιι- ιιιιιι Βοιιιιιοτ2
ιιιιιιοιο, ιιοιιιιιιιιτοιο. Πιοεο εροοιιιεοιιοιι Βιιιιιοεριιιιοτο
εοιιιοιι ιιοτ νοτιιιιτιοιιιιι8 ιιοτ οιιι.ερτοοιιοιιιιοιι Βιιιριιιιιιιιιι

Βοιι
-- Κιιιτο, )Νιιτιιιο, Ι)τιιι:Ιι ιιιιιι $οιιιιιοτι - ιιιοιιοιι

ιιιιιι Με ιιιο Ειιιιιιρρετοιο νοιι οιι€οιιϋτιθοιι εροοιιιεοιιοιι
Βιιιιιοειιοτνοιι ει.ιιιιιιιιιεεοιι εοιιι. Πιο ρτιιιοιριοΙιο Βοιιοιι

ιιιιι8 κιιοεοτ Βιιιιιοεριιιιοιο ιιιΒο ειιεο οιι'οιιιιιιτ ιιιιτιιι, Μεε
ειο οιιιοιι ινοιτοτοιι Αιιειιο.ιι τιοε .ιοΙι. Μιιιιοτ'εοιιοιι θο
εοιοοε νοιι ιιοτ εροοιιιεοιιοιι Βιιοτειο ιιοτ Βιιιιιοειιοτνοιι ιιι

ν. ΗοΙτιιιιοιι2'εοιιοιι Βιιιιιο πιο.τετοΙΙιοιι, ιιοτ Βοιωτοι
που οιιιοτ ιοιιοιι Ρτιιιιιτινιιοτνοιιιο.εοτ οιιιο Βοει.ιιιιιιιι.ο ιιιι

νοτιιιιιιοτΙιοιιο £)ιιο.ιιιιιτ ιιοτ Ειιιριιιιιιιιιιε οιιοτΙιοιιιιι.

νοιι'. ειοΙΙιο ειοιι πιτ .4ιιΓΒιιιιο, ιιιοεο ιιι τιιοοτοιιεοιιοτ

εοινοιιι ν·ιο ιιτο.ιιτιεοιιοτ Βο2ιοιιιιιι8 ιιιιοτοεειιιιτο Ε”τειΒο
ιιιιοΙι ιιοιι εροοιιιοοιιοιι Βιιιιιοεριιιιτιοιι ιι.ιιί ιιοτ Ηειιιι οιιιοτ

οτιιοιιιοιι οιιροτιιιιοιιτοΙιοιι Νεοιιρτιιιιιιιε 2ιι ιιιιτοτ2ιοιιοιι,

ιιιιοιιιιοιιι ιιοτοιιε Γτιιιιοτ απο νοτεοιιιοτιοιιετοιι Αιιιοτοιι ειοιι

ιιιοιΙε τω, ιιιοιιε Βοιιοιι ιιιο Διιιιο.ιιιιιο ιιοτ Βιιιιιοεριιιιοιο

ιι.ιιεΒοορτοοιιοιιιιιιιιοιι.

Μιιιιιιιιε Βιιιι νιοτ ιιοτ Ετειο, ινοΙοιιοτ 0888) Με
νοτιιοιιοοιιεοιιι νοιι οροοιιιεοΙιοιι Βιιιιιοεριιιιοιοιι πι” άετ
Ηιιιιτ, ιιοτ ΚιιΙτο-, ννιτωο- ιιιιιι ΒτιιοΙεριιιιοιο, ιιοιιοιιιριοι.ο.
Βιοεο Ριιιιοιο εοιΙΙ.οιι ιιιο Ειιιιοτοςο.ιιοεροοιιιεοΙιοτ Νοτνοιι,

ιιοτ κιιιιο-, ινοτιιιο- ιιιιιι Πτιιοιιιιοτνοιι, τορτο1εοιιτιτοιι.
Ροει ΒΙοιοιιοοιιι8 ιιιιι ΜειΒιιιιιε Β! ιιι, ιιιιιι ιιιιειιιιοιιι€ιτι
νοιι ιιιιιι, 8οιοιιοι.ο ΑΙἰτο‹ι θοιιιεοιιοιτιοτ Ζιι ινο
εοιιιιιοιι ιιοιι ΒΙοιοιιοιι Βοειιιιο.τοιι, οιιοιιεο ιιοτΑιιιοτιιιιιιιοτ

Ποιιιιιιιεοιι. Πιο 2ειιιτοιοιιοιι Ατιιοι1οιι ν. Ε"τον'ε,
ιιοτ ειοιι, ω» Βοετο.ιιΒιιιι8 ιιοτ 'Ι'ιιιιιεειοΙιο ιιοτ κειιιο- ιιιι‹Ι
Ψιιτιιιοριιιιοιο, Ιιειιιιτειιοιιιιοιι ω· Πεμ άετ Βι·ιιοιι- ιιιιιι

$οιιιιιοτ2ριιιιι:ιο ιιιιί άετ Πιιιιι Ζιιννοιιιιοτ. ι€,οιιϋτοιι οιιιοτ

εριιιοτοιι Ζοιι οιι ιιπά τοιοιιοιι Με ι
ιι ιιιο Οοοοιιιιιιιτι. Πε

εοι εοιιοιι :ιιι ιιιοεοτ 8τοιιο ιιοιιιοτιιι, Μεε ν. Ρτον, ιπι
θοΒοιιεει.2 οιι ιιοτι οοιιιιιιιιτοιι Αιιτοτοιι, ιι.ιιεεοτ ΚιιΙΙιο-,
ινοτιιιο- ιιιιιι Βτιιοιηιιιιιοτοιι ιιοοΙι ιιοεοιιιιοτο 8οιιιιιοτ2

ριιιιοιο :ιιπ άοτ Ηειιιι ειιιιιιιιιιιιι, ντονοιι ειιϋ.ιοτ ιιιο Βοτιο
εοιιι ννιτ‹ι.

να!. Μοτο ιπι ινοιι.οτοιι εροοιοΙι ιιοιι ΑιιειιιιιτιιιιΒοιι
νοιι θιοΙτιεοιι οιιιοτ. ιιοιιι ινιτ οιιιο ιιτιιιιιιιιτιιο ΕτΓοτ
εοιιιιιιΒ ιιοτ Πεμ νοιι ιιοιι εροοιίιετιιοιι Βιιιιιοεριιιιοτοιι
Μπι οιιΙοιι Βιοιιιιιιι€οιι ιιιιι νοτιιιιιιΙιοιι. ΟοΜεοιιοι
ιιοτ'ε ιιιοειιο2ιιΒιιοιιο Ατιιοιιοιι ειιιιι ιιι 2ειιιιιοιοιιοιι Αιι
ιιειιιιιΙιιιι€οιι Ριιωιωτι, ιιοιιοτιιιιιΒε ιιι νοΙιειιιιιιιιΒοτ Βιιιιιιιι

ιιιιιοι οτεοιιιοιιοιι (ΠοεειιιιιιιοΙτο Αιιιιιιιιιιιιιιι€οιι νοιι ΡτοΓ.
Πτ. Α. (ιοΙιιεοιιοιιιοτ. Ι. Βιιιιιι: ΡιινειοΙοειο ιιοτ

Ηιιιιιειιιιιοειιοι·νοιι. ι.οιρειο 1898). Βοι ΑιιειοΙΙιιιι€ εοιιιοτ

Ειτροτιιιιοιιιο ιιοιιιοιιι.ο ειοιι νοτΓοεεοτ ιιιιιιοτ ιιι ‹ιοτ Ηιιυρι
ειιοιιο ιιοτ νοιι θοιιιεοΙιοιιιοτ ιιιιεΒοετιιοιτοιοιι Μοιιιο·
ιιοτι ιιιιιι τιιιιοιιιο ιιιειιοεοιιιιοτο ‹ιιο νοιι ιοι2τεοιιιιιιιιτοιιι
Ροτεειιοτ ιιοτιιΒιιοιι εοιιιοτ Βιιιιιοεριιιιοτο Βοιιιοοιιιοιι Ετ

ιιιιιτιιιι€οιι Ζιιιιι Οοεοιιετιιιιιιο ‹ιοτ ΝιιοιιιιτιιίιιιιΒ. Ι)οιι Πιι
ειιοιιιιιιι;οιι νοιι Οοιτιεοιιοιιιοτ 2ιιιοΙΒο ιιιι.ιιο ειιιιι νοτι.
σετ Βοιιιιιινοτιιιιιε ιιοοιιετοιιοιιιιοτ ΡτιιΒοιι 2ιι2ιιννοιι‹ιοιι:

1
. Ιετ ιιοτ Τοιιιροτειιιτειιιιι οιι! οι” Ηιιιιτ

ριιιιοτίϋτιιιιἔ ο.ιιεοΙοει, ΒιοΙιτ οε εοττοιιιιτο
Κιιιιο- ιιιιιι νιΜιτιιιοριιιιοτο?
2.Οιοιιιιει. εε, τιιοεο 'Ι'οιιιροτειιιτιιιιιιοιοΠω ιιιιτοΙι ιιιιιοιι.οοιιιιτο ω. ι

ι. ιιιιτιοτο, Με
Τοιιιροτοτιιττοι2ο) Βοι2ιιιιε 2ιι οττοεοιι, επιτ
ινοτιοιι ειο ιιιιοιι ιιο.ιιιι ιιιιιιιοτ ιιιιτ πιιτ ιιοτ
ιιιιιοιι οιιιτοοιΒιιοτοιι εροειΓιεοιιοιι ΒιιιρΓιιι
ιιιιιι€ ιιοτ κοπο τοερ. ινοτιιιο?

3
.

θοιιιιοτ οε, ιιιιτοιι.Βοιιιιιι€ οιιιοε Νοτ
νοιιετιιιιιιιιοε ιιι ιιοιιι μοτιρΙιοτιεοιιοιι Αιιε
ιιτοιιιιιιοεθοιιιοι ιιοτεοΙοοιι Τοιιιροτειιιιτ
οιιιρίιιιιιιιιι€οιι ΙιοτνοτιιιτιιΓοιι?
4. (Ποιοι οε εροοιΤιεο!ιο Βτιιοιιιιιιιιοτο ιιιιί
ιιοτ Ηειιιι?

Γι
.

Οιοιιτ οε εροοιιιεοιιο Βοιιιιιοτ2ριιιιοτο :ιοί
πιοτ Ηιιιιι'Ρ
(Μο ιιοτοιιε ιιοιιιοτιιι, νοτινιτΗ. ΟοΙιιετιιοιιιοτ
‹ιιο Αιιιιιιιιιιιο ‹ιοτ Βοιιιιιοτ2ριιιιοιο).

Ι. ιοι ιιοι· Τοιιιροτειιιτειιιιι ειιιΓ ιιοτ ΙΙιιιιτ
ριιιιοΠϋτιιιιε ο.ιιο;οιοΒι, Βιοιιτ οε €οιτοιιιιιο
Κιιιιο- ιιιι‹1 ιΡἩιτιιιοριιιιοΕο?
ΝεοΙι ΟοΙιιεοιιοιιιοτ ιιιιιιοιι ννιτ πω” ιιοτ Ιιειιι εο
Ι.τοιιιιτο Κιιιιο- υπο ννιιτιιιοριιιιοιο οιι ιιιιιοτεοιιοιιιοιι. Ι)ιοε

οτθοΙιο ειοΙι, ννοιιιι ιιιειι οιιι ιιοεοιιτιιιιιιτοε Ηιιιιιοοιιιοτ
(οιπο νοιι 4 φαι.) ιιιιι ριιιιοιΠιτιιιιοοιι Τοιιιροτειιιττοιοοιι
Ριιιιοι Πιτ Ριιιιι:τ. ειιιειιοιιο, Οοιιιεοιιοιοοτ »Μπι οιι
ιιιοεοιιι Ζννοοιιο ιιι οιιιο ιιιιεεοτει ι”οιιιοΒριτ2ο ειιειιιιιίοιιιΙο
εοΙι‹ιο Μοεειιι€ονιιιιιιοτ, οιο ιιιιτοιι Ηιιιοιιιιο8οιι ι

ιι ννοεεοτ
ιιιιϊ ιιοΙιοιιιΒο '1`οιιιιιοτιιιιιτοιιοτινιιτιιιι οιιοτ οτιιο;Ιι:οι ινοτ
ιιοιι ιι€ιιιιιιοιι. Ζιιτ ΒοετιιιιιιιιιιιΒ ‹ιοτ ιιι οιιιοιιι Πουτ
ετ.ιιοΙιο νοτιιιιιιιιοιιοιι Κοιιοριιιιοιο ινοιιιιοτ (ιοιιιεοΙιοι
ιιοτ Βοινϋιιιιιιοιι οιιιο Τοιιιιιοτιιτ.ιιτ ιιοε ιιΙοεειιι€ονιιιιτιοτε
νοιι 10-15" +

-

Ο. οιι, τιιιιι ΑιιΓειιοιιοιι ιιοτ νιΜτιιιοριιιιοτο
οιπο εοΙοιιο νοιι 45-500 -ι- Ο

.

Ι)ειιιοι 2οιεο οπο, ινοιιιι
ιιιιιιι ιιοιι Ονιιιιιιοτ Ριιιιοι Πιτ Ριιιιοι οιιΓεοι:2ο, Μεε ιιοιιιοε
ινο8ε ιιιιοτιιΙΙ, ειιιιοοτιι ιιιιτ οιι μια Βοετιιιιιιιιοιι Ριιιιοτοιι
ιιιο ειρρΙιοιττοιι ριιιιοτιότιιιι€οιι Τοιιιροτειιιττοι2ο ποιοτικ
ιιοιιιιιιοιι ινιιτιιοιι. Βιοεο Ριιιιοτο εοιιιοιι ιιιιιιιοιιιιεοιι οστι
ετειιι; εοιιι ιιιιιι ειοιι τιιιτοιι Νιιοιιρτιιιιιιι8οιι _ιοιιοττοιτ πιο
ιΙοτ ειιιιιιιιιοιι Ιεεεοιι. Πιιι ιιιο ΜϋΒιιοιιΙιοιιι ιιοτ ΟοιιιτοΙΙο
οιι ιιιιιιοιι, ιιιιιι·ιιιτι ειοΙι Ο ο Ι ‹ι ε ο ιι ο ι τ

ι
ο τ ιιιο €οι`ιιιιιιοιιοιι

'Γοιιιροτει.ιιτριιιιοιο τιιιτοιι Ατιιιιιιΐοτιιοιι ιιι ινιιεεοτιθοτ ιιο
ειιιιοι, ιιιο οτ ιιιιιιοιετ οιιιοε ειι€οεριτ2τοιι ΗϋΙ2οιιοιιε πιιι
ιιιιει, ιιιιιι οτιιιιιι οιι! ιιιοεο ινοιεο νοιι ιιοιι ιιιιτοτειιοιιιοιι
Ηοιιιιιιο2ιτιιοιι Βιιιιοτ. ννιο ειο εοιιιοιι Αιιιιιιιιιιιιιιι€οιι Βοι

ΒοιιιΒι ειιι‹ι ιιιι‹ι ιιιο νοιι ιιιιιι ιιιιΒοιιοιιιιιιοιιοιι νοτιιιιιι
ιιιεεο ιΙΙιιειτιτοιι.



'
Ζω

Βοι οοτ Πιιτοτειιοοιιιιο ιιιπ ιιοτιι Κιιιιιοιι Οχιιιιι1οτ ιιιιιιο
ποιο ειΠο Νοειτιοιτιιιιοοτι οοτ Κιιιτο νοττιΙιο.ιιιιι ΚιιοΙοιι Με
ειιιιι ΕΣιειοΙιειΙτοιι,οοο οοοιιεο οοι οοτ Ρτιιιιιιιο πιο; ιιοτιι
ινοτιιιοτι Ογιιιιιιοτ οοο Ποοοτειιοεο νοιιι 1.ειιιιτιιτιιιοιι Με
οιπο Βτοιιτιοιιι1-Ηοιεεοο, ιιοοο εοΠο οιπ ιιιιιι ιιοτεοΙοο Ριιιιοι
ιιιιιιιετ ιιιιτ ιτιιι οοτ ΒΙοιοοοτι Ιιιιοτιειτοι οοτ Ετοριιιιιιιιιιο
ειιιιντοτιοιι, ειι ιιιεεε _ιοιιοιιι 'Ι'οπιροτιιιιιτριιιιοτο οιπο οποο
οοειιιιιτιιτο «νειΙοιιο» 2ιιοτοοιιιιι ινοτιιοτι ιιιιιεεο.

Πιο Κο!ιοριιιιοιο εο!!ιοιι ιιτιτοτ ειιιοιι Πιιιετοιιιιοτι, οοι

μια" Απ νοιι Βοιειιιιι;, ιιιιι:ο οοιιιι Βοτιιοτοιι ιιιιι ιιοττι
ινετιιιοιι ΟιτΙιιιιΙοτ, ιιιπ οοτ Κοιι.οοιτιροιιιιιιιιΒ ΗΜ: εοιιι,
Μο νιΠιτιιιοριιιιοιο ιιι ιιΠοιι ΡιιΙΙοιι ιιιιτ πιο; οοτ Ειιιριιιι
ιιιιιι€ «Μιτου οιιιινοττοιι. Αιιοο οοιιιι Γειτοιιιειτοιι οοτ
Ηοιιι, ττιιιιοΙει: Ποιοι· ιιτιιοτΓιιττιιιΒοτΒιοοετοιιο, 2οιοο Μο,
ιιιιεε ιιιι μια οοετιιιιιιιτοιι Ριιιιοιοτι θοΠιοι νοιι Κιιιτο, οτι
ιιιιιιοτιι ιιιιειο;;οιι θοίοοΙ νοιι Ψιιτιιιο ιιι 88.” ιιιιειιτοιιιοιι
ιιδοτ ι?νοιεο οιιΓιτοιο. (ΑΜ ιιοτιι ιΝοΒο οοτοτιι€οτ Πετο
ιιἰειιιἱοιι οοτ Ποια νεοι· Μ. ΒΙιΧ ειιοτει ειιτ ΒιιιιιοοοιιιιΒ
οοτ εμοοιιἰεο!ιοτι Βιιιιιοεριιιιοτο ΒοΙοιιοο ινοΙοοο οτ εροιιοτ
ιιιιτοο ΑιιινοτιιΙιιιι€ νοιι ιιιιοοιιιιοιιοιι, τ

ι.

ο
.

Τοτιιροτοιιιτ
τοιοοιι, ινιοιιοτ ειιιιιιιιιΙοιι ιιιι‹ι οοετοιιοοιι οοιιιιτο)
Βιιτοο άιο Μοτιοο ιιιιιι Ιτιτοιιειιο1τοοτ ιιι οιιιοτιι Ηο.ιιτ
Ηοοιοι νοτοιιιιιιοιιοιι 'Ι'οιιιροτειιιιτριιιιοτο ινοτιιο Με ειι
οιιιοτιι 8οινιεεοιι Οποιοι ειιιοΙι άιο ΤοπιροτοιιιτοπιρΒιιοΙιοο
Ιτοιιι ιιιοεοε οιιιιι2οτι Ηειιιι.8οοιοτοε οιιοοοιιοιιιΓιοιι Τοιιιροτει
ιιιττοι2οτι Βοοοιιιιοοτ οοει;ιτιιιιιτ.- Πιο Τοπιροτοιιιτριιιιοτο
εοιΒοιι Μο θοιάεοοοι οοτ οιιιοτι @οι οοειιτιιιιιτοιι
'Ι`ι°ριιε οοτ Αιιοτιιτιιιιιε; ιιι ΒοτιιιιΙιιιο;οιι οιιοτ ι.Ζοεοοινοιιιοιι
Μιτου, άιο ιοτοιι Αιιίοιιο ειιιιιοιει (ετοιιιοιιιεοιπι τιιιτ ι1οιι
«Βτιιοοριιιιοτοοιιοο») νοιι οοο ΑιιεττιιιεετοΙΙοιι οοτ ΙιΙοιιιοιι
Ηιιτοοοιι ιιοοιιιοιι οοο ιιινοτοιτοιιιι νοτΙοιιΓοτι, ιιιιιοιτι ειο
Ζινιεοοοιι οπο τιιτιιιιιοΙιο οιιοτ ονειΙο Τοιιιροτοιιιτ οιτιροιι‹1
1ιοοο Ρ'οΙιιοτ ιιοοτιιιοο.ιιιιοει.οοιιεοοο» Ζοτιοιι, οιιιεοΙιΙιοεεοτι.
Απ ιιοιι Ιιιεοττιοιιεειο!ιοιι οοτ Ηιιιιτ ειιιιι Τοιιιροτοιιιτ
ριιιιοιο νοιι οοεοιιιιοτοτ Ιιιτοιιειιιιι ;ςοιοοοιι, ιιιπ! Μπιτ εο
ιτοοΙ κειιιο- Με ονοτττιοριιιιοτο. Ποοο ϊειΙΙο οιιι
ΜιΙιοριιιιοτ ιιιοτοειιε τιιιτ οιιιοπι ινοτιιιο
ριιιιοι οιιειιτιιιιιοιι. Αιιοο ειιιτι Με 'Γοιιιροτειιιιτοοιτοιι
ι·οτινιοοοιιιι ιι.ιιε Ριιιιοιοτι οιιιοτ Ωιιιιιιιο1τ ειιειιτιιιτιοιιοοεοτει,
ινοτιιιεΙοιοο ειοο τοσοι εο!ιοτι οποο Ριιιιοι.ο οοτ ειιιιιοτοιι
@ιιοΙιι€ιι: ιι

ι

οιπο Κοιτο οιιιδοειτοιιι ιιιιιιοιι.

Μ. Βιιιι Ιιοιιιιτο ιιι οοτ Αιιοτιιιιιιτιο οοτ Τοιτιροτο.ιιιτ
ριιιιοιο Κοιτιο θοεοτειιι€ιεειοΚοιτ οτιτοιιιιοιι. Ιιοεε ειο νιοΙ
ιιιοοτ ιιιιτοοοιιιιιιεεο; :ιοί ιιοτ Ηοιιι νοτει.τοιιτ εοιιι; Μοτ
ιιιιι€ε οοιοιιτο ειιιοο οτ Με οοεοιιιιοτε οιιιιιιοο νιωθω
ιιιοιι νοιι ΙοοοειΓι ιοττιροτειιιιτοπιροιιιιιιοοοιι Ριιτιοτοιι οτι
οοο ΔιιεττιττεετοιΙοιι οοτ Ηιιτοοοιι.

Βοι ΑιιετοΙΙιιιιο εοιιιοτ Ψοτειιοοο, εντοοΙτε Βοοιιιιτοττιιτιο
οοτ 1

.

οοοιι ο.ιιι€οινοτιοτιοιι Πεμ, ινιιτ νοτι. οοτιιἱιοτ,
ΓοΙοοιιιιο Ριιιιοιο οΙειτειιειοΙιοιι:

ει
) ιιιοι›ι οε ι1οοτοοιιρι Κο1το- ιιιιιι ινοτιιιο

ριιιιοι;ο αυτ' οοτ Ητιιιτ?

ο
) ΒιιιιΙ ιιιοεο Ριιιιοι:ο οοιιετιιιιι, ο. ο. Ιοιεεοιι

ειο ειι:ο Μισο οοΙιοΜοοτ Ζοιτ ιιιιτοο Νοοορτιιίιιιιέ ντὶοιιοτ
ιι.ιιΓοιιιιοιι?

ο
) Βιιιειιτι οιιι οοντιεεοτ Τγριιε οοτ Ατι

οτιιιιιιιιε οοτ Τοτιιροτο.ιιιτριιιιοτο?
οτι ο). να!. Μοτο: εοἱτιο Βεροτιτιιοιιιο οτι 4 Ροτεοιιοιι
Με. Νασο ιιοπι νοτοειιΒο νοιι Οτο! ι1εοοοιιιοτ έτοιιειο
ειι:ο νοπ. οιπ οοεοοτειιιοι:οε Ηιιιιτειιιι:Κ (νοιι 4 Ωοιιι.) οοο
Μιά ειιοΙιτο ιιιοεο ειινοτ τιιειτιο Ηειιιτροτιιο ιπι Ι.ειιιΓο
τιιοοτοτοτ Βιιιιιτιοιι (ιιιιιοτ Βοοοειι:οτιιιιο οοτ οοοιιίε Αιιε
ει:οιιιεε νοιι Ετττιοιιιιιιο; οοιοινοτιοιοοιι Ετοοιιιιιεερειιιεοιι)
ιιι ριι.τοΙιοΙοιι Ι.ιιιιοιι Ριιιιοι τω· Ριιιιοι οτι Αιι οιιιοτιι

ΤειΒο ννιιτιιο άιο Ρτιιιιιιιο οιιιοτ Ηειιιτρειτιιο :ιοί Κοιτο
ριιιιοι.ο, πιο ιιειοοειοτι Τοι;;ο άιο Με ιοΠι.τπιοριιιιοτοοιιιεοο
ιιιω, άσσο ντιιτιιο 2ινιεοΙιοτιιιιιτοο οιιιιιιο ιιιιοο ιιιπ οοτ
οιιιΒοοοιιοοεοτειοιι ΒοιοοιιοΙιτοι Βορτιιίι, ευ ιιειεε άιο νοτ

ειιοοεροτεοτι ι
ιι

]οιιοτιι οιιιεοΙιιοιι ΡοιΙΙο οοοινιιιιο;οιι ινοτ,
ειοο οιπ Πτι:οοιΙ ιιοοτ Μο ΩιιιιΙιιο1ι; Με ιοάοετιιοιΙ οποο
ινειιιιιιοιι '1'οπιροτειιιττοι2οε ειι Μιάου. ΟιοΙιιεοΙιοιι1οτ

νοτννοιιιιιο οιι εοιτιοτινοτειιοοοιι εοΙιιιο ΜοεειιιοοχΙιιιιιοτ,
ιιοιιοιι οτ ιιιιτοο ΙΙιιιοιιιιοο,οιι ιιι νιίιιεεοτ νοιι οοετιιιιιιιιοτ

Τοτιιροτοιιιτ ιοτιο Βοινιιιιει:Ιιτο Τοιιιροτειιιιτ ιιιιιιοοιΙοιι ειι
οϋιιιιοτι ΒΙειιιοτο. ναι”. ΜοΙι: οε του ρτιιοιιεοιιοτ οοοιο
ΜοεειοεογΙιτιιιοτ, ιιιιι οοιιιεοο οιιΙειιιίοιιτιοτ 9ιιιεεοτει:Γοιιιοτ
5ιιιτεο, οιι νοτιτοιιιιοιι, ιιι ινοΙοοο οιιι Με 2ιιτ Βιιιι2ο τοι
οοοιιιιοε Τοοττιιοιτιοιοι: οιιιοιιιΒοετοΙΙτ ιτιιτειο, ευ ιιειεε ιιιοτι
ιιι ιοιιοπι ΑιιοοιιοΙιοΙιο άιο οτι οοτ Βριι:2ο Με Αρρο.τε.ιοε
τοειιεοιοοΙιοο νοτΙιοιιοοιιο Τοτιιροτειιιτ ιιοειιιοεοιι ιπι θτειιιιιο
ποτ. Βιοε οοτ νοιι οτϋεετοτ Βοι1οιιιιιτιο, οτι ιι

ι

οοτειιο
Μο Βριι2ο άοε ()τιιιιιιοτε οοι ιοτοτ Βοτιιοτιιιιε πιο; οοτ
Βου!. ιιοιι Τοπιροτιιιιιττοιε ειιιειιοοιι εοΗ. Με Βοιετοιιι
ροτει:ιιτοιι νοτινοτιιιιο νοιι'. 10-16°-οΟ. (άιο Αοοϋοιιιιιο
ιιοε Αρροτειιοε οοει:οειο ιιι οιτιοτ ΚΜιοπιιεοοιιιιο νοιι Με
ιιιιτΙ Ι(οοιιεεΙ2) πιο Αιιι”ειιοοοιι οοτ ΚΜτοριιιιοιο, ιιιιιι 45
Με 500 --ι- Ο. Πιτ Μο ννοτιιιοριιιιοτο (Μο Ετινοτιιιιιιιε άοε

θγΙιτιιιοτε οοεοοοο ιι
ι

οτΙιιο:ει:οτιιΒοτΒΜ). Ιιι οοιι1οιι Ρο!
Ιοιι, εοντοοΙ οοι οοτ Αοοιιοιιιιιο Με οοι οοτ Ετινοτιιιιιιιο
άοε Αρροτιιιοε -- τω. οοιιιιιειο 2 νοτεοοιο·ιοιιο. ποιοι·
οιιιιιιιιιοτ ο.οοτ οποο ΒΙοιοοιι.ττιο οοεοοιιοοιιο Ογιιιι0ιοτ -
Μαιου ιιιοεο ιιιιτ ιιοτιι οοιτοΙΤοιιιοιι Μοιιιιιιιι Ποιοι ιιιτοοι
ιιι Βοτιιοτιιτιο, ιιιπ! ινιιττΙο ιιοοτιιιοε νοτ ιοιιοττι Βιιιιοι
νοτειιοΙι οοτ ΟγΙιιιιιοτ οοτ ΕτιιΓοτιιιιιιο οιιιοε ειοο οι.ινιι
ειιιεοι2οιιιιοιι ΒοεοοΙοεοε εοτι;ΓιιΙιο; εοΒοιτοοοιιοι.

ναι”. ειιοοΕο τιιιιι, Με οτινιιοιιτ, ιιιιτοτ Βοτιιιτειιτιο ιΙοε
οοεοοτιοοοιιοιι ΟγΙιιιιιοτε, πιο: ΑιιινοιιιιιιοΒ νοιι ριιιιοΠΟτ
ιιιιοοιι Τοτιιροτειιιττοι2οτι οιιι Ηιιιιιειϋοο πο ιιιιιι οοεοιοο
ιιοτο ι1ιοιοιιιοοιι Ριιιιοτο, ιιιι ιιοιιοιι ΚιιΙιοοιιιροιιιιιιιι8 ειιι

Ηοοοοοιι νιιιιτιιο, πιο οοιιιοτ Ρειτοο, ιιιο_ιοιιιΒοιι Ριιιιοιο, ιιπ
ιιοτιοιι ννιιτωο οιιιριιιιιτΙοιι ινιιτιιο, πιιτ τοιοοτ Ρειι·οο. Ζιιτιι
Βοοιιιεε ινιιτιιο, ιιιοΙιιι οοιιο ιιοεε άιο εοΓιιιιιιοιιοιι Ριιιιοτο
ιιιοοτΙ”οιοοτιιιοΙιοορτοριτ ινοτιιοιι ινοτοτι, νοιι (Μπι ιιιιτοτ
ειιοοιοιι ΗειιιτειιιοΚ τιιιιτοΙει οοοιοοτειροιεοοοτ Μειεεο,
ινοΙοοο ιι

ι

ιιιιιιιιοτ Βοοιοοι ιιιιΓ ΡοριοτοΙοοιοοοιι οιιι”οοεττι
οοοτι ποτ, οιπ Βοττοιιοτ Αοιιτιιοο οοτεοετοιιι. ΒοτιιττιΒο
ΒιΙιιοτ, πιο Με νοτΓ. οοὶ εοιιιοιι νοτειιοοοιι οιιι”Βοτιοπιιιιοτι
οοτ, Ειιιιιοιι ειοο ιιιιί ιιοοοιιετοοοιιιιοτ ΤοΓοΙ.

νοτι. Ιιοτιιιιο τιιιιι οοιιο Βοοινιοτιοοοιι ΓοειειοΙΙοιι, ιιοεε
οιιι ιιιιί Μο Ηιιιιι ορριιοιττοτ ριιιιοτιοττιιιΒοτ Τοιιιροτοτιιτ
τοιε ιιιιιοτοοΙο οιιιοε οοεοοτιιιιοιοιι' οοειιΒιιοο εοιιιοτ Μειο

ιοΒοιοΙιοτι 8ττιιοτιιτ ιιιπ! ρογειοΙοοιεοοοιι ΒοεοοειΠοιιοοιι
νοτιιιιιιιιΙιοο οΙεο ινοοΙ ΒΙοιοοετιιοοιι Ηε.ιιιοοειτο νοιι 4

@Με ιιιω οιι οΙΙοιι Ριιιιοτοτι Μο ΒΙοιοοο Βιιιροιιιιιιιι8
οιιιεΙϋεο. Πιο οιιίττοιοιιιΙο Βιιιροτιιιιιιιο ιετ Με ιιιοοτ,
οειΙιι ινοτιιΒοτ ιιοιιιΙιοο, ιο οε εοοιοτι νοιι'. ειι Βοετιιιιι εοι
ιιοι· νοτειιοοο, Με ιεϋ.οο οε ΒιτοοΙιοτι νοιι ετϋεεοτοτ Αιιε
ιιοοιιιιιιο, οιιιι ιιοτιοιι ιιοοτοοιιρι Κοιτιο Τοτιιροτει.ιιιτοιιιροτι
ιιιιιι8 ειιιεειιΙϋεοιι εοι.

νετ!. Ιοπο οοι οοτ ΡτιιιιιιιΒ πιο τΙοτιι οει.ΙτοτιΟγιιιιιιοτ
νοιι ι0-15 " -ή-Ο. Ριιιιοι.ο, ιιιο εοοτ Ιοοοιιίτ άοε θτοΓιιοΙ
νοιι οιειΒοτ ΚιιΙι:ο ειιοε.οοιι, ιιιι.ιιοοοτι Ριιιιοτο, ντοΙοοο Μο
Μοτο ινοιιιΒοτ ΙοοοειΓι οιιιριιιιιιιοτι, ιιιιιι εοοιιοεεΙιοο Ριιιιοιο,
ινοΙοΙιο Μο ορρΙιοιτιο ΚιιΙΙ:ο οοοτοοιιρι τιιοοι 2ο οτιιρίιτι
οοο εοΜοιιοιι, εοτιιιοτιι Ιοιιι€Ιιοο άιο ΙΒιιιριιιιιιιιιι€ ιιοτ ιιι
ιιιιι”οτοιιιοιιΒοτι1οτιιιιε (οοιιο '1'οιιιροτιιιιιτ)οιιΒοοοιι. ΙΒοοιιεο
Γατιά να!. ω οοτ Πιιιοτειιοοιιιιο ιιιπ ιιοπι Ψειτττιοογιιιι
οοτ νοιι 45-50°-ι-Ο. οοιεεο. ιντιι·ιιιο, Ιιιιιο Ριιιιοιο ιιιιιι
οιιιΙΙιοιι ινιοιιοτιιιτι ειιιειι εοΙοοο, άιο τιιιτ ΒοτϋοτιιιιεεεοΓιιοΙ
,οιιοοιι. .ιο ινοιιιοτ νοιι”. ποιοι· ιιι εοιιιοιι νοτειιοοοτι νοτ
εοοτιττ, ιιοετο ιιιοΙιτ Πο! οε ιοτιι ω, ιιεεε οπι Βοοιιιιι οοτ
ιοιιοετιιοΙιοοιι ΡτιιΓιιιιοοιι, ντο οτ ιιι ιιοτιι οιιιοτι ΡΜ ιιοιι
:ιοί 10°-ι-Ο. ιιοοοΙιοοιιοιι ()ΥΙιτιιιοτ, ιι

ι

ιιοτι1ιιιιιιοτιι ΚΑΙ
οοο οιπ” 60°-ι-Ο. οτντιι.τιιιι:οιιΟγΙιιιι1οτ οοιιιιιειο, άιο νοιι
ιοτιι οοτιιοττοιι Ηοιπετοιιοτι ιιιιτοοινοε ιιιιοιιεινοε Τοτιιρο
τιιιιιτοοιιιοΙ ειι€οιοοιι, ινοιοτοιιιι εοοννοοοοτο Τοτιιροτειιιιτ
οιιιροιιιιιιιιο; ιιιιιι άιο ιιιιιςοιοοιι νοιι Βοτιιοτυο8 οοιιο μεις
Ιιοοο Τοτιιροτοιιιτοιιιροιιιιιιιιο οτει ενο.οτοτιιι ιιιιιι ιιο.ιιιοτιτ
Νεο 2ιι Βιιιιο οοτ Βοι2τοιοο οιιιιτειτοιι, »το οοτ ΟτΙιιιιιοτ
εοιιιο ιιτιοιιιΒιιοοο ιτιι;οιιεινο Νιιιιιτ οιιιειιΜιεεοιι ιιιπ! οιπο,
ιπι νοτοιοιοΙι πιο οοτ ΑιιεΒοτιοετοιιιροτειιιτ, ιπιτιιοτ ιιιοοτ
ιιιιιιΙΤοτοιιτο Τοτιιροτιιτιιτ ιι.τιειιιιοοιιιοιι οοΒοιιιι.
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·ννε1ιι·εεά θο1άεε1ιειάετ ειιιεπι ιεάεε ειιι2ε1εεε
Ρεεετε ειπε Βειιε 1ιεετιιιιιετε εενετεπάει·1ιε1ιε Ιετειιε1τετ
άει· Βιιιρΐιπάεεε εεεε1ιτε11ιτ. Με ειιι· Με επ ε1εεπι εε
ινιεεεπ Οτεάε νοπ άει· Ιετεεεἱτετ άεε 11ε1εεε Μι1ιεεεειι
εο11τε,1ιεοεεε1ιτετε νετΓ.. ιιπ θεεεεεετε εε πιιε. ε1πε
ά1ι·εοτε Α1ι1ιεεει€1κειτ άει· 1ετεεε1τετ άετ
'Γειερετετεεετερίιιιάιιπε νοιι άετ 8τει·1τε άεε
]εάεειπε1επεεινειιάτειι Βειεεε. Α1ιεοΙετε Κε1τε
ι·εερ. ννει·ιπε-εεεεετ1ιετιεε1ιε Ριιιιοτε Με ναι'. Με1ιτ εε
άεε 1εϋεπειι: ιεεεεςιι·τεειιι Ρεεετ Με1ιτ ειιι Με νοιι νετ!
εει.;εινειιάτεε Τετερετετετεε, εε 1ιτειιε1ιτενει·1. 1ι1εεεε1πε
1ετειιεινετε Τεπιρετετιιι· Ζε 1ιεεετεεε. Με ειιεΙι νοιι άειε

ειιΓεεεε εε1ιειπ1ιετ επεεετ1ιετιεε1ιεε Ριιεετε πι1τ 8ιο1ιει·1ιειτ
Με 1ιετι·ε1ΐεπάε Τειπρετετιιττεεετιεπ Ζε ει·1ιε1τεε. νεττ”.
ιετ άειιιιιεε1ι εεπειετ, επί θι·ιιπά εειιιετ νετειιε1ιε Ζε εε
1ιεερτεπ. άεεε Τειερει·ετιιτεε επ ]εάετ Ηειιτ
ετεΠε ειπρϊεπάεπ πετάω, νοτειιεεεεετετ ειιι,
118.88ειε Μεάτιε οάετ 1ιοε1ιεεειι8 εἱεά. νει·1”. 1ιεεπ πει·
1ιεετετιεεε, άεεε Με νοε ι1ιιε εερτε1τειι Ριιιιετε επί
ε1ειεΙιε Τειερετετιιτεπ ιιπτει· ε1πειιάει· εὶε1ιτ πετ άει· Μει
ε1ιειι Ιιιτεεειτετ ιιεεειττεπ, ιεϋε1ιτε Μεεεε Πιεετεεά ε1ιει·
ιιιε1ιτ,Με θοΙάεε1ι ειάετ, Με άιιι·ε1ιειπε ιεάεπι Ριιεοτε
Με ειεΙι ει€ειιε ειιεε111εε1ιεΕεετε;1ε 1ιεΜιιετ. ετ1τ1ετεπ.
ΑιιεΙι εΙειι1ιτ νετ1.. “αστε 1ιεεειι;ετ Μιά εεε08επάει· Μάιο
1εεεςερειιεειι, άεε ΕιιιΒιιεε άετ Ε.ι·πιιιάιιιιε εεά ρει·ιρ1ιετιεε1ι
1ιει1ιεςτετ 8ε1ιενεεεεεεεε άετ Αιι1ιπετ1‹εειε1‹εἱτ ειιι Με
Βειιτ1ιο1ι1τειτάετ Τειερετετετεπιιιάεάιιπε Με1ιτ Ζε π1εάτιε
επεσ1ι1εεεε ειι άιιτίεε. 1)1εε 81εε επ νετί. ειιο1ι εο1ιοιι
άετειιε πανω, άεεε Με νετεε1ι1εάεπεπ Ρεποτε ιπι 1.ειιίε
άει· εεεεειι Πετετειιο1ιιιπε ιιι άετ 1ιιτεεε1τετ άει· εεεεεε
1ιειιειι 1Σιερ11εάιιπε άιιτε1ιειιε εεε1ιεε1τειι. ιε άετ ννειεε.
άεεε ε. Β. Ρεπετε. Με άεε ει·ετε ΜΜ τπιτ ιετεεεινετ

1”ειερετετετειπράεάεπε ι·εεΒιι·τ 1ιεττειι (νει·1. ιιιει·1ττεε1ε1ι
Μεεε Ρεεετε 1ιεεοιιάετε επ, ειε ειε 1ιει Χεε1ιιιτείειιεεε
ερεειεΙ1 1ιει·εεΚειο1ιτιεεε εε 1κεπεειι). εειιι 2. εάει· 3. Με!
πιιι· πιεεειε επιρεεά11ε1ι ινετεε, ινε1ιτεεά ειιι€ε1τε1ιττειι

Γεπεε πετ πεεεειεςειερ11εά11ε1ιεΡεποτε ερετειι1ιιπ πετ ιε
τεπεἰνετ Τεπιρετετιιτειπρϊιεάπεε τεεειι·τεπ. Με Ριιπετε
επάεττειι ε1εο Πιι·επ Ω1ιεεε1ττετ.
Πεε ννε1τετειι ει·1ιὶε1τναί. ιιιειιιΜε 1ιε1 άετ ΡτεΓιιιιε
πετ άεπι Κε1τεγ1ιπάετ Αεεε1ιεε νοπ ν17ει·πιεειπρεπάεπε.
εάει· 1ιει άετ Πετετειιι:1ιιιεε πιε άεπι ννει·ιπεγ11εάει· .ιιι
@Με νοπ Κε1τεΒε11ι1ι1;Με εεει€ειι 1ι1ει·ειιι11ιεειι€11ε1ιεε
?Με (Με θειεεεε 1ιπάεπ ειε1ι ιπ άεε νει·εεε1ιερτοτοεο11επ
ειιι· 4 άετει·τ1Βε Αεεεεεε) ειιε1εεεε ε1ε1ι `εει ετπειιτετ
Ρτείεεε· εΙε ειε1ιτ ετιεε1ιε1τ18,άε Με ειιΓεπεε εεπιεε1ιτε
Λπεε1ιε εει·εσΚεεεεεεε ετει·άε.

Βρτεε1ι εε1ιοε άεε Απεείε1ιττε εεεεπ Με ερεειΠεε1ιε
Νετιιτ άετ Τειερειετει·ριιεετε, εο 1ι1ε1τ νετΓ. Με ιιοε1ι
ειιτεε1ιε1άεεάετ, άεεε εε πιιπ ι·εεε1ιπεεειε εε1ειι8, νοε
ειπ ιιεά άειπεε11ιεπ Ριιιιετε άετ Ηεετ πετ εοινο1ι1
ΚΜτε- Με ννει·ιεεειπρεπάειιε 1ιετνοτειιι·ιιΓεε. Νετει1ιε1ι
ενιιτάε άει·εε11ιε Ριιιιετ ετετ εεε1ι ειιιει· 1επεει·επ Ρειιεε
ε·ιεάετ εετειετ, ειε Με επ Μεεει· 8τε11ε 1ιει·εεεεεετιιτε
Εετεεεει·1τειτ άετ Ηειιτ 2ιιν01° ει·ετ ε1εάετ ειιι· Νοι·ιε εε
τι1εΚΚε1ιτεε εε 1εεεεε.

18ε1ι1ιιεείοΙΒ·τ)

Αεε:ιιε εεε άεε Ρι·οτοΚο11εε
άει· ιιιεΜειιι1εε1ιειι Θεεε11εε1ιείτ ευ. Βοηιετ.

81τεεεει επι 21. Οετο1ιει· 1898.
Πι·. Τι·ιι εεττ ι·ετ'ει·ιι·τεεει· ειπεπ ΡΜΙ εεε εειιιει· Ρι·επιει
1ιιτει·εεεεπτνυε111:1ιειεε1ιε8γιειιι‹ιιιιε ιιεά ρετ1ιοΙοειεε1ι-ιιπετε
ιε1εε1ιει·Βετιιιιά εε ινειι1ε· πετ ειπειιάει· 111ιει·ειπετιπιιιιτεπ.
Ρετιεετ εε. 41 ε. ε. 11ττεειτ 1ειιι;ει·ει·Ζειτ επ Ηεετειι. Αιιι
81. Απ εετ ά. .Ι. εεε Τ. Πιε εειιι ειιετειιΜιά ιιι εειιιει· Απι1ιιι
18.112. ι· πειιι ιειτ άει· 1(1ειςε, 2ε1τννει11,ςΜ1εε νετεε1ιννοιπιεεε
εε εε1ιειι,Με πεά ιν1εάει·εει

Βοἔιιε1εε1ιειι
νοι·1ιεπάεε εεινεεειι.

Γει·πετ 1ι1εεςτεει· ε1ιει· Ηιιετειι, ε1ιπιει·ι 1ιι άει· Βει:1ιεεεεεειιά
1ιειιιι8εΙι1ιιε1εειι.8ε1ινυεε1ιεάει· 8τιπιπιε εεά Β.ε1Μιει·1ιειτάετ
Κε1ι1ε. Αιιεεε1ιετ'επά: Με. Πρ. -1- 0,75. Αεεοιεοάετιοε ιιοτιιιεΙ,
ε1ιειιεοΗεεΞε1ιτείε1άΜιά ορ1ιτΙιεΙειοε1ωρ1εε1ιει·Βείειιά. Κειιιε

Βορρε11ιι1άει·εεε1ιινε1ε1ιει·.πιιι· 11ε1εε Τ. επί', άεεε 1ιειιιιΒ1ιε1ε
ειιε1ιι·εε1ιτεειιε1ιει:ιάεΒεννε,ειιεεεπ άεε ι·. Αει.;εε ειιττι·εεεπ,
_ιεάοε1ιπιιι· 1ιε1ετει·1εει·8ειτινει·τεε·επάιιεε. Τ. ποτιι·τεάεε1ιε11ι
πεε1ιτι·ει.:11ε1ι:νἱε11ειε1ιτεει·ιει.ςεΡ.ιι·εεε άεε Ν. ε1ιάιιεειιε οοιι11
άεπττι. Απ άεε Βεεριτει.τιεπεοι·ε;επειιΐε.εά εἰε1ι: ε1ιι·οειεε1ιει·
Βε.ε1ιεπεετει·ι·1ι.Βότ1ιιιες άει· 8ε1ι1ειιε1ιειιτάεε Κε1ι1άεε1τεΙει
8ιιιιιιιι1ιε.εάει·ιιοτιπε1,ττε1Βεννες1ιε1ι. Ιιιιεε·επ Με. ειπρ1ιγεε
πιετϋε ει·νι·ειτει·τ,τεε1ιτενοι·π Με επι· Τ. Βιρρε ι·ειε1ιεπά,1ι1ετειι
Με :επι 1. ΙΔεπάεεννιι·1ιε1.Ηει·ι νοιι 1.ιιει;εε νει·άεε1ω Απ
άει· 11ε1ιεε1.ιιιεεεεεριτ2εΖεἱε1ιειι ε1ιιει· ΒτΚι·εε1‹ιιιιε·: 1ιε1Ζει·
τει· Ρει·ειιεειοπ ιπ άει· Μιττε άει· θ1ενιειι1ε ε1ιε;εεε1ιινεε1ιτει·
8ε1ιε11.ε1ιεεεοιιι άει· Βιιρτεεεερε1ει·πε,ι.ςεπά,εεεεεάιι·τεε Ατ1ιεει
ι.πει·ειιεε1ι.1ιειάεεεειτενει·1εεεει·τεε Βπεριι·ιετε, τεε1ιτεΜεΙ1εισ1ιτ
νει·εε1ιει·Πεενεειειι1Μετ1ιιπεε. νοιι θε1τεπάει· Βι·οπε1ι1επΜε
πιεπάε ιιπά εε1ιεει·ι·εεάε θει·ϋ.ιιεε1ιε. νει·οι·άειιεε: ι·εἱε1ι11ε1ιε
εε1ιτ1ιεττεΙ)1ετ, νοι·ειεΙιτ νει· Ετ1ιε1τιιιι€. 1Βιιιεει·Οιιι·.
Αιιι 22. Βερτεπι1ιει·ννιιτάε 'Γ. 1ιει·1ιε1εει·ετ'επ,Μι 8ε1ινι·1πάε1
ιιιιά Βιρ1οριε ειιί,εεττετειιεε!. Βι· τ'ειιάΑ1ιάιιεεεε1ε1ιιιιεεε άεε
ι·εε1ιτεπΑιιιξεε τάεεεε11ιεΜιά ιπειετ ε·εεε1ι!οεεειιςε1ιΜτεεε επι
Πορρε11ι11άει·επ νετιιιειάειι) Μιά ειναι· ειπε εει·ο11ετεπά1ΒεΡε·
ι·εΙγεε. άε άεε Αεεε ποε1ι εε. 2 Μπι. ϋ1ιει·Με 1Μττε111Μεειι.ε1ι
εεεεεε 1ιεννεε:τπετάω Εεεε. ν. θι·εείε'ε 'Ι'εετνει·επε1ι
ιιοειτιν. ε1ιεεεο νει·1ιε1τεπ άει· εεειιπάει·ειι 8ε1ιιε1Μι1εε1κειις.
Βε 1ιεετειιάε1εο 8ιϋι·ιιπε· άει· Νει·νεπ1ειτιιπρ: ιιπιά 'Γ. εε1ιπι εε.
άεεε εε ε1ε1ιεπι ειπε εο1ε1ιε εει·ε1ιτε1επΠι·ερι·εεεε 1ιειιιά1ε.
8οιιετ1Βε Πεει·άεγιερτοιεε ε1ε1ιτ νοι·1ιειιάεε. Απεπιεεετιεε1ι
1ιοππτε Εεεε ειιεεεεε1ι1οεεεε ε·ει·άεε. Απεεει· Κιιιάει·1ιιι·εε1τ
1ιε1τεε1ιεττεΡετ. επ θειιει·ι·1ιεε πι1τ άει·ειιτ το1ιεεεάει·Μπάι
άγιιιἰτιε εε11ττειι. νει· 2 .1ε1ιι·επ 21ειιι11ε1ι1ιεϊτιεε 1011081128
ιιιι.ε1ιννε1ε1ιει·άει· Πεετειι Με πιιε; εεεε1ιννιιπάεπ εειιι εο11.
άοε1ι1ε ννεεΙιεε1εάετ1ετεεεἱτει. Β1ετεειιεεπειιεεεπ ιτε Αεε·
νιιιιι·τ'1ιετΡετ. ιιιε1ιτ1ιεπιει·ετ. Βει άει· Ππτετειιε1ιεεε Εεεά Τ..
άεεε Με ιπι ΑιιΒιιετ εοπετετιι·τε Ηγρει·εεπι1ε άεε Κε1ι1άεεεε18
εεεε1ιε·επάειι εεττ. άεε1ι 1ιεετειιάειι ιιοε1ι 8ε1ιιεει·2επ 1ιεἱπι
8ε1ι1εε1ιεε. Βιιιιε·επ1ιετ'ειιάΜε Μ11ιει·, ά1ι.ινε1ιτεε1ιε1ε1ιε1ι
Β.εττεετ1οεάει· 11ε1‹επΒεπεεπεριτεε. Ηει·ειεεε ι·ειπ. Ηει·2ετοεε
1ιι άει· Μειιιιιι111ει·1ιπ1ε.νοιι 8ειτειι άεε Νει·νειιεγετειιιε. ειιεεει·
άετ Απε;εειειιεεε11ε1ιιεεεε, 1τε1πε1ιι·εε1ι1ιεΓτεεΒι·εε1ιειεπιιε·επ.
Πεε Αεεεε1ιειι άεε Ρετιεπτειι ιιιειι· ειιι εε1ι1εε1ιτεε.Ηειιττετ1ιε
1ι1εεεει·ειι. Βι·;ιε1ιι·επεεειιετεεά εετεε1ιἰεάεπεε1ι1εε1ιτει·Με ιπι
Αιιειιετ. Ρετ. Μ1ι1τ εἱε1ι ιπεττ, 1ιεεεπάετε Α1ιειιάε; Νεε1ιτ
εε1ιννειεεε.1)ε Με εε1ι1εἱεΙιεεάει·τιι1ιετειι1ϋεει·Ρι·οεεεε Με
Μειιι1ιο1ιει·81ε1ιει·1ιειτειιιιιιιε1ιιιιειι εειιι. άι·επεςΤ. εεεεε1ιετ
εε? ΠεΙιει·ειεάε1ιιιιι;ιπ Με 8τεάτ ιιιιά ιιΜιπι ειιιειι 1νιιιτει·ειιτ'
επτ1ιΜτιπι 811άεπι·εερ. θει·1ιετεάει·τιε Αιιεε1ε1ιτ. Με 1ι1ε1ιει·
επτετΙεεεεπε 'Ι'επιρετετει·ιεεεειιπε·ει·εε.1ιΑ1ιεπάε 3811.
Με 211.8ερτεπι1ιετεεε; Ρε.τ1εετιιι Με 8:ε.άτ. Ιπ άεε ει·ετειι
άει·ειιτ'τ'ε1εεπάειιΤε.=.τεπκειπε 1ιεάειιτεπάε Αεπάει·ειις Επι Ζε
ετεεάε, άει· Ηιιετεε ενει·άε εει·1ε;ςει·. Βριιτιιιιι ειιι· ιιιε1ιτ 211
ει·1ιε1τεπ.ει·ετ επι Τ. θετο1ιετςε1επε εε. άεεεε11ιεΑεί' ΒεειΙ1ειι
Ζε ιιιιτετειιε1ιεπ. Βετιιιιά πεε·ετιν. νεπι 10. Οετο1ιει·επ 1ιει·τε
άει· Πιιετεπ »Με ω, 1π άεε νοι·άει·ει·ιιπά τι·ετεπ Βι·εε1ιει
πιιπ,ειειι νοπ θεἱτεπ άεε θε1ιιι·πε: Με ειιιιι€ε Ηεετάετεε1ιει
πεπε Με ι·εε1ιτεεειτ1εεΑ1ιάιιεεεε1ε1ιπιιιπε, άιιι.;εεεπ τεε:Ιιε1ι
νοει 4.-12. θετο1ιει· Βι·1ιτεε1ιεπ. νοπι 1. Οετιι1ιει·εε εε1ιι·ιιι
τεεεινε Κορίεε1ιπιει·2επ. ιεεἰετ ιιι άει·8τιι·εεεε·επά. 1ιοε1ιει·ιιάἰ;;ε
θ1ιετιρετ1οιι.1ιειιιε ΡεΙενει·1επεεειειιπ,<.>;.1ιοε1ιει·εά1ι.:εΑρετ1ιἰε.
Βιι1ιεει.ε1ιε,θε1ινν1εάε1(ε.ιιε1ιω εεεε1ιΙοεεεπειιι ι·εε1ιτεπΑεεει.
Ορ1ιτ1ιΜιιιοε1ιοριεε1ιει·Βετιιπά ετετεποι·ιιιΜ, ειιιε1ιποτ·1ιειιι 'Γαβ
νοπ·άοπι Βιετιιε. Με 'Γειεεει·ετιιι·εει·νε 1ιοτ ιι1ε1ιτεε1ιει·Μειε
τιετ1εο1ιεε.πιειετειν1εο1ιεπ86.7 επά 88,3 εε1ιενεε1τειιά.ινο1ιει
Με 8τει€ετεπε 1ιειιι1ε·ε.ιιτ'άιεΠοι·ε·εεετιιπάειι 11ε1.Πε [ειπεπ
1ιετιιιιάΜε 1επι·2νει· άειιι 'Ι'εάε 1ιε1ιιεννεεεετ11ε1ιεΑεπάετιιιις.
Αε11"ε1Ιειιάι·εεε1ιει· Κτεϊτενει·τε11. νεπι 12. Οετο1ιετεπ Βε
ιιωιιιιιεε1ιειτειιπε1ιπιειιά,Με επι 14. θετο1ιει· Βεννιιεετ1οεις1ιε1τ
ειιτττετ.νεπι 18. θετοΙιει· Ριι1ε ειν1εε1ιειι88 επά 112, ιιιιι·εεε1
ιιιεεεις. ε11πιε1ι1ιε1ι1ι1ειιιει·τνει·άεπά. Απε 15. θετοΙιει· Β.εεριι·ε
τιεπ 52. Ριι1ε 1%. Αιιί'τι·ετειι νοπ 8τεεεεεεει·εε1ιειειιεεεε 1ε
άεε ε1ι1ιεπειε;ειιΒιιεε·εερει·τιεειι. Τειερετετιιι· 39.4. Πει· 'Γειά
ει·τ'ο1ετεειιι 15. Οετο1ιει· Α1ιειιάε ιιπτει· άεπι Ζειε1ιειι ε1πεε
ΒιιιιΒειιοεάειεε.
νοττ.τεεεεάει· ι·εεεριτπ1.1ι·τΜε 8γειρτοιιιε νεπ 8ειτειι άεε θε·
1ιιι·ιιε: Με Ηεει·άει·εε1ιε1ειιιι Με· Με Ρει·εεε άεε Ν. ε1ιάιιεειιε
οειι11άειιτι·ι,άε8·ει;ειι νοπι 8. Οετο1ιει· επ ειπε Βε11ιενοιι ΜΙ
εειιιειιιειι Η1ι·πεγιερτοπιεε. εεει·1εει·Κερτεε1ιιιιει·ε. Βι·1πεε1ιειι,
1ιει·τιι1ι.ε1ι1εεΟ1ιετιρετ1οιι.Βειιοιειεειι1ιειτ, εε1ιΠεεε1ιε1ιΒεινεεει
Ιοει;.>;1ιε1τ.Βεεοιιάει·ε 1)ι·εο1τει·εε1ιειειιει;επτε1ι1τεπ,1ιε1ε Ζει
ε1ιεπ νοιι Ηγρει·εεειιε άει· Βετἰεε1νεεειι. Μεπιιι8·ιτιε 1ιοιιετε
ννειζετιΡε1ι1επ_ιες11ε1ιετΒε1:ετεε1ιειιιιιπεειι ππά άετ Με»
ιι1ιει·ειιιετιπιπιιιπε άει· Γιε1ιει·ειιι·νε ειιε,ε·εεε1ι1εεεειιενει·άεπ.
Πε ειπε ιιιιε1εετε Βε1ιιιιεεε· άεε Δ1ιάιιεεεε ιιιιε·ε1ιιεε1ιειεΙ1ι·1ι
εει·, άεε1ιτε'Γ. 1ιει νοι·1ιειιάεεεειπ άεε εινειΓε11οετεεετειιΙϋεειι
Ρ1°οεεεεεειιι άει· 1ιιι1εεε Επει;ε επ ειπεπ εο1ιτετεπ'Ι'ε1ιει·1εε1
άει· Πιι·π1ιεειε τοάει· Με 1ι1ειιιεε θ1ἱοει'?). Πιε ε11εειιιειιιεπ
Ηπιιεγειρτειπε 1εοιιιιτειιεπι' τοιιιεε1ιε Βειιιιιιι; 1ιι Ρο1ε;ε άει·
'Γιι1ιετεεΙοεε1ιειοε·εεπετάω, ε1ιι11ιε1ιΜε ειε 1ιε1 εε1ιενετειε
'Γγρ1ιιιε ειιίιι·ετεπ.
8εετ1οπε1ιείιιιιά: Βιε επι' 1ειε1ιτεοεάεπιετϋεε Πιιι·ε1ι

1 τι·επ1ειιεε;άεε θε1ιιι·ιιε 1ιε1ιιε ειιεε;εερι·οο1ιεπεπ ρετ1ιο1οΒιεε1ιεε
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Ι”ει·επΙΙει·πιιε·επ :ιιι άειιιεεΙΙιειι. Ι.ΠΙΠ8θΠ επιιιΙινεεπιιιτ6ε ει·ινει
ιει·τ, επι·εΙιεετετ νοιι 2ΜιΙιεΙεΙιειι ιιιΙΙΙιιι·επ ΤιιΙιει·ΙιεΙΙιεει·ιΙεπ
(Ι'ι·ιεεΙιε Ι·Βι·ιιρτιοπι,Ιιι άειι επάει·επ Ριι.ι·τΙεεπΙπΙ'τΙεει·. Πιε ΙΙιιΙ‹ε
Ι.ιιπεεπεπιττε ε;εεεΙιι·ιιπιρΐτ.ιπ Πιτ επι ΙιΙειιιει· νει·ΙαιΙΙιτει·Κεεε
Ιιεει·ιΙ. Πει· ιιιιιει·ε Ππιι.ε;ειι18.ρρεπππτ πει· ΡΙειιι·ε. εοειεΙιε
νει·ινιιεΙιεειι. Ιιι άει· ι·εεΙιτειι Επιιε;επεριιεε ειπ ςΙεΙεΙιει· Κε.εε
Ιιεει·‹Ι, ειπ ννεπιιι· ει·ϋεεει· Με ΙΙπΙιε, ποστ ε.ΙιεεΙτι,ε;ΙιεπεεΙιτ νοπ
ΙπττΙιεΙτΙἔειιι ειιιρΙινεειιιετϋε ει·ννεἱτει·ιειιιΙεππι.τειιιςεινεπε. Απε
.<.τεάεΙιιιτενει·ννειεΙιειιιι;επ άει· ΡΙειιι·εΙιΙεττει·, εΙιειιτ'ιιΙΙε ιιιιΙιιιι·ε
'Ι'πΙιει·ΙιεΙει·ιιρτιοπ ιιι άει· ε·επεεπ Επιι€ε. ΠΙε ΙΙΙιι·ιεεπ Οιε;ιιιιε
ιιοι·πιεΙ, Με επι' Με Ηει·2. ιΙεεεειι ΜιιεκεΙεπΙιετεπε ε.πΙΙ'ιιΙΙειι·Ι
ννεΙΙι ππε εεΙιΙΜϊ ννε.ι·επ Πε πετ ειοΙι ιιΙεο ππι· πιπ ειεπτε
Βι·ιηιιΙεπ ιιιΙΙιει·ει· 'ΓιιΙιει·ΙιεΙ ιιι ειπει· :ιιι εΙιι·επιεεΙιει· 'Ι'ιιΙιει·
επΙοεε ΙεπΙεπτΙεπ Πιιιιιι·ε εεΙιε.πάεΙτ.

ιΠειιιεπειι·ιιτἱοιι πει· ι·εεΙιτεπ ΕππΒε.)
Πιεειιεειοιι.

ΠιιεΙιεεΙιεινιτε ννειιπετ ειεΙι ι.ιε,ε·ειιΜε Απιι'ειεειιιι; 'Ι'.'ε,
τΙει·Με ιεεΙΙι·ιε ΑΙιπποεπεΙεΙιιιιπιιε Με Ηεει·άενιιιιιτοιπ ειιιεΜι.
ΒεΙ ΙΙεπι Μειιιε·εΙ _Ιε.ε·ΙιεΙιει· ε.ιιιιει·ει·8γιιιρτοιιιε νοπ ΒεΙτειι άει·
Ηιι·ιιπει·ι·ειι πιπεε ιΙοεΙι Με ΑππιιΙιιιιε πιι.Ιιε ε·εΙε,ειεπ ΙιιιΙιεπ,
ιΙεεε εε ειεΙι πιπ ειπε ερεεΙΙΙεεΙιε ΜΙειοιι άει· Νει·νειι ΙιεπιιεΙιε.
Με ειε ειπ Ιιε.ιιιΙεετεπ επί' ι·ΙιεπιπετΙεεΙιει·Βε.εΙε ι·εερ. Με ΓοΙ€ε
ειπει· εΙιι·οιιΙεεΙιειι Ιπτοκιειιτιοιι (Ι:ιεεεπάει·ε ΑΙεοΙιοΠ ε.ιιττι·Ιττ
ιιπά Με Ζιιεειιιιιιειιτι·εΙΙ'επ ιΙει·εεΙΙιεπ ππτ άοιιι τπΙιει·οπΙϋεεπ
Ρι·ιιεεεε ιπ άεπ Επιι;;ειι ειπ 2ιιτεΙΙΙΒεε ννε.ι·.
Τ ι·ιιΙιει·τ Ιιετοιιτ,ΙΙ:ιεε άεε ε·ΙειοΙιεειιιε·εΙΒιιιεετπειιάει· ει»
ΙΙιιοεπεΙεΙιιιιιιιιμ ιιιΙτ άοιιι Δπτ”ΙΙιιεΙιει·ιι άει· τιιΙιει·επΙϋεειι Πι·

εεΙιεΙΕπιιιιι.ςειι
εΙιιε εςειπειιιεεΙιιιιιΙΙεΙιε Πι·ειιεΙιε ινΜιι·εεΙιειπΙΙεΙι

πιο τε.
Ηε.ι·τε·ε Ιιειιπτ άειι ΡΜιειιτειι εεἱτ 9 .ΙΜιι·επ: άει·εεΙΙιε
Ιιιιετετε ΙιεετειιιΙιε·. νει· 2 .ΪΜιι·ειι Μπιτ Ιιιι ΑπεεΙιΙιιεε :ιιι ειπε
ιιι·Ιρρε εΙιΙειεΙιεπόεε ΓΙεΙιει· ειιι. Απ άει· ιεεΙιιειι Πιιιι€ειι
εριτ2ε αει· 6ειιιιιιΙε ειιτει·ΙιΙειΙειι ειπ νει·ιΙειεΙιτΙε·ει· Ηεει·ΙΙ, πει·
ρειειιτοι·ιεεΙι ΜΙει·ΙΙΙιιςε ΙιεΙπε Βνιιιρτοπιε ιπειεΙιτε, ππι· ΙιεΙ ιιε
τ'επ Ηιιετεπειεεεειι μπε τειπε ΒεεεεΙεει·ε.ιιεεπε Ιιϋι·επ Πεεε.
Ει· ειεΙΙιε ιΙειιιιΜεΜε ΠΙε.ε·ιιοεε επι' τ.ιιΙ›ει·ειιΙϋεειι 8ριυ:επειι
ιιιι·ι·Ιι ππε ΙΙΙειιιειι εεινει·πεεειι Ηεει·‹Ι πει· ι·εοΙιτειι Ιεπιιεε.
τΙιεΙΙιε ιΙειιι ΡετΙειιιειι ε.ιιεΙι εεἱπειι νει·‹Ιε.εΙιτ ππτ. Βε.εΙΙΙεπ
Ιιοπιιιειι πειιιιιΙε ιιἰεΙιι πεοΙιεεινἰεεειι ινει·‹Ιεπ, ιΙοεΙι ει·ΙιΙεΙτ
ει· ιιιιεΙι ππι· Ι ΗΜ Βρπτπιιι επι· Πιιτει·ειιεΙιιιπ,ε; ιιπά 2ινιιτ
Ιπ ννε.εεει·, ινοΙιει ειπ πεεμιτΙνεε ΒεεπΙτε.τ ιιι Ιιειιιιι,ε· ιετ.
ΒΙπτΙιεΙιιιεπΒιιπεεπ Ιιιι Βρπιιιιιι ΙιΜιεπ εΙεΙι άιιπιΜε ειιεΙι Ι ΙΙΙΜ
Βεπειιι·τ. Πιε ΙΙιιιειιοεε ΤιιΙιει·ειιΙεεε ννιιι· Η. εεΙιοιι ιΙε.ιιιΜε
ειεΙιει·. Πειε εοΙιΙειοΙιειιιΙε Β'ΙεΙιει· ΙιιεΙτ θ ΝοεΙιεπ επ, ιΙειτει
ΝεεΙιιεεΙιννειεεε. Η. νει·Ιιιι· πεπ Ρετιειιτειι άειιιι ιιπε πεπ Αιι,ι;ειι,
Με _ἱεΙΙοεΙι πεοΙιτι·ϋ.εΙιεΙι, ιΙεεε ει· εΙεΙι Ιιιι ίεΙε·ειιεεπ 8οιπιιιει·
ειιιει· Γοι·εΙι·τει·ΒιιιΜιι·ιιιιε· (πιπ ΑΙεοΙιοΙΙ εεΙιι· ει·ΙιοΙτ ΙιειΙιειι
εοΙΙ ι80 ΡΗ. ΖιιιιΜιιιιε). ΑΙ›ιιειιε εριι·ιτιιοεοι·ιιιιιΜε εεΙιι· ννΜιι·
εοΙιειιιΙΙεΙι νοι·.

Βεει·ειτιι·:ΠεεΙιεεΙιεννΙτε.
Βιτειιπε· επι 4. Νονειπ Ι›ει· 1898.

ππι $τιιιιτ-Ποεριιε.ΙΙ.
Πι·. ν. Ζοεεε ιΙειιιοπειι·Ιι·τ
Ι) ειπε ΙΙΙεΙιιε Ρετιεπτιιι. ννεΙεΙιε ππτ ειπει· Ρει·ιοετἰιιε
ΙΙΙιει· άοιιι ΙΙπΙιειι Απ" πιε ΠεεριιιιΙ πιππ. Πε Ιιε.ιιιΙεΙιε ειεΙι
πιπ εΙπε ΒεΙΙιε νοιι ε. 'Πι. ει·ιινειεΙιτεπ Ηπετιιιι·ειιιΙειι ΙππΙτι·ει
του ε. Τε. Ιιειι·τειι Κποτεπ ΙΙιιετιεεΙιεπ οάει· τιιΙιει·ειιΙϋεεπ Πι·
ερι·ππ,ε;ει.Ζ. ετεΙΙτ ΡετΙειιτΙπ νετ, ππι άεε Βεεπ1τετ ε." Ορει·ιι
τιοιιειιιετΙιοιΙεεπ ιειαεπ. ΠΙεεεΙΙιε νει·ιιιειάετ ειιιετεΙΙεππε Νιιι·
Ι›επ ιπι θεειεΙιτ ιΙειπιιι·εΙι. Μ". πει· ΗειιτεεΙιπιττ πΙεΙιτ ιμιει·
ΙΙΙιει· άειι 'Γιιιιιοι· ΙιιιιινεεεεΙιτ. εοι1ιΙει·π επ ι·εερ. Ιπ Με Πεε.ι
ει·επεε νει·Ιεετ ινΙι·ΙΙ, ννοι·ειιιΙ'Με Ι·Ιεπτ τε.εεΙιεπτϋι·ιπιε; Ιοε
ρι·:ιερει·ιι·τ»Με Με πιππ :ιιι θεεεΙιννιιΙετ ε·εΙεπε·τ. Ιιι νοι·Ιιε
αεπάειιι ΙΐειΙΙ Ιετ πει· ΗεπιΙι-ιρρεπ πει·ε.ιτι,ε;€εΙιΙΙιΙει ννοι·ΙΙειι,
ιΙειεεάοι Ιιοι·Ι:επτεΙε ΜΜΜ :ιιι άιε Βιιι·πΙιιι.ειι·ει·ειιιε επ Πε
εειι Επι, πει· εειιΙιεΙιε ιειιιροι·εΙε επ Με 8εΙιΙΜ'ειιΙιεε.ι·ει·εππε.
ννΙΙΙιι·ειιιΙπει· ιιιειΙἱεπε ιπιτιεπ ιιι Με 8τιι·ιι ΗΜ. ΚοειιιετιεοΙι Ιετ
άει· ΕΕεετ εΙπ ΙιειΙειιτειιτΙειιπειιεει·ει·, Με ει· εε πειεΙι άει· Μ
τεπ ΜετΙιοτΙε εεινεεεπ ινειι·ε. ΠεεεεΙΙιε Ρι·Ιπειρ ννιι·ΙΙ πει Ι·ΙΜε
ιΙι·πεειιεκετιι·ρειΙοπεπ ειπεεννιιππτ. τει ιΙεπεπ άει· Ηε.ιιτεεΙιιιιτι
επι ΗΜεε ΙιΙπιεπ ππε νει·ιιοΜ ειι€εΙεε·τ ννΙι·ιΙ.
2Ι Ζ ινεΙ Κι·ειιιΙιε, ννεΙεΙιε ιπ ΠΙΙΙιει·ειι .ΗιΙιι·επ ΙιεΙιιε ΒεΙ
τειιΙιεΙτ ιπ εΙιιι·πι·,<.;ΙεεΙιειιΗοεριιΜει·π ννει·ειι,Ιιεπτε εΙπεΙΙΙιεΙιει·
ΙινεΙεε επ ιΙεπεεΙΙιεπ εειιτιΙιΙτννει·ΙΙειι Ιιθππειι. Πε Ιιε.πάεΙτ ειεΙι
ππι ΡΜΙε νοπ Ργε.ειπιε, Με εΙε Ιιεπτε ππι· πει ετειι·Ι: νει·πεεΙι
ΙττεεΙετεπνΨιιπτΙεπ επι· ΒεοΙιε.εΙιτππε Ιιοιπιιιειι.
ε) ιτπ ει·ετειι ?ΜΙ ΙιιιιιιΙεΙτ εε εΙοΙι πιπ ειιιε Ρνε.ειπιε
εΙιιι ρΙειι. ε. π. Με ΕΙιτει·ππε ΙιεεεΙιτειιιΙιτειεΙι επΙ πεπ Οι·τπει·
νει·Ιετεπιιε·, πετ Ιιειιιε Μετιιετεεεπ Ιιει·νοι·ε·ει·ιιτειι.Βιε Ιιει·ιιΙιτ
επι' ΙπίεετΙοπ ππτ ΒτερΙιγΙοεοεειιε ειιιι·επε. Ρειτιειιτ Μπι επι θ.
'Πεμ πεεΙι άει· εοιιιρΙιειι·τειι Ε”ι·ε.ετιιι·εεε Πιιτει·εοΙιεπΙιεΙε Με
_ιε.πεΙιειιιΙει·ΙΥπιιιΙε πιε Ηοε ιτει1,ινε εοΐοι·τ τΙετε ΙπεΙειοιιειι
ι.ιειιιε.εΙιτ ιιπά ιιεει·οτΙεεΙιε ιιοεΙιειιερΙιττει· ειιττ'ειιιτινιιι·πειι.
Πιο Ί'ειπρ.-0ιιι·νε εειε·τ ΙπτειιιιΙττιι·επιΙεπ ΟΙιειι·Μπει·. Απ άει·
Ινππ‹Ιε ειεΙιτ ιιιε.ιι ιιιιε·επΙιΙιεΙιΙΙΙ:Ιι Με ει·εεεεπ ΕΙι·ϋΙΙ'ππιιε·ε
εεΙιπΙττε. ετειι·Ιιεεεει·ιιΙι·ειιπεθι·ιιππΙετΙοιιεπ. ΟΙιεΙειεΙι Με ΗΜ
Ιππε ρεπτεΒ'οι·τεεΙιι·ΙττειιιιιεΙιτ, Με ΙΞ'ιεΙιει· ε·εεεΙιννιιπάειιει.
κι Με Ρι·εεπι›εε άιιΙπεε, εε ΡετΙεπτ. ιιιιττΙει·ννειΙεεπινΙοιιΙ ε
ινοι·άεπ Πιτ: ιπι πω” ΙΙιιιΙετ εΙεΙι ΕΙννεΙεε, Με ΑιιεεεΙιειι ἔ

ει

Ριιτἱειιτειι ιετ εΙιιιι·εΙιτει·ΙετἱεεΙι. ΙιεεοιιιΙειε Με εΙ;ειιτΙιπιιιΙιεΙι
πΙε.εε-8·επιιπεεπεθεεΙεΙιτ.
ΙιιΠει· 2

.

ΙΙ'ΜΙ Ι›ΙετετΜε ΒΙΙιΙ πει· Ργεειιιιε. ιιιπΙτιιιΙε:ι.
ιΙειεπ νειΙιιιιτ' ιιιειετ οιιιΙιιϋε ει. Πε ΙιειιιΙεΙτε ειοΙι πιπ εΙιιε
ΡΙιΙεειιιοιιε πιει·Παπά ιιειεΙι ΝεπεΙετιεΙι. Ρετ. ει·εεΙιΙεπ ιπι !!εε
ρἱτεΙ, Με εεΙιειι άει· ε·ειιιεεΗιιιιιΙτεΙΙει· Με ΖειεΙιειι ειιιει· εεε
ειιιιιεεεπ_ιειιεΙιειιπειι ΡΙιΙεςπιοπε πιπ. ΙιΙει·ειιι ετιιιΙιεπάειι 8εει·ει
ιΙειι·Ιιοτ.ΠΜιει Ιιεετιιιιιι Ιετει·πε, ΒειιοιπιπειιΙιειτ. Ζπιι ε τιοεΙιεπ
ιιπά ΙιεΙεις·τ, άει· ΡιιΙε εΙειιά - ΜΙεε θγιιιρτοιιιε ει· ειειιτειι
Βερειε.Με ειπε ΑιιιριιτετΙοπ ειπε· ΡεΙ.ιειιτιπ ιιἱεΙιτ επι, ε.πεεπ
εεΙιειιιΙἰεΙι πἱεΙιτ επ ΙΙιι·ειιι 8εΙιε.άεπ.

ΠΙε Τειπρ.-Οπι·νε 2ειε;τ ειπ εΙΙιπιιΙιΙΙΒ·εε ΑΙιΙ'ιιΙΙειι άεε ?ιε
Ιιειε, ΙΙειππ ρΙϋτιΙιεΙι ειιιε ΙιοΙιε Βιειι;ει·πιιε Με εΙιεπτεΙΙε ΜΙ
ιπε.ΙιΙΙεειιι ΒιιιΙωπ επι· Νοι·ιιι. Πιεεει· ει·ετειι Βκεεει·Ιιειιοπ τοΙε·τ
ειπε ιιοεΙιιπιιΙιε·ε. ΒεΙΙΙε ειπε εΙιΙιεπεΙΒ· νοιι πει· ΒΙΙάπιιιι· ιιιετει
ετε.τιεεΙιει·ΑΙιεεεεεε ειπ Κι·ειι2Ιιειιι ιιπά Ππιει·εεΙιειιΙιεΙ. Πει·
Ιιιτεετιοιιεει·ι·εεει·κι Με ιπι νοι·Ιιε·επ ?ΜΙ πει· δτερΙινΙοεοεειιε
ρνοι;ειιεε ειιι·επε. .Μπιτ ει·ιιππΙΙι·επ Με ΙνιιιιιΙειι ειιι. ΜΙει·ΙΙιπεε
πετΜε ΓιιιιετΙοιι άει· ΗιιιιΙΙ νει·Ιοι·επ. επι Με ΙΙΙειιοι·επεεΙιιιειι
επ Θι·ιιπάε εεε·επεειι ειπε.

3
ι πει· 8
.

Ρειἰεπτ ΙεΙΙΙετ εΙιεπτε.ΙΙε ειπ ειιιει· ΙνιιπάΙπτεετΙειιε
ΙΙι·ει.πΙΙΙιειτ,πει· πιειι Ιιειιτε εεΙτειι Ιιεε·εε·ιιετ.ινΜιι·ειιιΙ ΙΙι·ιιΙιει·

ειιιιΖε ΠριιΙειιιιεεπ ιπ Ποεριιε.Ιει·ιι νοι·Ιιειιιειι, εε νει· .ΤΜιι·ειι
ιιι ΜοεΙιε.ιι. ινε ιιειεΙι πει· ΑιιΕπιιΙιιιιε εΙιιΙ,ε·ει· 'Ι'ετε.ιιπείε.ΙΙεειιιε

Πριπειπιε επεΙιι·ειεΙι, Με πιε 8εΙιΙιεεειιιι.<;άει· ΑΙιτΙιειΙππι;ς πιπ!
ΕΙι·ειΙ'ιιιιιιε·ειιιει· Ιιιτ'εετΙειιεεει·ιιοπεπετΙιΙε ιιιεεΙιτε.

Πε ΙιιιιιιΙεΙτ εΙεΙι Μεο ππι ειιιειι Τ ετε. π ιιε τει Ι Ι. Ρετ. ννιιι·ΙΙε
επι Ι6. 00ί'.0Ιιει· ννε,ε·ειιειιιει· ΒεΙιπεενει·Ιει.·ιιιιιε άεε 1ιιιΙιειι
ΟΙιει·εοΙιειιΙιεΙε ε.ιιτεειιοιιιπιειι, Ιιει·νοι·,ςει·πΙ'ειιάιιιοΙι ειπ Τει·
2ει·οΙ. ινεΙεΙιεε εἰεΙι Ιιι εεΙιιει· ΗοεεπτεεεΙιε ειιτΙιιιΙειι Ιπιττε. ΙΙΙ
πει· ιιιιι·εΙπεπ εεΙιννιιι·2επΙνπιιιΙε, ινεΙοΙιε εννιεεΙιεπ Μπι οΙιει·επ
ιιπά ιπιττΙει·επ Πι·ιττε1εεε ΟΙιεΓ80Ι10ηΙωΙΒΜε τειιιτΙειιΒΙΟ|ι
'Ι'ιιοΙιτετ20π. Ιιιι εεΙιι·ε.<ε·πεεΙι Μιινε.ι·τε νει·Ιεπτ'ειιιΙεπ 80ΙΙΙΙ"·
ι·ειιεΙ εΙ›επεοΙεΙιε, τ'ει·πει·ΘεΙιι·οτ. εει·τι·πιιιιιιει·ιε Γεεειειι Με.
ΠιιΙιει Ιιεετε.ιιιΙ εεΙιοιι επεε·εερι·οεΙιειιε ΡΙιΙεε·ιιιοιιε άεε ΠΙΝΓ
εεΙιειιΙιεΙε. ρι·ΜΙε $εΙιννεΙΙιιιι,ε,·ιΙεεεεΙΙιειι. ΖειεΙιειι εεΙιννει·ει·880·
Με, ΠεΙΙι·ιειι. Ιετει·ιιε, τι·εεπεπτει· ΡπΙε νοιι ε. Ι00. 'Ι'επιιι. ι·εΙιι
τιν πιειΙι·Ιε· εινιεεΙιειι 88,8 ιιπά 88.5. ΝιιεΙι ε·ΙειεΙι νοι·πειιειιιιιιε
πει· επεε·,ιεΙιΙεει·θρΜτπιιε ίιεΙ ἀΙε 'Ι'επιρει·ε.τιιι·Μι, παπι νει·
εε Ιιειιιε ι·ιεΙιτΙεε ΙΙΙπτιιεΙιει·ιιιιε·. νοι·τι·ειεειιιΙει· ει·ϋι·τει·τπιει·
εειιιε ΒεοΙιεεΙιτιιιιε·ειι επ ΟΙ›ει·εεΙιειιΙιεΙρΙιΙειςιιιοιιεπ Ιιι Ε'σιΙ;:ε
νοιι 8οΙιιιεενει·Ιετειιιιε·ειι,ιΙεπεπ ει· εειτ ειιιει· ΒειΙιε νοπ ω.
ι·ειι εειιιε Αιιτ'ιπει·Ιιεε.ιιιΙιεΙτεενιιιιΙιπετ πει. θεΙιοιι Με ε.Ιτει·ειι
Απτοι·ειι ΙιἰεΙτεπ άιεεε .ΡΙιΙεριποιιειι πι» Ιιεεοπάει·ε ειπιπϋε ιιπά
πινει· ιν:ιΙιι·εεΙιεΙιιΙιεΙι ειπε ιΙειιι θι·ιιιιιΙε. ννεΙΙ εε ειεΙι Ιιἰει· πιιι
ιιιεεΙιτΙε·ε ιιιτει·ιιιιιεειιΙει·εΒΙιιᾶεεεινεΙιειιιεεεεπ. Με νοπ ειιιει·
ετι·εΙΤειιΡ'εεεΙε ΙΙΙιει·ιΙεεΙιτ ννει·ιΙειι. ΙιεπάεΙτ. Πιε ππτει· Θρεπ
ιιπιιε ιΙιεεει·· Β'ε.εειε ειεΙιεπάεπ ΒΙππεεεννεΙιει·ειιιιιε ι2εΙιεπ Με

επιιετΙε·ειεπ ΒειΙΙιιειιιιεειι επι· Βεεοι·ρτιεπ ιιιτεετΙϋεειι Μετε
ι·ΙΜε. Ζ. πετ πιο ΙΒι·ΙΙιιΙιι·πιιε ε·επιειεΙιτ. ιΙεεε Πεπε·εεπεΙτππεεπ
ιπ άΙεεειι Ε'τιΙΙεπ ιιιωιιε ππε·εππε·ειιά ννΙι·Ιιειι. Με ΙϋπτΙεετιιιι€
άιιι·εΙι Με εΙπε :π ρ:ει·Ιιιεε Ιιιι. ινεεΙιιιΙΙι ΜΜΜ· ιι.πεΙιεπει·ε
Πιιι·εΙιεεΙιιιειάπιιι.ιεπ ιι6τΙιιε· ινει·ιΙειι: ΙΙιεεεΙΙιειι ΙιεΙιειι ερετει·
ιιιειετ ειπε ππι· πιιει·ΙιεΙιΙΙεΙιε ίπιιετΙοιιεΙΙε ΒεΙιἱιιἀει·ππε· Ιπι θε
τ'εΙε·ε,ΜΙει·ΙΙιπι.ιε ετει·Ιιε ΝειΙιεπειιτετεΙΙιιιιε.
ΝεοΙι πει· Ορει·ε.τΙοπΜε ινἱε εεΙιοιι ει·ινει.ΙιιιτΙιεἰπε ι·ιεΙιτιιιε
ΒιιτιιεΙιει·πιιε· ετε.ττ. Τεπιρ.-8τεΙαει·ππε·επ τι·ειτεπ επί' ππά
εεΙιππιιιΙΙειι. Απι 28. θετοΙιει· Παει: ΡετΙειιΙ. πε.εε ει· πιεΙιτ ι.ς·ιιτ
Ιιειιιεπ Ι‹ϋιιιιε, εεΙιοιι επι 27. ινπι·ιΙε εε ννΜιιεεΙιεΙιιΙιεΙι, Μ" εε
ειεΙι ππι Τετειιπε ΙιειιιιεΙτ. Ιιι πει· ΙπεΙιει· ειιιεειιιε·επ Οοιιτι·ιι.ε
Ποπ άεε Μιι.εεετει·.τπτ επι 28. εΙιιε εεΙΙ:Ιιε άεε ΜπεΙιεΙε πει·
ιιιιιΙει·ειι θειτε. Πει· ιγριεεΙιε θεεΙεΙιτεεπειΙι·πεΙ‹. ι·Ιειιε εε.ι·ΙΙοπι
επε, άεε τε.ιιετΙεεΙιεΙ.ιιιεΙιειι ίινεΙεΙιεε ιΙειιι θεειεΙιτ Μιει· εΙιει·
ειιιειι ιανειπει·ΙΙι·ΙιειιΑιιειΙι·ιιεΙι νει·ΙεΙΙιτ) ειεΙΙτε εἱεΙι ειιι. Απι 80.
ΟετοΙιει· ε;εεεΙΙτεπ ειεΙι ΖπεΙιπιιεεπ Ιιιι ΙΙιιπειι νει·Ιετ2τειι Βειιι
Ιιιιι2π. Με Τειπρ. ετιεε· ειπ, Ιιετι·ιη; επι Ι. Νοι·ειπΙιει· 8θ°.Απι 8

.

ΝονειιιΙιει· ιποι·,ε·επεει·ΙιιεΙτ ΡετΙεπτ ειπε Ιιι_Ιεετἱοπ νοιι 'Ι'ετε.
ιιιιειιιιτἱτοιιιπ- ΗϋεΙιετ 2 )ζ·28 Οειιι. ,'

Ζ. ι·ετει·ιι·τππιι ΙΙΙιει· Με ιιεπει·ε Ειτει·ε.τπι· εεε 'Ι'ετεππε ε.πε
άειι Ιιειάεπ Ιετετειι .ΤιιΙιι·ειι.Βε εει·, ιΙεεεεπ Ποποεςι·ερΙιιε εεε
Τετειιπε Ιεπι·2ΙιεΙι ει·εεΙι1επεπΜ, πετ εἱεΙι ποστ ιιιεΙιτ ειιιιιενοπ
Μτειι ΑιιεεΙιεππιια_επ Ιοεεεεε.ετ. Πι· ιιιιτει·εεΙιειιΙετ 'Ι'ετε.ππε
εροιιτειιεπε, ι·Ιιειιιιιετιεπε ππά τιεπιιιιιτιεπε; ΙιεΙ άειι ΙιειιΙεπ ει·
ετει·επ Ιετ ειπε ΕΙιιιε;επεερτ'οι·τε"Με πε.εΙιννεΙεΙιει·, άοεΙι ειεΙιτ
ει· επ. ιΙΙιεε ιΙΙεεεΙΙιε ΙππειΙιΜΙι άεε Βεερει·ειιιοπε- εάει· ΠΙ.ε·ε
ετιεπετι·ειπτιιει·εερ. πεεεειι 8εΙιΙειιιιΙιε.πτ Ιιει.ι·επ Ιιδιιιιε. ΝιιεΙι
ΙΙιιιι ἰετ άει· 'Ι'ετεππε ειπε Βι·Ιιι·ειιΙΙππε· εεε θεΙιιι·ιιε ιΙιιι·εΙι άεε
ΝἰεοΙεΙει·εεΙιε 'Ι'ετιιποιοκιπ. ινεΙεΙιε _ιετΙοεΙιιιιιεΙι ιΙπι·εΙι ειιιΙει·ε
8εΙιε.ιΙΙιεΙιΙιειτειιειι 8τιιπ‹Ιε Ι‹οιπιιιιιιειι Ιιε.ιιπ. ΙΒΙπε ει·ΙιεΙιτε ρετι
ιιΙιει·ε ΗεΙΙειιει·ι·εε·Ιιει·Ιιειτπεειι·τ ει, ποεΙι Ιετ άΙεεεΙΙιε Μπες
ιΙειιτΙΙεΙι ειιεεεερι·οεΙιειι, Με ειπεΙι Ιιι νοι·ΙΙεεειιι!ειιι ΙΙ'ειΙΙ. (Πε
ιιιοιιειι·ε.τΙοιιάεε ΙΙ'ιιεεεΙοπιιε ππά ιΙεεεεπ ΝεεΙιΙιΙΙιιε·ειι) νοι·τιε.
ε·επάει· Με άει· ΜεΙπιιιιε·. ΙΙε.εε άει· ερεεΙεΙΙε Ππτει·εεΙιΙεπ εννι
εεΙιειι Ενεεε. ππά 'Γετε.ιιιιε ΙΙοεΙι Ιιεἰιι εε ππι·εΙιε;ι·ειτειιάει·πετ
Με Πε ε ει· ΙιεΙιιιιιρτετ.Πιο 8ει·πιιιτΙιει·ερΙε νει·ννιι·ίτ Βο ε ει·
νοΙΙετε.πάΙε ππά επιρΙΙεΙι1τ ΙιεΙΙΙιιι6ε;ΙιεΙιετε Αιιιριιτιιτιοπ εεε
ει·Ιιι·επΙιτεπ θΙιειΙεε, Με: ΙιεεεΙιιεπΙιτ εΙεΙι επι πιο ΑπινειιιΙππε·
νοιι Νει·εοτιεἱε. Πιο 'Ι'ετεππεΙιεειΙΙειι ειτ2επ επι Οι·τ πει· νει·
ινπιιιΙππε. νοπ ννο ειιε Με (ΠΙΤ. ιΙεπι πει·ιε·επ θι·ειιπιειπιιε επ
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μπει-ι Μιά. νει·ϋ.πι!ει·ιιιι€ειι ι!ει· ρει·1ιι!ιει·επΝει·νειι άει· ει·
1ιι·ιιιι!ιιεπΠιι!.ιειπ1τε.ιε!ππ πιιο!ιι;ειι·ιεεειι ινοι·ι!ειι. !!!ιιιι ιιιιιει·
εε!ιε!ι!ει.νει·εο!ι!ει!επεδι.ειι!!ειιι!ει· Βι·!ιι·ιιπ!ιιιιιε: ειιιιιιο!ιει. ιει
πω· Με θεε!ε1ιτειιιιιεειι1ιιτιιι·1ιετ!ιε!!!ι.ι·τ(Τι·!ειιιιιε) ε!ιιππ Μ”.
Οιι1ειο1τοπιιε!ι!πειι, επι!!!ο!ι !ιοπιιιιι εε ιπ ειπεν Απειι!ι! νοπ
Ε!!!!επ ιιι ιι!!Βειπε!πεπ Κτε.ιιιιιΓεππω! 2ιι·ε.ι·εει.εεπι!!ε Ει·εε!ιε!
πιιπ,<ι·ειιιιι άει· Εεεε! ιιι 1ιεειιετει·Βει!ιειιιο18εεπι.
Ιπ νοι!!ειςεπτ!ειιιΓε!! !ιεειο.πι!ειιιι1ιε!ιειΤι·!ειιιιιεπω! Με $νιπρ
ιοιπε ερι·ππιι·επτ!ε.ππι11ι·εοτιιιι!'ι!!ειιπιειε Βιιτι·επι1ιετι!!ιιει·.Πει·
Οπ1ετοιοπιιε1'ε!ι!ι.Νεπει·ι!ιπι;ε ε!ιιι! ιιιιε1ιΕ'ιι1!ε ιιιι!ι!ιε1ι·ιινοι·
ι!επ, ινο πιιι· ιπ ε! πε πι Μπεεει.ει· ππά άει· .ει!ε!ο!ιεειιι€επΕκ
ι.ι·επι1τ.14.τΚι·ο.ιπιι1ειιιι1'ιτε.ιεπ.Β ο ε ε ι·'εΒι·1ιι!ιι·ιιπειεπειπε! ε.·ι·οεε,
ετε.πι!επ!!ιιιι ι!οο!ι 1:24 Κι·ππ!ιεπεεεο!ι1ε!ιτεπ επι· νει·111ειιπε,
νοπ ινε1ε1ιεπει· θ!! εε!!ιει: 1ιεο!ιιιε!ιτει!ιιιι. Ππε ι·ε!ο!ιει.εΜετε
ι·ιε.1πιιι άει ιιπιει·ι!ιεπ1εο!ιεΚι·1ειςρ,·ε!!ει'ει·ι:718 Ρε!1ε πιιι ε.
88 ρΟι:. Μοι·ιο11ιΜ. Πιιεει!!.!ιι· ι!επεε!!ιεπ Ρι·οοεπιεπιε πω. Βο
εει·. Παει ει!!οιι.επιεπ Ρ8.!!ε. !ιι ιι!επειιάει· 'Ι'ετιιππε !πιιει·!ιιι11ι
άει· ει·επεπ ννοο1ιε πιιο!ι άει· νει·1ει:ειιπε· ιιιι1”ιι·ει.1ιιι!ιεπιιιο:
11ο!ιε·εεπι1ετ.Βιε! ερε1τει·ειιιΔιιι'ιι·ειειι πω! ιιι·οιι·υ.!ι!ι·τει·επινει·
πιιι! Μ. Με Ρι·ο,ι.ιιιοεεπιο!ιτ επ π1ιεο!ιιι:ιπι'ιιιιει. Αιιι επιιειιι;
ειεπ ε!ππ!ποο1ιάιε ΗΜ, ινο Με Βνιπρτοιιιε ε1ο!ιειεε 1π άει·
δ. Με 4. ννοο!ιε πιι.ο!ιάει· νει·1ετειιπ,ε;ε!ιιετε!!τεπ.Νιιε1ι1ιιιι·2ει·
Βι·ιι·11.1ιπιιπιι·πει· 'Ι'1ιεοι·1ενοιι Κιιοι·ι· ι.ι!ε!ιιΖ. ε!πε.1ι!ε!πο
Βιιιι!ει!!ι άει· ιπ!τ $ει·ιιιιι 1ιε!ιιιπι!ε!ιεπ Ρ!!!!ε ειπε άεπ !ιε!ι!επ
!ε1ετεπ .1ει!ιι·επ.Ιπ μπε πειιι.ειι !ι`ει1!επ!ιειι ειιιε!ι ι!!εεε 'Ι'1ιει·ιι
πιει νετειι.ιιτ.Β!ε!ιτ ιπεπ νοιι ι!!εεειι. εοιν1εάεπ ι;ςιι.πεο!ιι·οπ1εε!ι
νει·!πιιΐεπι!επ απ. εο !ιοιιιιπεπ πιι! 15 ιπΜε!εε!ιννειε πιιι Ηε!!
εει·ππι !ιε!ιιιπι!ε!τεΠι!!ε πιιι· 8 ιπιτ 1ετιι!ειιιΑιιεεεπε, επι νει·
!ιε!ιπ1εε, ινε!ε!ιεε 1ιει!ειιτεπ‹!ε!!πει!ε_ει·!ει Με Με 11οιιιι11ιπιε
ειπεν ιιπ- πιιι· ιπιτ Νιιι·οοι.ιε1ε !›ε1ιιιιι‹!ε1#ειιπε;ει!!!ιι· ες!ε!ε!ι
εε!ιινει·ε Πι.!1ε. !π νοι·!!εεεπ‹!ειπ Πει!! εε!ιε1πι άιε Βει·ιιιιι1ιε
1ιεπι1!ιιπε επτεο!ι1ει!επ π1ε!ιι: ο!ιπε Β1·1”ο!εεε!ι!!ε1ιειι2ιι εε!π.
Βιε Βνπιπιοιπε πεε Τετεπιιε !ιιι1ιεπ ‹!ειιτ!!ε!ι πιιο1ιεε!εεεειι.
Ζιιιπ Βο1ι11ιεε!'ει·1ιεπι!ινεο!ιεε!νοι· ι!επ Απννεεεπάεπ. Ζ. ιπειο1ιι
ι!ιιιε.ιι1'επίπιει!ιεεπι. ι!ι·ιεε ειν1εο!ιειι 1'ι·1εο!ιεπ€εειιιιι!ειι θ1'Ε1.·
πιι!ει.ιιοπεπετε!!ινεἱεε εο!ε1ιενοπ τι·οο!ιιιειπ εο!ιπιιιι2ιεεπ Απε
εο!ιειι ε!ε!ι !!πι!επ. Με ει· ε!ε !π άει· Αι·ι. πιιι· πο! Κνιιπι!ι11ρ1ι
ι!ιει·ιε πω! Τειειππε εςεεε!ιειι Με. Πειποπειι·ιιι1οιι ιπιοι·οεοορ1
εο!ιει·Βε.ο!!!επριπεροι·ιιτε.

Π1εοιιεειοπ:
Βι·ιιε!ιε! !ιπ !ιπ Βοιππιει· ι!!εεεε .Τιι1ιιεεΡι·ειρει·ειεειι ε!πει·
πεο!ι ιιιινει·ϋ11'επτ!ιο!ιτειιΑι·1ιειι.Ν. νοπ Ο ε ι;ι! π ε·ε π'ε εεεε!ιειι,
ινε1ε!ιει·ε!πεπ Ρε!! νοπ Τετεπιιε ιιιιε άει Ο ιι ι·ει:!ι ιπππ π
εε1ιεπ,Κ!ιπι1ι 1ιεει·1ιε!τετπιιι. Πειεε!!ιε !ιοππτε ι!!ε Βιιο!!1επ πι
άει· νιππι!ε εοννο!ι!,ιι!ε τιιιο!ιεπι Οι·ι ινο άιε νει·1ει2ιιιιε ει.ιιιτ
Μπι! πιιι βιειιι!ιε ι!εε Ι·πεε!ιοι!επε. Με νι·ε!ε!ιεπΡετ. ε1ε!ιε1ιιειι
θ 1ιττει·ειιιεει.ι·ετεπ !ιιιιιει πιιο!ιινε!εεπ. Βε! Υει·ειιο!ιειι ιιπ
ιιιιεεπ- 1'ειπι!Οειι!ιι;ςεπ Με Βιιι·1!!επ ιιιιε!ι 1πι Β!ιιι,
ε!ιειιεο ιιπ Ηει·2!!ειεο!ιπω! άει· 111112.Π1ιεπεο ινιιι·ι!ειι ΙιπρΓιιπ
;.ιεπιπ!ι άεπ Β!ιιι ει·1ιι·ειπ1ιτει·Τ!ιἱει·ε ει·ι'ο1ι·ε1ε!ινοπ !!ιιιι επιιε
Βε11ι!ιι·1:.Πειε ννπε!ιετ!ιιιιπ άει· Βειο!!!επ πιι ει: εοιπ11ιι!ε!ιτ πιιι·
ιπ πει· ν1?ιιπάεπιιι! ι1ει·επΠπιεε!ιιιπι; πω.
Ρίο!! ι·είει·1ι·1ι11ιει·ε1ιιεπ Γε!! νοπ Βι·ο π ε1ι 11.1ε 1'11ιι·ι
ιι σειι ε.ιιε πει· Μο111ιιεε!ιεπΑπετε.1τ.
Με ιιι!ει·οεοοριεε1ιεΠπτει·ειιο!ιιιιιε !ιιι ποο!ι ιι1ε!ιι:ε!ιεεεε!ι!οε
εεπ. ϋ!ιει· ι!ειεπ Ει·ε·ε!ιπ1εε ε01! ενεπιιιε!! ερε;τει·1ιει·ιο1ιτει
νιιει·ι!επ.
ιΠει· Πει!! ιν!ι·ι! ι!ειιιπο.ε1ιειιπ άει· Μ. Ρει:ει·ε!ιιιι·εει·πιει!!ειπιεο!ιεπ ννοε!ιεπεε!ιι·ι1'ιι·ει·ϋ!!επτ!!ε!ιτινει·ι!επι.

θεει·ετε.ι·:Πειο!ιεο!ιειν11.2.

!!ει·ιιι1εο!ι1εε.

-
ιιιπ 80. .1ιιπ1νο!!ειιόειεπ ειο1ι 40 .Πι!ιι·ε άει· ει·ει!ιε!ιειιππε! ννιεεεπεε!ιε.Π!ιε!ιεπ '1'1ιΜ1ς!ιειτεεε Π!ι·εειοι·ε ι1εε Μπι!

εε!ιεπ Ιπειιι:ιιιε άει· θι·οεεί1ιι·ει!π Η ε Ι ε π ει Ρ ε
ι. ιν 1 ο νι· π ει.

Ρι·ο1. οπιει·. Πι·. .Β !
ι Ι ι 1ο ε ο ιν ε 1
ι
ι. Αιιε ι!ιεεειιι Απ!ιιεε ινιιι·

άειι ιιπ άεπ .Ϊιιοι!ιιι·, ιι·ε!ο!ιει·ι;εε·επιι·ει·ι1ε επι' εε!ποιιι 011181πι
Ρο!ιιιινιιεο!ιεπ θοιιι·ετιιειιιεπτ ννε!!ι. (!111ο!ιινιιιιεο!ιιε!ει;ι·ιιπιιπε
νοποεπ Ρι·οιεεεοι·επ, Αει·ετεπ πω! ι!ειιι 111ιι·18·επΡειεοιιιι! ΜεΙπει;ιτιιτεε!ι.εεεειπι!τ.- Πιε !ιειιι!ιε.ειεε1ιε Αοι!ιε!!ιιπε; πεε Β!!πι1επ

Ο π ι·ιιιοι·ιιιιιι ε 1ιιιι.:ιιπ 15. .1ιιπ! άειι Βε21ι1ιεοοιι!!ετεπ‹!εε
!ιειιι!ιεειεο!ιεπΜ!!ιι5.ι·1ιε21ι·1ιεΠι·. Ν. Π!. !.ιιι·1οποιν. ιιι Απ1ιετι·ιιο!ιι:εειπει· νει·ι!ιειιετε ιιπι ι!!ε ειι!ι!ι·ε1ε!ιεπιιιι·πιεπΑιιιζειι
1ιτεπ1ιειι,ννε!ο!ιενοπ ιι!!ειι ΙΒπι!ειι Τι·.ιπε!ιιιιι!ιε.ε!ειιε!π εειιιειπ
Αιιι!ιιι!πιοιιιιιιι ειιειιιπιπεπειι·οιπειι. π ιι ιπ Ε

!
!ι ι· ε π ιπ 1 κι: ! 1ε ι! ε

Η Θ ινε! Β Ι τ
.

- Πι·. Ι
.. ει
.
ι· 1 ο π ο ιν 1ιε;;!πιι 1ιει·ειτε!ιπ Ρε!ιι·ιιει·

Ε
!. Π. ι!ιιε 25ι!ι!ιι·1εε .Ιιι!ι!!!!ιιιπ εε!πει· ε!.ι·21:Ι!ο!ιεπ

ΓΙι!!.1:ιε!ιειι: πω! ινιιι·ι!ε εε! ε!!εεει· θε1εεειι!ιε1τνοπ άσπ
Αει·πεπ εεε 'Γιί!ιε'εε!ιεπ Μ1!!ι!ιι·!ιοερ!ιε!ε πιιτ ε!πειιι ε·ο!όεπεπ.!ειοπ 1ιεεο!ιεπ1ιι. αν”-- Αιπ 29..Τππ1νο!!επι1ετεπ ε!ε!ι 125 .Τει!ιι·ε άει· ειτε!.
!ιο !ι ο π 'Ι' !ι ιι ι ι ε 1
ι
ε Ξ ι: Με Ρι·οΓεεεοι·εάει· ερεο!ε!!επ Ρει.ι!ιο

1οι.ι!εππά 'Ι'1ιει·ιιρ!ε άει· ο!ι!ι·ιιι·ε·1εο!ιειιΚι·ιιιι!ι!ιε!ι.επ :ιιι άει·
ιιι!!!ιέιι·-ιπει!ιο!π!εε!ιεπΑειιι!ειιι1ε, Πι·. 111ε

. ιι1ιπ!!!ιι π δ ε ιι ιι -

ιι ο τ! π. Πιι. άει· .!ιι!›!!ιιι·ε!ι:1ιεε,ε·επινιι.ι·ι!ι;·!ιιι Κε.ιι!ιπειιε πιι!
!ιε.!ι, εε ιιπι:ει·1ι!ιε!ιειπε Γεω· ι!ιεεεε Τει€εε.- Πειπ Πιι·εειοι· Με θιοιιιονν'εο!ιειι Κιιιι!ειιιεν!ε ι!εε πει!.

Β ε ι· ;;! ιι ε !π Πι.. Ρειει·ε!ιιιι·ε. ιν!ι·!ι!. Βιε.ειει·ιιι.!ι Πι·. Β 5 ι· -

! !π ε ιει Α!!ει·!ιϋε!ιει ε·ε·ειετιετιι·οι·ι!επ, άεπ !!ιπι νει·1!ε!ιεπεπ
1ιιι!ε·ιιι·1εο!ιεπ Οι·ι!επ ΗΜ· θιν!!ι·ει·ι!!ειιετε. Με
θι·οεε-ΟΗιο!ει·ε!ιι·ειι2 Σ

). 018.880, ε.ιιεπιιε!ιιπεπ ππτ!
ιιι ιι·.ιιεεπ.
-- Πει· Ο1ιενε.ι·2τάει· 8ι. Ρετει·1ιιιι·εει· Ρο112ε1,Βιιιιιιει·ιι.τ1ι
Πι·. $!ιε.1ι!τεο!ιεινε!ι1.1ετ2ιιιιιΙιιερεειοι· άει· Βε
ε!ε!επ2-Μει!!ε!πε!νει·ινιι!τιιπε· ει·πιιππι ινοι·ι!ειι.- Πι·. Με!. Ε'ιι.ιιεεε!ι ιει. ιιιιπι Ρι·ο1'εεεοι· άει· Ζοσ
!οι:·!ε ιιπι! ι·ει·ε!ε!ε!ιεποεπ Απε.τοιπιε ιιπ ι!ειπ
ινει!ι!!ε1ιεπιπει!!ε!πἰεο!ιεπ Ιπειιτιιι ει·ιιιιιιιι1:ινοι·‹!επ.- Πει· Τ!τιι!ιιι·ρι·ο1'εεεοι·Πι·. !ιπ ιπ ιι π ιι ε! Μ ιι π Η . Α1ιτ!ιε1
!ιιιιεςενοϊε!ε!ιει· επι ιι!ιι·ειο!οε!εο!ιεπ !πειιιιι!; άει· Βει·!!ιιει·
Ππ1νει·ε1ιει, ιι·ε!ε!ιει·Με!ιει·Ρι·1νιιτι!οοεπι:ινιιι·, Με 2ιιιπ ειιιεεει·
οι·ι!επι!ιε!ιειι Ρι·ο!`εεεοι· ιιι άει· πιει!!ε!π!εο!ιεπ Γε.ειι!ΒΜ άει·
Πιι!νει·ε111ιτει·ιιιιππι ινοι·ι!ειι. (Α!18. ιιιε‹!. Ο.-Ζιε·.)- νε ι·ετοι·!ι επ: 11 Ιπ Πειι·ο!επ1ιπ (Θεων. Ποιιιε!ιει) άει·
Ο1ιει·ει·ετπεε 22. Νιε!ιπ1-Νοινεοιοι!'εο!ιεπ ΙπΓεπτει·1ε-Βεε·1ιπεπιε

Α Ι ε ιι ο
.
π ι! ε ι· 'Ι
' ε ι· ε πι ε 2 !ιπ Μ. Πε!ιεπε1ε.!ιι·ε. Π!ε 8.ι·ιιτ!ιο!ιε

Ρι·ιι.ιιι 11!πε'Γ. εειι 188! Απε. - 21 Αιπ .1ιιιι! πει Μοε!ιιιιι
άει· Ι.ε!τει· εεε Βεπιιτοι·ιιιιπεΑ1_1ε.ιιο!ι ο ινο, ιν. Η!. Κι·ει ε

ε ε ιιε !ι 1
. !ιπ Α!ιει· νοπ 83 .1ει!ιι·εππιιε!ι ει·ετ5_16ι!ιι·1,ι>;ειενετ

!!ε!ιει·Τ1ιειιιε!ιειι. - 8) !ιιι 1εοπν. Κιιιε!ι άει· Πειιι!εε!ιπι'ιεε.ι·ει
ν!ειοι· !.ιι;ιν1ποιν. 26 .1ιι!ιι·ε Με. επι Γ!εο!ιιγρ!ιιιε, ππτ.
ι!ειιι ει· ε!ε!ι πε! πει· Βε!ιειπι!!ιιιιε ειι!ι!ι·ε1ο1ιει·'Ι'νρ1ιπε!ιι·ιιπ!ιει·
1ιιι!ειι·ι;πειτε. Πει· νει·ετοι!ιεπε !ιιιιιε νει· ιιοε!ι πιε!ιτ 2ινει
.1ιι!ιι·ειιειε! άειι Οιιι·επε ιιπ άει· Ο!ιειι·!‹οννει·Ππ1ι·ει·ειτει ιι!ιεο1
νιι·τ. - 4ι Η Βιιι!επεει άει· (ιεπει·ιι1ετε!ιεει·π Πι·. ινε πε ε!

Η σοι. ε!ιεπιιι!ιρει· ()!ιει' πεε ιπι!ιι.5.ι·ο.ι·ει!!ε1ιεπΟ1ι1ε!ει·εοοι·ρε
ι!:ιεε!!ιει. 5

1

Ιιι Νενν-Υοι·1ι άει· Ρι·οίεεεοι· άει· Αι·2πε1ιπ1ττε!
!ε!ιι·ε πω! Τ1ιει·ειρ!ε ιιπ άει· ι1οι·ι1εεπ Ππίνει·ε11Μι Πι. Ηει!ε

Μ ο Β π ι· ο ε. .- Πει· πιιεεει·οι·ι!ειιι!ιε!ιε Ρεο!'εεεοι· άει· Ηνε!ειιε ει! άει·
Κ!ε!ει· Ππ1νει·ε!τει. Πι·. Βει· π Μινι! Ρ`ἰεο!ιει· ιει :πιιι

ο ι· ι! ε π ι 1 1 ο!ι ε π Ρ ι·ο Γε ε ε οι· ει·ιιιιππτ νι·οι·ι!επ. Νιιιιιπε!ιι·
!ιει!ιειιει1ιπιπι11ε!ιειιι·ειιεε!εο!ιεΠπἱνει·ειιιιιειι οι·ι!επι!ιε!ιεΡιο
!”εεειιι·επάει· Ηνε!ειιε. (Α!!.ε·. ιπει!. Π.-Ζτι:.)- Πει· Ρι·!ν:ιιι!οοεπι: πει· θνιιϋ.!ιο!ο,ε·ιειιπ άει· Βει·!!ιιει· Ππ1
νει·ε!τει.ι,Πι·. Πει! Θε!ι!ιει·ά, ινε!ε!ιει· !ιπ ι·οι·1ε;ειι.1ιι!ιι·ε
άεπ ει·1ιι·ειπ!ιτειιΡι·ο1”.Ρει·πἱοε 1π θι·ε!!'εινε!ι! νει·ι:ι·ιιι. ιει
επιπ Ρι·ο Γεεεοι· !π άει· Βει·!1πει· ιπει!.__Ε'ει.οιι!τε11:11ε151·ι!ει·ι
ιι·οι·ι1ειι. Ο ε!ι!ιο.ι·ι! πιιι εἱο!ι ι!ιιι·ο!ι εε!πε !!οει·ϋ.ι·ιεο!ιειιΑι·
1ιειιεπ 1ιει·ε1ιεεἰιιεπ Νειιιειι ε·ειιιιιι·1ιτ.!ιεεοπ‹!ει·ε ι!ιιι·ο!ι εεἱπε
«Ρει!ιο!ο.ε!εο!ιεΑπειοιιι!ε άει· ινει!ι!!ο!ιεπθειιιιιι!οι·Βεπε».- 1Υ!ε ι!!ε 'Γεεεε!ι!ε;ιτει· ιπε1ι!επ, ννε!!τ 1π δι. Ρειει·ε1ιιιι·ε·
ι.εεε·επινο.ι·τιςεπι ι'ιπιι26ε!εο!ιει·Ανω. Πι·. Βο!!ειιιι, άει· ε!ε!ι
νοιι !ι!ει· :επι $τιιι!1ιιιπι!εε θεοι·1ιπτε1π Με νοπ άει Ηιιπειει·ε
ποιπ !ιε1ιπεεειιο!ιιεπ ννο!,εε-θοιιι·ει·πειπεπτε πεε!ε!π.- !ιιι Ηει·!ιετ 11πι!ει. ι!ει· ει!!_ιε!ιι· Πε πε Οοπαι·εεε
άει· ΒἰεειιΒιι!ιιιεΖι·2τε ιιι ινε.ι·εε!ιειι πιιπ Π1ε Πι·
ο!!πιιπι: ι!εεεε!!ιεπ 1ει.Με πεπ 14.Οετο!ιει·!”εετε·εεει·ιι..
-Πει· Π. ε.!!ιιιεε!εο!ιε ειι.1ιιιιιι·ει!!ε!ιε Ποπ
;;ι·εεε πιιι ιιιπ 10.Μ!! 1ιι Μ. Ρειει·ε!ιιιι·ις ειιεειπιιιιειι πιιι!
ινιι·ι! Με πιιπ 15. Μ!! πιο!. ι1επει·π.- Με !π 8ι. Ρετει·ε1ιπη.ι· !ε1›επ‹!επ Αει·2ιιππεπ Ε!.πιεειι.

Ρ ιι ιν 1ο ιν ε !ι 1, ννε!ε!ιε1ιε1ιπ1ι1εε18·επΒοε!ιι!εειινεπε!ιι-Ηοερ!
ιιι! Με θι·ι!!πιιιοι· 1ιεεο1ιε.1τι.ε.·τ!ετ, Ο ε

ι τ !ι ει ι·1ιι ει Η ει!! π.-
ι·εινε!ιι πιιι! Μπ.ι·1ε ΡοΙιι·οινε!ι1 ε!πε! Με επ εεει·
ετιιτιπειεε!,πε _111ιιε·ει·ε Μει!1ε!πιι!1ιεειπιε 1ιε!ιπ
Μει!!ειιιει!περιιι·τειπεπι πι18·εετε!!ι.ινοι·ι!ειι.- Πει· Βεπειτπιιι άιε 8 πιεε. 8ι.ειιει·, ινε!ο!ιε πιο 11Ιοε1ιιιιιει·
Βιει!τνει·ιι·ε!ιιιπε·άεπ Πειιι!ετεποε.1ι!πει:εειιιπ Βεετεπ άει· Βιιιι!ι
ειιΓει·1εεεπ ινο!!τε. ί'ϋι· πιι8·εεετε!!ε!ιει·1ι!!!ι·ν,άει ι!!ε Ο ε

ι !ιι
ιιειε άει· Πεπιιετειι ιι!ε!ιι :ιιι άεπ !ι επι! ε!ειπ

ι! ιιετι·ιε!!επ Αιιεττι!ι.επ εει·εο!ιιιετ νι·ει·ι!επ!ιοππεπ.-- Πιο Ρι·ιι€ε. σε Με ν!ι'ο!ι!!:!ι!!ι!ε1ιειτε-1ιιετι
τιιτἱοπειι 1ιεεοιιι!ει·ε νο ι·ι·εε!ιι:ε 1ιε!Βι·ϋΠπιιπα
ν ο π Α π ο ι !ι ε !ι ε π ε: ε τ

ι
ι ε ε ε ε π ι!!ιι·1'ειι,!ιιι: άει· Μει!!ε!πε!

πιιτ!!ιιι ι!ιι2ιι ι.ιεινοι·ι!ειιει·νει·ιιπ!ε.εειιπε ι!ιι!ι!π επτεο.!ι!ει1ειι,
ι!ιιεε Με ι!ιεεε Ιπει!τιιι1οιιεπ !ιειπε νοι·ι·εε1ιι.ε .ι;ε!ιεπ !ι6πιιοιι
πω! σε· ι!!ε Βι·ι·1ο!ιιιιπς·νοπ Αροι!ιε!ιειι άει!ιει·πιιι· Με Μετε
!ιεπι1ειινει·οι·ι!ιιιιιι€επ Με Β1ε!ιιεο!ιιιιιι·ι11επειιεο!!επ.- Αιπ 21'. .1ιιπ1!ει Με πειιε Βιιππιοτ1πιιιΐϋι·Ππιι
ε·επ1ιτειι!ιε ι1εε Πι·. Αι·ιπ!ιι Τι·ειι 1π Ι.1ιι‹!1ιειιπ
(εει. 50 Ψνει·ει νοιι άει· Βιιιι!ι. Ψει·ιο ε·ε!εεειι) ε1πε·εινε!!ιι.πιει·
ι!επ. Ππε Βιιπιιτοι·ἱιιιπ ννιιι·ι!ε 1ιει·ε!τε νοι· 4 .Τει!ιι·επνοπ Πι·.

Τ ι· ε π ι!οι·ι 1π ι1ειπ Θε!ιειιι!ε ειιιει· 1°ι·ϋ1ιει·ειιινε!ι1ιε1ιο.ππ1επ
Μ8.ι!ε!ιεπεο!ιιι!εεπι.ιε1εε·.ι;,ιει :ιΒιιι ι.ι·εεεπινει·τ!ε·ι!ιιι·ο!ιΠεπο
ν!ι·ππε· πω! Απ1ιιιιι ει.!!επ Αιιΐοι·ι!ει·ιιπ,ε·ειιεπιεριεο!ιειιι! ε!π
εει·!ε!ιιει ινοι·ι!επ. Ι.1πι!!ιε1ιπ Μ; εοιπιτ Με 2ινε!ι!ι!ιεειε νοπ
άειι 4 ιιι Βιιεε1επι! ειι!ει!ι·επι1επ 8ειπειοι·Ιειι, ι!εππ Η ει! !!!ο.
ννιιιι1ενει· σε.. 10 .Τιι.1ιι·επ8ει.ι·ι·11πτ!ειπιιι! Τε! εν εοιν1εΡΗ.
!ιει_ιιιι·ιν! ειπε! ειε: !ιπ νοι·18·επ.1ε!ιι·εει·ϋ!!”πει.ιι·οι·ι!επ.
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- Ια θτειι·ει.ιπ Βιιοεπ κι Ιιιι Μπι-Μοιι:ι.2.Με όοι·τιο·ο
ΒαπόειοΙιο.ΜεΙιοεριταΙ ιιιοόοι·οοπτειππτ. Οπ
απο” όοι· Βι·ει.ιιόιιιιττοπιπιόοι· Νασαι αιιππι·ειοπ, επ ιιιπό όοοΙι
Ματ.:ιΙΙο ΙπειιιαοοιιΒοι·ο1τοι.ινοι·όοιι; παι· οιι1ο Ε`ι·πιι αιιό οιπ
Κιπό ειπό οιπ Ορΐοι· όσοι·Β`Ιπιιιιιιοπ;;ςοιι·οι·όοιι.- Πιιιιιιοινοιτ.οι·ι·οτπι·οιιιιπιο; όοεΕ`Ιοοατγριιιιε
ιιπ Κ ειπ Ηο ο ιι ο , ιιι·οΙιιιι όοι·ειοΙπο όιιιοΙι Αι·ποιιοι· απο όοπ
1ιο,ι,>ςοπόοιιόοι· Μιοιιοι·ιιτοοιπαοεο!ιΙορρι ιναι·όπιι, 2 ιι νο ι· Ιι ἱὶ
τοπ από όιο α·οιιοιο ΒιιιιιοΙιΙοππιιιιο· όοι· Κι·πιιΜιοιπ Ζιι νοι·
Ιιιπόοιιι, πι: κατ'όοιι 8ι:ιτιοιιοιι Βο8Ιοιν από Βιιιιιιιια όοι· ΧΥΜ
όιαπιιιαπε-ΒιιΙιιι οιιιο 5ιι·ετΙι οπο Βοειο!ι0.ιοιιπο όοι·
Αι·ποἰιοι· αιιό Με: Ποειιιίοοτιοιι όοι· Ψει88·οιιε
ιιιιό όοι· Βιιαπςο απο·οοι·όιιοι ινοι·όοιι.- Μο Με ΤααοιιπΙΜιοι· ιποΙόοιι. Μ: νοιπ Ιιι·Μεο!ιοιι κι·ιο€8·
ιιιιιιιετοΗπιιιοιπο ρι·οπΙιγΙα!Μιαο!ιο 8οι·ιιιιιιιι_ιοοιι υπ
;ςο8·οπ ΜΜπ.ι·ιπ Βοι όοιι παι:Ιι ΝοτειΙ ιιι παοΙιετοι·Ζοιι: πα
οπιεοιιόοιιόοπ ΜΑππποΙια.ίΈεπ:ιιιΒουι·όιιοι »νοι·όοιι. ΝαοΙι ειπεπ·
εο!ι:Ιιοπ Ρι·5.ν·οιιιινιιπρτ'ιιιιι.;από! παπι οιπο Βι·αι·ιιιιιιιιιι8 νοπ

80ειταπόιεοι·Πειποι· οιιιετοΙΙοιι, όιο απτοι· όοιιι ΒΠόο οίποι· πω»
τοπ ΜπΙιιι·ιιι νοτι.πιιι'τ,ννοι·ιιιιι'ιιιιοόοι· ι·οΙΙοτειπόιο·οΒι·ποΙαπο
οιιιιι·ιιτ. Ν5.ιιοι·οΑιιααποιι απο» όιο Ηοι·ετοΙΙιιππ;Με Βοταιιια.
εοπιιο από Με Βι·ι“ειιιι·απο·οιι,ω θι·ιιιιό όοι·οιι όιο Απινοπόαπο·
ιΙοτεοΙποπ οι·ΓοΙι;τπι, ΓοπΙοπ. (ΑΙΜ. ιιιοό. 0.-Ζη,;.ι

-Βοει ιιοιιοι·πειιιτο ί'ι·ππ2ϋοιποπο Ποπ Με!
Ιιιοι·ποΙΙιετ.κι Ιιοι·οιτεπο Ματ ι'οι·ιιαα·οετοΙΙτ,όπεει εε ιιπ οι·Ι›ετ
ό. .Τ. οι·ϋπ'ιιοιαιο1·όοι1Ιαιπιι. Π; »από 24 Βοιι.οιι οιιιΙιπΝ.οιι.
ινοΙοΙιο πιω πω· Ρι·ιιπποεοιι. ιιοιιόοι·ιιπαπα ι·πεπιεοΙιοπ υπόπ
τΙιτιιιοιιΖαοιόπο·ΙιοΙιποιπ ιιιιοι·όοπ.

Η'- νιιο:ιπποπ. Ι) Βταόωι.ι·ΜετοΙΙο ιπ Νοιινγ -
Ποοιι (θοιιν. θεπιιιιιι·ο.). θιοπιιΙι 1200 πω. 1Μιι·ΙΙππ. Αότοπιιο:
«Ηοποι·οοποκιιπ Γοροιιοκαπ Υπ οπο».- 2) Β ιι ιι ό οο ιι π.Ει ιι-
ο ι·πτ ειτο Ι Ι ο ιιιι Κι·οι πο γ πια ο Κ (ΚιτοΙιόοτΓ0πόι·ι·οαπο).
Οοιιπ1ι 1000 πω., 0ιιο.ι·τιοι·οοΙό 200 ΒΙιΙ. από Ροιιι·τοιιρ;οΙόοι·
300 ΗΜ. _ιο.Ιιι·ΙιοΙι. Αόι·οιιεο: «Ρπι6πποκαπ Βοαιοκαπδ'απαιιιι».

ρΔΝΝοποιεια
σαπαππα·ι· από” ιπ_όοι·- Βιια.ΜΠοιοπο α.. ο. π. πιοι:ιεια ιιι ..ΗΒΕ. Ροτοι·επατα,Νοι·επγ-Ρτ. Μ, ποινιο ιπ πΙΙοιι ιπ- από ειπεΙαιιό. Αιιποποοπ-0οαιρτοιτοπ απΒοποιπιποπ.

Βοιό Κιεε1πεοπ
Μ. ό. Ιιιιιεειιτ'ε Κιιιιιιιιιειιιι Ηιιιι!ιτειιιιιιι* ο

ραμιιααΙιειο!ι-όπι.τοτιουποΚαι· ποὶιοπ ό. Ιιιοοιι.ι;οιιΑααα πιιόοι·ο Κι·απΚο, όιο οιπο
ΩαοιΙοπ εοπταιιο!ιοιι ινοΙΙοπ. οοινιοΠοοοπνα!οποοιιιοιιαπό Πι·Ιιο!ιιιι8αϊιοόϋι·ΐτιεο,
απόοπ Αιιιπο.ιιπιο. 8οι·ι;ίαΙΝαο ιιιόινιόαοΙΙο ΒοΙιπιιό!ιιιη;. Ρι·οοροσιο ματια.
*ι Βιοιιο: Κιπειαςοπ ιιπ Ηοι·παι·απ!ιοντιπ Πι·. ό. Ιιοαπποι·.

1πω"
(55) ΙΙ-7.

νοπ Ήοιπποι·8οι·, Βοι! ΚΙοειἱιιΒοιι.

ΒΒΒΟΤΒΙΟΙΤΑΕΤΒΟΒΒΒΕΕΒΟΗΑΡ'Γ

ΞΔΝ:ι:·τ·Δε.
Ιϊ'αΙιι·ιΙι Πα· ΙιιοΜΙιοιΙαρρατοΒο από ΙιἱοΜΙιἐιόοτ.

Βοι!ιιι, Ι.οαιεοιιειι·πεεο Νο 22ο.

ΑΙΙοιιιι€ο Ρπὶιι·ιΙ‹ιιιιτοπ όοι· οοιππιιιιττοιι Ι.ιοΙιτΙιοιΙειμμαι·πτο
Ρετοπτ Ποτποε Κι·οαικ.

Ειοΐοι·ιιιια νοιι ΒιοΙιτιιΜΙοιππ ιιΙΙοι· Αι·τ
Ροτιππποπτο Μαετοι·παππτοΙΙαπε,Κο.'αειΙοαο€τπτὶιι.?πωπω ια όοπ πιοἰεὺοπ0πιτατιιΕπει.τοπ.
Βιπο ει·οεειοΜαοιοι·ο.πειταΙτια Βοι·Ιιιι ιιιιτ 10 οοιιιπιπιι·τοιι Μι·ΙιτΙιοιΙ-Αμπαι·ατοιι ετοΙιτ

όοιι Βοι·Ιοι·ιππιοιι πινοα:ΚειΒοοιοΙιτιο·ππΒ·πιιι· νοι·Πια·ιιιιο.

Ρεποπτο Π” Β1188Ι8Πά οττΙιο11τ.
ζζιἔΑπ ΝιουΕισΑΗα

(02) ]0··-0.

οιιινΑιέιιειι.ΑΝοτπιζι ι

Πιτ Μεαέοιι-, Παι·ιιι- από δτοιΤινοοπεοΙΜαπΜιοιτοπ ι
δ'0Π

Ρι·οί. Μ. Βοοοιιιιοιιιι από Βι·. Ποπ. πω".
Βοι·Ιιπ να., Κοπιαιπ-Απεπετει.ειτοοεο 29, οιπ Τιιιοι·8πι·τοιι.

ποππΑνΟ|Π εοΙΝ ΒΕ! Π.Β'ΒΙΟΝ.Ε'Η .ΒΑ 8Οτ.ΠΐοΕ
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ρτειοτιοιττ

Μ. Ψι11:ι. Νιοοεοπ.

. Ιιιι Ποιιιοοποπ ΑΙοιωι.πόοτ-ΗοοριτιιΙνι·ιι·ό

ι ΝεοΙιννοιε οι·ι.ΙιοιΙτ πω» επι· Σε” Μειωτ
Ι'τοιο ΡαοΒοι· από ΡαοΒοι·Ιπποπ Μ; ς]]8
ρι·ινοτο ΚταπΙιοπρόοο;ο (ιζοΒοπ Ζπ.ΙιΙππο·
νοπ 50 0ορ.).

Δόι·οοιιοπ νοπ Κι·οπΙ:οπρόοαοι·ιπποπ:
Βορτο. Φοαοροπαπ Πιιιποπο Φγρα1·ι·πιι·ι·
οποιαγια ιι. 45, απ.

8οπννοετοι· παω Τοπιαειοπ, Ι:Ιοποπιπ
ι1ροοπ.π. 188, απ. 18.

8οπινοακοι·Οοποτ. 8οπιιιΜτ, Πο·ι·ορ6.στ.
Μπ.το·Βοποπει.πγα. α. θ

,

απ. 20.
Ρι·πα Π8.πο11Ε118α,Μπα, ΙΙοχωιποοιι. μ. Μ,
απ. ω.
ΟΙεπ
Β:ς;όο,

Βειο. οο·ι·ρ.,14 απ., π. 88
και. .
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0ιΙσοοΙ:Μει" Μη". Μ”.
Μπι. ω”. πι.οΙοοΙινικ” ΜΙ.. ΒεττΙ..ΒιιοΙιοπνι
ΒΟΙΔΙ.π. ΨοΙιππωςεπΙΙΙ: Με» Μάικ!. 8οΙιιιο11ω.ε
ΨοτΙ».ΒοτΙΙιι-8"ωΙΙιΙΙΙ 5 Μ. Βιιιηιϊευ-ΨοτΒΙιιάσπε
ιιιοΙιιΙΙοι:ΒΙεΙιΙ.ιιπα.Ησαυ.επι. ΜεΒιεΙοάΙι·οοΙ.Μιι

Ε850ΙΙ.
Μ”. α. Ι›εΙοΙ›.

βετεειιΙΙ

Π
τ
.

να" ΚυιΙι:1ΙονσεΙγ'ε ΡτΙνειΙΙΙΙιιΙΙ. Ι

ΡΜ Μο8οι1-. Πειτιπ- Μό 5τοΙἶκνοοΙπεοΙΚτειι1Κο. '

Βο.ά ΚΙεεΙ:η;οιι. 'ΗΜ ΕΜ. ί

Ι.οΙτοιιάετ ΑΜ.: Πι·. Ευρεπ νοπ Κο:Ιο:Ι‹οννεΙ‹γ,
ΒρεοΜΜ.τΖΙ ί. Με.εου-, Πω·ιιι- ιι. ΒιοϋποοΙιεεΙΙεπιπΚε.

Δ

(63)8-6.

ΚιιοΙΙ & Πο. πω". Μ... ΒιιάννΙ8εΙμιΓοιι Θ
. ΒΙι.

ΤεπιιειΙΙΙπ ω...
νεηςΙοἰοΙιο:

,,ΙΙοϋοταΙΜΙΙι·Κυπρ «ΜεΤεπποΙΙιΙπΙτοΙ Βαι·ωΚι·επΚΙιεΙΙσπάετΚἰιιιΙοι·°
νού Ν. ΙΙ. ΗΠΝΙ10ΒΙΝ Ρι·Ινειτάοοοπτ επι άεπ· Κ. Βιιεε. ΜἱΙἰτΙΙτ-ΑΙιεᾶοιιιἰο

ιβ;ω.ιωμ ΠεΙΙΜπα 1897,Ν.. η.
ΒΙεΙιο ειιοΙι Με. νοι·6Ποπτ.ΙΜΙιαππεπ ΙΙΙππ ΤιιηιωΙϋΙπ νοπ:

Ρι·οϊ'. θ. Ι'Ιοι·οι·ΙΙΙ, ΗοἰόεΙΙ10τε, Ρι·ΙιΜι·ε.τετ ν. Παμε!. Βι·ΙΙιιιι, Κ. ΗοΜιρΓοΙ
Βπτειοεϋιιι·ε, ΚΙιιιΙοτει·π Ε”, ΑιιαΙιοπ, Βου!.8ε:ΙΙο ΗοιΙΙοἱιι. κνωι.ωωω.ω€ι

18%. Ντ. Π, 25, 50; 1897. Ντ. δ.

.

(ΚΒΟΝ)
ΙοΙιτΙιγοΙ-ΡτΔρετετ.

ΒΙεΙιο «ννωωω.» 189'7,Ντ. 89, ρε.ε. ΗΜ.

_-- .--- Μ Ι

εΙιι ΙπωΙι «Μη νοτίειΙ1ι·οπ νοιι
Ρτοί. θοτΙΙΙοΙ›. ΠοΙάεΙΙιοι·ρ;,
ΙΙ.ιη.ΙοετοΙΙτε 'Ι'ωιιιΙυ-ΒΙνοΙεε-Ι'οι·

ΙοΙιτΙιγοΙ-ΒΗνοΙειε-Ήπ·ΒΙ1ιάππε.
ΟοεοΙιωειοΚ- ιι. ἔετιιοΙΙΙοεοε

8οιιάοι·ειΒάι·ΙΙεΙΙοεπί ννιιιιεοΙι :η Ι)Ιοπιποιι ι·ΙιποΙι ἀΙο Ηω·τοπ:
(Π) 28-12 ΒοοΙωτ & θτιιΙσο, 88. Ροτει·εΒιιτε, Β. Οττο Π., ΜοεΙκιιιι.

Ι ~

ιοΗΤΗΜ.Ι
ννἰτό ττιἱτ ΕτίοΙ8 ειπἔυκνειτιὸτ:

ΙΜ ΓτειιοπΙοΙἀοιι πω! ΟΙιΙοτοεο,ΜΙ θουοι·ι·ΙΙοο, ΙΜ Κι·πιιΙ‹Ιιοἱτειι άεπ· ΗιιιιΙ:, ΙΜ· νω
όιιπιιιη:,·ε-ιιπά ΟΙτουΙΙιτΙοπε-ΟΙ·,μι.πο, ΜΙ Βιιιι;οι1ιιιΙ›ωτΙ‹ιιΙοεο, ΙΜ Ηο.Ιε.-,Νιιεοπ· ...ω ;

Διι€ειιΙ«Μοπ. εωνΙο ΙΜ οιπ2ϋπάΙΙΙ:Μιι πω! ι·ΙιοιιιιιαΜεοΙιου ΑΙΙ'εοϋοποπ ο.ΙΙοι· Απ,
ΙΙιοΙΙε ἱι1 Ρώμα Μπα ι!ιιτοΙι ο:: οι·ΙπποιπεΙΙο από ΒΙΙιιΙεοΙιο ΒοοϋειοΙπου8οπ επάθ
εοποιι τοάιιοΙτου:Ιου, εεάετΙνοιι ιιπ εοΜ 8.Ι'ΒΒΙΙΙίΙ'8ΙΙΒΙΒοπεοΙιείτοπ, 8.πάωπτΙιεΙΙε άιιτοΙι
ποίυο Με Βοεοτρτ.ΙοιιΙ:οίϋτάετπάεπ ιπι άεπ ΒτοΙΙ'ννοοΙιεοΙετοΙεοτπάωι ΉΠτΚιιηΒεπι.

Ι

Βὶε ΙΙ:ΙιτΙ1γο!-Ρτέρειτειτε ννετόεπι νοι1 ΚΙὶπἱΚετιι ιιπά νΙεΙετι .

Αετ2τει1 ειιιί'ε ννάτωετε επ1ρίοΙιΙεπι υπό ετεΙιτ Π
ι

ΠΠΙνετ8Μτε
εοννὶε ετἐὸτἰεοΙιειι ΚτετιΚεπΙιέυεετιι Ιτι εΙἐΠὸἱἔεπ1 ()εΒτειιιοΙ1.
ΙΝἱ8εετιεοΙΙειίΙΙἰοΙ1ε ΛΙ)ΙιειπόΙυπεευ ΙΙΒετ ΙΟΗΤΗΥΟΙ. ποϋεΙ Ι

ΒοοερτίοτπιεΙυ νοτεεΠόετ @Με από ίτειτιοο 6Πε

ΙΙΙΙΙηο!-θοεΙΙΙεοΙΙΙ, Με Η.Π....ω. ο
.,
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ΒιιΙΙιΙοΙΙΒιι ιιιιιΙ ΙΙειοΙ1εο
νω·Ιο:.πίτ. Βι·ΙεΙο ω... εΙπει·
ω. Απιννοι·τ) 2ιι ιιάι·εεε.: Μ. ΡοτοτεΒι1τἔ,
Ψ. Ο.. Τ

.

[.ΙιιΙε, Ντ. 86. (Ιιι. 22.
(ΙΜ) Ι 1

.

Δάτοεεει1 νοιι Κται:1:οπρΠοεοτΙπποπ:
Ετιιιι Α11Μι!ΙοδοΙι11128, Φοιιτειικει.ΙΙΙ 187,
πι. 119.

Δ
:

«Μαι ΠΠ·

”Ηει:ειιΙ;έΙζόΙ ΙΙΙ. ΒιΙ ΙΙ 6 Ιί ΙΙ? ίπ σ. οΙΙ.
τ*
ΒιιοΙιάι·ιΙοΕοτοΙΙ.ΑΤΙΙ'ΙδπωΙΙ6 ΚειΙΙιέι·ΙΙιβυΙι. Ρ( .ΙΙ

Ι

ΙΙ
Ι



ΧΧιΧ. 1Α1ι1ιοΑΝο. Η
'. τιττοιιιιιιιιοττ

ιο1ιο1τιιοτι τοοπτιτοττο:
τιιιτοτ οοτ Βοοειοτιοτι νοιι

Πτ. Μιειιιιιοο Κτειιιιιοει!ο.

Πτ. ΜΜΜ Μιιιοοο.

.ο

Βτ. Ροτοτοοιιτ;τ.

Νοιιο Ε”οΙοο χν'. Μοτο.

Με Πτ. ΜτΙ Μοτο.
αυτ;" (Ποτρο.Ω.

Με «οι. Ροιοτοοιιη;οι·Μοσιοιιιιοοιιοννοοιιοιιοοιιτιι°ι›οτοοιιοιιιηοάοοζ' Δοοιιιιοτιιοιιοο-Αοίτ.τοοο κοντο ΜΗ Έιιοοτιι.το Έ
Βου ιιιιο οτιτ!.- ΠοτΑΒοητιροιρητ,ημο1.Μι τοΒιι"1ο.ιιο 8 τιω.τοτ

οωΐοιιωτ
απο οιιοοοιιΙιοοεΙιοΙιοτιάιοΒοοιιιιοιιο1ιιιιονοιι Κ. 1._Μο1τω·ιιιω”, 4 ΚΜ. Πιτ Με ΙιιιΙοο .Ποτ τω!. ΡοοπιιοτοΙΙιιιιω τοοοο Διιο.020ιιθι:.Ροτοτοοιιτε.Νοινοογ-Ρτοοροοτ.ΗΜ. ιιι τἱοοοοιι.-Ειτ τη” οτιμ.τ-ι

ΣιΒιιοοι·ιι20 Μοτομιοτιιοο, 10ΜοτοοοΙοῇοοτΙὶοο.ΠοτΣιι.οτ·τ.1οιιημιο1.εοννἱοοΙΙο οιιΜὶο Κοτ1ιιοτιοιιοοιϋεΙἰοοοτιοΙΜοοἱΙοτιεοο οποο Διοτιιιπ
ΠιττΠο 3 ιιιοΙΒοιηιοΙτοιιοΖοἰΙο τοΡοι:Ηοι ιθΚορ. σο” 35 ΡΙοτιιι.-Ποιι άειι 8 οοοοοπο το ο τοοοο τ

ι

Κοι:ΙοοτοιιτΠτ.:Νικ Ήηιοοο ιιι $τ.Ρο
.Διιωτοτιντοτοοιι25ΒοροτοΜοποεοιοτοτΟτιΒιιιιιΙιτΜοοΙοιιΕοοοιιΜ.-τοτοοιιτε,Ροοοτοοιιτ8οτ8οιτο,Ροτοτ-ΡοιιΙοοεριοιΙιιι τιοΜοτι Βρτοοο
Κοτοτει:οννοτοοτιΜαιο @οι θεο” νοιι 18 οι». μα: Βοδοτιοοιιοτιττ. οοιιιιτΙοτιοΙοτιτος,ο!Μννοοο πιο! οποιο· νοιι 2-3 Ποτ.

τ
ο 2
ο οοο _

1τιιιυ.1ο:Ι)τ. τιιοτΙ.Ηοτιιιιιτιιι ΗιΙοοοτοτιο: ΒΧροτιιιιοιιτοΙΙο ΒιιιτΙιοτιοοοτ ΗοιοτοοιιετοιΙιιΜ. - Βοτοτο.τ.ο: ΒιοΙιοοτοτ
ΚΥειτιτιοποιό οποο ΒΜοτ. Τι·οοιιιιοιιτ.- Ρωτ. Ψ. Ψτοιοττιιτο: Ζιι οοτ ο`τοἔο τω» ατο ννιτοιιομντοιοο οοτοΙοοοι·ιεοοοτιΜατιο
οοάοτ.- Κ. Θ. Ι.οτιιιοτιοοι·: Οτο τιι6]1ιο;οοτοιιπιο τϋτοοοιιιιιιοιτοπιοοειΜο ιιοοι·οοκι:ι·οιιιιτοιοι·ιιοενοοοτοποι· οιιοοροτοττοιιοτ.-
Κ. Θ. Ιιοτιτιο.ιιοοτ: Οιιι ιιιτ.τοειοάοιιιιοοΙΙοοτιιρτοοετοιιο! εστω νο! οιιοοροτο.ιιοιι.

- ΒοοοοτοοΖοι,ςοο απο Βοορι·οοοιιτι
μπι: νοιι Εετιιειτοο απο Κο Μωβ ΟΙιιτιιτοιοοοο'ΓοοοιιιΙτ.- νοτΙιοιιοΙιιοΞθΠ_(Με ΒἱθΌθ"ιΠ!ἀ2τν8ιι2ΙεειοοΒοο1οοιοοοοιιΒΜοι·
ιιιιτοε.- Αιιο2ιιο; απο άειι ΡτοτοοοΙΙοτι οοτ ιιιοο1οιιιιιιοΙιοιι θοεοΙΙοοου.Μ 2ο Ποτροι.. - νοτιιιιοοοκοο. - Μοι·τιι.

Μ. Ροιοτοοιιτε. 17. (29.) .ΜΗ

Ιιτο.το-ΒιιΙΙοτ.ιιι Βτ. Ροι.οι·οοιιι·οο. - Αιι2οἱ8οτι.

Ειτροτιτιιοπιο!Ιο 8οπιιοιι Ποιο· ιοτοιωτιοιοιιιοι.
ΑιιτοτοΓοι·οιω· οι τιιοετοοοοτΒρτοοΙιοοι·οοοιοιιοτιοιιΙ)ιοοοι·ιοτιοτι

οοο

Μ. πια!. Ηοτττιειιιο ΗιΙοοοτοιιο,
οοοπι. Αιιειο1οιιτοοτ ρεγοοιιιττ.ΚΠοΗτ ειι Ποτρο.τι.ϊιιι·]οιν).

(ΒοοΙιιοο.)
:ιο ο

) 8ιτιο Μο Τοττιροτοτιιτριιτιοτο οοο
εισιιιτ. α

.

ο
. οιοοοιι οιο εὶοο ιιοοο οοΙιοοἰεοτ· Ζοιτ @πιο

ΝοοορτοΓιιτιο ινιοτιοτ οιιΓοτιοοιι?
Πιο άιο οποο τιοοο οοτ Οοτιετο.ιι2 οοτ Τοττιροτειοιτ
ριιτιοτο ποτ οιτιιΒοτ ΒιοΙιοτΙιοιτ οιιτοοοοΜοιι οτι οϋιιιιοιι,
ετοΙΙτο νετ!. Μο νοτΙοιιΓ νοιι 8-10 Τοοοτι - οιοοοτ
Ζοιττοιιτιι ινο.τ ινΙΙΙΙιιιτΙιοο 8οινοοΙτ -- Οοτιτ.τοΙΙρτοΓιιιιΒοτι
τω, ιιιτΙοπι οτ οιοοοΙοο Ηο.ιιτοτοΙΙο @πιο οι ι1οτοοΙοοιι
ΨνοιειοΜο άοε οτειο ΜειΙ Ρτοτιο οοο οοο ιιιω οττιιΜο!τοο
ΒοειιΙοιτο τνιοτΙοτοπι ο

ι

οιιιοπι ΒιοΙο οιπο Αιιο(Ιτι1οο
οτοοοιο. τω. οιιιτο οιοο άιο οιπο οτοιοτι Μο.Ιο Μποτ
οποιο Η:ιοτοτοΙΙο οι οοτ ννοιεο οιιΒοπιοτοτ, Με οτ το
Μο 4 Εοοοτι οοο Ωιιοοτοτε ]ο οιιιοο οΙοιοοιι Ριιιιο1: πιο:
οοπι Ι.οριοετιΗ ιτιοοοτο. Ι)ιοο οοο οιπο άιο ΜϋΒΙΙοοοο1τ,

οοιιοιι όιοεοΙοο 8τοΙΙο πιο οντοιτοιι ΜοιΙ 2ο ιιτοίοτι.
Ζιιτ ΕτοΙοτιιτιΒ οοτ Βιοιοτ οοτ οιοτ οοτιιοτοτ, τΙοοε άιο
οοιιιο Ροτοο τιιιτοοινο8 ΚοΙτοριιτιοτο, άιο τοιοο Ρο.τοο

οιιτοοννοε ννοτπιοριιτιοτο οοοοιιτοτ. Αι οοιιοιιτοτ _ιοάοοιτιοΙ
οοο ΟοτιττοΙΙνοτειιοο οτι Α, Βι οοο ΟοοττοΙΙνοτειιοο οιι Β.
Πιο ιιιιτοτειιοοιοτι ΗειιιτοτοΙΙοτι τοοτοιι οιιοτιοοττιοΙοο νοιι
οοτ οοοτο1ι Βιεττοιιιιτοι. οοτ οπο! ποτ οο2ιοοοτι ειοΙι άιο
Πο. Ι. (νοτουοοοροτοοιι Η. Η.) ιιιπ! Π. (νοτο.-Ρ. Γ. Ο.)
οοτ «Πο Μιτιο οοο Ηιιτιοτοοοοτιο; άιο Πε. Π. (Υ'οτε.-Ρ.
Η. Η.), ΠΙ. (νοτο.-Ρ. Κ. Βρ.), ν. ςνοτο.-Ρ. Γ. Θ.),
ν11ι. ςνοι·ε.-Ρ. Β. Βτ.) :ιοί :Πο 1ιοτοοΙοοοοο οοο νοτοοτ
οποο. Ντ. Π. (νοτο.-Ρ. Ε". Θ.) Μ νοιι οοτ νοΙοτοοοοο
οοο νοτιιοτοτττιο εοτιοττιττιοιιιιιω Ντ. ΠΙ. Ποτο.-Ρ. Γ. Θ.)
Μ οοτ ΗοοΙοοιιοινιιΙετ 2ινιοοοοιι τ1οπι 2. οοο θ. Β'ιτιοοτ.
Βοι οοο ΟοιιττοΙΙρτοΓυοοοιι ετοΙΙτο ειοο ιιιιιι οοτο.υο.
οποο άιο Με 1. ιιιω 2

.

Μο1 νοτιι νοτί. ουΓΒοιιοτιιτιιοτιοιι
ΒΠιιοτ οοτ ιιοι.οτειιοοιοτι ΗοιιτοτοΙΙοιι ΖτιπιιοιετΜισο τοσοι
άιο Βοτιτιεοιο Αοοιι!ιοοοοπ ιιτι1οτ οιιιιιιιιιοτ οιιίινιοεοτι.

Ζιιιιι Ι$οντοιεο τοοεοτ Βοοοιιροιιιε οιπο άιο ΑοοΕΜοοοοιι
ΙΙΙ., Ν. ιιιω Π. οοΙοοΙοεςτ. Νοοιοοι1ιοο άιο Αοοι1οιιιι8
ΙΙΙ. τυποι. οι οοο ΒΙΜοτο Α ιιιι‹1 οι, ινοΙοοο Ρτοϊιιτιο;οιι
οοο ννοτοιοο1τιτιοοοι;τοΙΤοτι, οτοοοοοοο Ποιοτεοοιοτιο τω!.
Βιο ΒΙΜοτ Ι, Η. Με! ΠΙ. εοοοιιιοιι ιπι οτοιοτι Αιι.οοιι
»ως τοπιο οιιιιΒο Αοοο!ιοοοοπ πιο; οιτιοιιι1οτ 2ο οοοοιι,
ινο.ε άιο ΑοοιΙοιιιιοοιι Β οοο Βι, ΡτοϊιιοΒοτι οοο Κοιτο
οιιιιιο, οτιοοι;τιοτ. !)οοο νοτοοοννΙοσοτ στο ΔοοιιΙΙοοοο1τ
τσουπ ποιοι ιιειιιοτ οιιοιοοτ. Πο πιο οοτ νοοι Υοτ!. οο1
ΗοΙοοι:οτι Βιο1ετ, ινοΙοοο οι» οΙοο 1τιοοιιετοιιο οοτ κοιτο
ιιτιο ονοττιιοριιιοτο ορτοοοοιι, οϋτιιιτο οιιεοεοο 1οιοοι νοτ
τιιοοτι. ιτοι·οοιι, ιτιοετιι ΜτΙ”. άιο ιιοτιοοιι νοιι ιοττι εο
ντοιιιιοτιοτιΒιο1οτ οοιΙϊ18το. Μο Αοο11οιιοΒοιι ν. ιιιω ντο.
ειιιτ1 ιιιιτ οιπο Ζννοοοο οοο νοτοΙοιοοο πιο; οοο οιιιι1οτιι
ΒιΙοοτο οοιεοΙοοτ. ΠΠ. τοι Γοτιιοτιοοοιιτοο Ιοιοτοεοοιιτ,
τοιοο !ιιετ εοινοο1 Πιτ Κο1τοειτιο Με ονοτιτιοειιιιι οοοτ

οοιιρι. οοτ Ιτοιοο Ι.11οοοιι νοτοοοοοτι 2ο οοιιι οοοοιιιοιι.

.Μισο @οι οοο ιιιοεοπι Βιο1ο οοιιι1ιοο οοτνυτ, Μο οιοο
1έει1ιο- οοο ονοττιιορυιιοιο πιο οιιιιιοτιοτ τΙοοοοιι.

ω! ο
) ΒΧιετ.ιττ οιτι Βοινιοεοτ 'Γγριιο οοτ Ατι
οττ1ιιιιοε οοτ Τοιιιροτο.ιιιτριιιιοτοτ
νοτί. οοιιιιιο οοιιιοτΙοι θοοοιετιιο.εειοΙτοιο το οοτ Ατι

οτοιιιιιιο οοτ Τοπιροτοιιιτριιτιοιο οιιΕοιιτ1οιι; οτ οοιιιιτο

ιιΙΙοτοιοΒο οοετοτιοοτι, σοοε στο ΑιιεττΜοειο11οιι οοτ Βοτ
οοοιι, νοιι τ1οιιοτι :Με Μισο 0οΙοεοοο1σοτ στο Τοπι
ροτοτιιτριιτιοιοοιτοιι οιιοετ.το.ο1οο, οιιτοοεοοιιιιιΙιοο οιπο

ετϋοεοτο ΤοτιιροτιιιιιτοοιροοοΙΙοοοοιτ Βοοοιιοοοτ οοο Μοτ
1οοοιι Βιο11οιι οοτ Ηο.υι οοϊινοιοοιι, σοοο οοιιιιιο νοτι.
ιιιοοτ οιιοοιι, ι1οοε Μο '1'οαιροτοιιιτροτιοω ιιι οοο Βοσπ
οι.ο11οιιοοοετ ιιι ιτεοιιτι ινοΙοοοτ Βοοιοοιιιιε οιοιισοτι.

νοτί. ποτ ιιΙοο οποο οι οοτ [οοο άιο οροοιοεοοο Νο.
τιιτ οοτ Κο1το- οοο ννοτττιοριιτιοιο οοετ.οιι€οιι :τι οϋιιτιοιι,
νιο1ττιοοτ οτοοιοοοο 1οπι οιιιο τιιτοοτο Δοοοο818οοιι οοτ
Ζοο1 οοτ '1`οτιιμοτο.ιιιτριιιιοτοοι οιιιοτιι ιιιιτοτουοοιοο Ηειιιτ
οιοοοο νοιι οοτ 1οιοιιοιτ.ειτοοτ ο118οινοι.ούΙοτι'1'οιιιμοιοιιιτ·
τοι2ο, ιτιεοίοτιι οιιιο 1οιοιιοινοτο Βοι2ιοττιροτοιιιι· 1ιιοιιι
ιιιπ! οοιιιεο1οοιι Βοο1τοο ιιιοοτ Ριιτιοιο οιιιοοοοι.
νοτί. ιιο!ει. @οοτ 2ιι οοτ Αιιιιοοιιιο, ο οοο οι ο κει το
οοο Ψοττιιοριιιιοιο Με οιιι οιιοειρι·οοιιω

Χ
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εε εεετεεεεεε εείεε εεε ίετε Εκίεεεεε ίεείείίεε
είεεε ννίίίεϋτίίεεεε, εετεε Με Ιεεεεείεεε εεε εεεεννεεε
εεε ρε εεείεττείεεε Τετερετεεεττείεεε εεΜεεεεε Ζετ
εεεείπείεεε εετ Βίεεεεεεεεε νετεεεεεε. Αεε Μεεετε
θτεεεε εεε: νετί. εε εεεε Ιετ εεείιίε εε εεεεεεε, εεεε
Με εείΒείεεεεε Βίίεετ Με: είε εετ Αεεετεεε είεεε
εεεεείϋτΜε εεεείεεεεε Τεειρετεεετείειιεε εείεείεεεεε

εείεε_ εοετίετε εετ είε Με Ε'είεε εετ νετε νετί. ίεεετ
εείε εεεείτετεί;ετ Τεπιρετεεετετεεεειι νετε;εεοΜεεεεε

ρεεεείϋτειίεεε Τεπιρετεεεττείεεεεεε.
2. θείίεεε εε, Με Τετερετεεετρεεεεε εεεε
εετεε ίεεεεεεεεεε Βείεεεε εε εττεεεε?
Νεεε Οοίεεεεείεετ εοίίεεε Με Τετερετεεετρεεεεε
εεεε εεί ίεεεεεεεεεετ (Με θεεεεεεεε εε εετ εεεεεεεεεε
Βείεεεε ‹ίετεε 'ίειερετεεετεε) Βείεεεε ίΜεετ εεε εεεετ
είίεε Πτεεεεεεεε εετ Με εετ ίεεεε εεεεείετιίεεεε ερεεί
εεεεεε Βιερεεεεεε εετ Κείεε- τεερ. ννετειε εεεννοτεεε.
Βεε εεί ίεεεεεεεεεετ Βείεεεε εετ Ρεεεεε εείετεεεε‹ίε
'ί'ετερετεεετεείεεί εεεετεεεείεε είεε νοε εεεεεείεεε εεί
εεεεεεεεετ Βείεεεε εεεετεε, εεεε εε εεετεεε Μεείεεε
εεε ννείε ννεειΒετ ίττεείίτετιι.ί είε Ιεεεεετεε εεί. Ε'τεί
εεε εεί είεε ετοεεε Πεεεεε ειπε (Ξείίεεεε Μεεετ νετ
εεεεε ετίοτεετίίείι, Με. εετ Τετερετεεετρεεεε εεετ Μεείεεε
εεί εεε εεε Μεεετε θτεεείε εεετ εεεεε εεετοίίεε ενετ
είεε ννοίίε. θεεεεεεε Μεε εεετ, εε ετεεε ίεεεετεεί ίε
εεεεείίείίιείεετ ννείεε 'Γετερετεεετεείεεί εεί.

ε

ίε εειιι 8ίεεε ίεεεεεεεεεετ Βείεεεε ννεεεεε νετί. εε:
τεεεεεείεεεε Βείεεεε, είεεετίεεεε (ίετεείεεεε) Β.8ίΖίίΙί8,

Βείεεεε είετεε Νεεείείεεείεε ίε Με Τετερετεεετρεεεεε,
εεε εεείίεεείίεε εετεεοεε Τετερετεεεττείειιεε, ε. ε. Κεί
εεεε εεε Κείεερεεεεεε εετεε ενετειε εεε Βείεεεε εεε

ννεττεερεεεεεε εετεε Κείεε.

νετί. εεείίεε εείεε Εκρετίιεεεεε ίε εετ ννείεε εε. Μιεε
ει· εε εεννίεεεε Ηεεεεεείίεε

- είετεε εοίίεε είεε εεεοε
τίετε εείεεε Βτείίεε είεεεε, ννείεεε είεε ίείεεε ερεεεεε
ίεεεεε, Με ε`ίε8ετ- εεε Ηεεετεεεεε -> ίε ετεεεετεε Αε
εεεεί:ίεε, Με Με Ρεεεεε εεεείιετ εεετεεεε Με· είεε τείεεε

εε ίεεειιεε, είεε Αιεεεεί νεε Κείεε- εεε ννετειερεεεεεε,
τεείεε _ί

ε Δε, Με (Με εεεειμιεεεε Βε1ε, ε
. ε. Με εετε

Κείεε- εεε ννεττεεενίίεεετ, εεεείΜεεε. Ι)ετεεί, εεεε
εειιι είεε εεεεεεεεε ΙΒτεοίειι€ερεεεε νοτεεεεεεεεεεε
εετ, ενετεεε Με Ρεεεεε εεί Με τεειιείείεείιεεε Με»
ίεεεεεεεεεετ Βείεεεε εεεετννετίεε, ίετίετε νετί. εεερε
εεεείίεε είείεείεεε Ρεεεεε εετεεεείεεείειε, ενείεεε εενετ

Με ίεεεεείνετ 'Εετερετεεετεειρεεεεεε τεεείτε εεεεεε, εε
είεε ει

.

νοιι Μεεεε Ρεεεεεε είε είίετείιεεεεε ετννετεεε
ίίεεε, εεεε είε εεεε εεί ίεεεεεεεεεε Βείεεεε Με εετ
ίεεεε εεεεείεείεεεε ερεείεεείιεε ίΣιερεεεεεε εετ Κείεε

τεερ. ενει·ειε τεεείτεε ννετ‹ίεε. Με ετΒεί› είεε, εεεε Με Κείεε
εε‹1 ννετίεερειιεεε εετ ίε εεετ εεεείιι·εείεεετ Ζείιί Με
«Μεε» εεε «ίνετίεε τεεείτεεε, είεο Με ενεεεεείίεεειι
είε εεεεείνεε Βεεείεεε, ενείεεεε εε Βεεεεεεεε εεεε εε
ννίεεε, ννεεε Μεε εε Βεεεεεεε είεεε, εεεε Μεεε ενετε

εεε Ε'είίε Με ροείείνετε Αεείείί εετ ίεεεεείοε εεεε ίείεεε
εεεετννείείεε, Με ννεεεε εετετείεετ Εερετίιεεεεε εεετειι
ιίεεε Βτείετεεεεε εεεεε ίεϋεεεε. είε εεί είετ εετ εε
εεε Ιείείίεεε εετ Βεεεεεείοε ετίειιετε, εετ Με εε εεεεί
ίεεεετ εετνοτετεε, είε ίε εείετεείίεεεε νετεεείιετείίιεε,
εε ίεεεε Με Πεεετεεεεεεε εεεείεεεετι ενετεε, είετεείε

Τετερετεεετεειρεεεεεεεε εεεεεεεεε ενετιίειι, εοΜετίι

ετεε ερεεετείε είεννείίεε, εεεεεετε Με νετεεεεερετεοεεε
εεε: εεε Ζννεεε εετ Βερετίειεεεε εείεείείετε ενετεεε
ενετεε.
1τε θεεεεεεεε εε 0είεεεεείεετ Με νετί. ίετεετ
Με 'ί'ετερετεεετεεεεεε εετεεετεε εετ $εετεετεειι1ρεεεειε;

ίεείε. εεννοεί εείει Είιιεεεεεειι είεετ Νεεεί, είε εεί Αερί1
εεείοε νοε εεεεεείνεε Τετερετεεεττείεειι.
ε. ΟείίεΒε εε, εετεε Βείεεεε είεεε Νετ
νεεεεετετεεε ίε εετε εετίρεετίεεεεε Αεε
επείεεεεεεεείεε εεεεείεεε Τετερετεεετ
εείρίίιιεεεεειι εετνοτεετείεε?

Ζετ Ειιεεεεείεεε8 Μεεετ Ρτερε ενεεείε ν*ετί. - εεείι
Μεε νοηεεεεε νοε θοίεεεεείεετ - τεεεεεείεεεε
εεε είεεετίεεεε (ίετεείεείιε) Βείεεεε; νετεεείεεεεετ Νετεεε
εε (Ν. τεεΜεεεε, τεείείίε, είεετίε), εεεεεεετε ίεεεεετετ
Νετν είεεεε είεε ενεεεε εείεετ εκροείτεεε Εεεε ίε εετ
(Ζοτιτίνίεετίεεε εεεε εεεεεεετε εε Μεεεε νετεεεεεε.

Βεί εετ τεεεεεείεεεεε Βείεεεε(Πτεεε Με είεετε
Κοτί‹) εεεεε Με νετεεεεερετεοεεε εεεεε.ετεείοε εε, εετ
Πτεείε εε ερετεε, εετ εείεεεεείίεε ίε Βείιείετεετερεεεεεε
εεετείεε. Αεεεετεετε ετεε εεί εεετεετεπι Ι)τεεε τεεεί
τεεεείε εεε νοιε Είεεεεεείείεεεείε εετ Οίίεεετ εετ εε
ίεεεεεε νετεεεεεεεεεείεεί εεί. Θεια εεεοεεετε εεεείίεε
εεεεεεεεεεε νετί. Μεε ίε (Με ε. εεε ε. Ρίεεετ εεί Ι)τεεε
εεί εεε Ν. είεετίε.
Βεί εετ ίετεείεεεεε Βείεειιε (Με ίείεετ εείίείϋτΜ
(εετ Είεεττοεε) ίεοεεεε εετ νετί. ίε εετ Τεεε - εε ενετ
εεε εε Μεεετε Ζίννεείε εεετ εεετίεε Βετϋτεε ετερίοείεε -
εεεεετ εειιι ει _ίεεειε Ε'είίε εείετεεεεεεε εεετετεείίείιεε
ΒείΜετε είεινείίεε. Μεε εεεε είίε Βεί;είετεεείεεείε,
εκεεεετίεεεε 'Γεωρετεεετεειρεειίεεεεε, εεννοεί Κείεε είε
ννετείε εεεεεείίεεε, ε1ϋείιεε ίεεεείι εετ Ετίείετεεε Μεεει·

ίετεεεείεεεε- ειιεείιτεεε, εεεε εε είεε ίε είεεεε Ρείίεε,
ενο Με εεεεετεε εεετεεε 5ετϋτεε εεεεεετεείοε είεείεεί
εεεετεεείοεεε εετ Ε"οίεςεεεεεεε, Με νεεοτεοεοτίεεεε νοτ

εεεεε εείιει1εείε εεεε.
4. Οίεεε εε ερεείίίεεεε Ι1τεείερεεεεε εεί
εετ Ηεεε?
Αεί νετεεείεεεεεε ενεεεε εείεεεεεε εοννοεί Βίί1ε,
είε θοίεεεεείεετ εεε ν. Ρτεν εετ Αιιεεετεε ερεεί
εεεεετ Πτεείερεεεεε εεε· εετ Ηεεε, ίτείίίεε ίεεεε είε Με
εεε Ρεεεεεε είεεε είίε Με είείεεε ί3εεεεεεεε εεί.
Βίίκ εεετεείιεεεε Με Πτεεερεεεεε, ενείεεε ετ εεεεε.είεε
ίοε εε εεε Ηεετεεείίεε εείεεεε ίεε‹Ι, είείεεε είε Ρεεεεε
νοε ετεεεεετ Βτεεεετερειιείίεεεείε εεεεεεεετ εεείετε,
εείεεε ίε εετ εεεεεεεε Νεεεεετεεεείε Βείεεεεεε Ρεεεεεε,
ενείεεε Αεείεεε ετ εεείι εεεετεε εεεεειιείίεε εεεεεεε,
εεεε ετ Με Ηίίίε είεεε είεεεεε Αρρετεεεε εεε Μίείπεεει
ρετεερείείίε ίετ Με είεεείεεε Ρεεεεε ίεεεεεείίτε εεε εεε
Με εετ Αεείεεεεε είεετ Βετεετεεεεεειρεεεεεε τε» Με
είεεείεεε Ρεεεεε ετίοτείετίίεεεε Βί.ετίεεε εεε Βεοεεεε (Με
Βετεετεεε εεε Ρτείεεε εεεείιείι εετείι ίείείιεεε Ξεοεε
Μεεείεε είεεε εε είεεει ίειιεείι Ηεεείετίε εείεεείεεεε
Βοεεεεετεε) εεεετ είιιεεεετ εεείεετεεεείε νετείίεε. Αεεε
εεί Αεννεεεεεε εεε ίετεείεεεεε Βετοε1εε, εετεε ίεείεεεε
Με ίείεετ είίείεετοιίειιερίεεε, Με ί5ί Με εετετείεε
Ρεεειε νοε ετεεεεετ Βτεείεετερεεείίείιίεείε. Ιτεεειί Μεε
Βεείεεεεε εεεεεεετετ Αεί Μεεετ Ρεεεεε εετε ί)τεεεείεε
είτετεε Βίίκ είεεε εε.
Οοίεεείιείεετ εεεεεεε ΜΜΜ εεεοεείετε Ι)τεείι
ρεεεεε εε, οεεε Μεεε εεεεεείίεεείίεε εε εεε Ηεετεεείίεε
ίεεείίείτε εείε εε ίεεεεε, ετεεείίε Μεεεε Ρεεεεεε είεεε
εεεε εεεεεεετεε θεετείεεετ εετ ίΣτερεεεεεε εε («Κετ
είεεε ίΞείεεί» - εείτε Βετεετεε εετ Ι)τεεερεεεεε εεε
εεεεεε είεε Ετερεεεεεε, είε ετεείεε πιεε Με εετε Ρω
εετ εεί είε Κετεεεεε Μεε; εεε ετείετε είε εετεεεεε
ίετ «Οτεερεεεεε», εετεε ‹ίετεε νεττείεεείεε8 εεε ετεε
εεε Ετεειιιιείι νοιι Με εετ Ηεεε ίε Βετεετεεε εεετεείι
εεε 0εεειιεεεεεεε, εεί Μτεεεετε εεννοεί είε ίιιΜτεεεετε
'Εεεεεε ετείεείίεεε ννετεε. Με Πτεεερεεεεε εοίίεε, Με
θεεεεεεεε εε εεε Τετερετείετρειιεεεε_ εεεε (ΜΜ
εεεείεετ εετ $εετεετεεείρεεεεεε νωίιί ίεείε εείε.
Αεείι ν. ετη, εετ Βτεείφεεεεε ευνοεί εεί εετ εε
εεετεεε είε εεεεεεετεεε Ηεεε ί`εε‹ί, νετετίεε Με Αε
είεεε, εεεε Με Βτεεεειερεεεεεε εετ Ηεεε εε Με Πίεσε
ρεεεεε εείεεερίε εεί. Ιε Αείεεεεεε εε 0οίεεεεεί
εετ εεεείεεεεε εεεε ν. ί·`τεν Με εεί Βετεετεεε εετ
Βτεεερεεεεε εεεεεεεεεεεε Βτερίίεεεεε είε «εϋτείε;».
Με θεεεεεεεε εε 0οίεεείιείεετ ερι·ίεεε ν. Ρτεν εεε
1)τεείφεεεεεε Με εεείεεείε εετ Βείιίεετεεειρεεεεεε εε
εεε εεειεε ίετ ίεεεεετε είείεεί`είίε ερεείεεεεε 8ίεεεε

ρεεείε Με εετ Ηεεε εε, Με «8εεειετερεεεεε».
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Ιιιπειπ ΜτΙ', ιιιιειι θοΙπεεπειπετ°ε νει·Βεπε, ειπ'
13τιιειιριιπειε πιπ: πεπι πιτεπιεεπειι 8ττειιι Με πιπ ιιιιιε
ειπεε ειιεεεριι:ιειι ΙΙϋΙΖειιεπε ρι·ιιι”ιε, πω· ετ Βιειεππειιιε
πεπιιιιιι, ειπε ειπι€ιετιιιεεεεπ ειπινεππειτειε Μετιιεπε επε

ιιιιπιε επ πιιιεπειι, πιε εε ιιππ εεειιιιιει:ε, πιο Βετιιπτιιιιι;
ιιιιιπετ πιπ πετεειπειι ειειι Βιειειι πιειπειιπειι Βιιιτιτε επε
ειιιιιιιτειι, πιπ ειιιειι Μεεεειεπ πιτ σε Βειιτιπειιιιπε πετ
νετεεπιεπεπετιι€ειι επι πεπ ειππειιιεπ Ριιιιειειι ειιπτετεπ
πεπ Βιιιριιιιπιιιι8ειι ιιι πεπειι. Αιιεε πειπιιιι π

ι. πετειιι
επ, πεεε πιππ ππιπετ ιπιπ πετεειπεπ Βιιι.τπε ιιππ
$εππεΙΙιέπειτ πιε Βειειιπε επειι1πτι. Απι (ιτιιππ
πιεεετ ΕτινιιΒιιιι€ειι ε·ειιιιι€ιε νετί. (πω, πεπ επιεπ πιει·
πεπ, επι πεπι Ρτιιιειρ πεε Ειεειτειπεεπειιειππε πετιιιιειιπεπ
Αρρετιιι επ εεπειτιιιτειι, πετ πιι Ψεεειιιιιεπεπ ππε ειιιετ
πιπ ιεειιι·ιειιι Βτε.πι πεερεππεπειι $ριιιε πεετεπι, ε.ιιε πε
τειι Ιππετεπι ειιιε πιιππε Ειεεπιιεπει πιπ ι“ειπετ Βιιιι2ε
πετνεττεετ. Βιεεε Νεπει ινιι·π ιπ πετ $ριιιε επεεεοι;ειι
ιιππ ιεειεεπειιεπ, εεπε.ιπ πιτ ειπειι εΙεπιτιεεπειι 8ττεπι

π
ι

πιε ΒριιΙε ειπιτειεπ Με ειτειιΙιτεπ πιεεειι. Κτειει
πιιι.χει;ειι πειπ 8ιτειιι πι πετ Βιιιιιε, εε πιιιεε νετιιι68ε πετ
5επινετιιτεΓι πετ ιπ πετ ΒιιιιΙε ειεειτειιπε Ειεειιιιει·π πετ
ειιεπιιιεπ. Μι· νετειιειι ι·ετιιιιιίι ιιππ πι ιεπ:ιεππετ Ψειεε:
Νεεπ Ηετετειιιιιιε πει· πιιιιετππειι νετπιππιιιιΒ εντιεεπεπ
ΕΙειιιεπι ιιππ Βριιιε ω” ΒΙειπεπι ιετ ιιιιπετετεειιε πιπ
ειιιεπι $ι:τοιιιιιπιετπτεεπετ νετπιιππεπ), πεπ ιπιιιι πιππ
πιε εεε πετ 8ριιΙε ιιετνεττεεεππε Νιιπει ιπ πεπι Ιπιιετιι
πετ ΒιιιιΙε νετεεπντιππεπ. 13ιιτειι Ι)τιιειι επί πεπ Πετιπ
πιο· πεε 8ττοιιιιιιιιετπτεοπετε ιιππ ΙιιετιιιιΕ πετ 5ιτειιι
ιιιιΓεειιεπεπ, πιε @Με νετΙιετι Με Ε.ιππιιεε επι πιε
Χιιπει, ιιππ πιεεε ετεεπειιιι. εείετι. ινιεπετ, πετ 8επινετ
ππι ίει8ειιπ. Απι πιε νετιιετ ειιιετ πιε $ριιιε Βεπτε.ειιιε
Επι:τειιιιιιιτ πεε νετειιεπεεπιεει.εε πππ πιιτειι πειι ΡΜ!
πετ ΝεπεΙ ειπε Ιειεε Βετιιιιτιιιιπ ιιετνετεετιιιεπ. πιει
πιιιι πετ ΙΙε.ππετιιϊ πεε Πιιιετπτεεπετε Ιεει;ειεεεεπ, εε
επι $ττετιιεεπιιιεε ειπ Με πιε Νε.πει @πιο ννιεπετιιπι ιπ
πιε Ηεπε. -

πετ νετ2ιιε· πεε νοιι νετ!. πεπιιι.ειειι ΙιΙειπεπ Αρρετε
τεε πεειεπι πετιπ, πεεε πιππ ιι

ι

πετ Εεεε ιει, πιε Βετιιιι
τσιπ; ειει;ε πι πετ εΙειεπειι Βιετπε ειπινιτιτειι επ Ιεεεειι.
Ι·"ετιιει· πεπ ειεπ πιε Βειιετ πετ Βετιιπτιιιιε εποε Βε
ιιιιτειιπε νοπ ιτεεππινεΙειιειι πειπιιεεεειιπεπ Αρρετειειι,
επί πεπ ιιειιπιιοπειι Ιτιιτπειι Ζειιτε.ιιπι - πεε Απιιιηιειι
πεε 'Ι'ε.ειετε (Ππιετπτεεπετε) - πειπεεεειι.
ΥετΓ. ειεΠιε ειε τω” επι ΒτιιεΚιιιιπειε π

ι

πετ
ννωεε επ, πεεε ει· ειιιιε επιπιιειι Με πει πετ Πιιιετ
ειιεπιιιιι.; επι Τειπρετειιιτριιποιε πιππ ιιΙειιιε Πειιι:πε2ιτιτε
Ριιιιει πιτ Ριιπει: επειιειιτε. Ηιετπει ετΒεπ ειειι Πτι.
Ρ'ει,εεππεε: Ι)ετ νοπ ι|ετΓ. πιπ ΗιιΓε πετ Νεπει εειιιεε

Αρρετειεε ιιιιεεεππιε, ειειεΙιιιιιιεειε εεΙιινεεπε Βτιιειι ινιτπ

ιιπετε.ιι, επι εΙΙετι ΒιειΙειι πετ Ηειιτ, ειπριπππεπ.
.Με Ριιιιειε ιιτπεεετετ Βτιιεπειπριιππιιειιπω, πιι ι'ετΒΙειεπ πιπ πετ ππτιιιεπ Ηειιι, ειειιιεπ επι
ΜτΙ”. πιο ΗιιιιτίεΙΙιιιει πετ, επι Βεειιιιιιτ, πεεε πιπ;
πεπ Ππτετειιοπιιιιεεπ νοιι Βιιιι νοιιειεππιε ππετειιιειιιιιιιιτ.
Απι πετ ιιιιπεπεεττειι Ηειιι ιτειιιιιε νετΓ. εειοπε Ριιιιειε
ιιπετιιε.ιιρι πιεπι ιιιιπεπ

Ιπ Αιιπεπτεεπι πετ Ι.ει;ε πω” Ριιιιειε νοιι ετπεπιετ
ΠτιιεΙιεπιριιππιιεπιιειι, π

. π ιπτετ Ι.εεεΙιεεπεπ ειιιε
εειιιιεεεΙιειι επι πεπ ΑπειτιιιεειεΙΙεπ πετ Ηειτεπειι,
Μπι ναι. ειπε πεειιιιιιπιε Βεπιεπιιιιε πιεεει· Ριιπειε ιιι
ειιιετ, νοιι ειιιιεεπ Ρετεειιετπ πεπ Ηετειιεπ ιιειιετπιιιεε
επεεερτοειιεπειι, πει πετιετ Βετιιιιτιιπε πει· Ηπτεπεπ ειι πε
επεειιτειιπειι ΑΝ. πετ 8ειιειπιιιιιιι, πετιιπειιπ νοιιι επι ειιιετ
Ηειειιιιε πετ πι πειπ Ηειιιτπειειε 8εΙεπειιειι Νει·νεπ, πιτ
πιειιι ιιιιιιι6Βιιεπ. Βεε νεπ ΟεΙπεεπειπετ πεεειιτιε
πεπε, πεπ Πτιιειτριιπετεπ ειπεπε «πετιιιε,ιεπωπω Ιιεππιε
νετι. ιπ ιτειιιειιι επι πεεπεεΙιι.επ.
π. ειει›ι εε ερεειίιεεπε 8επιπετεριιιιειε επι
πετ Ηιι.ιιι?
ινιιιιτειιπ Βιιιι Με (ιεΙπεεπειπετ πετ λιειιιιιπε
επιπ, πεεε πιτ πεπιε ερεειιιεεπειι $επιπετπρεπειε επι πετ

Ηπα εππειιιιιεπ πιιτΓεπ, νει·ιτιιι π
ι

πεε;επινιιτιιεετ Ζειπ

(πιε Απιιειιπιε νοπ ερεειιιεεπεπ Ξεππιετεπετνεπ πι. ιιιιειι
εεπεπ ι“τιιιιετπεπιεειιι ντετπεπ) πεεειιπετε ν. Ρτεγ πιε
Απειειιτ νοιι ερεειιιεεπεπ Ξεπιπετεριιπειειι ιπ πετ Ηειιι,
ινεΙεπε πιε Βιιπιειιιι€επ ειεειιετ $επιπετειιετνειι νετει.ειιεπ
εοΙΙειι. ΜΗ πετ Απιιε.ιιιιιε ερεειίιεεπετ $ειιιπετεριιπετε
ιιιιιεειεπ πιτ πεπ Ξεπιπετε ειε ειιιεπε επιιιιιι πετ Επι
ρίπιπιιπε ειιιιιιιιτεπ, ινε.ιιτειιπ ιι

ι σε πιειειεπ Ρεγειιειεπειι
πειι Βεπιπετε Με ειε ειι;επε Επιριιιιπιιιιε, εοππετιι επι·
ειε ειιι πιε ειιπετιι Βιιιρπππιιιιε,ιεπ πεειΙειι;ειιπεε θειιιιιι

επιπιεεειι.

νετι. ειει!ιε πεπ εεπιε νετειιειιε πετ Βιιιεειιειπιιπε
πιεεετ Ε'τεεε πι ε” ινειεε ειπ, πεεε ετ επ μετα ππι
εεπτιεπειιειι ιτιεπιεπ ΗειιιειεΙιεπ ειιιε ΓειιιεεεειιιιΠειιε πεπ
ιιιιπει Ριιιιετ πιτ Ριιιιει ειπεπιειι. Αιιεπε.ππιεΙοε, επ ειΙειι

Ριιιιετεπ, πει επιπιιιιιιεπεπ νετειιεπερετεεπειι τιει πετ Νε.

πειειιιετιεπ $επιπετεειιιρίιππιιπε ιιετνετ. Αιιει·πιπ;;ε ειιεεε

ναι. πιεννεπειι επι Ριιπετε, σε ιπι ετειειι ΑιιεειιπΙιειι
ιιιειιτ ιπιτ $επιπετ2ειπριιππιιπε τεε.ειτιειι, πεειι πτε.πεπιε

νεα. ππτ ετννε.ε ιιεΓετ ειιιιιιετεεπεπ, ιιπι Με πιει· τεεει
πιπεειι; ιπ ιιιιεινειΓειπειιετ Ψειεε 5ειιπιετΖειπριιππιιιιε ειι
ετιιιιιιεπ. Ι)ιεεειπε Ετεειιειιιιιπε πειτε νετΓ. πετειιε ιτπ

πετ πεεπιιι·πιειι πεπιιειι. ειε ετ πιιπι ΖινεεΙιε πετ ιπε.π

εεειιιιιειι ΒειΖιιπε πιε Τειπρετεπιτρεπειε πιιι·επ Βιιιετεεπειι

ειιιετ Νεπει ιιτιπιε.

νετι. πιιιεε πεπετ σε Αππειιιιιε νοπ ερεειιιεεπεπ
Βειιπιετιριιιιετειι επι πετ Ηειιι νετινει·Γεπ ιιππ εππειιιπειι,
πεεε 8ειιπιετιειπριιιιπιιπε ιεπεεπιει ειε πιε πω» νοιι
Βει2ειι επ πεττεεπτειι ιετ, ινειειιε πιε εειιειπιε Νετνθιι·.

ιεεετ πιτεει επετειι”επ.

Ψεπιι ειειι νετι. Με θτιιιιπ εειπετ νετειιεπε :πιππ

Βεεεπ ειε Αππιιιιιπε πετ νοιι θιεΙπεεπειπετ Ιιειιρι
επεπΙιεπ νετιτει:ειιεπ Τπεετιε πετ Κιιιιε-, ινιιτιιιε- Με
Βτιιειτριιιιειε επί πει· Πειιι: ειιεερτεεπεπ ιπιιεε, εε κι ει·
που ειιπετετεειιε πεειι νειιιιετπιπεπ πεεεειι πεινιιεει, πεεε

θειπεεπειπετ επι ιπ εεπιεπ Βεπεπριιιπι;ειι επί νιει
_ιιιπτιεε ΕτΓειιτιιιιπειι Με ειπε εεννεΙτιπε Ζειιι νοιι νετ
ειιεΙιειι ειιιιιι, πεπεπ πεεειιιιπετ πεε νετι. ειεςειιε Υετ

ειιεπε ιιιιιιιτΙιεπ πιεπτ ειιεεειιιεεπεπειιπ εειπ ιιϋππειι.

Ι)ειιιετ πειτε εε. πεειι Απειειιτ πεε νεπ1, νοιιι ινιιπεειιεπε

ντετι.ιι ιιεεπ ινειιετε νετειιεπε πειτειιε πετ νοπ νετι. ετ

ϋτιετιεπ Ρι·ιι€επ επειιειεΙΙεπ.

Βειει·ειε.

Ε ω π πετε: Ψετιιιε ιιππ πειτε Βιιπετ πει νετεεπιεπεπεπ
Κτειιιιπειτειι. Ττεειιιιειιι. ει. τ. πω. Ηγπι·οιπετεριε.
1898, θεπεπει·. ι

Β. ιςιεπτ πει Ριιειι ιπ οιιιε εει'οι·π, ιπειιπ σε 'Ι'επιπετειιιι·
39° Ο

.

ιιπει·ετει;τ,ιινει·ιιιε Βιιπετ ιιππ ινιεπει·ιιειτ ειε ιιιΙε88τιιιι
πεπ; πεε Πειιι·ιπιπ Με σε ε.ιιπει·επ Ηιι·πεγιιιριειιιε εειιννιιιπεπ
ιιππ πει· Μπι Ιιειιιιιιτπω. Βιε Με» πιιιιετιι 10 Μπιιιι.ειι
Με πεπειι ειπε 'Ι'ειπρει·ιιιιιι· νοπ 82-44° Ο.,_ιε ιιεειι πειιι Ε'ε1ιε.
Βεπειιπ νετει·πιιεπ πει Βτειιειιιιιε Με Βι·ειιεπο
ρπειιιπεπιε πετ Κιιιπει· επε,·ιιεπεΒιιιπετνοιι 890Ο. ιπ
πει· Ι).ειιει· νοπ Τ

'

Μιιιιιτεπ. εεπιιιπ πιε Κιιτρει·πειιι ετιιιιιτ 88,50Ο.
ει·τειειιιιιιππ ιεεει πεπ Κερί πιπ. Ψεεεει· νοιι ιπιιιιετιειπρει·ιι
ιπι· πετιεεεΙιι. Εεπτει·π ει·ΖιεΙιε πει Ι)ειιι·ιιι ιιι ει·επιεπ ε

ειπε Βεειιιτειε ιιππ Ιιιιιι;επ Βιιπει·π Με Πεπετε,·ιεεειιππειι νοπ
2000.; Με θ Μιιιπιειι ιι·ιιι. Βετιιιιιιτιιπ,ε·ιιππ Μπιτ ειιι.

Β ιι ε ιι (ινι1ιπιπιιει.ι·εππι.
Με!. Ν. πιιιιετπιω Ζε πετ Ρτε,ε·,ειιπετ πιε πω·
πιιπεεινειεε πετ ειεειτιεειιεπ Ι.ιεπιπππετ. Βι. Επι· ιιππ.
Βγπτειπετ:ιριε 1898.Οοιεπετ.
Ν. »Με ειπε εειπειι ετειειι νει·επεπειι πεπ Βεπιιιεε ιτεεει.τειι,
πεεε εε πιεπι ππτ πιε νιίιιτιπε πι, ιινειειιε ιιι πιεεεπ Μειω
ιιπετειι Βεπννειεεπιιπιιιιτςνει·πι·επειιτ, εειιπει·π πε.εε πεε Μπι
επ ιιππ πε- πεπ πεειι πειιτπει, ννειΙ εειπε Ρεπιεπτεπ εειιοιι
πιππ εειιννιιιτιεπ πενει· πεειι πιε νΨπτιιιε ειιιεπ ετπεπΙιειιετειι
(ιτειπ ετι·ειειιτ. Ι)ιεεε ειιειι πι επι ιπειεπεπ ρειιιιεειιειι Τεεεε
πΙει.ι:τει·εεπττιπε·επε Βειιειιρι.ιιπε.τιιιιιιιιιι.Ψ. Με: πιππ. Βε
πει «ιπι ΨεεεπτΙιεΙιεπε ποειι ππι· πιε ινιιι·ιιιε, ννειειιεειε Βειιννειεε
πιιπιιιι€ πεπιπετ.. Πει· επιπιιε·Ιιειιε Ιτι·πιιιιιιιπετιιππεπετε.ιιιι,πιιεε
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Με ετει:επ νετειισΙιε απ Νειιι·αει.ΙιεπιΙιετπ αιιεεετεΙΙΙ: ινατεπ.
ιιιεΙεΙιε αιιι' αΙΙεε Νειιε Ππε·εινσΙιπτε ΙειεΙιι: πιιτ 8εΙιενειεετεπε·ι
τεπ. Β ιι ε ιι ΗνιΙΙιπαπειταπΜ.
Κ. Οι. Ι.εππαπ‹Ιετ: Οιπ ιπσιΙιεΙιειεπ αιιι ιστεΙτσιπιπε
ττσιιιΙισε ι ‹Ιε πεστε εκιτειπιι.ειετιιαε νεπετ εΓιετ ΜΙ:
0Ι1ω”ΜΙ0ΠθΤ- ΠρειιΙα ΙιεΙιαι·ειστεπιπεε ΓστΙιαπεΙΙιπΒε.ι·
1890,17. 136..5. Ηει“ι.
ναι'. ε;εΙιτ νοπ πειπ θεάαπΙιεπ αιιε, ει” Με παεΙι Ορετιι
τισιιεπ ιπ άει· ΒαιισΙιΙιϋιιΙε ιιππ ΙιιεννειΙεπ ειιεΙι παεΙι ΒτιιεΙι
σιιετπιισπειι πιεΙιε εεΙιεπ αιιιιτειεπάε νεπεπιΙιτσιιιΙισεε ιπ ιΙεπ
ιιπτετεπ Βιιιτειιιιιιιιεπ ΙιαιιμιεεεΙιΙιεΙι αιιι ι·ετΙαπεεεπιιεπι ΒΙΜ
ειι·σπι ΙιετιιΙιι, ννειΙ Με Ρατιεπιτειι ιιιειετ ετατΙ: Ιιετππτει·ε·εΙισιιι
πιεπ ειπ‹Ι; αιιεεετάεπι ινετ‹Ιε Με ΗετεεεΙιινε.εΙιε ιΙιιτεΙι Με
ΕΙιΙσι·σΙστιπ ππά Με άαιΙιιι·σ.·Ιινει·ιιτεαεΙιτε Ι·Ιει·2ιπιιεΙιεΙι·ει·Γετ
πιιπ;; πσεΙι ετΙισΙιι: ειιεΙι Με ΒιισΙιεπΙα8ε ττιιεε 1ιεεσιιτΙετεαπ·
Με ιιπι:ετεπΕΙιτττειιιιτΙετεππ” ΜΙ; ι”ει·πετΙιειιιιιτΙ4εσει· ΙιΙΙ.ιιιιιξ
ιιιιεΙι ω· Ορεταιισπ Ιιεει.εΙιεπιιε Μειεσι·ιεπιιιε ειπε νετΙαπε·
εαιιιιιπεςεεε νειιεπειι·οιιιεε. ΑΙΙε Μεεε Μοπιεπτε ινιτΙειεπ ιιοεΙι
ετιιι·Ιιετ,ι'αΙΙε εεΙισιι ειπε νεπεπει·ινειιετιιιι νστΙιει· Ιιεειιιιιιιε.
νει. Ιε.εεε ιΙεΙιετ εεΙισιι εεπ .ΤιιΙιτειιπασΙι ε Ιεπ 11πριιτσισιιιιεειι
ιιπ‹Ι Βι·πεΙισρετατισπεπ Με Βιιεεειι‹Ιε Με Βετιεε ιιιπ 10-50
0ιπι. ετΙιϋΙιεπ, πιιι ιιιεεΙιειιιιεεΙι πεπ νεπεπεττσπι ιπ πεπ επιε
ι·ειι Βιετι·ειιιιτε.ιεπιιι ετΙειεΙιι.ει·ιι. .Ιε εεΙιννεεΙιει· εετ Ριιιιειιτ.
τΙεεισ ΙιϋΙιει· ννΙτ‹ΙΜε Βιιεεεπιιε ε·εειεΙΙι.. θειικΙειπ Ιιατ ει· Ιιει·
πεπ ΙΙ"αΙΙ νοιι νεπεπτΙιτσιιιΙισεε πιεΙιι· ,ε;εΙιαΙιι.

Β ιι ο Ιι ιΙ'νιΙΙιπαπειι·επιιι.
Κ. Θ. Ι.εππειιιΙετ: Οπι ιπιι·ε.εΙιιΙσιπιιιεΙΙ Ι‹οιπρτεεειοπ
ει! εστω ιιπ ΙιιιΙιορετειιισιι. Ηγειε;ι_ ιεεε_ Αρι·Ι]_
Ψει·Ι'. πω: 1897 (ΠρεαΙα Με. 1Ιϋι·Ιι. ππά Οειιει·ειΙΙιΙ. Γ. εμει
Ι‹οΙσι.ιιειιΙατιιιιι'πιιι'πιει·Ιιεειιιι:επιαεΙιτ, ιΙαεε ιιιιτεΙι Οσιιηιτεεειοπ
πει· Ασι·τιι εεά. σΙιει·ΙιαΙΙι σετ 'ΓΙιειΙιιπε ιε‹Ιε ΒΙιιιιιιπε· ιιπ Ι‹Ιει
πειι ΒεεΙιεπ ειιιιι ΒιεΙιεπ πεΙιτειεΙιεΜε. ννεπιι Με 0οιπρι·εεεισπ
εσ Με” αιιει.τειιΙιτΜιά. ιΙ:ιεε απεΙι Με Α. πιεεεπιει·. πι. ππά
Με Δε. ερετιιιατ. πιιτ οσιπρτιιιιιι·ι ινετιΙειι. επιι Ι'ει·πει·, ιΙαεε
‹Ιιιι·εΙι θστιιρι·εεεισππει· ειπειι ΙΙιασα εσιιιιιιιιπιε ‹Ιει·εεΙΙιε ΖιιιεεΙτ
°ΙΙιι· Με επιεπτεεΙιεπιιε ΒεεΙιεπΙιεΙΓιε εττεισΙιε ιι·ιτ‹Ι. .Τει2τ ι:ΙιειΙτ
πω. πειιε Ε'ιιΙΙε ιπιτ, ιι·εΙεΙιε εειπε ΜιιπεΙιε·επ ΒεΙιειισειιπἔεπ
Ιιεειε.τιεειι. ΑιισΙι Βει·ιε· ιπ 8ι:οσΙιΙισΙπι ππά 8εΙι ιιιεΙιε ιπ
Μπα. Με εειπειπ 11ε.ιΙιεει'σΙ·.=;ι.ΙιαΙιειι σει ιιπει·ννατι:ειεπΒΙιι
τιιπε,·επΜε Οσπιρτεεεισιι σει· Ασπα ΙεΙιειιει·ετιεπό εεΐιιπάεπ.
Ι'ετι'αεεει·ε1·"εΙΙ82ειει ‹Ιεπ Νιιιιιεπ ω" 0σιπρτεεεισπ σει·
Απ. τπεεεπτει·.επιι. Βιε θσπιρτεεεισπ ννιτ‹Ι ιιιιιπιιεΙΙ εεπιασΙιι
ι;ει;επ Με 1νιτΙιεΙειιιιΙε. θειιτειι ΒΙιιιιιπε·επ Ιιει Ορετατισπεπ
απ σει· Ι.εΙιει· εεΙιΙιιι;Ι: ετ Με Οσιπρτεεεισπ πεε Με. Ιιειιαισ
‹Ιιισ‹ΙεπαΙε νετ, ιιιαι;ιΙεϋππε ΜιιΙιιτσΙι επ εςΙεισΙιει·Ζειτ.Με νεπα
ιισι·ιιιε πιιπ Α. ΜΜΜ εσιιιιιι·ιιπιτειι. Πιεε Ι‹ϋιιιιε ι;εεεΙιεΙιειι
ιΙιιτεΙι Οσιιιρι·εεεΙσπ2ινιεσΙιεπ 2 ΒΙπ ετπ σιΙετ ειπε εΙεετιεσΙιε
Ζεπιχε, Με πιιι ειιιειπ Ι)ι·αιπτσΙιτ σε ΙειιΙετ ιει. Ι)ιεεεπ νοτ
εεΙιΙε.εςΜατει· _ιειΙσεΙι ιισεΙι πιεΙιε ρταΙιτιεεΙι επ ιιτιιΙ'ειιθεΙεεεπ
πει μπεστ.
Ιπ εεΙινιιιετιρετεπΒαΙΙεπ, πιο ΒΙπιιιιιε·επ νστππεειιεεΙιεπ ειπε,
ΙΙιεεε ναι. πιιι: ι.ι·ιιιεπιΕτι'σΙΙ.ι·"ΒΙΙΙ'ΒΙΚΙ σετ ιιαιιιιεπ Ορεταιιοπ
Με Ασι·ιεπεσιιιρι·εεεισπ αιιει'ιιΙιτεπ ππά Ισιιι. Με ΒειιιιειιιΙιεΙι·
Ιιειτ εεε νει·ΓειΙιι·ειιε. παπιεπι.ΙιεΙι Με ΠεΙιει·εσΙιαιιΙιεΙιΙιειι. Με
ΟρετετΙσπειεΙαεε. Ι'επεπτΙιι·σπιΙισεε σιιετ εσπετιεε ιιιιτεΙι Με
Οσιπρι·εεεισπΙιειι·ιτΙει.εΒι.ϋι·ιιπιζεπειπε ιπ Ι‹εΙπεπι ΡαΙΙ ΙιεοΙι
εισΙιιετπετάω. Β ιι σΙι ΗνιΙΙιιιαπειταπει.

ΙΙΙΙεΙιει·επιεισειι επιι ΒεειιτεεΙιιιπιιεπ.

νοπ Εεπιε.τσΙι ιιππ ΙέσινεΙειιι: 0Ιιιτιιτ8ιεεΙιε ΤεεΙι
ιιιΙτ ΙΙΙ. ΙΙΙΙιΙ ΙΙΙ. ΕτειιπειιπεεΙιειιιΙ ειιπι ΗαπΜιιιι:Ιι
άει· Ιτι·ιεεεεΙιιι·ιιτειεοΙιεπ ΤεεΙιπιΙτ. Ορεταιισιιεπ επ
Κερί, ΗεΙε ιιπ‹Ι Βιιιπρι” πιιι 032 ΑΙιΙιιΙΜιπεεπ. 8.
νετΙιεεεεττε ιιπ‹Ι νετιπεΙιτισ ΑιιιΙειεε. (Κω Με ει”.
ιιις. Υει·Ιιιιζ ν. Βιρειιιε ιιπιΙ 'Ι'ιεεΙιΙει·. ΡτειεΙ2 ΜΙΟ.
νστει.εΙιεπτΙε ινεεειιι.ΙιεΙι νει·Ιιεεεει·τειιππ νετιπεΙιτεε ΑιιίΙαε·ε
ε;εει.ειΙιετ.ΕΙεπι ε.τεΙι ε Ι‹ι·ιει.τεεΙιιι·ιιι·ειεεΙιε'Ι'εεΙιπΙΙι - επ ει
πειπ εΙ›επεσ πιιιεΙιεΙιεπ ΒιιεΙι ιιπ σειι Απε Με εε σει· Ι. 'Ι'ΙιειΙ
πιτ άειι ΚτιεεεεΙιιτιιι·ιζεπ ετει:εκατ. Βιε ΒΙΙιΙετ ειπά ιιΙιετειεΙιι
ΙιεΙι ππά ιπει.τιιειιν - σει· 'Γεια Ισ ΙεπειρρετΕ`στπιε·εΙιεΙτειι- εσ ιΙαεε Με εεΙιιιεΙΙε Οτιεπιιι·ππε· παεΙι ιΙεπι ΒποΙι ιπι νσιπ
νει·ι'. ι:ειιιιιιιεεΙιτεπ εΙιππε ι:ειςεΙιεπ ιει. ΤτσιειΙεπι ειεε: (Με
ΒπεΙι εσ νιεΙ Με ειπε Ι›εΙιεΙιιε;ε Ο ετατισιιεΙεΙιτε, ισ σΙι_ιεσιινετ
Εστω. Βιε Αιιεεται.ι.ιιπι.ιιει. νσι·ει·επιοπ. 7

νει·ΙιαπιιΙιιιι€επ ιΙεε ειεΙιεπιιπΙΙεινειπειεςειειι Ηι·ΙιιεειεεΙιειι
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Πει· ιΙιεε_ιαΙιτιπε Βει·ιεΙιτ ιει ενιειΙει· ΙιεεσιιιΙετε τειεΙιΙιεΙιιε·
ππά ιτειιςτ,επι ννεΙσΙιειιιΒιι”ετΜε εεΙιΙεειεσΙιεπ ΒειιΙεταπ ΙΙιτετ
νει·Ιιεεεετιιιιις·αι·Ιιειιεπ. Πιιτει· σειι ε. 'Η. εεΙιτ 8εσιεεεπεπ
νσι·ετιιιι;ειιπιπιπιι ειιιει· νοπ Ρι·σιεεεστΚ σ ιι ε τ ι Με Ιιεεσπάετε
Ιιιτετεεεε εεε Ρι·ειΙιιιΙιει·ε ιιι ΑιιεστιιεΙι.Βτ ΙιειιιιΙεΙτ«ιιππ ειιιιι;ε
σειι ΒαιΙεαι·ει ιιιτει·εεειτειιιΙε ιιειιετε ΜιιιεΙε ιιιι‹Ι επιΙιιιΙτ επ
πεσΙιετ ειπε εεΙιτ Ιπτετεεειιιιτε ΒεερτεεΙιιιιιε σετ πειιει·επ Με.
τετιεσΙιεπ ΜιιιεΙ, πιεε 'Ι'ι·ορσπ, Ριιτσ. σει· Νιιιτσεε, Βοιιιαισεε

στο. ιπτει·εεειιπι παιπειιτΙιεΙι ειιεΙι πεεεΙιαΙΙι ινειΙ Βι·σι'. Κο
Ιιετι. ιπ 0Ι6τΙιει·ειιστίι·ειεΙιε Βι·ι'αΙιτιιιιε·,εππω· ιΙΘΙ1 θεεειι
παπά εεεεαπιιιιεΙτ.νοπ ΡιεΙιετιπιι.τεΙπ τιιΙιιιιι: ει· νει· ιιΙΙεπ Με
Ργτε.ιιιιιΙσπ νιιεειεπεειιιετ αιιει.τειεισΙιπειεπ ΒιεειιεεΙιαι'ιεπ, Με
εε Ιιει ιιιεΙιι· Με εεεΙιεταιιεεπεΙιιιαΙιεει· Απιιι·επτΙιιιιε·εεπειιι·ι.
«ΙΞε ιιΙιετττΙΙΙι:σει Ρατιεπτεπ πιιι. εεΙιιιιετει· ΙΙιιιιι.τεπτιιΙιετεπΙσεε
ιιΙΙε ιιΙιετΙιαιιιιι ε›;ιετιι·επ‹Ιεπ ΙΓιεΙιει·πιιι:ι.εΙ απ ΒτειισΙισατεειι».
Πιιι.ετ ‹Ιεπ ΙΏιτρεει.σταπτιεπεεεΙιε πασΙι Ρι·σι'. ΚσΙιετι Με
Ι.ιιιιΙΙαιατιπάε σΙιειιιιιι, Με ειιιιεπι ΙιιΙΙιειει· ιει Με ε. Β. Βειιεεα.

Βιιι:Ιι έννιΙΙιπαπειι·ιι.πάι.

Αιιεειιιι εεε πεπ ΡτοισΙισΙΙεπ
άει· τπειιιοιπιεσΙιεπ ΘεεεΙΙεεΙιείτ επ Βστρατ.

8ιτειιιιε αιιι 18. ΝονειιιΙιετ 1898.

'Ι' ι· ιι Ιι ατι ιΙεπισπειτιτΙ: νετ σει· Τει;εεστιιπππιτ ειπε Ιιιιι·ε
ΙιεΙι νοπ ΙΙιπι ορει·ιτιε Ρει.ιεπιιπ. Βε ΙιαιιιιεΙτ ειεε ιιπι 'Ι'ατιιιι.ε·ε
ειπεε εεπει·αΙεπ αιΙΙιΙιτειιτεπ Ι.ειιεσιιιε. ΙΙιιι πεπ .πιι ι:ειτοννιι·επ
πεπ Βε2ιτΙ: €ΙεισΙιιιιεεειε τιιπιΙ 2ιι ετΙιπΙΙ.επ, Με.: 'Γ. εισΙι ιΙεε
Ττεραπε νοπ ΗειιτιεΙσπρ Ιιειιιεπε, ιπάειπ ει· ιιαε Ιιειισσιπ ιπιτ
ιΙεπιεεΙΙιεπ σΙιετΙΙΙιεΙιΙιεΙι ιιπιεεΙιπιιι.επ ω. Πει· Ιεσεπιει.ιεεΙιε
ειι·εω ιει εεΙιτ Ιιει'ι·ιειΙιεεπε. ΙΙ)επισπειταιισπ εεε πιειει: πειπ
ι;εΙιταιιεΙιτειι Ιπετι·ιιιπεπιεε. πει· ΒιιιιιΙεΙιιαιΙεΙ πειεΙι ΜεΙνεεΙιετ.ι

1
.
α ε Ιι ε ο Ιι ε νι· ι τ ε σει·ιεΙιτει ΙΙΒετ 2 ΒιιιιιΙιιεετΙιταπΙτιιπεςεπ.

Με επιι εεΙισι·ιεεπ σρΙιιΙιεΙπισεΙωριεεΙιεπ ΒΙΙιΙει· ‹Ιειιισπειτιι·επτΙ
ιιιπεΙι 1·ΙιιαΙι εεεει‹ιΙιιιει).
[Με ετετε ειιαπιπιενοιι ειπεπι 8ΒιεΙιι·ι;τεπ Ρατιεπτεπ. ιιιεΙεΙιετ
πιιι ΕΙπτΙε εεε νστιι;επ .ΪιιΙιτεε Ε. ειιιιειιΙιιττε. Απε πει· Απαπι
πεεε ιει Ιιει·νστειιΙιεσειι, Μιεε ετ ι“ι·ιιΙιει·εεειε εεειιπ‹Ι Β·ενιιεεεπ
ιιππ νετ 7 .ΙειΙιτειι απ σεισεπ Απεειι ετΙιταιιΙΙΙ. ιει. ΕΠ· Μ.:
εισΙι ιιιιιιιαΙε ιπ ιΙετ Ππινει·ειιετε-ΑιιιςεπΙιΙιπιΙ: ΙιεΙιαπιιεΙιι Ιεεεεπ
ππά ι'απιι εισΙι ιπι .ΤσιιτπιιΙ ιΙετεεΙΙιεπ νσιπ .ΤαΙιι·ε 1800 πσειι·ι,
ιΙπεε Ρετ. εΙαιπιιΙε απ ΠιετιεΙιιαειε, ΒΙερΙιαι·ιι;ιε ειΙιαι·ιε ιΙΙΙι“ιιειι.
Ραππιιε ιιιι‹Ι αιιι πειπ τ. Απε ειπετ Ι‹Ιειπεπ Ησι·πΙιαπιιιΙεετε·
ιισιι ΙΜ.. νετ 4 .ΤαΙιτεπ νναιιάι.εετ ειεΙι ινεε·επ ΑΙιπαΙιιιιε Με
ΘεΙινετιιισεεπε ε.ιιι'ιΙεπι τ. Αιιε·ε επ ειπεπ Ατει, ιΙσεΙι ειιεΙιτε
ετ ΙΙιπ ιιιεΙιτ ινειιετ Με ιιασΙιτΙεπι ιΙει·εεΙΙιε ΙΙιπι Ί'τσρΓεπ ειπ
,ε·ειι·επιεΙι, Με ππεΙι πετ Μειπππε; εεε Ραειειιιεπ εειπ θεΙινει·
ιιισι;επ πσεΙι νιιειιει· Ιιει·ειΙιεετεεειι. Ιιπ .ΙαΙιι·ε 1890Βιιιι;;επεπε
ειιπιιιιπε. Πετ (Ι·ι·ιιππΙ,άει· ιΙιπ αιιςειισΙιεΙιΙΙεΙι ειιιιι ΑΜΙ: ιιιεετ,
ειπε ΒεεοΙιιιι·ετ‹Ιειινοπ ΒεΙιεπ εεε ιιΙιεπ 'Ι'ι·αεΙισπιε.
Ε. ειπε Νιιι·Ι›ειιτταεΙισιπ. ΚπστρεΙνετΜσΙιιιπἔ, ιιιιι·τιειΙε Τιι
εΙιιαειε πετ σΙιετειι Ι.Μετ. ιπ άεπ ΠεΙιετε;απεείαΙιεπ ΐι·ιεεΙιε
Π·8.εΙισιιιαΙ.ϋεεΙπιΙΙει·αιε. ΒειιΙετεειιε ΜεειιΙαε εστιιεαε. ν ειεε
ΙιπΙιεπ Αιιεεε = ')/εο-"|ιε εεπ Ησι·πΙιππιττιισιιπεειι ειιι.ερι·ε
εΙιεπ.Ι, τεσΙιιε ινετιΙεπ πιιτ Ριπε·ετ ιπ 1 ΙιΙειει· ε;εειιΙιΙι. .-'ειιις·επ
εριεεεΙΙιείιιιιιΙ ΙιιιΙιε πστιιιαΙ. Ι)ει· Ιιιπτετε ΡσΙ πεε τεεΙιτεπ
Αιιιςεε ινιι·ι1νοιι ειπεπι ει·σεεεπ Με ΡαριΙΙε ππά ιιει·επ Ππιι:ε
Ιιιιπε· νϋΙΙι,<τνει·ιΙεεΙιεπτΙεπ θειιιΙιΙε οι'ΓεπΙιατ Ιιιπι1εεεννειιι€ει·
Ναειιι· ειπεεπσιπιιιεπ. Πε.εεεΙΙιε Ιιειτιιπι;ει'ειΙιι·Με θεει.αΙτ ειπεε
Ι)ι·ειεεΙιεε πιιι: ειπετ ΙΙειΙιε νοιι ειι·πΙιΙεπισι·πιιΒειι Γσι·τειιτπεπ.
ιει νοπ ιτεΙΙιΙιεΙι-ινειεεετ ΓατΙιε, Με επ Ζω 8ιεΙΙεπ Ιιιε ΒΙΜ
ΙιεΙιε εριεΙΙ.: εε ειπα Μεεε Ι›ει‹Ιεπ πεσεπειπαπεετ ιιπ‹Ι ιιιεΙιτ ιπι
ππτετειι 'Ι'ΙιειΙ σει· ΒΙΙΙΙιιπετ ΙιεεειιιΙεπ ΒιεΙΙεπ ΙιιιιιρεΙεττιεε
νστννϋΙΙιιιπιςεπ (νιεΙΙειεΙιτ. ιπεπιετε.πεεετ ετνιιαε ‹Ιιιι·εΙιεεΙιειπεπ
πετ Απ). αιιι' ενεΙεΙιεπι ιιπ ει.πιτεεΙιτειι ΒιΙ‹Ιε ι'ειπετε (ιιει':ιεεε
ειοΙιιιιατ ινεπΙειι. Βιε εει·αΙιΙειιισι·ιιιι€επ Γστιεειαε ι'οΙΒεπ
κιειπΙιεΙι εεπιι.ιι σειι Ι:Ιαιιιιι.αετεπσετΟεπιτεΙ;;εΓαεεε ειπε Βι.ι·εσΙιε
ιιιειι:(ε. 2-3 Ρ. Β.ι, νετάεσΙιεπ ΜεεεΙΙιεπ ιιππ ται;επ ΙεΙετεπ
πως ιπ άεπ θΙαεΙιετρετ νετ, ιιι·ειε Ιιεεσπάετε εεΙιϋπ επ άεπ
ΙιειιΙσπ πιισΙι σΙιειι ι.πιιεπ νετΙαιιιεπόειι ει·ΙιεπιιΙιιιτ ιει (ρειταΙεΙι
ιιεεΙιε Ι'ει·εσΙιιεΙιιιιιε ιΙετ θει'Ιιεεε σει ΙΙιτειιι Αιιι'ιαιιεΙιεπ ιιπτετ
ιΙεπι Βι:ταΙιΙΙ. Παε @Με θειιιΙιΙε πω. ε·ΙειεΙιίεΙΙε ιιι εεπ (Μπε
Ιιετρει· νει· από "πιτ ιει. Με Βει'τεστιοπ αιιι εετ ΗϋΙιε ‹Ιετ
ΚιιρρεΙπ ππά ΒαΙι.ειι Πρ ι- 7,0Με 8,0. Με άει· ΝειεΙιιιιιτ Μι
πεΙιεπ Πρ -Ι- 8,0 ΙΙ)ΙΙΙ'ει·επε νοπ 4-5 Π., ιναε ειπεπι Ηετνσι·
τεεεπ νοπ 1.4-1.7 Μπι. επεερι·ιεΙιτι
Απ ειπιεΙπεπ 8ι.εΙΙειι Ιιεςεπ ιΙειπ θιεΙιιΙιΙε Ριι;πιειιι:Ιιαιιιεπ απ.
εΙιεπεσΙεΙιε, εσνιιε ειιιιεΙπε ΙιεΙΙε Ε`ΙεεΙιε ππά ΕΙΙ:τισΙιε ιιιιιΙειι
εισΙι ιιι ννειιετετ ΙΙιπε;εΙιιιπε· αιιι' ιΙεπι ΓιιπιΙιιε. Βιε ιιπιετ άεπ
ετταΙιΙειιι'ει·ιπι€επΕ'σττεαΜεπ αιιι”ταιισΙιεπάεπθείε.εεε ειπε επι.
εεΙιιεεεπ επις·ετΜε πστιπιιΙ, ΙιεεσπιΙετε Με παεΙι ιιιιτεπ νει·
ΙιιιιΓειιιΙεπ.
ΙΙ'ει.εΜε ΖιιετιιιιάεΙωιππιεπ άει· ΑΙΙ'εετισπ απΙιεττιΙΙ'ι.. εΙαιιΙιτ
Ε.. ιΙιι.εεεε ειεΙι πιιι ειπε σι·ε·ιιπΙειτι.εΒΙιιιιιπ,ε· Ιιαπι1εΙε: Μπιτ
ερτισΙιι.αιιιιιππεετιεεΙι Με ρΙΙ5τιιΙιεΙιε Βι·ΙιΙιπαιιπ,ε. Με Αιισι·‹Ι
ιιιιπε σει· εκτεΙιΙιεεπ ΕσττεΙΙ.Ι:εεεεπ θει'ειεεεπ επι1αιιε·. ειιιΙΙιεΙι
Με νστΙιαιιιΙεπεειιι σει· ΡΙΒιπεπιιΙεεΙιε, Με ειε ιΙει·ατειις ειεΙι
Ιιιιιιιιε πε.εΙι ΝεωΙιαιιισΙιιτιιπιζεπ ιιπκΙεπ. ΙνεΙεΙιει· Απ. Με
θειεεεει·ΙιταιιΙιιιιιι;. Με ειιτ ΒΙιιτ.ιιπε 8ει'ιιΙιι·ι ω,

ἶεινεεεπ
ιει

τεερ. πσεΙι ιει, ΙιΙειΙ›ι ιιπεπεεεΙιιεσεπ. Πιτ Ιιιιεε Μι επ _ιει.ςΙιεΙιε
ΑιιΙιειΙτεριιπετε,ειιεπεσιινειιιε·Ιιεεε εισΙι απ πειπ τεΙαιιιν _ιιιεεπτΙ
ΙιεΙιεπ Ραι.ιεπτειι ιι·ι:επιι ειιιε αΙΙ,ε·ειπειπε (ὶεἰεεεετΙιταπΙιιιπἔ
ιιιιεΙιινειεεπ (Ιιειπ ΖειεΙιεπ νοιι ΑττετισεεΙει·σεε. Ι.Ιτιπ ειιιιιειεε
ιιπ‹Ι ειισΙιει·Γτειι. Πα πιιτ Με ειπε Απ” ΙιεΐαΙΙεπ ιει. Ιιε.πτΙεΙτ
εε ειεε νιεΙΙειεΙιτ πιιι ειιιε ιζειιι2Ισειι.Ιε €ιειεεει·εταιιιΙετιιιιε επι
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8εππει·νεπειπιι·ιτι. Ποι;ιιοπ, όποιο ειππο1ιεεπο οόοι· ιπι·οιππο
ιιιιοπο Ρι·οοειιπο όπεο1πετ πα όει·αι·ι:ιο·οπ Βιιόππο·οπ ι'ιιπι·επ
1ιοαπεπ.

Κ1ιπιαειιαιιιιιε όοι· Ρα11 ινοπι απι:οι· όιο ως. 11ο τ ι π ι τι ο

οι·ο-1Μει·απ ο ε·οι·οοιιπετννοι·όεπ, οπιζιειοπ εε επειι :ιαπω
εοιιειπιιι·π πια ειπεπ απα·οιπιιιεπειι ειιιιιοπαι·επ Ρι·οοεπεπιιπι1οιι.
Παπ 2. Βιιό επειππιτ νοπ ειιιεια 1)ιπποιιιι οι, ιινε1οιιοι·πιο
28. .Μπι ει. ε. π. παιιιιιοπιο. Πειειειπε (εαπ απ, ιι·ιιιιει· ι·οοιιτ

(επι.ρ;οεοποππα παποπ, ιπι Απε·ιιιιι. νοι·ιε·οπόππι·οε πει ει· ποππ
οιπ αιαι'ααπτοιοπειοε και” όπι·οπιεεεπ ιιιιππεπ. 8ειτόοιπ Μ;
ποιπ 8επνει·ιποποπ ιι1ιιππιι1ιοποεπιοοιιτει·ε·εννοι·όοπ.
Βια πω' Βποαπιαι.ιετιιαεαπό ειπεπ όιι.ιππι' ι'οιο·εαόοπΒοιπ
ι“επ1οι·ινιιι Ριιτιεπι. οποιο ;;οεαπό ποινεπεπ πειπ. Πει· 1οιοπτε
'Ι'ι·οπιοι·όει· 11ιι.πόοπεειεπτ εοποπ πεπ. .1ιιιιι·οπ. Βεεοπόοι·οιι
Ποιοι. πω: Επι. ιιιοιιι: νει·εριιι·τ.ποεοπ‹1ει·εια 1οτπτει·πω, ειιοι·
ιιι οιπ ποιοποι· ιπιπ" νοι·ιιπιιόειι πεα·οοεπ. ΡΜ. Μ. οιειι·ι‹ει·
8οπαιιιιίοι· (επ. πι ΡΜ. ια 14 Το(.ιοπ).
Πει· @απο Ποια· πι πιοπιιιι·π οοι·ρα1επι, θοειοιιτ νοπ
πιει.ειποι·11και·πε,1οιοπτ.ε·εόαπιιοα,όοοπ Βοιπε θεόεαιο. Ειπε πε
απαειο Παιει·οποπαππ όει· ιιπιιιιοπ 0ι·ιμιπε Καποτε πιειιτ νοι·
ρ;ειιοπιιπεπ ινει·όεπ, όπ. ΡΜ. ποπ παι· απ( όει· Ι)ιιι·οπιοιαο ειιιια·ο
8ιιιιιόεα :ιπι Οτι: α.ιιιιιιοιι.. 1ιπ Πι·ιπ ποιπ 1πιννειεο,όοοιι ιειειι
ικα Ζιιειιοι·, _ιεόοπι”πιιειιπει· 2 πω. (Βεαι.ιπιιπιιπε· ιιιιιιοιατ όοε
Βιοπ π ο ι· π 'ποπεπ 8ποεπαι·οιπετοι·ε).Αεπεεει·ει· Αα,ε·εππεΐαπό
αοι·ιπιι1. Βιο Γιιποιιοαερι·πιππε ειπεπ πα ποιόε Αιιαιεα ειπε
$ειιαοπιιι·ιο νοπ ινοπια·οι·πιο. .Τιι.ποι·Νι·. 18 ννιι·ό πιιιπειιιι.ιπιπιπ
ι·ιιτορι·εοπεπόεπ 0οπιιειιιςιπποι·ιι οπτπιιΤει·ι. θεειεπτειοιό πα
α·ειεεο από ι'α.ι·πιι.ιεΩαπόι·πιε απ( 1 0ιιιιόιπιοοιι€ιπιοτοι·ιιοιαιαι,
ι‹ειπε 8οοιοιπο. Απεεπι·πεόιεπ πιιιπ πια :ιπι όιο1ιαιιε 1ιιππε,

ινε1οιιε ειπιε·ε πεπιιετοι·ιπιο εροιοποπι6ι·ιπιπο 'Ι'ι·ιιπαπε·εα παι
ινεια:. Ποιονοι·1ιεο·επόεοριιιιιοιιποοιιοπιοοιιεΒιιό ιιιππιιιιι νοιπ
ιιιιιιεπ Απο, όπο τεοπτε ποτ. πιιπιι.ποι·πό όεπειοιπεπ Βει'ιιπό.
Βεππει·νοποιπιι·ιτι από θει1ιιααε ινοιοεπ ιιοιιαπιε νει·ιιιι.1ιπιεεε
πι", όπ,ε·οο·επιιπόεπ πιιιπ νει·ιιιιόει·ιιπεοπ ποεοπόει·ο ιπι θιοπιετ
όει· απαιι ιιπό όει·οπ ιιιιια·επιιας. Πιο πόιιοα1ο.από ιιαια·οποπ
νοπ ειποπι ιιπνοιιαιιιπόιο·οπ Βιπε· νοπ (ειπεπ ;.ιε1ποπ πω.
ινειαιιοπ 1Ξ'1εοιιοποπαπό 8τιρροιιοπ.αιο1ι·ιιοικα ιπποι·επ οπει·επ
0απόι·ααιοπ όιεεεε Βιπα·οε οοιιι1αιιειι από πωπω ποιαπριο,
1ιιιιπιι.ττιεεΕ'ιε·ιιι·οππι1όοπ. Πει· 181εοπεπεςπιπειιιιπ παι· ιπποπ
ποτοπ ιιπιει·πτοοιιοπ. παοιι πιιαειοιιιιοπιεπ ιπειιι· ποτιππει· ειαι,εςε
απο: ιιιοιπο, ιιιιαπι πιο ποιοιιο ει·1ιοαπππ.ιε Βιαι.ππεςεπ ιπιπ πο.
Πιο πιποιιιπ παπα ιπι. ι-πειιι'αιιε οι·1ιι·π.πιιι:.ια ιιπ ιιαόεα πιιιπ
αρι·ιτπει·πι·πιπεπ'ιοοιιε αια όιε ποναει ει·ιιπριι·ι, όιο ιιπ όιο πο
ιπιππιε 8τοι·πι1ε·ιιι·ιπι πετ. ιιιπαιπιππι·ισα ει·ιιιπει·ιι. Παπ από
ιπιπ ππε. πιο απ οιπ '1'ι·οοι'επαπό Αιιι'αοπιιια·επόποειποτ πει·
αριιιπτπι. όιε Αιιππι·ειταπε; όει· Βιρι·ιπποι·πεοοιιι·ιια1ιτιιιοιι απει·
επι' όιο αιιοπετε Ππι.·ιοπιιαα;όοι· ιι`ονεπ. 8οιιι· παιπι1ιεπό ιιπ οιπ
ιιιειαει· Ρ1οοιιεπιιπο· νοπ οπι.2 Ρπρι1ιοπ‹ιαι·οιιιποεεει·,όοι· ρετι
ιιπει· πε.οπ παοοεπ οποπ νοπ όοιπ όιο 1ιιιποιιιιιιιιπποποπόειι
π'ιεοιιεπειιι·ιο11ιε8·ι:. Βι· πι ιιι·οιιιι·από. πεειοπτ απο ι‹ιειπειεπ
ινειεεεπ 1ό1οο1ιοποπαπό από νοπ ειπει· ιιιοπ α·ππειπόοπ νοπο
εειιι·οαππ. Με θοι'ιιιιοεπιοποπ απνοι·ιι.πόει·ι; ιιποι· ιιιπ πιαννοε,
οιπ Ζειοιιοπ, όπειε όιο νει·ιιπόοι·ππο·επ παιιοει·πειιπόει· ?επει
εειιιοπι όοι· Νειππιιατ 1ιερεα. Ππιοα ιαπεα απ. 11/πΡ. Β. νοιπ
8επποι·νεπιιοαΐ επιι'ει·πι ιπιπ οιπ ι.ιι·ι:ιιιιιει·ει·ινοιεαοι· παει,
ειπε Αππαπι ιιιειαει·οι·οποπ ιαποιι, όιο όαι·οπ ιπι·ο @Με πα

ειπεπ
νοπο ειπε εεννιιιιιεΑππιι.απ·ιαικειτνοπ όει·οε1πεπει·ι‹οππεπ

πεπιεπ.
οι πιιιιόε1τειοπ πια ειπε Νειππαπι:ει·πι·α.απιιαπ πει οιπεπι
1)ιαπειι1ιει·από ό” Βιιό ει·ιππει·τ ια νιο1οι· 1:1ιποιοιιταπ όιο
νοπ ?ιι επ ο ιιπ .παω 1893 ποαεπι·ιεπεπε Βετεπιι.ιιι οι ι·
ει ποτε (Πεαιοπιιιι·πτιοαόοι· 1ι'αεπ ε'εοποπ Αππιιόιιπποπ).
Πιι·εοππει·π ιπιπ (πιιιπ απιι1ιειιο 1ι'αι1ε πιο όιο.πετιεοπε
Νειπιιιιαιει·1ιι·οπ1ιιιππ· πεεοπιιοπεπ, α·α ο π ο ποππ _ιεόοοιιεπε
όι·ιιοιιιιοιιποι·νοι·, όποε ει· »οι ιιοιποπι ιιειαει· Ροι:ιεαιειι Ζαο1ιει·
εει'ιιαόοα πει από όεεε ει: ια _ιοποπ Ριι1ιοπ νοπ όιαπειιιιοποι·
Βειιαιιιε πιε παι· Βιιόιιαπ· ειπεπ πειππειι θιιι·πειε νοπ 11'1οοιιοπ
πιο πει ειπεπ Βειιιιιιια οιι·σιιιειτοιιοπιιπτ.
Ο ο 1ό π ι οιπ ο ι· πειιο.ιιππει,όιεεε1πε1Βι·ιιι·ιι.πιιαιιςνοι· α·α ο ιι ο
ποιοι· όεπι Ναιποπ άει· Η αι επιπ οο π 'οοπεπ νοι·ιι.πόει·ιιαα;
όεε Απποππιπτοι·ι.ι·ι·απόεεπειιοιιι·ιοπεππα παποπ, πω: ειπεπ· ιιι
οιπειπ ποιποι· Ριι.11ο4 (απ. Ζιιει:ετ π_οι'απόειι. Νιιοπ ιπιπ πεπ
όειτ ει: πιιιπ ππι ειπε όαι·επ Θοι'πεπει·ιιι·οπιιαπε οιπαε1οιι:οτε
θεννεπεόεπ·επει·πτιοιιιπ όεπ ιαπει·οιι Νειππαατεοπιεπι.οπ, ππαιοε;
όει· ανειποοπΒιννειοιιααι.ι;ιπι θεπιι·π. Οι. 1ιοπατοιπ ο.1ιοπαοι
πεπ Πι1ιοπ Ζοιοπεπ ο.11ε·εαιειποι·Αιιιει·οιπατοπο όει· (ιιοιπεεε
αποπννειαεα. Αεππ1ιοπ πετ πιοιι όο ιν” ιιοι· ααπαεπιιι·οιιιιοιι,
όει· όιο ιόι·ιιι·πα1ιαπε ποιοι· όεαι Νεαιοπ «1)οε·επει·εποεποε
πιπποιιε» πεεεπι·ιοπεπ ποτ. Ζννει ιινειτει·ε νοι·ϋπ'επι1ιοπιιπποιι
ειιιιιαιπεπαπό όεπ .1ιιπι·επ 1898 από 1897 νοπ πω” οι·τ από
Α ιπα.π π. οι 1ό(.'οπια πιει·ιιει· ε;επιιι·τ απ πννοιι'ε1ππίπ,νιο
πιπετεπε πεεπι·ειτοι:όιοε 8ιε Βι·ιιιτ. όει ιιπει· όοαιιοιπεπ Ρα
ι.ιοπιοπ παι' όειπ Ηοιόο1πει·ε·οι·0οπο·ι·οοε ιιιι.Το.πιο 1898 πει·ιοιι
απ από ιιιπ πιο Οειιοαιο.ι·ει.ιπο.οεπτει·παιπ οοπιι·οιε ποποιοιιιιετ.
ιπιπ απο ειιιορι·ιοπτόοι 1όειπαππ· όεα Υοι·ιι·πι;. παοπ ποππ πα
ινοιιιε όει· οιιι.ιιειαειιεπΒοποπιοιπαπε· π'αεπε'. Βοι· πινειτο
1δ'π11ιιι νοπ Α ια ιιπ α πιιπ1ιοιι·ι: από ππιιι.οιπιεοπ ιιιιτει·επεπτ
ινοιόεπ: όιο ινειεαοιι Ρ`1οπ1‹ειιο11οπαπ( Ααοε.ιπιπιιιππ·επ νοπ
Εοιιπε1ιεπ πει·απεπ από πινω· όοι·ι, ινε 1'ιιιπει·Β1ιιτιιπετοππε

εεεεεπ ιιιιπεπ. Πιο 1ι'ειιιιιιιιιοποππο11οπιιαπειι όιο Βοόοπιαιη;

νοπ 11'ι·επεπο11οιιαπό αο11οπαπο Βπόοιπε1ιοιι πει·νοι·πεπεππεπ
πειπ.
ΑΜ όοπι Ηοιόοιποι·ποι· 0οπει·οοεινοιιι .ιππι·ο 1898ει·ινιιιιιιτοπ
ια όει· 1)ιοεπεειοπ Ρ Γιιιςει· από πιο” ε, όποειπιοΒοι;ιπιιιια
οιι·οιιιπιπ πει Πιππετειι ποοπιιοιιτει ιιιιτιεπ, Αι:επίε1ό από
13οτο ι·ο πει _ιπςοπό1ιεπεπ .λι·ιει·ιοποιει·οι.ιιιοι·π.
.Τεόεπι'ει1ιοιιιπόόιο Αοιοπ ιιποι· όιο Βειιπιιιει ‹·ιι·οιππιπ από
Βοτιπιι:ιε όιοπετιοα ποοπ πιοπι πιοεοπιοαοεπ από απο όιεεεαι
θι·απόο ιπιπ νοι·τια.ειεπόοι·ιιιοιι νει·ππιεοεπ οοπιιιιι θεπεπει·εε
ιιποι· όεπ Επι πα πει·ιοπι.εα.

1) ι οο α ε οι ο π.
'Για π πιτ ι'ι·π.ε;ι,απ ιιπ πινειιοπ π'ο11 νοπ Πιπποιεε πιοπι
όοοπ Ζοιειιεπ νοπ Βι·ι,ε·ιιτ'αειιοι· Κι·ο.πιιιιοιι: νοι·ιιε.πόοπ πο·
ννεειοι·ιειπό.
Ι. πι: ιιποπ ο ιν ιππ: Βοι όοι· ειππιιι1ια;ειι11πιιοι·ιιαο1ιαππ·_ιο·
‹1επι'οιιοπιοπτ. Βοιπε 8ιιαι· νοπ 1Βιιινειιιεποπο πιοιι ιπι 11ι·ιπ
παοιιινοιαεπ,όο.8·οποπι·ειοπ1ιοπΖπειιοι·.

8οοι·ει8.ι·:πο.ο1ιοοιιεινιιπ.
Ια πινει παι1ειπππόει·ι”ο1πεπιιοπ8ιτπαπποπ πιο 2. από 18. Πο
οειππει· πππ Οι. '1'ι·απα τι οιπ Βοι'ει·πι απο» Βιιιόιεπ ποπιιε
ιιοιι όοι· «απόοπιιαα.1οπ Ροιη.ιοα·επεπεοι·οαε», πα
ννειοποιιιιπιπ οιπ οοεπιετιεοιιει·Γοι1 απο εοιπει· Ρι·αιιια Απιειιε
εοποιεπ πεπιεε.- ννιι πεποπ1·παιιοπ απο ποπιιο·1ιεππιει·πειόοπ
νοι·ι.ι·π,πε1εόιι;ιιοπ επι' )νιοόει.ι.ιαπε οιπποιποι· θιοειοπιαριιποιο,
όπ όει· νοι·ιι·απ·επόε εειπε Αιπειτ. όιο οιειι οπι' ειπε ειαιιιιτι
ποπε 8ε.ιπιπ1αιι,ε;νοπ ιιπει· 100 οιπιιοπιππιποπ πιιιπ", όιο πιει·
από ιιπ πει·ατι·επιια όει· Ι.ιιει·ιι.ιιαι· ιιιι·ε νοι·πι1"οπιιιοιιαπε· πε
ι'απόεπ ποποπ, από οπι' ειπε ότιιιιιιιιιι νοπ σα..1000 Ροαοι·επε
ει·ιιι·απιιαπε·επ ειιιιπτ, ια αιαι'αεεεπόει·)νειοε πα νοι·ϋι1'εαιιιοποπ
πεεπειεπιιετ.

Βιιπαιιε;· ιιιπ 2.Βοοοπιπει· 1898.
Τα εειπειπ ει·αιτειι11οιιι·ιια;ο1ιπιιιιι'τοΒοόπει· πα όιο ιι·ιωπ-
:μπε όοα νοπ ιπιπ πεοπποπτετεπ 1ζι·πιιιιπειιαία11εο,ιιοννιε όοε
ποει·οι'ι'επόοπΒοοιιοπορι·οτοοοιιοεπιιιιιιοιιοι. όιο θεαοπιοπ το
όει· Γοι·εοπαππ· ιιποι· όιο απόοπιιαπιε Γεττα·εννεπεποοι·οοε.ιιπει·
ιινε1οποννιι· ιπ 12ο ιι ι τπ α ο ιι ι ' ο οπτιιο1.Αππτοιιιιε (1844)πινω·
οοιιοπ ιοιεε Απόειιτιιπε·επ νοτιιπόεπ. όιο ειπεπ νοπ Βο.1πει·
ι>ι·ετιιπ .Ταιιιε 1882 επιόεοιιι: α·οι·όεπ πι. από ιιιιιποεοπόει·ειπ
_ιιιππετει·πεπ όιο Απιπιοι·ιωπιπιιειι: όει· Ροι·πειιει· πιο ειπε «πο1
τοπο>από ια ιιιι·ει· Αοτιοιο,πιε «ι·ιι.ιιιεο1ιιοιιο»Βι·ιιι·πα1ιππα·όεε
πιεαοοιιεπ ια ει·ιιππτειιιΜποιιπο οπι” πεπ α;ειοπιιτ πππ. ιιιπ πο
αιειιι· πιο πιο πιει παοαππιιιειοε από παπι· ιπειετ ια ιιιιι·πεετει·
από πιιιπ Τοόο πιιιπ.
Ποπ 8οιιννει·ριιιιοι ιιοιποι· Ααοιιιιιι·απποπ νει·ιοπ·ι:ε ναυτια.
πεπόει· παπιι.επιπ και' όιο 1)πι·1οααπα·ποιπεει θταιιόριιποιοο ιπ
ΒοΒι·οιι”όει· Αειιο1οα;ιε. Βεπιιαιιοπ όοι· 1ετπτει·οπποπ ει· πει·
νοι, όιιαιιιειπεςοιιοποπνοπ ειππο1ποπο.αόοιεπ '111ιεοι·ιεπ.όιο ιιειαε
ννειιοι·ονει·πι·ειταπιι εει'απόοπ, νοι· Αι1οιιι πινει, όιο 'Ι'πεοι·ιε
όεε οιιοιιαιεοπεπαπό όιο όεο πιιιιι·οροι·πειιιιι·οπΠι·επι·απο·οαπια
πεποπννιι.ι·ιις ε·ε8·επιιπει·ετεπεα; 1οτπτειε πιιπ1ε αει·ιιόο ποιοι·
όοπ πεποπιιοι·ιιπει·νοι·ι·απ·επόεπαπό νει·όιεποινοι1επ Ροι·εοπει·π
από παο _ιιιπποιει·Χοπ: ποπιι·ειοιιονοι·τι·ετοι·.Βοόαει· πειιιιππτε
ειι‹ιιιπιο ιιιιο;ιεαρι·οοπεπει·Αππιι.πε·ει· όει· επειιιιεοποπ '1'ποοι·ιε.
πε.οιι ινοιοιιοι·όιο απόοιπιπο.ιε Γειι:ειοιι·οπεπεοι·οοε ιιει·ν·οιχε·ει·ιι·
ιππ ινιιι·όε όιιι·οπ ό” 8ιοεπαιπ όαει ιετταρπιτοπι1εΕππι·ια όειι
Ραπει·οοιι. ινο1οποε.εει εει όαι·οπ ι”ι·ειοπΑπόαεια. εει επ όαι·οπ
Πιιιααιοπ. ιπ όιο Βιιαοπιιιιιι1ε από Μπιτ ιπ Οοπτο.οταιιτ όειιι
π'οτιο·ενι·επε(Με 1οι;πτει·επε·ε1αππο.Ρόι·ι”ιιπι·ιοπαι· ΒοΕι·ιιπόαπιι·
ειπε ε,·ιιππεΒοιπε εειαει· Αποιοιιτ πεειι πεινειοειι‹1ει· 11ιοιαοπτε
απ. όιο οιειι ιποι1ιι επι' όιο οπιποιοα·ιαοιιεΑποτοπιιο. ι:πειιιι επι'
νοπ όεπ νει·πεπιεόοποιεπ Αιιιοι·οπ πιο ιπ όιο ποαεειο Ζοιτ ιπιπ
ροοιιινοια παπα επε·οοιοιιιο Τιιιει·εκαει·ιιιιεπτε, τιιειιε οπό1ιοπ
επι' ιιιιπιεοπε 1Βι·ι'ειιιι·ιιααοπατιιιπεατ ιι
ι οιιιπειπε πειποι· Οο
παιια:ιιιεπιποιαιπεπε ποια όιιι·ι'ιεπ 1Σιιρει·ιπιεπιεπ ια ιιοπιιπε
νινο βιοιεππεατε11τννει·όεπ. Πιο ιααιιιιω 'Γιιοοι·ιο ιιιπ,ι.=ιοι.ι·ειι
ετιιτπεπιοπ παι· πιο( ειπε πνοοιιιοιιαοπο (ιιι·απόιπι.ιε' οππο όποια
επ πιο1ιει·α,·ε1απεεπ.τποιεπειιιιοιι προοιιιοοιιοπιποπεπο 1όιιιι·ο
οιο·ππιοαιοπ ειιαιιιιόιπ πα ιιιιιο1ιεπ. Ζινοιι“ο11οεειπό πει όεπ
8εειιοπεπ όει· ιιπ Γειτε·οινοποποοιοοε νει·ειτοι·πεπεπ πιιαιια·,
όοοπ ιιοιποαιιιιεειιπιιειαεπιπε1οαΒποιει·ιοπ ιπι Ρπποι·επε οόει· ια
όει· Βιι.αοιιιιιιιιιοαποιιπει·νιεειεπ ινοι·όοπ, όοοπ ιιιπό όιεεειποπ
ποππ Απειοιιπ όοε νοι·ιι·π.εοπόεα πιο παι· ιιοειιπόιι.ι·εΕιαοποι
παιιποπ ε.ππιιοειιοπ. Πιο 1<"ι·ο,ο,οόει· Αοτιοιοαιο ει·ιιοποιατνοπ
ιιιπ ιιο ειιιιιεει·ει 11ιιιεπιι,πποιιπιο ιο πποιιόοπι όιο επόοιιιιαπιε
Γειτο·εινεπεπεοι·οοεπιο ρι·ιιππ.ι·ο,όιο Ραπει·εε.εει·πι·ππιιπιια·απ»
α·ε,·.τεππιο ιιεοιιπόιι.ι·εΚι·ππιειιοιιεει·εοποιπαπο από πω νοι·επ
πιι€εεε1ιοιιννοι·όεππι. από όιο ιιπει·πιια νοι·πι·ειιει.ε Απαιιοιιτ
όεε ιπιιιι·οροι·πειιιιι·επΠι·ερι·απεεε όοπ Απιαεε πα ποεπε·ι·πόιι;οι·
νει·ννιιι·απε ιπ όεπ Αποοππιιππο:οπ ποπιιεόιιιιι όοει εππποπ
Κι·οπιιπειιεπιιόοε ,ε:οποιεππω. 8ειποι· 1ιιιειπιιππιποππ παπα
όιο α.πόοιαιιιο.ιοΓετιπεννεπεπεοι·οοε απιει· πρι: 1ιοιποα 11πιαΜια·
όοπ πιο ποιιιιιπο ιόιοριιτπιποποΚι·πιιιιιιοιιι, ιιοαόοι·π πειπ παι·

π ι ο ε ι π Η ν ια π τ ο ια . πιο ειπε Τιιοι1ει·οοπειπαπε·νοι·παιιόεπει·
Ραπει·οα.επι1εοτιοπεπ,όιο ια ιιαπεπιι 1ιοιπεπι όει· νοπ ιπιπ πε
παιπαιε1ιεπ1001ι'ιι.11επνοι·ιπιοατννοι·όεπ ιιιπό, απε·οοεπεπινει·όοπ.

(Β'οι·ι:εοιπαπεΜπι).



1Ιοι·πι1εο1ιιοε.

Τ- οπο. εοιοι·. Πι·. 81£11Ϊ088ιι ννεπι οι ιιιι1ε.εε11ο1ιεοιιιοε
40πι.1ι1·ι,ε·οοΑι·οι.ιιι1ιι1οιιιιιενοιι οει· 111ο ε.Ηο π ο ι· Π ο ι ν ει· -ε ι ιοι, ιιο ποΙοοει· ει· 1ιε1ιοοιιιο1ιο1ινιο1ο .ΪοΙιι·ο Ρι·οΐοεοοι· πω·
Ο1ιιι·ιιι·ο1ο πιιι·, ποιο Β1ιτοπιο1τι;11οι1ο ρ;οινο1ιΙτ
ποι·ι1οο.- Πει· Α1:ιτ1ιο11ιιιιι:εα1ιοΓι1οι· (11ιει·-Μ111ιοι·-Μεά1ε1ιιπ1νει·πο1
τιιιοο·.πιι·1ι1.8ιιι.οιει·ειι1ιΠι·. Ηειοο, πο: :ποι θε1ι11ΐοο
ι1οεΟ1ιοΕε ι1οι·οοοιιοοιοονοι·πο1τοοο; οι·οοιιοι
ποι·‹1οο.- Ποτ 1περεοιοι· άεε Πο1'ιοοι11ο1πο1ποεοοε.1ιο11ιο1ιιι·ιιι·εΠι·.Ψο11επιιιιονν, Με πιο' 2 111οοε.τειοε 1οοοι·ο άεε Βοιι:1ιοε π πο Με ΑπεΙοοπ 1ιοιιι·1ιιπ1ιτιι·οι·ι1οο.
-Ποι· Μοάιο1οο11περεο1:οι·οεε Τι·ιιιιιε1ιοριεε1ι1ετε,«οπο.
8ιο.ιιτει·οι1ιΠι·. Οοι·1ιοτοο1ιοπε1ει,1ετ ποι' εοΜ θο
επο1ι νοι·ιι.1ιει:1ι1οποτποπ1οο, ποιοι· ιο,·Ιειο1ι2ο1τιποι·
Βείϋττ1ει·ιιος 2οιιιθο1ιε1ιιιι·οτ.1ι.- Πει· 1ι11οιεο1ιεΡι·οιεεεοι· οεε Πιο.οποιν·111111ιο.ι·1ιοειιιιο1ε1ο
νγοι·εο1ιοιι.Πι·. Η. Κοειοπιοι. πο οιπο ε.ιιεεονοι·ι1εοι.1ιο1ιοπ Ρι·οίεεεοι· οει· Αιιι.:οιι1ιο111ιιιοοο πο πει·1νοι·εο1ιοιιοι· Ποινει·ε1Μι.τ ει·οοπ ιιο νι·οι·ι1επ, πιιτΒεΙοεειιο,<;ιο Μπεν 1ι1ε1ιει·1εοπ81ε11ιιιιςο.οι11_ιοει1οιι·-Ηοεο1το1.:- Πει βο1ι111'εποεΜεάιο1οιι11οεοοοιοι·ει1οε τ.ιιι·1ιεειοοεο1ιοπ
Μι1ιιοιιο1ιοοιι·1ιε,πιι·1‹1.8τοπτετιιι1ιΠι·. Ο 1ιο 1οπ, Μ: Ο ο το ειιι·οτ πω: 2. τπι·1ιοετοοεο1ιοο Αι·ιποοοοι·ρε εοποπ1εο.

-Ζοπι Ο1ιοι·οι·οι άεε 17711οιιεο1ιοο 11111τιιι·
π.. ε ιι ι τιι.1ε κι οει· 1ιιε1ιοι·ιιιοΒι·ιο·οοε:ιι·21:πει· 3. 8ο1ιοικοο
91181199.0188181°81911Ι»ο 11Η π ο ε· ο ιι . ει·οοοπτ ποπ1οπ.
έ Πει· Ρι·ινοπ1οεοπτ πει· Ποε1αιιιοι·11ιιιιιοι·ε1το1:Πι·. Ο π 1ο ·πιτεο1ι πο: πιο επεεοιοι·πειιτ1ιο1ιοοΡνο('εεεοι· πιο· ιιιοΜοιοιεπ:1ιοιι01ιειο1ο πο ποι· Ο1ιοτ1ιοποι:1ιεοΠπ1νει·ε11:1ιι:ει·ποποιννοι·ι1ειι.- Βο1'ϋ ι·τ1οι·ι: Ποπ·Απε πιο οει· Ηοι'-Μπι·επι11-"οι·ιι·ο.1
“ΜΒ ΒΡ- Α1. θεεο1ιπεο‹1 -- :πιο π1ι·1‹1ἰι:1ιεοτο ο τε ι·ο τ1ι, ποιοι· νοι·ο1ιεο1ιιοπιιιιεςπιιτ.Πιιιΐοι·ιιι οπΓ οιποοεε 1Βι·επο1ιοπ.-
νει·ετοι·1ιοο: 11Πει· 1'νι11ιει·οΟ1ιοι·πι·οι ι1οε111οε1‹οιι

εε1ιοο 11οι1ιεο.ι·οο-Ιο('οοτει·ιο-Βοε.·ιιοειιτο.π1ι·1:1.8ιιιοτει·οι1ιΠι·.Νι1ιο1ειι Ροι1ο1ιοποπ. Το Μπι 1οι:2ιεπ .Πι1ιι·οο ΐιιιιο·1ι·το
1::.ο1ε Αι·ο1:·οο Ρο1ιι·ι1ιεοεπι' πει· 1ν11ιτιι·οοι·8ειτο. - 21 1ο
1ιιοπ οει· πιο.·Ξει·εΑι·οι :Με 108. 111ι·οοι·οοεο1ιοιι1π1`ποτει·ἰο
Πεειοιοοιε Αοιοο ῖ1(οἰπο-Οι·ιιοε1‹ἰ ιοι 88.1.οποπε
.πι1ιι·ε. Πιο οι·οι1ιο1ιεΡι·ο.ιι1εποιο ει· εοΜ 1887 οπο. - 3) Ιιι
Ο1ιοι·εεοπποποπ ποι· Ποεοι·νο ετο1ιοοόο Μοτ1ιο1πο11ιι=οπιιοάεε
111ι1ιιο.ι·-Μοόιειπο1ι·οεεοι·ιε1

1
1
ο εε ε 11Μο 1
ι
ε 1 ε ι· ιπι Α1τοι· νοπ88

.Ϊο1ιι·οο.'- 41 Το ΒπΜι.οοετ οει· Ρι·οΐοεεοι· οει· Αποιοιπω
οπο άοι·οο1τιο·ο1Ξεοιοι·οει· ι1οι·τιο·ειιΠιιινοι·ε1τ111.,Πι·. ν1οτο ι·Μιο1ιο11ιοπιοε ιιο 55. Πο1σεοιπιι1ιι·ο.ντο· εε1οοι· Επικο
ιιοοο· πππι Ρι·οΐοεεοι· ιιι Βιιι1ορεει πιιι· Μ. Αεειετοοτ Ρι·οτεεεοι·
ν7ο1.ι1ενοι·'ε οπο Ρι·1νιιιι1οει-οι 1ο 8ττοεε1ιιιι·ο·.- 13) Ιιι
Ποιοοιε· οει· Ρι·ιι·οτ‹1οοοοτΜι· Με.εεει.ι:εοοπο Πεε1ιοιιοτ1ιοι·εριοΜ- ΜΜ υ01ειτο π

ο πο. Πο1ιοπειο1ιι·οι1ιιι·ο1ι8ε11ιετιιιοι·ι1οι
Ρο1.·:οειπεε Νοι·νεοΙοιοοιιε. Ποι· Ηιοο·οεο1ι1οι1εοοποι· ιιιιο1ιΕοιιοι· που ο1τοπ 8 ο 1

ι
ι· ο ο ο ι· - 8 ε1ι1111ιποπ 'εε1ιεο Αοειο1τοι 0ι·ι.1ιοποι.οιοππά Ηο11ονιιιοπετ11ιποπ Μ; νιοΙ1'εο1ι11ιει·οι·ιεο1ι

ι1ιειιιι.ι·εοινεεοιι.

.-· 11ο οει· π11_15.1ιιο11ο1ιπιο πει· ιο111$11.ι·-ιοεάιο1ο1εο1ιοπ:Μπάοιπιε Γιο: Με Ποιοιιεε·,ει1ιονοιι Ηειπά1ιοπ1ιοι·ππιο Πειιΐοι.πεπ πιιι·
Ϊετι-ΙιειΙπιιε εε1ε.οοειιτ1οο8πιοιοο νοιι 1400 ΠΜ. ροι·ι1οιριι·οηιο Μοεοιιι .1ει1ιι·οΜο -Ρι·οΓοεοοι·οπννιοοει·οε1 ονν - οι Με
Απει.>,·ο1ιοειπεε ρι·νι1ιτιεε1ιοοΟιιι·ειιε ποι· τιο11ιο1οε1εο1ιειιΗἱειο
10819; Π ο ιι 1

1
ο π ε 1ι1 - Επι· Το1ιο11επεπ ρι·ο1‹ιἰεο1ιεπΠο1ιιιιιι2οιι ιο ποι· ρ1ινειο1οο·1εο1ιεοΟ1ιοιιι1ε.ππά Κ ο ε ε ο ι·ο τ ο π -πο· Με Ηοι·οιιεπο.1ιοο1ιιοεΠο1ιι·1ιπο1ιεοει· Τοκ1εο1οπ1ε.-

Ρι·οΓεεεοι·Πι·. 116ο1τοεο 1ο 1ν11ι·21ιπι·εοι οιι Με Μπο(πιοπο: Ποινοι·ειτοτ2ιιοι Νειο1ιί'ο1.οει·άεε Μ1το11ε1ινει·ειοι·1ιοοοιι
Ρι·οΓεεεοι·εν. 11οοι πιο1 1ιοι·ιιι°οονι·οι·ι1οιιιιπά ποι: άεπ Βοι πο
οοιιοιιιιιιοο.- Ζπιιι Π1τεετοι· ποι· οιετ11ο1ιι1εο1ιειι ΚΙ1ο11ι
ππι1Ρι·ο1'οεεοι· ι1οι·1οπει·οο Μοι11οιπ πο ποι·Πο ι ν ει·ειτοι: Βιι.ιιε1 Μ: :ι.ο 8το11οάεε νει·ειοι·1ιοοεο Γιο
188801°ε[οι πιο ι

· οι ιι ο ιι Μο· Πιι·οοιοι· οει· Ρο111‹11πἰ1‹,Ρι·οί'. οπο.
Πι·..Ε' ι·ιοι1 ι·ιο1ι 11Ιϋ11οι· οιι Μπι·1ιιιηο· 1ιοι·ιι1`εοποιποο.Απι οει· 1νο1ι1ποποπ οοο1ι Μο Ρι·οΐεεεοι·οο Ε"Ιε1 ποι· (Πειάο11ιει·ι;)ππά Η 1 ο 1

:
ο π ο οι (8τι·ειεε1ιπι·ι;).-

Ποιο 8:1ιο1τοτει·ει1ιΠι·.0ει·1 Ί'1ι1οιοιει οει· Ρι·οϊοε
εοι·πιτε1 νοι·1ιο1ιοο ννοι·ι1οο. ΤΙι1οοι 1ιοτειο1ιο·τοεεο
νοι·ι1ιοιιειο οιιιοοο111ο1ιππι' άεπι θε1ι1ετο πει· Πο11ι111ιο111ιποάο
Μιι·ε1ι εειο ‹Ηο.ο‹11›ιιο1ιτων Ποιο11οι·1ιι·οο1ιποε·οο»,πε1ο1ιοε
οιοοιι Τ1ιοι1οει· «Ποοτεο1ιοο01ιιι·πι·ι;ιο»ΜΜΜ: ιιπά :ο1ι1ι·ειο1ιο
νοι·ο11'οοι.Ιιο1ιποοοππω' Μοεοιιι θε1ι1ετεενννοι·1ιοο. Πι· Μ. απο
ΒΘΡ'.ι·ι1οτ1οι·ποι· «Ποοπτεεε1ιι·1Γιπο ΠοΐιιΙΓοοι1Κποάο›.-
Πιο1Βι·ϋΠ'πιιοι: τ1οεποιοι· ο οπι Ρι·οιοοιοι·οιοεε Ρι·ιοοειι Α 1οιιποοοτ νοπ ΟΙοοιι1ιιιι·π ετο

1ιοοι1εο Π. ει11ι·πεε1εο1ιοο Οάοο το1οΒεπ-0οο·
ει·οοεοε οιπο 1ι1οι·πιο 10. .Τοπ ιιι θοι;οιιπιιι·ι εεἰπεε 1ιο1ιεο
Ρι·οτεοτιιι·εππά οΜι1ι·ο1ο1ιοι·Οποτε Με". Ζοπι Ρι·πειι1ειιιοπ
οεε 0οπει·οεεεε πιιι·άο πει· Ρι·οοιι1οιιι:άεε θι·ιςοοιειιτιεοεοοιιιιιεε
Πι·. Πιιο1ιει·ς (8ι. Ροτοι·οοιιι·ο·),οιπο ν1οορι·έιειάεοιεο πει·
Ζο1ιοο.ι·οι.Α. 8. Β_ἱο1ι1‹ο π (Ο1ιει·εεοοιππά οιι 8οοι·οι.οι·οοΜε
Ποι·ι·εο ν. Ποο1ιι·οάοιι ποπ Κ. Ν. Ποιι·ι·ειιι_ιεπ εο
π·111ι1ι.Απ ‹1οιιιΟοοει·οεε ιιε1ιιιιοιι ποιοι Ζπ·ο1 Ροο1ιοοοοεεειι
οπο Πεπτεο1ι1ο.οπ,Με Ηοι·ι·οιι ιι ο 11 ο ι· (Βει11ιι) ιιπά Η ο ι· ο ε τ

(Βι·ειποο1'Γ1ιοἱ1. Μο άεπι Οοιιει·εεε οι οιπο Αιιεειο11ιιοε·νοπ
1ιιε1:ι·ιιιπεπιεπππά Πιοοε111εοοει· Ζο1ιο1ιο111ιιιοάονοι·1ιποάοο.
-· Πι·. Βι·ιεεοιιι1 πιτ :ππι Ρι·οιεεεοι· ποι· θε
ιιε1ιιο1ιτο πετ Μεο1οιιι ποπ Ο1ι1ι·ιιι·ε·1ο πιο οει·
Ροι·ιεει· οιοι11ειιι1εο1ιεπ Ρο.οιι1το.τ οι·οιιιιοιι ννοι·ι1οιι.- 1ο Οοεεε1 1ει. οἰο Αοι·οτειι.ιιεεω.οτ1 :ιπει:.·ο

π ι· ο ο 1
ι
ο π. Πιο Α π .ο ο ο ο ι· ο ο ε οει·άοι·τιο·ειιοΙ1;ς·οπιειοειιΟυτε

1ιτοο1‹επι·οεεο1ιιι1ιοιιΗει·ο1ιεοτ2οοςπει· π·εεοπ Ηοοοι·ο.ι·επι2εΜε
πεἱιοι·ο Βο1ιοιιι11ιιπεπω· Κι·ιιιιποπ ο.1ιεεΙο1ιοι ποπ Με π1ιι·ιε;οο
Αει·ιτο ποποπ επτ1ι11ιοοιιοιιεεεο1ι1οεεεο.- Ζπιπ 1ιιι:οι·πειτιοοιι1εο ενο5ι1ιο1οο·1εο1ιοο
Οοπε.ι·οοε. πο1ε1ιει·οι Μοεοιο Ξε1ιι·ε νοιο 8.--12. Αιιιιιιετπ. 8ι. ιιι Α οι ετει·(1 ποι ι:πι:εο πιι·ι1. οι εο1ιεοε πει· ·ιιιι1ιιιι.ι·
πιει1ιο1π1εο1ιοπΑειιι1ειιιιοΡι·οΓ. Πι·. 1ιο1ιει1 επ ο1ιόε1ε.ειι·ι:-ποι·θεο. Πιο Βοι1ιο111επιιο·τ1οιιτεο1ιοι·θνιιο1ιο109.ΘΠΜ! 11198919
0οιιαι·εεε1ειει·οει11ο1ι ιιι Ε'ι·ιιπο εεειο11ι.. πιιο1ιάι·ιιιπιο Οο
ει·1ι11ΐιε1111ιι·οι·Μεε θι·ε·ποιεπιιοπεποπιιιο8 Ρι'01- ΗΜ( 10 1

'

Τι·ε ιι ο (Απιειοι·Μιιιιι ι:επιι1ι1τινοι·άειιπι. ν1(0,πειιοι” 011911·
ποποπ: ι1οιιτεο1ιΓειοι11π·1ιεοΒοετι·ο1ιιιιιαοο Μεεοε Ηει·ι·ο ποιπ11ιο11ε1ιΡιοι'. Πι·. δ

. νοιι νοπ οει· Πιι1νοι·ειτοτΠογι1επ ιζι·ιι1ιει·1ο Βει·11ιιιεε1ποιι Αιιετι·ιτι Με άεπι Ποιοιι.ο οποο2ε11Ξϊ
Ζιιο·1ειο1ιπο: ειπε ει·ϋεεοι·ε ΑιιΖε.1ι1νοπ ι1οιιιεε1ιειι0νο111ιο1ο,ε;ειι81411879,απ( άεπ Βοειιο1ιάεε θοπει·εεεοε οιι νοι·οιο1ι1:επ.- Πιο ι1οιιτειο1ιοε Βοοι·ει1ιο1ιπιειοπι 8. (20.1.1π11πιο

ο οι· 8τοπτ 111οιοο1 1ο θεεοιιινιιι·ι άεε ρι·ειιεε1εο1ιεπΟιιΙτιιε
ιπιιι1ε1ετεΠι·. Β ο ο ει ο. 2ο1ι1ι·ειι·1ιοι·Αει·οιε ππά οεε νει·τι·ετοι·ε
άεε ι·πεε1εο1ιεπΜοά1ο1οπ1όεοπτ·ιοιοεοτεΡι·οι'. Πι·. Ο Ρο τοι·

ε επ Με Μ. Ρετει·ε1ιπι·ο· 1'ειοι·11ο1ιε1πε·επ·ο11ιιποτάειι. Πειε
Ηειιιι οι «πιο ιι1ι.<ι;ε1οποονοπ οει· 8ιοΜ οι·ι·ιο1ιτετππά νοιι
πω· Αιιειιεονι·ε1τι1ιιι·ο1ιε1ποπ 1ιο1ιοιιΖιιπιι ο1ιο·εεε1ιπιιιοο. νοπ
πεπ 11 1ζι·ιιπ1ιοπ.πο1‹·1ιοΜε Ι·1ειιιι 1ιοτοιτε1ιο1ιοι·1ιει·ι2°τ.ειπά10 Απε οει· Ποινοι·ειιοιεπ1ιο11κοιι 11ι·οε1οιιπιιι·1 οιο 17_πι1ιι·ιεςεε

Μιιι1έ:1ιι·ιι
Με άεπι 111οιοο1οι·Κι·ε1ε1οοτιιοτΙιι1οι·ι1ι1ο111ιοι·ο·ει'π1ιτι

ποτ επ.- 1ο 8ειοτιοι.το εο11ιοι οειο1ιειοπ .Μοτο οιο οιει11οι
ο1εο1ιει· Οοπο:ι·οεε ι1εε1ε.ιε1πιεο1ιειι Απιει·11ιε.
ποιοι· ι1εοιΡτοιοοιοι·ιιι.ο οοι·ε1ιι1οοιεε1ιοοΒεεἱοι·ιιιιε ειο1τοπι1εο.
Ζπ ι1εοιεο11ιοιιειπά Με Βοο1οι·οοε·εο, ιιιοι11ειιι1εο1ιεοΕ'οοιι1ι11·
τοο οπο Αει·πιονοι·ειοο νοιι εοΜ Μιτιο1οιιιοι·11ιο(ιιιι:1.Μει:1οο)
ιιπά 811Μιπιοι·11ιοοιπιι·ε1ιν1επινοι·ι·1οο,πο1ο1ιε Β1ο1οι1ιιος ει11ε
Βεο·1ει·ιιοςεπ ιιπά νιε1ε Πο1νοι·ειιιιιοπ οπο1ι 1ιει·ο1ιεποι:εοοιιι
πιοιι 1ιο1ιειι. (Α11,<;.ιιιοι1.Ο.-Ζιο·.1-- Πιο 8ι.οτ1τνει·πο1τιιιιο·νοπ 8τ. Ροιοι·ε1ιιιι·ι; ποι. ιπι Μοτο
1898Μι· Με ε1:11.‹1ιἱεε1ιε Ποειιιιιο1- πππ 8ειιιιι.ε1τε
π ο εεο 8068919 ΕΙΝ. 78 Κου. νετοιιε;:ο1ιι. ποιο ιιοποι'81ιι·οιο
ν1ι·ι·ιε1οει· θεεε.ιοιιιιοιιεο·οοεο ειιιειιιει.ε1ιι.πιο άπε 1ιιιι1“οιιοο
.1:ι1ιι·ειπά Μο Απεε·ιι1ιοο Επι· ο1ιι€οΖινεο1ιε επί 2,ιιιιοριιο 1161.
νοι·ε.οεο1ι1ειει;ινοτι1εο.- Πιο Ρεετεο1ι1ειοιε ιο Ιοι11οιι πι; 1ο ετει.οι·Δο
πο1ιοιε1ιεει·1Πεο.Μισο πιτ ιο οπο1ιειοι·Ζοιι πο1ι1 π·ιετ1ει·οιπο
Ζιιιιιι1ιπιο6οτεο11ιοιιοιι 1ιοΐοι·ο1ιτοπ,πε Με Βεννο1ιοει·ιο Γο1ε.·ο
άεε Β1οιιι·Με ι1οι·Βοεεοροι·ιοι1ο ιι

ι Νικ ννο1ιπειτοε1ιο1οι11ε1ιι·οο.
Αιιε 0ο1οιιι.το ιιπά Πι 1ι1άεπ πει·ι1ειι 1ιε1οοΡεει1'ϋ.11επιο·
τοι· ε·εοιο1ι1οι.1ο 198·νριοιι οι·1ιι·ειπ1ιιι·ιινοπι 11.--17. .Τοπ

5 ππά ετοι·1ιοο δ Ροι·εοοεο. 1ο Ηοο επ ο π ο· 1‹πιοοπ νοοι
9.--15. .1ιι1104 Νεοει·1ιι·οοπιιοεεο πππ 05 'Ι'οι1οειο1Ιε πο (Ιου
Ρεει: νοι·. - ΑΜ Α1101'(1Π1.11ι1.ξάεε Ρι·ϋ.ειάειιτοποει· Α11ει·1ιϋο1ιετ
οιιιε,·οεοτειιοοΟοοιπι1εειοοπιο· Ε1ι·ι.ει·ε11ιιπένοπ ΜΜΜ ειι,·ε1οΒοποπ
11ιιιεοο1οοριιοι:ω Ροει οι επιιιιοι1ιο1ιοοΡοετιιιετιιπιιοοεπ Μο
Ποειο1'οοιιοο1οπει·Οοι·ι·οεροπι1οοοεο ν0τεε
εο1ιι·ιο1ιειι. ‹11ειιιιε ροετνοι·ι15ο1ιτιιι;επ Οτι:οπ

Κ ο οι πιο τι. 8ο1ο1ιε θοι·ι·εεροιιι1οπ2ειιεο11οπ ι1οιιπ πιιτ άεπι

1
*
ο ι· ιο ε ι· 1
‹ « ο ο οι π Η ο 1 ι· ο ι νοι·οο1ιοοποι·ι1ειι.

Β 1
”.

- Πιοθεεει.οιιοτοο1ι1 ι1οι·Κι·ει.ο1ιοο ιο άεπ Οιν11
1ιοιιο1το1οι·π 8ο. Ροτοι·ε1ιιιι·,ι.τε 1ιοιι·πε πιο 3..1ιι1ι

ο
. .Ι 7309 (178ποπ. Με ιιι ‹1
.

νοι·π.), πειι·ιιιιιιον'484'Ι'νο1ιιιε -
(178 νι·οο.),615 8νο1ιι11ε-- (38 πειι.), 62 8ο1ιειι·1οε1ι- (7 ινεο.1,
89 Π1ρ1ιι:1ιοι·1ο-- (0 πω.), 112 Μοεοι·π - (21 πω.) πο‹1 80
Ροο1ιοο11ι·οοπο- (2 ποπ. ε1ε1ο οει· νοι·π.).
Απο 10. .Τ π11 ο

.

3. 1ιοτι·ιι;;Μο Ζιι1ι1οει·Κι·ιιι11ιοιι74 00 (91οιο1ιι·.
Με 1ο ποι· νοι·ποο1ιε.).οοι·οοιοι· 510 Τγιι1ιπε - (29 ιοο1ιι·).598
8γο1ι111ε- (22πεπ.), 09 8ο1ιοι·1πο1ι- (7 ιιιο1ιι·),118 Πιρο
ι.1ιει·1ο- (24οιο1ιι·),82 111οεοι·ο- (30ποπ.) οπο 28 Ροο1ιοο1αι·οο1ιε

(2 ινεο.) Με 1ο οει· νοι·ιν.
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. Εἱτι εἱεεΠτεἱοΙωε πηειτιἔειπΙιεΙτἰἔεε
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Νειιε ΡοΙΒε .ΙιιΪιτε.

ιιιιιιιιιιιιοπι ΜΒΒΕΝΜΒΙΡΤ
ειιιετ άει· Βεάιι.οι.ιοιι νοιι

Μπιτ'. Πτ. Κατ! Πειιιο.
.Ιιιτιενιι (Βοτιιιιι:ι.

Πτ. Ιοιιειιιιιεε Κτειιιιιιιει!ε.
Μιςιι.

Πτ. Βιιιιιιιτ Μιιιεισιι.
ει. Ρετετεϊιιιτε·.

[Πε «Μ. ΡεπετειιιιτέετΜεάιειιιιεεΙιε ννοι·.τιειιεεΙιτιι“ωετιιετιειιιηεάειι

δ ο τ
ι
ιι ε τ
ι
ε τιε. - ΠοτΑΒοιιιιειιιει·ιωΡτειειετιιι Βιι,"1ε.ιιά Β Πτι!.ΠιτΜε

“τη 4 ΚΜ. τω·Με τιεΙΙιε.ΙεΙιτ πω. Ροετιι:ιετ.εΙΙιιιιε;ιιι άειι "Μακη

2°Δ'ιιοιιιιειιιειιτε-ΔτιίττΞςε εοιιτιο ε11ε Ξτιεετε.τε "Έ
ΜΜΜ πιω ειιεεειιΙιεεεΙιε!ιιιιιΜε ΒιιοιιιιιιιιὰΙιιιιἔνοιι Ε.:ι.Μ.0Βε:·ιτι
88.Ρετοτειιιιτ8,Νεννειτγ-Ρτοερεει:.ΜΜ. ιιι τιοΙιτειι.-ιιτ ε

,

τη” τη” @οΕΠΠ.στι;ι20 ΜατιαιιΜιτΙιεΙι, 10ΠιιτΕ ΙιεΙΙιι8ΙιτΙιεΕι.Πει·1ιιρετή·,1οιιηπει.εοιινιεεΠε ειιΓτΙἰεΚετΙιιοΜοιιΙιε:ϋ8ΙιεΙιειι ΜΜΙιειΙιιιι€ειι ειιιετ.ιιιιειιιιιι
ΠιτΜε 3 πω! εεεριιιτειιεΖειΙε ιιι Ρει:Η:κι 18Κορ. ειιιετ35 ΡΙ'ετιιι.--Ι)ειι άειι εεει·.!ιΕΝείϋΙιτειι4ειι ΚεάιιετοιιτΠτ.Βιι.ό.01ίΨειιιοιιιιι $ι.Ρ‹-ι
Αιιι.οτειιτνετάειι25ΒερετΔΜΜΒ8ειΙιτει·ΟτιςιιιεΙιτϋικεΙ 2Ι180881ΜΗ.-τετειιιιτΕΙΡετετε!ιιιτΒετδειτε,Ρετοτ-Ρε.ιιΙΙιοεριπΙ ιιι ι·ιειιι.ειι Βρι·εειι
Πειει·ιτειτιιτιιειι Με Μπι Με" νοιι 18 ΚΜ. με Βοςειι Ιιοιιοι·ιι·τ. ετιιιιιάειιΜοτιτε€'ΗΠΩννοετιιιππ!Ρι·ειω8 νοιι Β-3 ΠΜ.

Με Μ. Ρειετειιιιι·ε. (5 Αιι€ιιετ) 24. .Ιιι1ι 1899

1ιιτιει11::Πτ. πιει!. 8
.

ΠιιτετΙιετε·ετ: Βιε ΤιιΒετοιιΙοεεΐτεΒ·ε πι· Ζειτ άεε Οοιιετεεεεε ιιι ΒετΙιτι νοιιι 24.-27. Με 1899.-
Αιιιιιιη; ιι.ιιε ἀειι ΡτοτοΙτοΙΙειι άει· ιτιεάιοιιιιεοΙιειι θεεεΙΙεεΙιείτ :ιι Βοτρε.τ. -- νετιιιιεοΙιτεε. - Αιιιειι.τειι.

Με ΤιιιιετοιιΙοεειτειιε ιιιτ Ζειί σεε 0οιητεεεεε

ιι
ι

Βετιιιι νοιιι 24.-27. Μιιι 1899.
νοιι

Πτ. Με. θ. ΠιιτετΙιετε;ετ.

Βετ Οοτιετεεε 2ιιτΒεΙτϋιιιιιΓιιιιἔ άει· ΤιιΙιετ
οιιΙοεε Με νοΙΚειττειιΜιειτ νετειιτιιιιιεΠε ιιι Βετ
Ητι οιτοιι 2000 Ρετεοιιειι, νοιι όετιειι Βειι·ειι 2ινεἰ ΠτιττεΙ
ιιιοιιτ Ζιιιιι ιιτ2Ηιετιετι Βιιιτιόε Βειι6ττειι, ειτι Βεινειε, Με
ειιοτιιι άεε Ιιιτετεεεε Μ, ινεΙοΙιεε τ1ιεεε ΚτειιΜιειτ Πιτ
σε ιτειι.εει.ειι Κτειεε τω. Ιιιι @πιο νοιι νιετ Τιιεετι
ειιτ.ντετί ειπε Ε'111Ιε νοιι ιιιΙιειΙτετειοΙιειι νοτττειΘειι ειπ
ΚΙετεε Βι1ει νοιι άετ ΤιιιιετοιιΙοεε ιιπά Βείεετιετε ιιι άειι
ΤΙιειΙιιεΙιιιιετιι Με Πειιετ2ειιΒιιιιε, άειεε Με 8οιιιοΙιτειι άετ
θεεει1εοΙιείτ Βειιιειτιεειιι νοτΒεΙιειι ιιιι1εεειι ιπι Κειιιιρίε
εεεειι ὸιεεε θιειεεεΙ τ1ετΜετιετ:ΙιΙιειτ, πιει· ιειιετ ειεΙιειιτε
ΜειιεεΙι πιο Ορίετ Π1ΙΙτ.')
Βιε τιιειιιειιιιετ:ΙιεΟτετιιιιεειι:ιοιι ιιπά Ι.εἰτιιιιἔ ΙιεΓιιιιά εἱοΙι
ιιι άειι Ιιεινιι!ιττειι ΗειιτΙειι εεε επι Με Βε!ιτιπιρίιιιιε άετ
'Ι'ιιΙιετοιιΙοεε εο ΙιοεΙινεττιιετιτειι Ρτοί. ν. Ι.ιθΥάΘΠ; Θε
1ιετιι1εεοτειειτνετ 8τιιΙιεειτει Ετ. Ρετιιιινιτ2, ι1εεεειι
Νιιιιιε Μ!. άοτ ΙΙειΙειειττειιίτε.8ε ιιι ΠειιτεοΜειιά εεε νετ
Βιιιιάειι Μ.

ΑιιεΙιτειτιιιιε ιιετ ΤιιΙιετοιιΙοεε.
Με $τε.1:ιετιιτσετ ΤιιΙιετοιιΙοεε Μ: ιιοοΙι ιιιιειιτειοΙιειιιι,
πιει! ειε ΒτΚτειιΚιιιι€ειι εισιι ιιιειετ τΙετ $τειτιετιΙτ
ειιι:2ιεΙιειι, εο Ιε.ιι€ε ειε ιιιοΙιτ εοΙιινετ εισαι. Με Βτε.τιετιΚ
άοτ 'Ι'οτΙεεΗιΙΙε ιετ Με» ιιιι€ειιϋ8ειιιι, ντειΙ Ιιει Ρετ
εοιιετι, Με επι ΤιιΙιετοιιΙοεε Ιιττειι, ιιι ΤοάτειιεοΙιειιιειι ειιι
τιετεΚτε.ιιΚιιειτειι νεττιιετΜ πετάω, επι ι1ετιειι ειε ειιΙετ2τ
Ιιι.τειι. ΙπιπιετΙιιιι τειοΙιτ άεε νοτιιιιιιιιειιε ΜιιιετιειΙ Με,
ιιιιι πιπ 8ιεΙιετΙιειτ 2ιι ετΚΙ5.τειι, κ1εεε πιτ Ζω Με ΤιιΙιετ
οιιιοεε άιειειιιιτε ιιΙιετιτιιι.ςΙιετε ΚτειιιΜιειτ Μ, ινεΙοΙιε
.ΤιιΙιτ Πιτ .Ιιιιιιτ ειε ετϋεετειι νετΙιιετε :ιιι ΜειιεοΙιειιΙεΒειι
ιιπά θεειιιιιΙΙιειτ. νετιιτειιιοΙιτ. Με ΤιιΙιετειιΙοεε πιω ειοΙι

Π ΚοοιιΙετ. $εΙιιιιιιΜ., ΚτιτΙιγι θοΙι_ιει·ιιιιιε,
Βο11ιιιι.τετ,ΓΙϋε·ι.τε,Ο.ΡτειιιτεΙ,Βιι·εΙι-ΗιτεεΙι
ΜΗ, ΡΗΣΗ”, ΒϋΠΙετ, Η.ΨεΙιετ.- Τε.εεεΙειτ.
ιιεε Οοιι8·ι·εεεπι· Β. τ

ι.

Τ., Ντ. 1-5, 1899.

ιιι ει!Ιειι ΒΣττ1τΙιειΙειι. Με ΑιιΒεΙιϋτιΒειι
Β.ε.εεειι ετΙιεττειι Πιτ ιιιοτιι; τιιιιιάετ Με
ιι·ειεεειι Βιιεεε. νοιι άειι ειιτορΜεοΙιειι [.ϋ.τιιιετιι ειιιιΙ ειιι
εοΙιειιιειιά θτοεεΒτιωιιτιιειι, ΒεΙΒἰειι ιιπά ΙτιιΙιειι επι ινε
τιι;;ετειι, Πιι€ειτιι, Οεετεττειο!ι Με ΒιιεεΙιιτιιι ειιιι πιειετειι
ΙιειιιιεεειιοΙιτ. Με ΒιετΙιΙιειιιτειτ επι ΤιιτιετοιιΙοεε ιετ ιπι
ΑΙΙΒειιιειιιειι ιιιιτετ εΙειτι τιιειιιιιΙιεΙιειι θεεοΙιΙεεΙιτε ετϋεεετ
Με ειιιετ άοιιι ινεΠιΙιοΙιειι. Πιε Βτόεετε ΖιιιιΙ άοτ Τοτ1εε
τιιι1εΜΗ ειπ Με ΑΙτετεεΙεεεε νοιι 20-80 .Τε.Ιιτειι. Θε
τιιτΙε Ιιιετ @Μπιτ ειε ινιττΙιεεΙιεϊιΙιοΙιε ΒετΙειιτιιιι€ άει·
ΈιιΙιετοιιΙοεε ειιιιι ΑιιειιτιιοΙτ. εε ειε νετ2ιιι;εινειεε Με Ετ

ντετΙιεϊ5.ιιι€ετιΙιιιιινεετε.1Τι ειιιετ @οτι ιιιιιιιιεετειιε άιο Ητ

ινετεεΓΜιιΒΙτειτ εεΙιτ ετΙιεΙιΙιοτι Ιιεειιιττεο!ιι;ιετ. ΟΙι ΨΗ
τετιιιι€ενετιιιιΙιιιιεεε τιιιί Με ΤιιΙιετοιιιοεεΙιειιιΕεκειτ ειιι
ινιτΙτειι, Ιεεει ειοΙι ιιειοΙι όετιι νοτ1ιεεειικ1ειι Με.τετιιιΙ ιιιοΙιτ
ειιτεοΙιειιιειι. Με !ΙϋΙιετι1ε.Βε εοΙιειιιτ τιεοΙι ΚόΙιΙετ επί
τΙιε νετϋτειτιιιιε τ1ετΤιιΒετοιιΙοεε ιιιοΙιτ νοιι ΒιιιΒιιεε επ
εειιι. Ιιι ιιετ ΒοΙιινει;ι εοΙΙ πιεσε Βειιπιιό-Βετιι ειιιετ
ειιιο.Ιοεειι εοοιο.Ιειι νοτιιέΙτιιιεεειι ΠΜ 2ιιιιειιτιιετΜετ Η6Ιιετι

ΙειΘε ειε 'ΕιιΙιετοιιΙοεε-$τετιιΙιειιιτειι; εΙιιιεΙιτιιειι, ιντιΙιτειιά

ΚιιΝιγ-Βιιόειρεετ ιΠεεε ΕτεοΙιειιιιιιιε ιιιιτ ι1ετ Βετιιιεει·ειι
ΠιοΙιτιεΚειτ άει· ΒενϋΙΚττιιιι8 ιιι ΖιιεειιιιττιειιΙιε.ιιε Βτιιιετ
πω! τΙιεεε Βε!ιειιιιιτιιιιε ιιιιοιι ετε.ριιιεοτιευ τιιοτινιτειι ειιοΙιι..

Ιπι τΙειιιεοΙιειι Ηεετε ειιι‹ι ιιιιοΙι $οΙιιετιιιιι€
ΓτιιΙιΖειτι8 Με Βτεετιιιιεεε άοτ Κοοιι° εοΙιειι ΒτιιΞό00Κ11τι8
2ιιτ ΒιεΙιτεεΙιιιιιτ Πιτ ρτει.ΚτιεοΙιε Μεεειιε.Ιιτιιειι Βειιοτιιιιιειι.
ΝεΙιειι ιιιϋετΙιοΙιει: ιτΙΠι2ειιι€ετ ΕΣτΚειιιιιιιιε άοτ ΕτΙετε.ιι

Ιτιιιιιζειι :ιιι ΤιιΒετειιΙοεε Ιιει άειι $οΙτιε.τειι ινιιτάειι «Με

Αιιίοτάετιιιι€ειι τιετ ΙιτειειιιεεΙι-ιιιΜετιεο!ιειι Βε!ιε.ιιεΙΙιιιιε
ιιιοΙιτ ε.ιιεεετ ΑοΙιτ εεΙιιι.εεειι. Ττοτ:ε ιιετ ΗεετεενετιιιεΙιτιιιιε

άει· Γειτιιι€ειι
τιιειετιιΒειι ‹1ετ

ιετ ειιι ΒιιιΙτειι άετ ΤιιΒετοιιΙοεεετΚτετιΚιιτιεειι ιπι Ηεετε _
2ιι ΙιεοΜιοΙιτειι.

Πεἱιετ Με ΤιιιιετοιιΙοεε ιιιιτετ άειι Ηειιιε
τΙ1ιετειι ιιπά Πιτ νετΙιεΙτιιιεε ειιτ ΑιιεΙιτει
τιιιιε ειιιετ άειι ΜετιεοΙιειι Κοτιιιιιτ ΒοΙΙιιιΒετ
πι ίοΙΘειι6ετι $οΙιΙΙιεεειι: Με 'ΓιιΙιετοιιΙοεε άοτ
Βιιιτ1ετ ιιπά 8οΙιιιτειιιε ιετ 1Ιιτετ Πτειι.εΙιε ιιιι.οτι
Μειιτ.ιεοΙι πιπ άοτ ΤιιΙιετοιιΙοεε άεε ΜετιεοΙιειι. Με
ιιιειιεεΙιΙιεΙιε 'Ι'ιιΙιετοιιΙοεε εριεΙΙ:αΙε @ιιε!!ε @τ



Σ'ω

Ηειιιετιιιετιιιιιετειιιοεε οΠειιιιετ ειεε ιιιιιετΘεοτστιειε Βοιιε.
Βιε Ιιιίεειιοειιετ σεε Γ! ειεειιεε τιιιιετειιισ
ε ε τ Τ ιιι ετε ιιιιιιιιιι 2ιι πιιι σειιι Βιιισιιιιτι ιιτισ σειιι
13τιισε σετ ΕτΠτειιιτιιιι€. Βιε νοιι 8ειτειι σετετιιττειι
ΡιειεεΙιεε Πιτ σειι ΜειιεεΙιετι στοιιειισε Ιιιιεειιοιιεθειειιτ
ιει εννειιεΙιοε νοτιιειισειι, ινειιτεειιειιιιιειι ιιιεετ ιιιεετ εειιτ

ετοεε. Αιε ΒειειιιτΙιοιιετετι Πιτ σειι Μειιεειιειι ιει σετ
θειιιιεε σετ Μιιειι ιιτισ ιιιεετ ετετιιιειττετ
Μι1ειιρτοσσετε, σιε νοιι ιιιιιετειιισεειι Κιι
ιι ε ιι ε τιε. ιιι ιιι ε τι. Βεεοιισετε εεΠι.ιιτιιειι ιει σετ Ο ε -

ιιιιεε σετ Μιιοιι ιιιιιετοιιΙϋεετ Κιιιιε Πιτ Κιτι
σετ ιιιισ ειιιρΠιιιΒιιειιε Ετινεοιιεειιε, ινετιτι σιεεειιιε ιιιι€ε
ιωειιι ιιι ετϋεεετειι Μειιεειι ιιιισ ιιιιι€ετε Ζειτ ιιιιισιιτειι

,εειιοεεειι ινιτσ. Βιε ετοεεε Α σε ιιτειιιιτιε σετ
Κιιισεττιιιιετειιι οεε _ιιτισ ιιειιιειιι.ιιοιι σετ 2ιιιιεειιετ
ιιι σειι Ιιγιιιριιετιιεειι ειεε ΙοοεΙιειτειισειι Ρ'οτττιετι ιει

τιιειΙννειεε επιι Νειιτιιιιεειιιιεειιοιι σιιτειι θειιιιεε ιιιι”εει.ισεετ
ΜιΙειι ειιτσοιτειιιιιιιτειι. Ο ιι ιι εε το τι ε τ:ιι ε Ιι'ιειεειι
ι:ιεεεΙιειι ιει; σετ ετειε Βειιτιιτ ειιτ ινιτιτειι.τιιετιΒεισιτιιριιιιιε
σετ σειιι Μειιεειιετι νοιι 5ειτειι σετ Ηειιετιιιετιιιιιετειιιοεε
στοιιειισειι θιείειιτειι.

Αειιοιοιειε σετ Τιιιιετοιιιοεε ιιειειι σειι Ατι
ειιιιειιιιιιι€ειι σετ Ισίεοτιοιιιειειι.

ΒετΤιιιιετεειιιεειΙΙιιε ιετιιε.ειιΡΙσεεε-Βτεειειι
σιε ειτιειΒε ιιιιπιιιτειιιετε Πτεεειιε Πιτ σιε νετεειιιεσειιετι
Αττειι σετ ιιιειιεειιιιειιειι Τιιιιετοιιιοεε. Βιε σει Βιιιιτςε
τιιιετειι νοτιωιιιτιιειισε 'Γιιιιετοιιιοεε, ιιειιιειιιιιειι σιε εοεε
ιιειιιιιε Ρετιειιειιι σεε Βιιισεε, ιει σιιτειι σειιεειιιετι Ρε.τε.

ειιειι ιιεσιιιετ. Βιε Ισειιιιισι σετ θειιιιιέειιιιιιετειιιοεε πιιι
σετ ιιιειιεειιιιοιιειι ιπιτ ειτ:ιι Με μια ιιοειι ιιιεετ ιιεειι
"Με ισεεετι. Βιε Τιιιιετικειιιεειιιειι ειιισ οιιιι€ε.ι.ε Ρετε.
ειτειι, ειε ειιιινισιτειιι ειειι_ ειιεεεειιειι νοιι Κιιιιειιιειιειι
Οιιιιιιτειι, εοννειι ιιτιεετε ΕτΓειιτιίσ8ειι τειειιειι, ιιιιτ ιιιι
ιιιειιεειιιιειιειι τεερ. ιιιιετιεειιειι ΟτΒειιιειιιιιε. Βιε εειειι
,εεπ ιιι σιε Αιιεεειιιτειι, εειτειιε Πιτ σιε Ρτειιιε ιιιεετ ιιι
Βειτεειιτ Κοιιιιιιειισε νετιιιιιιιιιεεε ειιεεειιοιιιιιιειι, ιιιιτ πιιτ
σειι Αιιεννιιτιεετοιιειι σετ $ειιιιιιιισειιειιτιεειι, πιιτ σετ
ΜιΙειι ιιιισ σειιι Ιΐιειεειι σετ ρετιεσειιιι€ετι Ηιιισετ.
Βιε ΑΜ. ιιιισ ινειεε σετ ΠειιετιτεΒιιιιε σετ
ΤιιιιετΚειιιε.ειιιειι ρτσοιειττ Ο. ΡτειιιΚει-ιιιιιιε
ιιι σετ Ροτιιι, σε.εε ιεσετ Μειιεειι ιιτισ ειιετιεο ιεσεε 'Γιιιετ,
ιιι σεεεειι Αιιεοτισετιιιι€ετι 'ΓιιιιετιτειιιιιοιιΙειι νοτιτοιιι

ιτιειι, ειεε ΩιιεΙιε σετ Αιιετεοιιιιιι8 ιιιισει. Αιιεεετιιειιι
σοε ιιιειιεειιιιειιειι οσετ τιιιετιεοιιετι Ιίστρετε εειιειι σιε
Βεοιιιειι ειιιιιιιιιΙιειι ειι θιτιιιισε, ειε νεττιιειιτειι ειεε ιιιετ

ιιιεετ ιιιισ ετιιεεειι ιιεειι ιιιισ πιεσε σετ Βιιιννιτιιιιιιε σεε

Ι.ιειιιεε ιιιισ σετ Ττοειιιιιιιι8. Με.ιι ριιεει ιιιιιειι σεειιε.ιιι
Μάι νοτειιΒεινειεε τιιιτ ιιι σετ ιιιιοιιει.ειι Πιιι€ειιιιιιε σετ
Κτειιιτειι Ζιι ιιεεεειιειι. ινιι~σ σιε ΑιιετεεΚιιιιεεεείειιτ
εειιοτι σειιιιτ ειιιε εετιιι€ετε ειε σει νιεΙειι ειισετειι ιιι
Γεει.ιοιιεΚτειιιιιιειιεσ, εε ινιτσ ειε σιιτειι σιε ιιεεειιτσιιιαε

Ετιιριστιειιειιιεειτ σεε Μειιεειιετι ινειι.ετ ιιετιιιιεεεει.ει. ιιι
σετ ιιεεει ιιιισει ειιιε ΠειιετττεΒιιιιε ιιιιτ σει ινιεσετιιοΙτετ
ιιιισ τειειιιιειιετ Αιιιιιειιιιιε σετ Τιιιιετιτειιιεειιιειι ειε.ιι,
ειεε σει ιιιιιιεειιι ιιιισ ι“οτιιεεεει2τειι νετιτειιτ_ πιιι. σειι

Κτειιιτετι. Βιε Αιιιιιειιιιιε σετ ΤιιιιετιιεΙΜειιιειι ι›ειιιι

Μειιεειιειι ιτιιτιιι ετιιινεσετ νοιι σετ Ηειιι ιιτισ σειι $ειιΙειιιι
ιιιιιιτειι, οσετ νοτιι σΙεεειισεττιιιιετιει, οσετ νοιι σειι ιιοιι

8ειι ειιε ετΕοιεειι. Ιιει2τετε Λτι σετ ΙιειιετττεΒιιιιε ιει

σιε σει ντειιετιι ιιιιιιιιεειε; ειε νοιι2ιειιι εισιι σιιτειι Βισ
ε.τιιτιιετισεε νετειιιιιιιιετι ιιιισ ι·ετερτσιιτειι Ασε
ινιιτι”ε 8ειιιιιιιισειιειιιιεετ.

Βιιτειι σιτεετε Πιιτετειιειιιιιιε νοιι 32 ΒεΓιιιισειι Ισ -
τειιιετ, ιιι σετ ΒιιιινιεΙτειιιιιε ιιεετιιΕειιετ,
ρτιιιιιι.τετ Ι.ιιιι€ειιιιιιιετειιιοεε ιτοτιιιτε Βιτοιι
Η ι τ ε οΜε! σ - Βτεειε.ιι σιε νετι›τειιειε Αιιιιειιιιιε, τιιιιοιι
ινειειιετ σε.ε ετετε 8τε.σιιιιιισετΙ.ιιιι€εσεειι ινιιισ
ειιοιιι ιιι σετ Βεεει νοιι ειιιετ ιιι σειι Γειιιειειι νετ
εινειΒιιιιετειι σετ Ι.ιιιτ.νιτεεε ειοιι ειιι;ινιειτειιισειι ΙιετσΠ5τιιιι

Βειι, Κιιει,εειι Βιιι.ειιιισιιιιι.ς τω. Βτοιιοιιο-Ριιειιιιιοιιιε) ιιιτειι
Αιιεεετιε ιιειιιιιειι εοι1, ιιι ιτειιιειιι Ρε!! ιιεειιιιι€ειι. Πω·

·->1.___

28 Με ιτοιιιιι.ε σεεεεειι πιιτ Βιοιιετιιειι ιιε.ειι€εινιεεειι
ιι·ετσειι, σε.εε σιε 'Ειιιιετειιιοεε ιιι σετ 8ειιιειιιι
ιιειιι ειιιεε ιιιιιτειετοεεειι Βτοιιειιιιε ιιιτειι
ρτιιιιιιτειι ει” Πειτε. Βιε ρτιιιιστε ΒτοιιειιιεΙτιιιιετ
ειιιοεε ιει νοτινιεεειισ Ιοεε.ιιειτι ιιι σετ ιιιιιιετειι Ησ.ιίτε
ειιιετ Ι.ιιιι€ειιεριιΖε (ιιιιειει τεειιτε) ιει νετεννειΒιιιιεεεειιιει
σεε Βτοιιειιιιε εριεειιε-ροετετιοτ, ενειειιετ αιιι ενετιι€ειειι
επ σειι τεεριτειοτιεειιειι Βτειιτειοιιετι ιιειιιειιιω ιει. Ισ
σετ θεεειισ εινιεειιειι $ριιιε εεε.ριιιεε ιιιισ σετ ιι'ιτιιει
εειιιΙε 2ειεειι εισιι σιιιιετ Μ; εειιοιι νετειισετιιιιεειι, σειι
τετισ σιε ΒριιΖετι τιοειι Πει ειιισ (Βϋ.ιιτιιιετ).
Βιε Τιιιιετοιιιοεε ιιΙειιιτ ιιιειετ ιιιιτ νετιιιιιιιιιεειιιιιεειε
ιιιιτ2ε Ζει ιιτιεοιτιριιοιτι, ιιι σετ Βεεει νετιιιιισειι ειεε
ε.τισετε Κτειιιτιιειιεεττεςετ πιιτ σειι Τιιιιετιιειιιεειιιειι, ινο
σιιτειι σιε Ι.ιιιι€ειιεειιινιιισειιειιι ειιιε Μιεειι
ιιιιεειιοιι σε.τετειιι. Με εοεειιιιιιιιτε ιιειαιεειιε Ε'ιεΙιετ,
εεει; ΡΓειιίετ-Βετιιιι, ιει σει' σιε ιινιτιιιιιιε σετεειιιειι
Ζιι ιιεειειιειι. Βιε πιιτ Μιεοιιιιιίεειιοτι ιιεΙιείτετειι θειιννιιισ

ειιειιι.ιεειι ειιισ ιιι Βενιιεεετ Ηιιιειοιιτ ειιιε θειειιτ Πιτ ιιι

σιιεοπιρΙιειττετ Ι.ιιιι8ειιιιιιιετοιιιοεε ι.εισειισε.

Πειιετ ΕτΜιειιιτειι, ΙττιιιιιιιιιιΜ ιιιισ Βιερο
ει τ ι ο τι ερτεειι τω! σειιι Οοιιετεεε Ι. σ Π! ε τ- ειεε
νιώσε. Βιε Τιιιιετοιιιοεε ιτε.ιιιι εροιιιστι ιιειιειι. Ειπε πε
Π1τιιεΙιε Ι ιιι ιιι ιι ιι ι τΜ (ειι€ειιοτειιε οσετ ετινοτιιειιε) ιει
ιιιειιετ ιι ιο ιιι σεειι8εινιεεειι. Ριιτ σεε νοτιιε.ιισετιεειτι
ειιιετ ε.ιιέειιοτειιειι τεερ. ετετιιτειι Β ι ε ρ ο ει τι οιι Πιτ
'Ι'ιιιιετοιιιιοεε ιιιιιιειι ειεε Μεσοι· ιτε ι σε ειειιετε ιι
Α τιιιειιεριιιιοτε εειιιιιιιιειι ιεεεειι. Βιε 'Τιιιιετιτει
ΙιεειΙιειι ντειεειι ιιιιετ ιιι ιιιτετ ειιιειιιτιιε
νετεειιιεσειιιιειτειι αιιι”. νοιι σετ θιιιειστιτε σετ
ΤιιιιετιεεΙΙιεειιιετι ιιιιτιει εε ω, Με ειεε ιτιι ειιι2ειιιειι
Ρε.ιιε σιε Ε'οιτειι ειιιετ Τιιιιετειιιοεεειιει.εοιτιιιιε ιιιιεεετιι.
νετεειιιεσειιε Κι·ε.ιιιιιιειιειι σετ Αιιιιιτιιιιιεε- ιιιισ νετσε.ιιιιιιεε
ινεεε, εονιιιε Βτιιιιιιτιιιιεεεωτιιιιεειι ιιεΒιιιιετ.ιεειι σε.ε Ζυ
ετειισειιοπιιιιειι σετ 'Ι'ιισετειιιοεεειιετεεΚιιιι€. Βιιιε νετ
ειιιΙειΒιιιιε ει8ειιε Πιτ Τιιιιετειιιοεε ιει; Πισω ετιιιιειι.

Αειιοιοειε σετ Τιιιιετοιιιοεε "Με σειι Ασ
εειιειιιιιι€ειι σετ Ηετεσιτετιετ.

Ι£ε πετ ετιτειιιιειι, επι σειιι Οοιιετεεε σιε Ειιιττιστιιι8
ιτειτ σετ οΠιειειιετι Βεσιιετ ιι

ι

Βεττειϊ σετ ΑειιοΙοειε σετ

Τιιιιετειιιοεε ειι οοιιετιιιιτειι, ειιετ σετ Μειιτειιιιι σετ Αετειε
πετ εε ειειειιινοιιι σοειι ιιείτειιισειισ, ιιιιτετ σειιεειιιειι Κει
ιιειι Βεσιιετ εεε σετ ΖειιΙ σετ Ηετεσιτε.τιετ πι ιιιισειι.
νιίεΙειιεε ιει ιιιιιι σετ 8ι.ε.ιισριιιιοι, σειι σιε Ηετεσιτε.τιετ
ιει θεεειιεειε ευ σειι Ιιιίεειιοιιιειετι ισ σετ Ρτε.8ε ιιιιιειι
σετ Αειιοιοειε σετ Τιιιιετειιιοεε ειιιιιειιιιιειι?

Βετειιε ιιιι .ιιιιιιτε 1898 Πειτε Ηιιερρε ιι.ιιι σετ Νε.
ι.ιιτιοτεειιετνετεε.ιιιιιιΙσιιε ιιι Νιιτιιιιετε τω· σετθειεει,
σεεε 5ειιειιετιεττεεετ ιπιτ σετιιι Ξειιειιειι ιιεινιτιτειι,
ιτειιιι ειε ειιιε εεειΒιιετε ΚτειιιτιιειιεειιΙει;ε νοτιιτισειι,
σεεε σετ ιιιιιετε ινιτιτιιειιε θιτιιτισ Πιτ σειι Ασειιτιιοιι ειιιετ
Κτειιιτιιειτ ιι

ι

σετ Αιιιεεε, ιιι σετ Οοιιετιιιιτιοτι
εειειέετι ιει. Πιεεε ειιεειιιειιιε εεεει.ειιισεειΒε Ε'εειειειιιιιιε
σετ Οειιεεινετιισιτιιιεεε εινιεοιιειι Κτειιιιιιειτεεττεεετιι
ιιιισ Κτειιιιιιειιεετιιε.Βε σει ε.ιιειι εεεωτιετ, σιε ειτε
στειιιειιε ΕιτΓειιτιιτιε νιτιεσετ ευ ιισιτσιεειι, σεεε εετ

8ειιινιιισειιειιι. ειεε Βιει›οειιιοιι δωσει. Αιιειι σετ Πιε
ειιιισε ιτειιιιι ιιιιιετ Πιιιετειισειι επι σετ '5ειιιειιιιιιε.ιιτ νοιι
Νειεε ιιιισ Μιιιισ νιτιιιειιτε Μιιττοιιειι ιιειιειι, εο Ιιειιειι

ε. Β. Οοτιιετ ιιιισ Βιτε.ιιεε επ εισιι νιτιιιειιι.ε Τιιιιετ
ΚειιιεειΙΙειι επ σιεεειι ΒιεΙιειι εοτιετει.ιτι ιιιισ ειιισ σειι

ιιοειι ιιιεετ ι.ιιιιετειιισε €ειιτοτσειι. ιΝετ ειεε ιιειιτε ιιοειι

επι σειιι οιιιοΙοειεειιετι θιειιιιειι ι”εειιιιιιι, σεεε σιε ρε.
τιιιιτ.,τειιετιΜιιττοοτΒειιιειιιειι σιε ειιιειιιιΒε ιιιισ ειιτειι:ιιετισε
«Πι·εειειιε» σετ Ιτιιεειιοιιειιτειιιιιιειτειι εειειι, νετιιιιιττ. εε
τεσε εε ιιιιινιεεειιεειιειιιιειι, Με σετ ιιε.ινε Μειιεειι, σετ
ιιι σειιι Ε'ιιιιιιειι σιε «Πτεεειιε» σετ ΖετεΠιτιιιιε ειιιεε

Βιιιιεεε Ηε.ιιεεε ειιοιιι (Μ ετιιιι @Η

Ο Ρι·οι°. Ηιιι·ιιιιε:

1
.Δ και 1899.

Ρειιιο,ςειιεεε ιιιιιει·ει· Κι·ε.ιιι‹ιιειιειι,
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Βοτ ΚοοΜ'εοΜο ΒιιοιΙΙυε Μ; Με. εοΜοτ ΒιιτόοοΜυπ,<.;
νου νιοΙοιι ΡοτεοΜοτπ υπτοτευοΜ1.,όοοΜ πι Μου Μι Αποεπ
ΜΙΜΜ ΜΜοτ εοΜο ΜοιοπὶεοΙιο ΒΙο1Ιππε ποοΜ Μοιποεννοοε
ΜΜΜ Με ΚΙοτο ΒοΜοπιτποπ. Πει. Μ όοπ Ιοτ2τοπ .1ιιΜτοπ
εΜό οτΜοΜΙιοΜοΡοττεοΜτιιτο Μ όοτ ΕτΜοππιπιεε εοΜοτ

ΒιοΙΙππε οπεοΜοΜπτ ινοτόοπ. Ιιιι .1:ιΜτο 1884 ερτεοΜ
Ρτοί. ΑποοΙο Ρο1τοιιο επί Οτυπό εοΜοτ ΡοτεοΜυτι
ποπ ειοΜ ΜΜΜ Με, όπεε Μοεοιπ ΜιΜτοοτεεπιειπυε οιπο
ΜΜΜτο 81οΠυιιο Μι Βγειοπι ουΙιοτπτπο υπό εριι€ιοτΜεεοττο
ειοΜ ΜοΜοπ πι1τονν ΜΜΜ, Μεε Μο ΤπΜοτΜοΙΜοοιΙΙοπ
ΜΜΜ οιπ Επόε1εόιυτπ, εοπόοτπ πυτ οΜοπ Ζυετο.ιιό ιιπ

Επι.ιν1οΜοΙυπ8εοχο!υε οΜοε ΡοόοπΜποιοτιυτπε τορτπεοπτιττ.
Ι5τετ ο.ΜοτΜ όοτ 1892 οτεοιιιοποποπ, Μι Η υ ο προ 'εοΜοπ
Ιπειι1υτ νοτΓπεετοπ ΑτΜοιι νοπ ΡιεοΜΙ ννυτόο πιιιπ οτειοπ
Με! οΜοοΜοπό Μο ΑπειοΜτ νοτιΜοιόιοτ, όπεε όοτ 'Γυ

ΜοτΙτοΙρὶ!: όιο ΒοποιοΜπυπο ΒοοιΙΙιιε ιπιπ
Η πτοοΜι ΜΜΜ. Βοε νοτΜππόοπεοἱπ νοτπινοΜτοτ Ιπ
ΜνΜυοπ υιιιοτ όοπ Τ.-ρΜοπ, Με Αυίττοτοπ ΜουΙοπΓότιπι
ποτ ΑπεοΜιινοΗυπποπ Μοι όοπεοΙΜοπ, Μο ιο12τ ΜΜΜ Μπ
ΜιιτεοΜ Μπι ο1πο τοΜο Βοποποτειιιοπ εοτιόοτπ ο1πο
ΗοιππιυποετπιεεΜιιόυπο νοτειο11οπ, εοινιο Μο ευΜο.ΙΙοτιόο
ΛοΜπιιοΜΜοιτ όοτ ΟυΙιυτοπ νοπ ΑοιΜοτπχοοε ΜοτπΜιε πιιτ
όοποπ όοε Εττοποτε όοτ 'Ι'υΜοΜυΙοεο Με ΜοπεοΜοπ νοτ
επΙιιεετοπ Ι.υΜο.τεοΜ όοτι 'Ι'.-ρΜ Με οΜοπ Μ εοΜοτ
εορτορΜχτιεοΜοτι Ε'οττπ ννοΜτεοΙιοιπΙιοΜ οΜοτ ΙιΜιοτοπ

ρΙοοτποτρΜοπ ΡΕΙπποπιιπΒ πιιέοΜοτιποπ ΡΜ ευ ΜοττοοΜτοπ.
$οιιόοιπ εΜό όυΜΜ Οορροπ-.Ιοποε, Ηογο Βτυπε
υπό Απόοτο ποΜΙτοιοΜο ΒοΓυπόο τπιτοοιΜοιΙτ ινοτόοπ. Μο
ππε εννΜεοπ όοπ Τ.-ρΜ ευ όοπ Μ0Μοτοπ οτποπιεοΙιοπ
Ρι!που ου τοοΜποτι υπό όοεννοεοπ Μοτ ιππ Κτιιεο ΜΜΜ
όοπ $1τορτο1τιοΜοοπ οποοτοιΜτ. ΡΜ 81.τοριοττι
ι:Μοοπ ιν1τό ιο12τ εΙΙΒοιποιπ οποτΜοπτιτ, Μιεε ειο Μ Ηιτοτ
ΨνυοΜείοττπυπό Μιτου ΜιοΙοοιεοΜοπ νοτΜΜ1πἱεεοπ ιπιπ
όοετοπε εννιεοΜοπ ΒρυΙιρ1Ιποπ υπό ΗγρΜοτιιγοο
τοπ ΜοΜοπ, Μόοτπ ειο ειοΜ ΜΜΜ ΜΜΜ οιιιίοοΜο
Βιιο1τυπε, ΜιιΙό ΜΜΜ οοΜ$ο Ζινο18- υπό Βρτοε
εοπΜὶΙόυπο νοττποΜτοπ. ΜΜΜ ΜιτΓτο όο.ιιπ ΜΜΜ
:Πο επ οοΙουιΜο υπό υπε ΜὶετοτιεοΜ επ ινοτιΜνοΙΙο Βο

ποιοΜπυπο 'Γ.-ΜποΠΙυε Μο Μποτο Βοτοο1ιτΜυπο οπτΜοΜτοπ.
Μι· ΜοΜοπ υπε ΜΜοτ ειπεπ Μοτοιιε ΜοτιιιιΜτ,Μπι
$οΜυΙ2ο, όοτ Αεειετοπτ νοπ ΡτοΓ. Ι.υΜο.τεοΜ, Μοτ
ο!! όοπ Νοτποπ Τ.-ΜοοιΙΙυε ΜΜΜ Τ.-ριΙ2 ευ οτεοτποπ 8)

.

Πιιτοτ όοτ ετοεεοπ ΖοΙιΙ όοτ αεΜτοΓοετοπ» Ρεοπόο
ΤυΜοτΜο1ΜοοιΙΙοπ - Ι.ορτο-, ΒτποπτποΜοοιΙΙοπ. ΒοοιΙΙυε
Ροττι. Μ'οττοπ, ΒοΜιποινιο2 -ΙιοιΜοπ Μ ]υποετοτ
Ζοιτ Μο ΑτΜοιτοπ νοπ ΜοοΙΙοτ Μπιτ όοπ ΡΜ, όοτ
ειοΜ :ιπι θτοεοτπ Μπόοτ υπό ειοΜ πἰιοΜτοπ Ιοιεε1, Μο

ΒἱοΙοεἰο όοε Τ.-ριΙποε ιπ ΜοΜοπι θττοιόο πο
Π1τόοτι.. Ιπ όοτ ΑπποΜτιιο, όοτ Μι τΜιοτιεοΜοιι (Μπει
τιιεπιυε εοΜτ νοτΜτοι1ο1ο'1'.-ρΜ τπϋεεο ΜΜΜ Βοι ΡΠειππου
ου ΕΜόοπ εοΜ. εοΙειππτο ΜοοΙΙοτ επί οκροτιτποπτοΙΙοπι
Μνοπο ευ όοπι ΕτποΜπιεε, όοιεε Με Τιτπιι1Μουεπτειε
ςΡΜΙουτπ ρτει.οπεο) νοπ οΜοπι ΜιΜτοοτποιπιεπιυε ΜοινοΜιιι
πιτό, ινοΙοΜοτ ειοΜ τποτρΜο1οΜεοΜ, Μποιοτιο11 υπό ΜιοΙο

ΒὶεοΜ Μο όοτ Τ.-ρΜ νοτΜιιΙτ. Ι)εεε Βοι Μοεοιπ ΡΜ οε
εὶοΜ ΜΜΜ ιιιπ ο1πο ΡΠοποοιιΜτοπΜ!ιοιτ ΜππόοΙτ. εοπόοτπ
όειεε οτ ΜΗ; όοτ ΡΒειππο Μ 8γτπΜιοεο ΙοΜτ, όπΓυτ επτΜΜ
όοτ Πτπεπιπό, όειεε όοτεοΙΜο Μ Μοεοπι ΡτυΜάιιΜτ Μ όοπ

ποπο ]υπε ουΓεοΜτοοΜοιιου ΗοΙπιοπ ου οοπεπιτιτοπ ποτ.
Με ιοΜ οε ΜΜΜ Μο ροτεοπΙιοΜο Μι1.1ΜοιΙυπΒ όοε Πτ.
ΜοοΙΙοτ υπό Ρτοί. Νοοετό οτίεΙιτοιι. Ι1υΜετεοΜ
ΜπιτΜΗ ΒοΜου!1υτοπ όοτεο!Μοπ πο1 Κο.πιποΜοπ οΜο Μ όοπ
νοεοπτιιοΜετοπ Ρυποτοπ ΜΗ: οο1ιι;οτ ΤπΜοτουΙοεο
(ηριεοΜο ΒιοεοπποΙΙοπΜι!όυππ υπό νοτΜΜευπ8) υΜοτ

-

ο1πετιιιιτποπόο ΚτοπΜποιιι Μοτνοτοοτυϊοπ; Μο
Κπ0τοΜοπΜΙΙόπποοπ Μοεοτ ΜιοτοΜοπ ιπι ΚοπιποΜοπΙπιτροτ
εΜό όοπ οοΜτοπ ΤυΜοτΙτοΙπ Βοτεόοπυ νοτΜΙυΜοπό ΜΜπΙιοΜ.

Η Ο. ΒοΜυΙπο: ΠπτοτευοΜυπτ.τοπΜΜΜ·Μο Βττε.ΜΙοπρι12
Ιστιποιι Με 'Ι'.-οττοο·οι·ε.ΖοικεοΜ. Γ

.

Ηγειοπο υπό ΙυΓοοιιοπε
1ιτειιΜΜο1τοπ.Βό. 81. 1899.
Ρι·οϊ'. ΒυΜοιτεοΜ: Ζω·
Ζοι1.εοΜ. ί. Ηγειοιιο υπό Ιυίοοι.ιοπεΜι·ππΜΙιο1τοπ.

Κοπτιτπιεε όοτ Μι·ειΜΙοπριΜο.
Βό.81, 1899.

Εε π: νόΙΠΒ υπτπόΒΙιοΜ, όιιτοΜ Με ΜιετοΙο
ΒιεοΜο υπό τπιΜτορετοειιοιτο Ππτ.οτευοΜυπ8
Τιτποτπουερ1ΙειυΜοτΜοΙνοπ οοΜτοιπΤπΜο:τΜο1
πιιτ ΒιοΜοτΙιοιτ ου υπτοτεοΜοιόοπ. Βεεε 1ιοΜο Βοποι.1εοΜοτι
ΒοπιοΜυιιποπ "ΜοΜοπ ΜοΜοπ ΡιΙποτι.οπ Μοει:οΜοπυπό ειο
πιοΜτ ινοπιοετοπε ΑΜΜόιπτπΙιπΒο οιιιοτ Βιοτππιίοτπι εΜό,
ιετ πιοΜτ ννοΜτεοΜοιτι1ιοΜ.ΣΝοτίοπ πιτ ειπεπ Ιτυτποπ ΒυοΚ
ΜΜΜ επί Μο θττυρρο όοτ εευτο- υπό οΠτοΜοΙΓοετοπΡεου

όοτυΜοτΜοΙρι12ο. εοπτ ΜυΜο.τεοΜ, επ Μιτίτοπ τπτ πτοΙιΙ
ου όοτπ ΒοευΙιοτ Μοτπιποπ, όεεε ειο εοντοΜΙ υπιοτ ο1π
ππόοτ Με τπιτ όοπι 'Ι'.-ρΜο ιππιο;ο νοτινοπότεοΜοΜιοΜο

Βο2ιοΜυπποπ ΜοΜοπ υπό όπεε ειο υιιτοτ ΜοετιτπτπτοπΒο

όιπευπποπ οΠο Μοιοπ18οπ ΒιοοιιιΜπτπιιοΜΜο1τοιι Μ Μοτ

ρ1ιοΙοοιεσΜοτ υπό ΜΜΙοοιεοΙιοτ ΗΜειοΜ1: ΜοεΜοπ, Μο ινιτ
όοτ θττυρρο όοτ 8ττοΜΙοπρ1Ιπο πυοτΙτοπποπ τιιυεεποπ.

Ιιι όοπι Ηπορρο'εοΜου Ι.εΜοτοιτοτιυτπ εΜό 11ΜοτΜο
επυτοΓοετοπ ΒυποτΜοοιΙΙου νοπ Ροιτι υπό ΡιοιΜιπο
ινιο2. ότοι ΜοόΙοτ'εοΜο ΒοοιΙΙοπ (Τιτπο1Μοο-, Μπι.
υπό ΟτοεεΜειοιΙΙοπ) υπό όοπ Μοο1Ιοτ'εοΜοπ ΒιιοιΙΙυε
όοτ ΒΙιπόεοΜΙοιοΜοπτυΜοτουΙοεο νοπ Ρο Μοτεεου'*)Οοτι
1τοΙνοτευοΜο οπποετο!Ιτ υπό οτ ΜοτιιτπτΜπι ΡιοεπΙιετ, όοιεε
ιιΙΙο Μοεο Οτποπιετποπ πιι1 όοτπ ΚοοΜ'εοΙιοπ ΒοιοιΙΙυε,
ιππ Αο1.ιιιοπιγοοειε υπό πιιτ όοτπ Ι.ορτοΜεο1ΙΙυε ου οΜοτ

Οτυτηιο νου ΡΜοπ εοΜότου. ΑΙΙο νοτευοΜο Μ όοτ Γτοιοπ
Νπιυτ, οιπ ΒιοΠοιι, »νο νοτυπτοιπιουπο ΜΜΜ ΜΜΜ·

ουΙόεο Κτο.πΚΜο1τερτοόυοιο ουεποεοΜΙοεεοπ Μ, οΜοπ Οτ
Βτιπιειπυε 2ιι ιΜόοπ, όοτ όοπι ΚοοΜ'εοΜοπ ΒοοιΙΙυε εοίοτι.

ΒΙοιοΜ Μι οόοτ όοτ ειοΜ Μ Μο πιτ όοπεοΙΜοτι οΜοτο.Ιαο

τιετιεοΜο Ροτπι υΜοτΓϋ1ιτοπΜεε1, εΜό Με μια ΜΜΜ Βο
εοΜοιιοττ. ΑΜοτ ΜιοΙοοιεοΜ ιπιοτοεεο.πι ΜΜΜ οε, όοιεε
ειοΜ Μ οΜοτ πει!ιο νοτννοπότοπ θτυρρο νοπ ΡΜοπ τποΜτ
ΜΜΜ ροτεειι1εοΜοΨυοΜεΕοττποπ ΜΜΜ, Μο επί όοπ οτετοπ
ΜΜΜ Με Βοοτοτἱοπ -επποερτοοΜοπ ποτόοπ τπι1εεοπ, υπό

οΜοτι ιιι Μοεοτ οΜοιι θτυπρο ειοΜ πιο ΠοΜοτποποο νοιι
τοΜοιι $πρτορΜγτοιι Με πυ οΜΙΜετοπ Ροιτειειτοπ Μπόοπ.

Ι)ιοε ιετ πιτ Με πο1υτινἱεεοπεοΜπίιΙὶοΜο νοτει.Μπόπιεε, πιτ
οἱπο ινιτΜΙΜΙιο ΜοΙσόιο όοτ ΤυΜοτουΙοεο ινιοΜ1Μοτ Με

Μο ΜΙοεεο ΕτΜΜτυππ. όο.εε ο1πο όοτ νιοΙοπ Ροττποπ, πεπι

ΙΜΜ όοτ εοποπο.ππιο ΤπΜοτΜοΙΜειοιΙΙυε νοπ ΚοοΜ οιπ οπ
ΙΜοτοτ Ρπτο.ειτ Μ.
Ποτ ΤιιΜοτΜοΙΜοιοιΙΙυε ετοΙΙι εοπιιτ όοιι
Τγρυε οιποε ΜΟΙιοτ οτιμιιιιειτιοπ ρΙοοιιιοτ
ρΜοιι ΡιΙΖοεόετ, όοτ εΙοΜ ινοΜΙ Με 8ειρτο
ρΙιχτοπ οπτινΜΜοΙτ πιιό ποινιεε ιιΜοτοΙΙ ιιι
όοτΝοτυτεπου:τοΓίοπ ΜΙ.
Μο Ππνοτινυετιιο1ιΜοικ Με ΚοοΜ'εοΜοιι ΡΜοε, Μο
Μου ΜΜΜ Αποιιοπιο υπεοτοτ Κοιιιιτπιεεο ι1Μοτ όοπ ΜΜ
ΜτεπόΜοιοιΙΙυε @ΜΜΜ ΜοΜο.υριοπ ου τπϋεεοπ, οτινοιετ ειοΜ

μι" Με ποπο υπΜοΙιΜοτ. ΑυοΜ Μο νοΙΙνιτυ1οπτοπ Βο
οιΙΙοτι ΜοΜοπ, Μο πιτ οε Μ όοπι Μπο,ετ οτεοΜιοποποπ
ΝοτΙιο νου Οοτπο Μ) Ιοεοπ, εοΙΜει ποππ Με 5ριιιυιιι
1.τοοΜποτ,ο1πο πυτ Μορ;τοποιο Ι.οΜοπεόειποτ. ΤυΜοτουΙϋεοε

ΜΜ.οτιοΙ οόοτ Ου1ιυτοιι Μ _ιοε!ιοΜοτ ΜΜΜ, οΜ ΜΜΜ
οόοτ ττοοΜοπ,οΜ πιιτ οόοτ οΜπο εοποποππ$ο Βροτοπ (Με ΜΜΜ
ειπό ειο Μουτ. οοιιετοιιτι) Μυεεοιι Μ νοτΜοΙτπιεετιιεεεΜ
Μυτποτ Ζοιτ - νοπ '/2-1 .Το.Ιιτο- ιΜτο νιτυΙοππ οιπ.
Βε1ετόιιΜοτ όιιτοΜουε υπ1οπιεοΜ, εο.8τ Οοτποι, νοπ
ο1τιοτόυτοΜ .ΜΜΜ οοουιπυΙιτιοπ νοτεοποΜυπε οΜοε Οττοε

οόοτ οΜοτ ΨνοΜπιιπο ΜΜΜ Τ.-ρΜο ου ερτοοΜοπ. Πι
τοοτοε 8οπποπ1ιοΜτ 1ϋότοΙ.Τ.-ριΙπο Μ ννοπιεοπ Μιτιυτοιι

Με οΜΜοπ 81;υπόοπ, ΜΜυεοε Μ ιποΜτοτοπ 'Ρομπ (6-7
'Ι'ειο;οπ); Μ όοτ ιπιιιο ΜοΜοπ ειο ειοΜ ννοπιποτ οτπρΜπό!ιοΜ,

εο!Μει Μ ποίτοτουοπ ΜοΜοπ νοτπιοποπ εὶο Τομ υπό νιω
οιιοπ Ιο.πε ιΜτο ΡοττρόπιιΖυπ8είο.ΜΜΜοιτ ου οτΜοΙτοπ; Μ

όοτ 8ιοόοΜΜο Βοι '70 -80° ΜοΜοπ ειο ου θττυπόο. ΟΜο
πιιεοΜο Αποπιιοπ Μοιπτποπ ιΜτο Επι.πιοΙτοΙυπο υπό εοτ.ποπ

ινοεοπ1.ΙιοΜιΜτο ΜοΜοπείο.ΜΜΜοιτυπό ιΜτο νιτιιΙοπο Μοτο.Μ.

Ιιι όοπ ΟυΙτιιτοπ επί 5οτυπι ΜοΜοπ81οειοΜΜΜΜ. Μπεοτ Με

ή Α. Ρ ο 1
.
1
:
ο τ ε ο ο π: Ππι:οτευοΜιιποςοπ ϋΜοτ οΜι·οίοετο

Βποιοι·ιοπ. ΒοτΙ. Μοό ννοοΜ.Ντ. 26, 1899.

Η θ. Ο ο τ τ
ι
ο κ: Πιο 'ΓυΜοτουΙοεο.1899.
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'χε .!ε!ιι·. Ιιι άιιιι!ι1ειιΒιιιιιιιειι εε!! ει!ιει· ιιεε!ι θε Με!.
!ιιιιιιιιεεε!ι!!ε!ι ά!ε ι.;τεεετε(ΐιε!”ε!ιι·ειιιει· 1ιι!”εο!!ειι!ιεετε!ιειι,
άε!ιει· ναει·άειι εε!! Α!!;ετε νοιι Ι.!ε!ιτ ε.!ιεεεε!ι!εεεειιε ειιΒε
θιεεεειι, (Με ιιιιά ν!!ο!ιιιιιιι€ειι ει!ε ειεε !ιεεειιάετε Βι·ιιτ
ε!ε!!ε άετ Τιι!ιει·ειιΙοεε ιιιιά Βει·ερ!ιιιΙοεε ειιεεεε!ιειι.
Ειιιι·ε εει·ριιε, εεε! (Σοιιιετ. "πω, !ιειιιιι ε!ε!ι άετ
'Ι'.-ιι!!ε ιι!ε!ιτ νετιιιεΙιι·ειι ιιιιά ειιιινιο!ιε!ιι, ινε!! ει· !ιε!εειι

μεεεειιάειι Νε!ιτ!ιεάειι, !ιε!ιιε ιιετ!ι!εε Τειιιιιετει:ιιτ (-!- 30"
Η.) (άιιάετ, ιιπά, εε!!ιετ ά!εεεε νει·ειιεεεεε!ετ, άιιι·ε!ι (Μπι
ειιιτειιε άεπ· ε!!ετνι·ει·τε ιιιιιι!ε Βεάε!!ιειιάειι
Ρειι!ιι!εε!ιε!ιεε άετ Νε!ιτετεΠε !ιει·ειι!ιτ, ε!εάε.ιιιι ει·
άτιιο!α ιιιιά νετιι!ε!ι(ε!; Μτά. Νε.ε!ι Ρε(ι·! !ι!ε!τειι εἱε!ι
εει ιιι ειιιεπι Ζ!ιι!ιεειΒε !ιε!εεεε(πειι (ιι!ιετειι!εεειι Κε
ιιιιιε!ιειι ά!ε πιω” Με 8 Μειιετε (3 'Εεεε ιιι!εε!!ειιε
(Μεεε, ιπι Ηε!εεετεε πιιτ Με ειιιειι Μεεε! 5 'Εεεε. Βεεε
άετ 'Ι'.-ιι!!ε, ά. !ι

.

άεε Ε!ιιεε!!εά!ν!άιιιιιιι ιπι Κει·ρει· ν!ε!
(εεε εε!ιοιι (τε!ιεε!ι!ε ε!ιει!τ!ιτ, Με( !ιει·ειιε Κεε!ι ΜΠΙΡ
εε!ιειιι!!ε!ι εειιιιιε!ι!:. Κιτεεετε Με( ειιιιει!τιιεετε!! !ιε
ιν!εεειι, άεεε ά!ε ιιιε!ειειι άετ ιπι Βιιιι(ιιιιι εάει· (Σενει·ιιειι
ιιι!ιε!ιε νοι!ιειιάειιειι Τ.-ιι!!πε !ιει·ε!(ε τσάι ειπά, ινειιιι ειε
ΜΙΒ!! ιιι!!ιτοε!ιοριεε!ι νοιι άεε !ε!ιειιάειι Τ.-ρ!!εεε ε!ε!ι
εκει ιιιι(ετεε!ιε!άειι !εεεειι. Αιιε!ι ν!ε!ε άετ Επι (3ενι·ε!ιε
!ιε!ιιιά!!ε!ιειι Ρι!εε άϋι·(τειι !ιετε!!ε ε!ιεεετει·(ιειι εε!ιι, ινε

ιι!εετειιε ειιι!ε!ιτ άε(ιιι·, άεεε εεε !ιεε!!!ειιι·ε!ε!ιειι ε.Ιτετειι

θεννε!ιερει!!!ιεΙιι εε εε!ιινει· Μ, !ει·ει!!!εεθε!τιιι·ειι ειι ει·
ε!ε!ειι. Νε!ιειι ειιεεετειι Βιιι!!!!εεειι, ά!ε άεπι Βεεε!ιι
άεπ· 'Ι'.-!ιιι.ε!!!ειι ειε νει!ιε!ιτι!εειιιεεε!ε !ιιιι·εεε Ζ!ε! εετεειι,
εε!ιε!ιιειι ειιε!ι ιιιιιει·ε θιιιιιάε εε!ιιε Ι.ε!ιειιεάειιει· ειιε
211!ιεετειι2ειι. Ι3εεε ιιι ε!τειι, ε!ιεε!ιερεε!τειι Ισιε!θειι
Ηει·άειι !ε!ιεεείε!ιιεε Βεε!!!ειι νει!ιειιάειι εε!ιι εο!!τειι,

!ειιΒιιετ. ()ει·ιιετ, ά!ε Γετ!ιειιιιιτε! ΒειιιιΒιειι ιι!ε!ιτ, άεε
ευ εειιειετ!ι·ειι, εε !αιιιιιειι ιιιιε!ι εε!ιοε!ιτε οάετ ιιι Εχει!
(ιιε .Ιει!ιι·2ε!ιιιτε ειιι!!ιεινε!ιι·(ε Βεε!!!ειι ε!ιετε.!αει·ιετ!εε!ι

εε!ει·!ιι ινειάειι. Β!ε_ῇε!ει (ε!ι!ειι ε!!ε Βεινε!εε,
άεεε άετ Βειει!!ιιε, ε!ιιιε άεεε ει· εεάε!!ιτ ιιπά ε!ε!ι νει·

πιε!ιι·(, οάετ ο!ιιιε άεεε ετ άιιι·ε!ι Λ!ιΚερεε!ιιιιε ιιιιεε!ιεά
!!ε!ι εειιιεο!ιιι Μτά, ε!ε!ι .Τει!ιι·ε ιιπά .Ιε!ιι·εε!ιιιιε Με; ιπι
Κει·ρει· ν!ι·ιι!ειιτ !ι!ε!τε ιιιιά πιει· ευ( ειιιετι εεε!Βιιετειι
Νε!ιιε!ιοάειι ινειττε. Με ιι!τειι Ηει·άε πιιτ Μπιε
!ει·ειά!εειιι Ιιι!ιε!τ., Με εὶε Κιιτ!οιν πι!! ροε!τ!νειιι
Ι5ι·ίο!Βε ι·ετιιιιιι!ι Με, ειπά ιι!ε!ιτ Με Βεινε!ε Με !ειιΒε
ν!ι·ιι!ειιε ιιιιιεεεε!ιετιά, εε. άεε Α!(ετ ιιιιε!ι ιι!ε!ιτ ειιιιει!ιετιιά
2ιι !ιεε!!ιιιιιιειι Μ; ν!!ειιιι εε ειιι εετορ!ιιι!εεεε Ηε!ε!ε!άειι
ιιεε!ι .!ε!ιτειι εο!ιειιι!ιει·ετ Αεε!ιε!!ιιιιιι ειπε !.ιιιιεειιιιι!ιει·
ειι!εεε ε!ε!ι ειιεε!ι!!εεει, ννειιιι ειε νει·ιιιιι·(ιιει· Ι.ιηιιιε!ιετά
ιιιιε!ι .!ε!ιτειι εν!εάει· ιιιι!!ιι·ιε!ιτ, !ιειιιιτε ιιιε.ιι :ιιι ειιιε ων!

εε!ιειι!!εεειιάε !.ειτειιε άειι!ιειι; ε!ιει· ιι!! ά!εεε Ε'ε!!!ε !εεεειι

!ει:!εε!ιει· ν!!ε!εε ε!ιειιετιμι. ά!ε Μεε!!ε!ι!ιε!! ειιιει· εειιειι
Ιιι (ει: τ ! οιι πι, ιιι ιιιιιε!ιειι ά!εεε (ιπι εε ννιι!ιτεε!ιειιι!!ε!ιει·,
ινειιιι άετ Ρε.!!ειιτ ιπι ε!ε!ε!ιειι οάει· ε!ιιι!!ε!ιειι !ιι!εει!εεειι
Μ!!!ειι ινει(ει· !ε!ιτε; !ι!ει· !ιειιάε!!; εε ε!ε!ι ε!εο επι ειπε
Βε!ιι!εετιειι; ειιιεεει·άεπι ερι·ιε!ιτ ά!ε Βιο!ει.;!ε άεε Βε
ε!!!ιιε εεεειι ειεε εε !ε.ιιΒε (Μεεε (()ετιιετ).

«Εε ειεε( Κι·ειιΚε, ά!ε εεεειι 30 .!ε.!ιι·ε ά!ε Αιι!ειι€ε
!!ιτει· !.υιιΒειιει·!‹τειι!‹ιιιιε ειιτι1ε!ιάει!ι·ειι_ ε!ιετ εε !ετ ιιι
ά!εεειι Ε'ει!!ειι ιι!ε!ι!; ειιεεειιιεε!ιτ. ο!ι (!ιετε!ιε!ι!ιε!ι ά!ε
Κι·ε.ιι!ι!ιε!!. εΙε εο!ε!ιε !ιεετειιάειι εετ. ν!ε! ινε!ιι·εε!ιε!ιι
!!ε!ιει· Μ; εε, άειεε ειε Κι·ειιι!ι!ιε!!; εε!τινε!εε εε!ιε!!ι ιιιιά

ερειει· ιιι Ρε!Βε ε!ιιει· ιιειιειι Ιιιίεει!ειι ιν!εάει· ειι!Βεττετειι
Μ, ά!ε Ζνν!εε!ιειιιιιιιιεειι ε!ιετ· άιιι·ε!ι ε!ιι!ιιε!ιε ε!ιτειι!εε!ιε
Βιοιιε!ι!!!άειι ε.ιιεεε!ι!!!τ ινιιι·άειι. Νιιε!ι ιιιιεει·ειι Ιίειιιιτ
ιι!εεειι !!!ιει· ά!ε !3!ε!εΒιε άεε 'Γ.-!ιιιε!!!ιιε ιιιιά εε! (ΐιι·ιιιιά
νοιι εποε. εεε !Ξ'ιι!!ειι !ετ ειε Βιιι·ε!ιεε!ιιι!Μεάειιετ
άει· Κι·ιιιι!ι!ιε!! ευ! ει". 2-8 .!ε!ιτε Γεετειιετε!!ειι».
(Ο ο π

·
ιι ε ι.) ι

Με ε!ιεεε(ετ!ιειιειι Βιιει!!ειι !ισιιιιειι άειιιιιε.ε!ι ιπι Κει·-
εει· εει· πιε!ιτει·ε Μειιιιτε !!ιι·ε Γει·ιιι, (Ξιεετε!τιιιιά ερεο. Πετε
!ιειι!ιειτ !ιεινε!ιτειι. Με τοάι.ειιΒιιε!!Ιειι ετεειιεειι !εεε! ειε
εε!!ιειι ε!ιει·ε!αει·ιετ!εε!ιειι νετε.ιιάετιιιι€ειι Με !ε!ιειιάε
Βεε!!!ειι, ά
.

!ι
.

Ι(εϋτε!ιειι νοιι άετ· $!:τιιετιιι· (τιεε!ιετ Τυ
!ιει·!ω!. Νιιι· άετιιι Με( ειε Πιιτει·εο!ι!εά, άεεε ά!ε άιιι·ε!ι

!

(οάτε Βιιε!!!ειι ει·εειιε!ειι Κιιε!ε!ιειι ιιι άει· Β.εεε! ειεε!.
νει!ιεεειι, εειιάετιι ιιι !εεει!εεε 0θΉ'θ(Ιθ ι!!ιει·Βε!ιειι. Ε'ει·ιιει·
(ιι!ιτειι ά!ε (εάτειι Βεε!!!ειι εει· ιιι·εετεεε!νειι Α(ιιιιεεει·ιιιι8,
Οιιε!ιειι!ε ιιιιά Τεά άιιτε!ι ά!ε ε!ε!ι !ειι€ειιιιι !εε!εεειιάειι
τοιι!εε!ιειι 8τε!ῖε. Ε!ιι (ιιιιάειιιειιτε!ει· (Πικετ
εε!ι!εά !ιι άει· Ψ!ι·!‹ιιιιε ιοάτ.ει· ιιπά !ε!ιειιάει· Βε
ε!!!ειι !ιεετε!ιι. _!εάοε!ι άιιτ!ιι, άιιεε !ε!;πει·ε ιι!ιετ!.τιιε!ιιιι·
ε!ιιά ιιιιά ά!ε Ει!!ι!ε!ιε!ι !ιιι!ιειι. ε!ε!ι ειι εειιει·ε!!ε!
ι·ειι ιιιιά ιπι Κετρει· ενε!!ει· ειι νει·Ιιι·ε!ιειι, ιιτε!ιι·ειιά
ετειει·ε πιιι· ειεε !εεε!ε Τιι!ιει·ειι!εεε άετ( !ιετνει·ι·ιι!ειι,
απο ειε ε!ιιεε!`ϋ!ιι·( πετάω.

Ειπε !ι!εεεε 1ιι!εει!ειι πι!! 'Ι'.-ρι!εειι ι·ε!ε!ιι ιι!!ε!ιι ιι!ε!ιτ
εεε, άεε εοιιιρ!!ε!ιτε Β!!ά άετ 'Γιι!ιετειι!εεει·εειι. 8ε!ιε!ιιά
ειιε!ιτ !ιε!ιιι Μειιεε!ιειι ειι ει·2ειι€ειι. Με ιιιϋεεειι άεπι
ετετε ειεε ερεε!!!εε!ιε !)!ε;ιοε!ι!ειι !ιε!ιειι. Μεεε Με(
ιιν0!ι! ε!!ει·εε!ιε ιιά Με εε!εετε Ι.ειιΒιιιιιιε ε!ιιει· «ερεε!!!
εε!ιειιιι Β!εροειι!οιι οάετ· Βιιιρ!”ειιε!!ε!ι!ιε!ι εει· ιιτιι εε
ιιιει·Ιονιιι·ά!εει·, εεε! Μει·τιιιε, εΙε εε ιιιειιιιι!ε !ειιιε.ιιά
ε!ιι(ιε! επι άει· !!νιτ!ι!!ε!ι!ιειτ ιιιιά Τ!ιε(εεε!ι!!ε!ι!κειτ άεε

ιιο!.!ινσειιά!εειι Βι·Βε.ιιειιιιεεεεετ!Πεε άει· Β!ερεε!τ!οε, ειπε
!!ε!ι ιπι άεπι νοι·Ιιειιάειιεειιι ειιιει· -- ειιεε!ιοτειιειι οάει·
ει·ννοι!ιειιειι - Ιπιπιιιιι!τετ οάετ Πιιειιιιι!ειιε!!ε!ι!ιεπ
ευ ενιε!!ε!ιι. Βε!άε Βεετ!!ϊε, ά!ε ε!ε!ι ειιεεε!ι!ιεεεειι Με
!ιε!! ιιπά άιιιι!ιε!, ετε!ιειι ιιπά !ε!!ειι ιι!ιει·, Με ε!!ε άεπ·
ει·ι!Βε Βεει·ι!Τε, πιιτ ε!ιιιιιιάει·. Υ!!ειιιι εε !ιε!ιιε ερεο!!!
εε!ιε Β!εροει!!ειι @εεε άειιιι ειεε( εε ιιιιε!ι !ιε!ιιε εεεε!(ι
εε!ιε Ιιιιτειιιι!ιετ. Βειιιι άετ Βεετ!!ϊ άετ 1ιιιιιιιιιι!τε!ι ει·

εε!ιερίτ ε!ε!ι άιιτε!ιειιε ιιι άεπι Μιιιιεε! !εάει· Ι)!ερεε!τιειι
ιιιιά Β!ερεε!τ!ειι κι ιι!ε!ι(ε ιιιιάετεε Με άεε Ι('ε!ι!ειι άετ
«ερεο!!!εε!ιειι», ά

.

!ι
.

ειιιειιι !ιεει!πιιιι(ειι Ιιιίεετ!οιιεει·τει;ει·

εεεειιιι(ιετ εε!τεεάειι Ιιιιπιιιιι!τει. ( Μ ι
ι ι· τ ι ιι ε ).

Ει·ι·εεει· (Ρει·εε!τειι), Βε!εε ((Η!τε), ε.ιιε!εεειιάε
Μειιιειι(:ε (Ει·Κε!τειιεειι, Τι·ιιιιπιειι) ειπά (!!ιει·!ιειιιιτ ιιιιι·
ιπι Βιετιάε ειεε νετ!ιειιάειιε Κι·ειι!ι!ιε!τεειι!εεε ειιεειι
!εεειι. ν!!ειιιι εε! ειιι!Βειι !ιι(εετ!οιιε!ιι·ειι!ι!ιε!(ειι ά!ε
Κι·ιιιι!ι!ιε!τ εοίετι εεε-ε άεπ· ΙιιΓεει!ειι ειιίτι!τι, εε ά:ι.εε
ιιιειι ε!ειι!ιειι Μεεε ειεε άεπι Κει·ρει· ιιιιιεινε!ιιιειιάε
Κτειι!ι!ιε!!ειιιι!εεε !!εεε ιι!ε!ιι νετ, εε !!ιιάειι ινε· !ιε!
ε.ιιάει·ειι Κι·ιιε!ι!ιε!ιειι, εε ιιειιιειιι!!ε!ι Μ! άεπ·Τιι!ιετειι!οεε
ά!ε ειιεε. Α Μεεε άετ Αι·τ ειιεεερι·εει. άιιεε Μ!ει·ε!ιειι
ιι!ε!ιτ εε!τειι μια ιιι άειι Ηιιιι.ετει·ιιιιά ι;ι·ε(ειι.
Ψειιιι άεπ· νει·ε!ε!ε!ι άει· !Σιι!ετε!ιειιε ειιιετ Κι·ειι!ι!ιε!ι
άιιτε!ι Ζιιεετειιιειι(τε!Τειι νοιι Πτεεε!ιε ιιιιά Αιι!ε.Βε
εειιιε Αιιε!εειε ειιι!ε!ιιιι. άετ ειιει·Βειι!εε!ιειι (Μάι, ε. Β
,

άεπ· νετετε!!ιιιιε νοιι ε!ιιει· Ριι!νει·εκρ!εεἱοιι, πιο Μι· εε
πι!! άεπι Ριιιι!ιειι ιιιιά άεπι Ριι!νει· ειι (Με !ιε!ιειι, εε
ά(ιι·(ειι Με εκει νει·Βεεεειι, άε.εε άετ Υετε!ε!ε!ι ιιι

.

!ιε!ιι

νο!!ε!!ιιιάἱ8 ιιι ε!!ειι Ριιιιετειι ε!ε!ι νο!!!ιειιιιιιειι άεε!ιειιάει·
Μ, άειιιι νει· Α!!ειιι !ιεετε!ιτ άετ ιιιειιεε!ι!!ε!ιε Οτειιιι!επιιιε
ειεε( εεε τοάτειι,εειιάει·ιι εεε !ε!ιειιάειι ε!ε!ι ίοι·ηι!!ειιεειιάειι
Ζε!!ειι, ειε !!ιτε !ιιιιιιειιειιτειι Ε!Βειιεε!ιιι!τειι !ιε
ε!ιεειι. Π!ε Μ!ετε!ιειι ιιι !!ιι·ειι νει·εε!ι!εάειιειι Ψεε!ιε
ι!ιιιιιιερει!εάειι, ιιι ι!ιτειι νετεε!ι!εάειιειι (ϊιι·εάειι νοιι (Πιε
!ειι2, ιιι !!ιι·ειι !!!!!ι·Ιιιιιιεειι εει 1ιιιρίνει·ειιε!ιειι ε!ιιά !ιε!
άετ Τιι!ιετειι!εεε!ι·εεε !ε!άει· πιιι· ειιιεε!τιε ιιι άειι Κτε!ε
άετ Βε!ιεε!ιτ.ιιιι€ειι ιιιιά Ρετεε!ιιιιι€ειι εεεεεειι, άε.!ιει· ά!ε
ν!ε!ειι Ε'ε!ι!εε!ι(ιεεε, ά!ε άε.ι·ειιε ειιιερι·ιιιιεεε. !!!!!τ
ιιιιιεεειι ει.ειε ιπι ΔιιΒε !ιε!ιε!!ειι, άε.εε ινειιιι
ά!ε Κι·ειι!ι!ιε!ιεει·ι·εεετ νοιι ινεε!ιεε!ιιάει·
Βιετ!ιε ιιιιάν!ιιι!ειιε ειπά, εε !ετ ειεε: πε!π
άει· νοιι ινεε!ιεε!ιιάει· Βεεε!ιε.!Γειι!ιε!τ ά!ε
Κι·ειι!ε!ιε!τειιιι!ε.εε, ά!ε άιιτε!ι ά!ε Βεεε!ιε!!ειι!ιε!!
άεπ· Ζε!!ειι ιιπά άετ ΟτΒειιεε!τε !ιεά!ιιε!ι Μτά. !)!εεε

ερεε. Βεεε!ιε!Τειι!ιε!ι άετ Ζε!!ειι ι·εερ. άει· ειι!ιε Εεεε
ε!ιιει·εε!τε ειπεε ει!ιιει!εειι Βεάειι άε.τετε!!ειι πι· Ιιι
Γεει!ειι πι!! Κεε!ι'εε!ιειι Βιιε!!!ειι, ε.ιιάει·ει·εε!ι.ε
Ιιειιιι ειε άιιτε!ι νει·εε!ι!εάειιε Βε!2ε (ρ!ιγειο!εε!εο!ιε οάετ
ειιει·8ειι!εε!ιε (Ντε) οάετ Μ!ει·ε!ιειι ειι νει·εε!ι!εάειιει·(ιεει·
!!'ιιε!ιει·ιιιιε οάετ· Πιιιινιιιιά!ιιιιε νει·ειι!εεειιιιε @Με ιιιιά
ά!εεε !ετ2τειι ΜειιιειιΙε !ιειιιιειι άεπι ΟτΒειι!ειιιιιε 5ε!ι!ιάειι

ειι!εεειι, οάετ ιι!ιει, ιιι(!ε!ι·( πιιτ Κεε!ι°εε!ιειι Βεε!!!ειι,
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νοτο.οΙοεεοοο @οοο οοτ Εοιιοιιοοπ οοτ οΙοεειεοιιοο 'Γο
ιιοτοοΙοεο. ΑΜ Φοεο Ψοιεο ιεεεοο ειοιι Ιοιοιιιι οτιτιοτοο
Φο ιοΒοτοοΙοεοιιοοιιοιιοπ Ηοτιιο ιο οοο Ι.οοποο, Φο οιοοι
οιιοιιι€ιτοο Πτοεοοεοιιιτοιιοοοοο, οοοοεο Φο ίποποεοο
Ι(οοοιιοο- οπο θοιοο!τοοιοιιοιιοοΒοιι (Βιοιιοτι. Μοοε,
Βοτοιιιιοοο). νοο Φοεοπι Βιο.οοριιοοιο οιιε οτι‹Ιοτι
ι.ιοι›τοιοιι οοο Κοοιι°εοιιοο Τ.-ριιο Πιτ οιοοο Μιοτοοοπ
οοτ Κτοοιιιιοιι, Πιτ οιοοο Νοεοροτοειτοο, ινοτιιιιε
ποιο ιιιιοτ οιοιιι εοιιιιοεεοο άειι”, Φι.εε οτ Πιτ οοο ιοοιιεοΙι
ιιοιιοο ΟτΒοοιειοοε ιιοττοιοε εοιο πιιιεεο.
Νοοιι οοτ ΕπιιιοοιτιιοΒ άοε Κοοιι°εοιιοο Βοοιιιοε ποι
ιιιο.π ιιοιιο ΒιιιΦοιο οοτ Τοιιοτοοιοεο ειοιι ιιοοριειιοιιιιοιι
πιο ιιοπι ΚτοπιιιιοιτεοττοΒοτ οοεοιιοΓιιοτ οοο εοιπο ΒιοιοΒιο
οιοοοιιοιιιι ετοιιιτι, Φιοοι οιιοτ πιει; μια Φο ΒιοΙοτιιο
οοτ Ζοιιοο, Φο Φο Κτοοιιιιοιτεοοιοπο νοτειοΙιοο, νοτ

οιιοιιιιιεειετ. Πιο ι.ιιιοτιεοιιοιι ΖοιΙοο εοιο :ιιιω ιο
.

οποο

ιιοοιιοτποοιειτιο Οοιιιιιιο, Ιοεεοο οπο ποιοι· Πιοειιιοιιοο
πιο Μιοτοιιοο ιο οοιιοτο θιοιιιοι.ο οιοιιοριοο, πιο ο. Β.
ιιοι οοο Ττοοεριοοιοτιοοοο, οπο ειο ειοιι οοιινιοιτοιο ποπ
νοτιοοιιτοο, Μπιτ οοτ ιιιτοιι Ζοιιοο ιοοοποιιοοιιιιοο Ειποο
εοιιοΠοο. Βιοεο ιιιιτοοοοοιοο Ει8οοεοιιοι`ιοο ιο οοτ εροο.
ιοοοτοοΙοεοο ΑιιιοΒο, ιιι οοο εροο. ΖοΙΙοοιοττιιοτιοο. ιο
οοο εροο. Οοποοεοοιιοο, Κοοιιοο οοο Φιτοιι ιιιοοιιοοιεοιιο
οπο οιιοιοιεοΙιο Βοιοο, ιιοι Αοινοεοοιιοιτ οιοοε ιιοτιοειοο

οιιιιοιιεοιι-ιιγΒιοοιεοιιοπ Βοιιιπιοε οοτ ΕπιοιοιτοΙοο8 οπο

νοτιοοιιτοο8 ιτοιοπιοιι πιο! οοι ροεεοιιιιοτ ΟοΙοεοοιιοιι.
Φιτοιι οοο ΤοοοτιτοΙριιο ιοίιοιτι. ινοτιιοο. ιο Φοεοτ Ψοιεο
ιοιιεεοο πιτ οοε Φο εοτοριιοΙοεοο οπο: ιιοοιιιοτοο Ριο
οοεεο ιιπ ιοοοεοιιιιοιιοο Οτοοοιειοοε νοτειοιιοο. 8οιιοιι
ΗοιοΙο.οτι οοιιοοριοι, ποιο Ιτϋιιοο Φο. Κιοιιοτ Φιτοιι
οοεοοιΒοοτο Νοιιτοοε εοτοριιοιϋε ιοο.οιιοο, ινοΙιοι Φο οοο
ιοιιιοο οιιοιοιεοιιοο Βιοιιινοοιιεοιοτοοοοιο Με Βοιοο ννιτιτοο,
ιιοτοιι οιοΙοιιο Φοεο Ρτοοοεεο Βοοοιιιο;ι ινοτιιοο, 2οοοοιιει
οιιι.ιιτιιοιι ιιοτοιι Αοιιιοοοο8 οοτ οοτιποιοο Οειοοεο ιο οοο
Ζοιιοο.

Ψιοιιτιο οι μια Φο Ρτοοο, ντοΙοιιοε άοππ οιοοοιιιοιι
Φο εοοοιιιεοιιοο θοινοοεοοιιοο ειοιι, ιιπ Φο Φο ιιιιιοτοο
Ιϋεο ΑοιιιΒο ποοοοιιοο. Ιο ινοιοιιοιο θοινοιιο ειοιι οοτ
Τ.-ριΙο οοι.ινιοιοοιι, οι οοοιι οτιιιΒιιιιο πιοιιτ οιιιεοιιιοιιοο.
Βοττοι, ποτοτΜοιεοιιιιιιτον'ε Ι.οιτοο8, ιτοτοπιι ιιοι
εοιοοο Βιιιιιιοο οοτ ΠοοοτοοοΒοο8, ιιοεε Φιε @μπρο
εχειοπι Φιε Οοινοοο ιει, ιο ινοΙοιιοιο οοτ Τ.-ριι2 εισιι
οοινιιοιτοιι; »το εοιιοιι ιι

ι οιιπιοιει οποο Με Ι.τιπροετειοπι
οοι ποτ Τιιοοτοοιοεο οτπτιιιοπ ιιππ οοτ 'ΓοοοτΙοοΙ απο ιι

ι

Με Ι.ιιοριιοπι νοο νιτοιιοπ ιιοοοιοΙιοοι. νοο Φοεοπι
θοειοιιι.εριιοοιο οι οοτ Ειοιιιιεε ποτ εροο. Κτοοιιιιοιτε
οοιοΒο οιοοτεοιιε ιπι οιτιοτγοποιοιι Ι.οοοιι, οοιιοτοτεοιτε
ιιοι οοτ εριιιοτοο ΕοιννιοιτοΙοοε ιο οοο νοτεοΙιιοτιοοοο

Οτοοοοιι ιοιοιιι. οτιτιοτιιοΙι, νοιι οιιοο άοε Ι.γιοριιεγετοιο
οιοοιι Βοετοοιιιιιοιι εΠοτ Οτποπο ιιιιιιοτ. ινοτοπι ιι

ι

ιοιιοπι
οιο2οιοοο Ε'ο.ιιο οιπ νοτεοιιιοιιοοοε οοοιοι οτιττοοΙτι, οιοιοι.
οιπ Βιιιιιεοι, οοοοεο πιο οε οπο οοοτιτΙοτιιοιι ιιιοιιιοοω, ινοτιιιο Φο Αττοτιοεοιοτοεο ιιοι οοτ νοιοτοοοπ
οπο ιπι Θιοιιιτο, οιπο ιπι Ηοτοοο οάοτ ιο οοο Βιιιτοπιι
τιιιοπ οοιιτιιι. ιπι Ι.οοΓο νοο νιοΙοο .ιοιιτιιοοιιοτιοο ιιιπ
Φο ΤοιιοτοοΙοεο 8οινιεε οπι οοο ιοοοεοιιιιοιιοο Οτοοοιε
ιοοε εοντοιι: οιιιοο Ειοίιοεε οοεοοιιιιι, ιιοεε ειο Φο Ι.γιοριι
2οιιοο νοτεοΙοεει οιπο οιειιοτ ιοι.οοι. 8οοιιοοοοο εροο.
ιιιιιοτοιιιϋεο Αιιιο.Βο οιι οοι.ινιοιτοΙο. Ι)ιο ιοετι1οιιτ
οι ειοιι ίιοιιοοιιοο Τ.-ριι2ο οιε εοιοΙιο οάοτ νιοιιιιοιιτ Με
ιιιτο Βορτοριιτιοο, οοιιιιιτιτοιο άοππ Μπι! Φο οΙοεειεοιιο
Κοοιι'εοιιο Τοοοτοοιοεο τοερ. Ριιιιιιεο. Ιιι Φοεοιο Βιοπο
οπο ιο ΒοτιιοΙτειοιιιιΒοοε ιιοεεοο, Φιεε οε οιπο Βοτιοι
οιιι.ινο νοτοτιιοοε οοτ $γριιιιιε Βιοιιι"), οι πιο Με 2ο

'ι Βοι οιοι·ιοιιιο.τινοτεγριοιιο οιπο Αιιοτιο οιπο ιιιιιιιιπο Βι·
εοιιοιοοο8 οπο ιειτιιινο Β`οι·πιοοΙ·τοιοπιοοοποο ιιπ 15. @οικοπε
,Μοτο νοτ; Φιιιοι οιπο ΒιιΠο οοοετοιιτια,πιο Φο Ποιτοτ εοεοιιιι
οιιοΙι οοο ιο εννοιτοτΠιο Ιοοιιοοιι ιοιιοιτι τνιιι·ιιο (Ρο ο ι·

οιοτ). Βοι ποτπιιοοιινοτ νοτοτοοοι; οοτ ΤοοοτοοΙοεοοοιοπο
οι Φο Ιιοτοοο Μ» Ιο.οιιοτ. οιιοτ οποο Αιιοττο Ιτοπιπιοπ εοιο
τοιοιινοτ, πιο: ιιοιιιΙιοΙι οπο» ερι·ιοιιι, Φι.εε Φο Βοεοιιοπ'οοιιοιι
οοτ 'ΓοοοτοοΙοεοοιιι·οοιιιιοιτεο.οιοΒοϋι·τιιοιι οπο οοιιΙιοΙι οοιιι·
ινοοιιεοιοοεοιο οπο.

οιοοιο οοινιεεοο (ιτειιο Βοτοοιιιιοι, Φο Τοιιοτοοιοεο
οποο το οοο οοοειιιιιιιοοοιΙοο Κτοοιτιιοιιοο
2ο τοοιιοοιι. Πιο ιοοοτοοΙοεο Αοιο.οο ιετ ιιοοριεοοιιιιοιι
οιιοτο.Μοτιειτι Φιτοιι Βιιτιοο8 νοο Κοϋιοιιοιι οπο Μπιτ

οιοιιι οΙΙοιο ιιοτοιι Ιοιοοιιοο τοπ Τ.-ριιοοπ. εοοιιοτο οποο
@πιο Ριι2ο, Βοοιοτιοιι, Ροτοειτοτι οπο οιιοπι.-ροιιιοιοοιεοιιο
Ρτοιιοοιο. Αοι Φοεο νι'οιεο οτιτιοτοο ειοιι πιο ΤιιοιΙ Φο
νοτεοιιιοιιοοοο Ε'οτπιοο οοτ Ρεοοιιοτοοοτοοιοεο.
Βειε ΝιοιιιοοΠιιιοοο οοτ Κοοιι'εοιιοο Βο.οιιιοο ιο Φοεοο
Κιιοτοιιοιι ιει ο!οο νοο οοο ΒοοιοτιοιοΒοτι εοιιιοτ Ζοιι. ιοιτ

Ποτοοιιι οιοοτ Ποιτοοοιοιεε οοτ Ροτεοιιοτ οοεοεοιιτιοοοο
ινοτιιοιι.
Ποιοι· οοο οοεεοτοτιιοοιιιοιι οο.ιιΙτοιοιιοο θτορροο οοτ

Ιοιοοιιιιοειττοοιτιιοιτοπ @Μοτο οοτ τ ο οο τοιιι ο εο ιιιτοε

οοιοριιοιτιοο ννοεοοε νομο οιπο Βοοιιοτει:οι
Ιοπο. νοτ οιιοπι ιει ειο 2ο οοο οιιτοοιεοιι νοτΙοοιοο
οοο Κτοοιτιιοιιοο :ο τοοιιοοο, οοτ ιο οοο πιοιιιοετοο
Ροιιοο ιετ ειο οιοο οοοιο Βτεοιιοιοοοο οπο ιιιοτ ιοοεε

τποο ιπιιοοτ Φο Ρτοτιο οοιννοτιοο, σο πιοιιτ οιπο Μιεοιι
ιοΓοοι.ιοο νοτιιοΒι, 2ο οοτ Φο Τ.-ριιοο ιιιο2οοοιτοτοο. Βιιιο

ριοιοιιοιιο Ποοοτεοιιινοπιπιοοο οοο Βιοτ- οοο Ιιγιοριιεγετοιοε
πιο. Τ.-ριιιοο ιετοοιοτ Ππιειοοιιοο οιοιιτ οοεοπεοιιιιοεεοο.

ιιπ Οτοεεοο οπο (Ξιοοποπ ινοτιιοπ Φο οοεοιιτιοοοοοιι εοφ
ιιοοοιοο Εριτιοιοιοο νοο 'Γοοοτοοιοεο οοοιι οοο ιιοοοετοιι

ΡοτεοιιοοΒοο ι1ιιοτ Μιεοιιιοιοοι.ιοπ οπο οιιεοτοο Κοοοι
οιεεοπ ιιιιοτ Φο ετοεεο Ψιοοτειοοοειοειειτοιι οοτ Κοοιι
εοιιοο ΒοοιιΙοο επ οοο Μιεοιιιοιοοιιοοοο 2ο οοιιιΙοο εοιο,
ιτοιιοι επ νοτεοιιιοιιοοοο Ζοιτοπ πιοιιτ οάοτ ποοιεοτ Με
οτιιι;ο Μιοτοοοο Φο νοτοοΙοεεοοο 8οοοιιοο ιιοοοο; οοοιι

Φο τυο. Αοιοο,·ο οι νοτεοιιιοτιοοοιτι ονοοιιεοι οοιοτιιιοτιοιι.
Ψοιιοτ ιιοιιοο πιτ, Φιεε ΤοιιοτοοΙοεο Φιτοιι πιοιιτοτο θο
οοι·οιιοοοο οοιιτιιι, οοοιιοοιτιιοιι οοοτ οιπο θοοοτοι.ιοο

ποοτερτιοΒοοιι, οιπο Ετεοιιοιοοο8, Φο πιτ οτιτοτ οοο Ιο
ιοοιιοοειττοοιτοοιιοο ποσο ιιοι οοτ 8γριιιιιε οοοοοοιιιοτι,

οοο ιιοι οοτ οοτ Με ιο Φο οποιτο θοοοτειιοο. Πιο
εροο. Κτο.οΙτιιοιτεοο Ιοοο οοι οοτ Τιιιιοτοοιοεο ιει ιο οοτ
Μοιιτοοιιι οοτ Ριιιιο, ιο 90 ρΟτ., Φτοοι οοΒοοοτοο ,

ειο ποππ οοοτ οποο οοοιιιτιτι. ποτιιοο οοο ειο εο1οιιο

άοππ οπο νοτοτοοιι, άοππ ποιο οοτ Μοοεοιι οτννιτιιι, εοφ
νιτοιιοπ, ποππ οτ οποο νοτοτοοο. Βοε θιτοε οοτ οοο
οοιοο8οοι:τοιοοιιοο τοιιοτοοιοεοπ Κτο.οιτοο ιοιι ιιοτοΗοιιιιοε

ριιιιιιειοοε, οιιτοιι. Ι.ιιοΒοο-, Θοιοοιτ- οπο Κοοοιιοοοοιοιιο

Φιοποπ ιτσοοοο πιτ οοε οιοιιι. οοιετοοιιοο ιιοοιτοο οοτ
οοτοιι ΙοιιοΙοιιοο οοο Ιοίοοιιοο νοο 8οιτοο άοε Βοιω
οοοοιε ιιοτοιι οοο Κοοιι,εοιιοο ΒοοιΙΙοε, Με οιπο εο

Βοοοτοπο Ζοετιιιιτιο, οτοοιιοι τιοτοιι Φο ομοσ. ιο
οοτοοΙοεο ΑοΙοΒο, οοι ιιοοοο Φο Κοοιι°εοιιοο ΒιιοιΙΙοο

νοτοοεεννοιεο οοιιτοτοο οπο Φο οΙοεειεοιιο ΤοιιοτοοΙοεο

τοερ. 8οοινιοιιεοτιιτ ΦιτειοΠοο.
πιο 8οιοοΒοο ιιοι οοεοτοο ΒοττοοιιτοοΒοο οιιοτ Φο
ΑοιιοΙοοιο οοτ 'ΓοιιοτοοΙοεο 2ο ιιοπι 8οιιΙοεε,
Φιεε οινιεοιιοο οοο Ιοιοοιιοοιειοο οοο Ηοτοοιι.ο.
τιοτο ποιο ποεοοιιιοιιοτ Ποιοτετιιιοτι οπιειιτι, εοοιιοτο
οοτ οιπ Βτο.Φιοιιοτ. ννοοιοιιο Φο Ιοιοοι.ιοοιεΙοο άοε

Ηοοριεοινιοιιι επι Φο Κτοοιτιιοιτεοττοεοτ, επι” οοο '1'.-ριΙο
Ιοοοο οοο Φιοοι 2ο ννοοιε οοτιιοιτειοιιιιΒοο, ιιοεε Βοοι.οτιοο

οιπο οοτ άοππ ροιιιοΒοο ινοτιιοο, οποο ειο ιο οοο ΖοΙιοο

Κϋτροτ ο.οττοιιοο, 2ο ιιοοοο ειο οιπο οιιοιοιεοιιο νοτινοοΦ

εοιιοιτ ιιο.οοο, Πιτ ΖοιΙοο οοοτ, τιοοοο Φοεο Ιίϋτροτ Μι
ιοο, ποιο στο εοιο ιι6οοοο, εοοιιοτιι «πιο ι;ΙοιοιιΒιιιιε
ειοιι, - εο Ιοεεοο ιπι θιοΒοοιιιοιι Φο ΗοτοΦιοτιοτ Φο
ΚτοοΙτιιοιτεο.οΙοοο νοτιιοττεοιιοπο ιο οοο νοτοοτ
,οποο οοτ Βτεοιιοιοοοο ιτοιοο οπο οοο ιπιιιιοιιοοιοο

Ειοοοεοιιο.Ποο οοτ Ζοιιοπ ιο οοτ ΚτοοιτοοιιεοοιοΒο νοΙΙο

ννιιτιιιΒιιοο οοιτοιοπιοτι, ινοε ιιοεεοτιιοιο οοτ ΕιτΓοιιτοπο
νιοιοτ .ιοιιτιιοοιιοτιο τοοιιτ οοιερτιοιιτ οπο οιοιιι τοπ οιοοιιι
Β'οιιοτειτιοιι ιιοε οοτ ννοιι ΒοεοιιοιΤοο ινοτοοο ποππ.

(Ζ ι ο πι εεο ο ).

Ρτοριιγιειτο.
Ζινοι ννοοο τω” οοο οπο οοτ Βοιιοιιοονοτιιι1τοοο
οοτ. Αιο εοιιιιοΙΙειοο οπο το.οιοοΙειοο οποιο ιοοο εοιο
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Βοοοοοπ οπε οοπ· !!ίο!! εοοΜ"!”οπ,ντοοπ οε οο!οοοσ, !οτο

Ιοπ·π·οΒοπ·νο!!!π; 2ο νοτπ!σο1οπ. Ι.οεεοπ ε!οο οοοτ Μο Ετ

τοΒοπ· εο!οετ οποοτ:ποπο !!!ίο!!.οτοεττο!Τοπ, ο·οοοπ οοτ π!σο!π

νοτοοεεοο οοτίοπ, οοεε »το Μο οπο! οοτ οοο!οο!οεοε!ποπ
Μ!οτ Κτοο!ποο!τοπ, οοπ οοπτοπ ΕπποοΕοοοποο ποοο οοτ
ο!οοτ !ποποοπ, εο ο!ο!οτ Με 2ο οτειτοοοποοε Ζὶο! Μο

Επ·οοοοπο οοπ· ν!Ηοοτειοποε!πτοίτ οοε Ε!οπο!
ποπ, ο. ο εο!οο Ιππποοο!ε!τππο οοτ!ἔ. Οοτποτ οπο Μο
οοτ!Βοπ !οϊοσπ!οο!ετοπ ννο!!οπ Μο νοτππ!ποοτοοπ; οοτ Το
οοτοο!οεο !π Ποοτεοο!οπο οπο 30 μα. σοπεποτ!ττ ντ!εεοπ
εο!π Ε!π!οοτοπο νοπ Βροο!σπορ!οπ οπο οοε 8οοτοσο
τοπ νοτοο!ε !π Μο Τοεσοοπτοοοοτ οι! ερο!οο. Ποπο
οοοοποοοτ οπο ο.πεοΓοοττ, οο.εε Μο Τοοοποο!οεο-5τοτο
!!οο!πο!!; οοτο!τε ν!ο!ο .Μοτο νοπ· Επιοοο!τοπο;ς οοε

Τ.-ρ!!οοε 2ο επο!σοπ οποπο, οοΜπ8τ οπτσ!π Μο νοτεοοπο
οοποπ νοτοοεεοτοποοπ πο ογο!οο!εοοοτ οπο εοο!ο!οτ

Βοο!οοοπο. !Νοπο θοι·ποτ οπο! Βοο·ο!εο οΜοτ,
οοεε Μο Υοτοοεεοτιπποοπ οοτ ογο!οπ!εοοοο Υοτοο!π.π!εεο
!πο!πο Αοποοππο οοτ Τοοοτσο!οεο οτοοοππ,τοοτ'εοο, ου!
Ποιοο!!; οπο Μοποοοπ ο!οπνο!ετ. »το ποσο Βοτοο!οο
τυπο οοπ Οοπο.!!εοι!οπ οπο ο!ποτ οοεεοποπ ννοεεοι·νοτεοτ
οοπ, !πο!π Βοσοοοπο οοτ Τοοοτσο!οεο οτ!ο!ο!. εο!, εο !ετ
Μοεσε Ατεοππποο!, “το Ι1828ΓΠ5Τ), !πο!ποεο·οοε ε!!οο
οπο. Σε !ετ π!οποΜε οοοοορτοτ ο·οτοοππ, οοεε Με Τοοοπ
οο!οεο ποπ!. οοπο !!νοεεοτ νοτοπ·ο!τοο ινοτοο, οπο οΜποτ
Ιποπο οποο @το ννοεεοτνοτεππτοοπο ιποο Μο Ε!πίο!πτοπο
οοπ· Βοπο!!εο!!οπ !π ο!ποτ ειπποπ οοΒοπ Μο Τοοοτσο!οεο
οοσο ο!οο!ε Μτοο! οοετ!σοτοο. Μο !ποΒ!οπ!εσοοπ Βοεεο
τοποοο, πνο!οοο οοπ οοτ 'Γοοοτοο!οεοΓτοοο νοπ !!νοττ!πε!οο,
ε!πο Βοπο οποοτοτ Νοο.οτ, Μο οοεπτοπ οπο! νοτοοεεοτοπ

οοπ οοτ ν!7οοποποε- οπο Ροοτ!!πεογο!οπο, πνο!σοοοποπο
οοεοποοτο Αοΐποοτοεοπππ!πο!τοτοο!εο!ποπι. Αποο !π Βοπο
πποτ!ποοπ ποσο Ι.οοππποοπ'3) ο!πο ε!σο!!!οοο Αοπποοποο
οοπ· Τοοοτοο!οεο-$τοτο!!οο!πο!π εοοοπ νοπ ω· Ι!!!οο οοτ
ε!οοο!Βοτ .Ιοοτο οπεο!οποοπ, Μεο πποοτοτο .ΙΜιτο νοπ 1882,
ο·ο οοτ Κοοο“εοοο Βοσ!!!οε οπτοοο!στ οοτ. Ιπ Νοορο!
πνοτοο Εποο νοτ!ἔοπ .Τοοτοιπποοττε Μο Βοοτοπ οτ!οεεοπ,
πνο!οοοε οπο!$ττΜο νοπ 800 ΙΡοσοτοπι οπο πο νν!οοοτ!πο

!οποε!”Μ!ο νοπ 2οοο .Τοοτοπ νοτοοοποπο οοπ Αοτοτοπ οπο

Αποο!εο οπο! ΡΜΙοε νοπ !.οποοπεοοο!ποεοοοποοτ οποιο
πποσοτο, οποιο Ρ!πι!π!ε!!ποτοοπο πνο!!:οτοεοοπο Βρ!τΜο 2ο
πνποε οπο ο!!ο οοτ Ιοίοο!.!πο νοτοοοοο!Βοπ Μοο!!!οπ νοτ
οτοοποπ !ποεε. !)·Ιοεο νοτοτοποοο, Με!. ποπ Ποτοοτ, πο!
οΜοτ!!ο!π οοτ Μο 8σ!πντοτ!πτοο!ποπ, οποοποπο Μο οτοεεο
Μοοτ2ο!π! οοτ οππποο!οπποπ οοτοο!εοοοπ Ροι!ι!ε!!ποτ Μο οι
Βοτοοο Μο ΠοορτοοΓοοτ οοεππποοοποπ,οποοποοττ ο!!οο, εο
οοεε νοπ νοτποοτο!π Μο οοεοοι!!σοοτ Νοτποπ ο!ο!π!. πο
οτινοπτοπ οοτ, οΜποτ εο! Μοεο Ρτοοογ!οππο οιπεεἱο!πτε!οε
οπο οτΓο!ο!οε Βοοοεοπ. Ι)!οεο Ιοτ!(!οτοπο οι ποοοοο ο!πο
ποσοι πν!!!!‹οτ!!οοο. Β!ο Αοτ2το ννοτοοπ οοοο @το οο!
οοπ οτιτοοτπεοοοο 8!.τΜοππ, Μο Μο ιτο!Τοπ ποοεετοπ, !πο

θοεοπτοο!! εοοπ· επτοπο νοππ.ποοοπεοπ εο!π οπο οοοτ 2ο
νἰο!, Με 2ο πνοο!ο οοπο Βο!πο! Κτοπ!πο οοοτοπ!οεοπ οοοοπ!
'Ποιο Βοοο!πο!οεοτ οπο νοτπ!σοτοπο ν!ο!οτ $ρο!ιο οποππ
ποοπ ποοο πποποοττοοοτ νπο!ο ν!το!οπτο 'Ι'.-πο!οο οοοτΜ!
Μο, ο·ο!οοο Μπομπ ινοτοοπι Μο Βοποο Μοοεοοοο!π πο
!οοσ!τοπ. Ψ!τ εοοοπ Μεο, οοεε οε οπε ππποπ. οο!πποοπ
!πο.ππ, Μο οππροσποτ!ττοπΤ.-ρ!!πο Μ!ο Γοτιποοιποοπι οπο
οπεοοοο!!σο 2ο πποεοοπι, εο!οετ πνοπποεπί οοε εοτε!ο!!!οε!;ο
Μο Ι.οοτοο οοτ Βοοποτπο!οεοπ οο!ο!ει πνοτοοππ !ποππτοο.
Μο οππροτ!οποπτο!!οπνοτεοο!πο πιο ο!οοτεοοινο!οσοοο οπο
Κοπἱοοοοπ, Μο πο!!!οοπ Βοννο!ιο!!σοοπ νοτ!πο!πο!εεοπ πω!!!
εοοτ πποο!ο Βοππο!ο οο.οοο, !οεεοπ ε!οο οοεεοτοοπο π!οοτ
οοπο ν!ϊο!τοτοε επί πω! Μοπεοοοππ οππνοποοπ. ονοοπ οοτ
Μοπεοο πο οοππ ε!ο!οοοππ Θπτοοο, Μο Μο Τ!π!οπο οοτ Ιο
Εοο!;!οπποπ Τ.-ο!!ποπ ο!ερππ!τπ πνοτο, εο ποποο πνοο!οποπ
Μ!ποοετοπ οοε 8οοοο ΚτοποοοοοιπεροτεοπΜ οπ Τοοοτοο!οεο
οτοπ·ο.ποοπ οπο Μο νοτο!ποο!!. πνοτοοπ Μο Νοεοοοπο!Μοτ

'! Βοοοποπ ο Ί'ο.οο!π!οτοΝτ. Ι, 1899.
ο) Ατο ο. Ζοπ· 'Γοοοπ·σιι!οεο-Ιπ!'οστἰοποο!πο !!!οπεο!ιοππ.Βοτ!.
!ι!!π. ννοοοοοεοοτ. Ντ. 21, 1895!.

!πτοποοοοοπ πο οοπ Ηοερ!!ο!οτπ οοΒοΓοοτ!:, "Με οοπ· εο
οτοεεοο Ζοο! οοτ Τοοοτσο!οεοπ, οοεεοτοοπο ο·οτοοο οο!
σπ!ερτοοοοποοτ Ετπνοο,·οπο οοπ Κτοποοο!τεοπ!οΒο Μοεο

!Ρο!!ο πἰσοτ ο!πινοπποείτο! εοππ. Βο! σο!τοτο!εσοοπ Μπετο
Γοπ ιν!εεοπ »το Με ο!οοτ!μ οε !ετ οοπ Ποτπο νοπ ο!ποτ

Οροτοτποπ ιο οοε!ποο!τοπ, πν!οτ!οοπίο!!ε οοτοο Ιοίοοοοπι
νοπο Βοτποο οπε, οσσ!οοπ!.ο!!ο ν!7οπο!πτοο!ποο!!.οοω! Βοο
ετὶΒοο Υοτ!οο!” Μπίος πο Ν!σοτο ποοο!ποπ!ποππιοπ. Οο εποε

εοτ οοτοο ΙοοΜοπ!οπ οπο Ιοίοο!!οπ νοπ νπτο!οο!οο Τ.

ρ!!ποπ νοπ οοπ· Μοοο!ποο!ο οπο νοπο Βο.πι2οπ!)ο.τππιττοοποε
οπε Τοοοτσο!οεο οπτειοοπ οοτοο Ιοίοσοοπ νοπ «Μοτο
Γοετοο»» Ρεοοοο!.οοοτοο!οοσ!!!οπ, εοοΜο Μοεο!οοο ειπ! οπι

ερτοο!ιοοοοπο οποσ. Βοοοπ ε!ο!π !ο Κοοο'εοοοπ Τ.-ρ!!πο
οπππινοποο!ο,- πετ τοπιοεοοτ πν!ο!ι!.!οοΕ'τοΒο, οοτοπ πο
εοπο οπε Μο ποοοε!ο Ζο!ποο!”τοτ!πΕ;οπ πν!το, Ε!πο επτοποο
Οοπττο!!ο πο" Μ!ο Νοοτοποεπο!τπο! Μ. πο ποοοοπ !Ξ'ο!!ο
οποο!! ειτοπο Βοποο 2ο !“οτοοτο.

Βοεε Μο Τοοοτοο!οεο Με οοεε!οτοοπ πν!το, οπε οποπ
ποοπποπ οοοοπ οπο· οπο!!! !πο!ποπ Οτοοο. ννοππ »το οπο;
οοπ Ροσ!ποπ οοτσο Ε!οο1οτοπο οοτ νοσοποο.!!οπι Γοττο;εο
πνοτοοπ, εο πποεπ ε!οο οοοο !πο!ποεοοοε οοτοοε Γο!εοτο,
οοεε οοτ οπο!! Μο Τοοοτοο!πεο επ ο.οεοοτο!ποο!ππιΒ€οποο
εο!π πνοτοοο, οοτ πποεεοπ οι π!οοτ νοτοοεεοο, Μεε Μο
Ροο!σοο ο!οο οποοΙο τγρ!εο!π νοτ!ο.οϊοοοο Κτοποοο!τ ε!πο,
ο·οοτοπο Μο 'Γοοοποο!οεο ο!πο οοτοο!εσο νοτ!οο!οποο

Κτοππ!π!πο!πνοπ εοοτ σοπορ!ἱσ!τποππ Οοο.το!π!.οτ οο.τετο!!π.
!)πεοτο ΗοιπποτοοίΒοοο νποτο εο!π, Μοεο!οο Μοεο
εο!πτοο!ποπ, Μο επί ο!π Μ!οπποππο 2ο τοοοο!τοπ. !!Υ!τ
ο·πεεοπ ο, οοεε Μο Τοοοτοο!οεο π!οο!. οοτ ο!πο Κτοο!ποο!ι
οοτ Ατπποπ !ει, πο οΓτ πποεεοπ οοτ οποο !π πνοο!οοοοποοπ
οπο πνο!π!ε!!.ο!τιοπΚτοπεοπι εο!ποπ, Μο ε!ο οπο Ορ!”οπ·ποσο
οοπο Αποοτο Γοτοοπτ, οοο!ο!οο Μ!ο !ιγοποο!εοο-ο!οιο
τπεσοοπ ΒοΜποοποοπ νοπ .Ιοεοπο οπο! ειτοπο οτΠο!!!
πνοτοοπ.

Οοτπο!. εὶοο! !π εο!ποπο ν!!οτ!πο ειπ, οο.εε Μο 'Ι'.-ρ!!2ο
ποπ Βριπτοπο, πο Οονοτποπ οπο οοτοπ οπο,οοοοιποοπθοπνοοο
ποο!ετ οοοοετοτοοο ε!πο οπο οοεε Μο οοτ!ο Βοο!!οοοποπ
!οοοποοππ 'Γ.-ο!!2ο οοτσο οοε 5ποποο!!οοτ νοτπ!ο!ποοπ οπο

οοτσ!π Μο οοοτο!! !π οοο!π!οπ, Γοοσο!οπ Οτ!οο οορ!ἔ
νπ·οοοεοοοοπ Ροο!π!εε!πο!ποο οτει!ο!πτ πνοτοοπ. Ψο!ιοτοπο
!οεοπ οπο, οοεε πο οοιιο!οο, Γοοοο!οπ, εοοποο$ο!εοπ Βοο
ππποπ!π οοτ Νοοο οοτ 'Ι'οοοτοο!οεοπ Μο Τ.ο!!2ο οπο ποο!
εποπ πο πωπω! ε!πο οπο Μο Αοετοο!εοποεοοΓοοτ οο.εο!οει

Μο Βτοεειο Μ. Ππνοτε!οπο!!σο ο!ο!οτ Μοεο Βοοοορτοπο,
ο·οπο ποιο οοοοο!πτ, οοεε οι οοτοοο !π οοο!π!οπ, !'οοοο!.οπ

Βοοοποπ Μο Ρο.π!ππ!εεοοο!οτ!οποπο ππο!ετοπι !!οτ!τοο, Μο

οκροσοπτ!ττοπ Τ.-ρ!!πο οοτσο ποπ τοεοοοε !!νοοοεοπ οτ

ε!!σ!‹οπ πποεεποπ! Βοοπεο ΜΜΜ οε ποσο Μοεοτ Τοοοτ!ο

πνοο!ο νοπεποοο!!πο, οπο Ν οορο!”) οπτοτ οοπ οπποοίοοτ
τοπ Οτοεεεποοποπ ο!πο οοτ οτετοο $!.ο!!οπ ο!πο!ποποτ!π οοτ

Ζοο! οοποτ, πιο οπο πππο!ε!οο Μο Μοτο οπο Τοοετοο!οεο
ετοτοοπ; νο οοοοπ νο· εοΜο! Βοποοο!!οο!, Μοεοπ
«Ποε!πίοοιοτ εοποοτ ο!ο!οοοο» οπο εο ν!ο! οποιο, ου πο !ο,
!οοο!π!ο θο.εεοπ, Ποίο οπο ονο!πιποποοπ, ποπ!.οοπ Μ!!!!ο.τ

οοπ νοπ Ροο!π!εε!πο!οποπ, Μο Μο 'Ι'.-οοο!!!οπ εοίοττ !οοιοπ

οπο οτεοο!ποπ πποεετοπ, Με !π Νοορο!?! Μο νοπ Βοτοοπ

οορ!οο!οπ Β!ππνοοποπ· οποεοτ οοπο!οπ, Γοποο!;οπ Βοοποο
ποπ οοπ· νοτοοτοοποπ οπο, οο! Αοντοεοποο!π ποο!!οοοτ
!ΙοοτροοΒο, οποοποοοποοτ οπο εοο!οοοποτ ΝΜιτοπο οπο

οοοο! οοοοο οπε!οο!οοπο Α!οοοο!οοποεε, οπο. ο!ποπο
ΣΥοττο, Μ!οε ννοε πποο εοσἰο!οε Ε!οπο ποοο!. - οοε
1ετ οε, πνο.εΜο εροο. Κτοο!ιοοπτεοπΙοοπο οοτ Τοοοτοο!οεο

οπτοο οο!Βοοοοοπο ποτποο!ο Οεπποεο !π οοπ
Ζο!!οπ οοε 5!τοοε οοτ Κτοο!τοο!τεοο!οΒο οπωνπο!σο!!..
Π!ο Κτοο!ποο!πεοο!ο.8ο οοοπ· Με εο!οοο οοοτ πποο!ποοππτοτ

οοτ οοποο νοτεοο!οοοπο Βοοποτ!οπ οπο πογεπο!οο!εοο
οοοτπ!εοοο Βο!2ο οοτ Βοοοπ οοοιπ νοτοοτο!τοι, οπο! ππ!τ

Τ.-ο!!2οο !ποο!τπ οπο Μπι οοε Β!!ο οοτ !!!!εοο!πίοοοοππ
οο.τετο!!οο.

ο νοτοτο!ιοοε οοτ Βοποοοεοοο·ποοεππσ!ποοπο. ΚΜε. θοοποο
!πο!τεοοπο1899.
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Βιο Βιιιπ πιο!ϊοτεοΜιιποοπ πιιι οοπι ινοτιΜνο!!οιι
Μο.ιοτιο.! Με οοπ 8οιιιιιιποειιο!ιτεοτιοπ (Η οοιιι,
Μιι:Μοο!ιε). ΜιοιποπΟτιεοΜΜιοπ (Βιιιο!), Με
οοιπ Οιιεοτποπ!οιιοπ (Κο!εο!ι. ΠπτοτΜοτοοτ).
Με 0'ιοϊοποπιεεοπ (Μι). Με οοπι Β!ιο!οΜοπ
(Η ο ιι ρ τ

., Ι. ο ιι ο ο τ)
,

Με ΚτοπιιοπΜΜεοτπ ω ιι Ετ ο ο Μ τ,

Ειιιιι!ο, ΡιιτΜτιπποτ, Ηονι!!ιιο) Μο Βο.ιιοιιο
τιοιι (ΒτοΜπιοτ, Βοιιινοι!οτ, ΙΙοεε, ννοιο!τοτ,
Βοιπριοτ, ΣΚΗΝΗ, Μοιεεοπ. ΝιιΜιπ ιι. Α.) !ιοιοτπ
Με Μιι!τοιι:ιιοπ Βοινοιε, ινιο ινοπιο οιο Ε'ιιτοΜι: οοτ Ποι
ΒοΜιιπ8 νοτ οοιι Τιι!ιοτοιι!ι3εοιι Μοοτιιποοι Μ. Βιο Μι Μ
νιιτιιιιοτ, ειι.ει ν. Ι. ο γ ο ο τ

ι,

ντο ιοοοτ 5ο!ιινιποειιι:Μιιπο Πιτ
εοιπο ιιιποοιιιιπο οιπο Οιοιο.!ιτιιι!οοιο! Βιο ειτοιιοο Ιεο!ι

τιιπο οοτ ΤιιΜοτοιι!οεοπ, οιο Μοτοιι.ε οιι ιιιιιιιιιιΜοπ Οοπεο

ιιιιοπποιι οοιιιΜτι. Μ οιιΜοτ οιιτο!ι !οιι:!ιι οιιι·ο!ιιιιΜτΜοτο
ΜΙο.οεετοεο!π νο!!!ιοιπιποπ Μ οτεοι2οιι. Βε Μ οοε νοτ
οιοιιει: Ο. Η ο ε ο π ιι ο ο Με 'οι, ει:!ιοπ νοτ .Ιοιιτοπ, Μ οιοοτ
Μι οοτ Μοι:ιοτιο!08ιεο!ιοπ Ηοο!ιοιιι!ι, πιιι€τοεεοτ Ξο!ιοτιο
ιιπο ειιι.!ιοΜοπι Μιιι!ιο Μι οιο ιιι!ιιιτπΜοιι, Μιιεοοιο!οιμ

Μ
ε

ποτοοοΜ ινιοοτοΜτιει!ιοΜοπ Οοπεοιιιιοπποιι οοτ Ιεο!ι

τιιποεπιιιεεπιιΜιποπ Μιιιοοινιοεοπ Μ ΜοΜοπ.Πιο ετοεεο Ε'πτσΜι
νοτ Απειοι;!ιιιπο οιιτοΜ οιο ΚοοΜ°εοιιοπ Βο.οι!ιοιι Μ ιιιεο
ιιπιιοετοποοι.

Α

Ειπε οοιιο!οΒιεο!ιο ΤΜοτοριο ο
. Μ
.

οιο ειοΜοτο Βοεοιιι

Βιιπε οοε οιοοιιι!ιο!ιοπ Κτοπιιιιοιιεοττοεοτε, ειιοι Βοτι
ινοι!οτ. Βιοιιι οε Με ιιοιιτο πιο!ιι, ιιπεοτο ιοι.2ιΒιι Βο
ΜΜο!ιιιιο ετιιιιοοι ειο!ι Μι οιο εοποπο.ππιο ιΜοτοροιιιιεοιιο
Επιριτιο, ειο Μ οιιΜοτ ιιιιιοτ ιιο!!οτ Βοτιιι:!ιειοΜιιοιιπε ει!!οτ
ρ!ιγειο!οΒιεοΜοπ Μο ριιιΜι›ιιιἔιει:Μοπ ΨιεεοπειιιιιιεοοΜοιι
οιπο εχιπρτοτποιιεο!ιο. Βιοεο ΤΜοτοριο Μ οιο Μγειοιιιεο!ι
οιιιι.οτιεοΜοοοοτ, ινιο ειο ιιππ Μοοοιι:Μποι ινιτο, οιο Νιγ
ειι:ιι!ιεοΜ-οιοτοιιεοΜο Δπειιιιτειιο!ιιιιιο!ιιπο,
οιο Μοτοιι.εΜι ιι!!εοπιοιπ Μοτιιιιππιο, ιιιιοττοεοιιοποο Ηοι!
οτιο!Βο ιιιπννοιεοπ !ιιιππ. οοποπ ειο ιΜτο Βιιροτιοτιιοι ιιΜοτ
ει!!ο Μοοτοπ Μοιιιιιοοπ νοτοοιι!ιι! Ζιιποοιιει ιιοετοιιι οιο

Βοιιιιπο!ιιππειιιοιΜοοο ιπ οοτ εοιοτι Μοοιπποιιοοπ ιιπο
οιιιιοτπο οοιιιιτοπ !.οιιιιπο, Βο!οΜτιιιιο ιιιιο !Ξτπιο!ιιιπι:ιοοε
Κτεπ!ιοιι, ιιι οοτ ειιΒοπεπιιι:οπ ρεγοιιιεο!ιοπ Ηγειοπο. ιιι
οοπ $Μοιοτιοπ οτ!οτιιι οοτ Κτιιπ!ιο οιο ινοτι;!ιεοΜοτειιιιι;
οοτ ίτιεοΜοπ !.ιιίι., οοτ Ηο.ιιτροοπο Μο οοτ ο;οτοεο!ιοιι
ΕτπιιΜτιιπ8, οοτοιι ινοΜ!ιΜοιιιιοπ ΙΒιπιιιιεε Μι εοιποπ Ζιι
ειιι.ιιο οι· ο.!ειιοΙοΜ ειιι!ι εο!Μει ινοΜτΜποιιιποπ Μοοιπιιι, οιι
Μοι ινιτο οτ ιιοΜΜπι εοιποο!ιτ ππι οοτ Ηγειοπο οοτ ΧΗΜ
πΜΒ, οοτ ΒοΜ!οιοιιιιἔ, ο” Βοειιιιοοιιιιιι ε!!οτ ΕιΤοι:ι.οπ,
ιοτποτ οοτ ΒοΜιιπο!ιιπο οοε Αιιεινιιτιε. οοε Ηιιειοπε Μο
οοτ ΗοτοιιΖιο!ιιιιιο· οοε ιποοιοΜιοπιιιεοπ Ι!οι!ει:Μοι.οοε Μοι
οοπ νοτεο!ιιοοοιιοπ ΚτοπιιΜοιιεοτει:Μοιπιιποοπ. Βιο Ηιιοτο
ιΜοτοριο οοτ ΤιιΜοτοιιΙοεοπ Μ οιπ ινοεοπι!ιοιιοτ Γιιοιοτ
Μοι Ηοιιιιπ8 Μο Μο Βιιιτ!ιιιιιο ω· ννιοοτειοποε!ιτοΓι οοτ
ΚτΜ!ιοπ. Βιιτοιι οιπο νοτειοποιοο Αιιινοποιιπο οοτεο!ιιοπ
Μ ιπΜ ΜΜΜ ννιπιοτπιτε ιπι $ιΜοο, Ειιιιιιιεε Μ! οιο
Ιπποτνιιιιοπ ιιποΟιτοιι!ο.ιιοπ ιιιιΟτΒΜιειπιιε ειιιε
Μιιιιοπ ιιπο Μι νοτπιοΜτιιπις οοτ Ι.οιιοοογιοεο Μι
Μι' ΗοΜιιπο οοτ Α!οιι!οει:οιι2 οοε Βιιιιοε. Με
οιποιιι ννωιο - Μι ΗοΜπιιις οοε ποεοπιιιιιοπ δι:οιΤινοι:Μεο!ε
οιπ2ιιινιτ!ιοπ. Ππο νοο !οιοιιι; Μ ειο οιιειιιΜτ!ιιιτ εο!ιιετ ιιι

οοπι ιιτιπειοπ Ηειιιειιο!ιο.

Βοι οοτ ΜΜΜ! οιποε Μνο!οοε Μι· Θιτιιποιιιιο οιοοτ Ηοι!
ειιιιιο πιιιεε πιοπ, ινιο Η. ινοΜοτ-Ι.οποοπ, τιιιιιιιε Μο
ιιιοτΙιι;, οιποπ οιο!ιιοπ Ιιιιιιιιιτο!ο ιποιοοιι, νοιι οοτ Βοοοπ ιιι
οιποιπ εο!ι:Μοπ ινιιιιιο ΐοιιο!ιιοτ ππο !ιο!ιοτ Μ Με ιπι Ρτοιοιι.
ιιπο οοε 8οπποπ!ιοιιι οιιτοΜ οοπ ννιιιιι οΜποεο!ιιιιιιοΜιινιτο.

Βιπ ντοπιποτ οιι:Μιοτ ποιο ειπ ει1ο!ιι:Μοπ ΑιιΜΜοοιι, Μο
ειιιιοοτε Τοπποιιινει!ο, ιιιιιοιιιοπ Βιιπειιποπ Ειπι!ιιεε, εοινο!ι!
οιιτι:Μ οοπ νι!ιποεοΜιιιι. Με οιιτι:!ι οιο ΜοτειΒοπ Αιιεοιιπ

ε!:ιιποοπ ιιπο νοτοποοτιιπποπ ιπ οοτ Βοεοιιο.ιϊοιι!ιοιι οοτ
Ι.ιιιι, οτποιιοι οιιτι:Μ οοπ Ιιοιιοπερτοι:οεε οοτ Βιιιιιιιο.
Επι· οιο ιι!!εοιποιπο ρτορΜγ!ιιοιιεοΜ-!ιγΒιο
πιει: Μο 'ΓΜοτο. ιιιο πιιιεειο ε.ιιοτ οοτ οπεΒιοΜιποπ ΡΒοΒο
νοπ .Ιιι€οπο- Μο νο!!ιεεριο!οπ, νοπ Τιιτιιοιι Μο Βροτι

ω
) Β ο ε ο τι ιι ο. ι: Μ
.

Απειοο!ιππο οιο 1892.

ιιι ει!ιοπ ΙιοΜοπειι!ιοτιι Μο!οπιοο!ιοΜει 0οιποιπειιι. ειιιετ Βι:ΜιοΜ
τοπ οοτ θιοεο!!ει:Μιιιι ντοτοοιι. Ι)οε ειιιο Μιι.ιο!, ππι οοποπ
ινιτ Μοι Βο!ιιιιπρίιιππ οοτ ΤιιΜοτοιι!οεο Με Ψο!!τε!ιτιιιι!ι
Μοιι: νιο! Μτ νιι!!τει;οειιποιιπο Μοιιτοεοπ !ιιιπποπΕ
Βιο πιιοΜ ΒτοΜπιοτ-Βοιιννοι!οτ οιπποτιοΜιοιοιι
Βοπιιιοτιοπ Πιτ Βτιιει!οιοοποο ιιποοπ μια ιπ οοτ ΒΜ2οπ
Μπι νιο! Νεο!ιο!ιιιιιιπιι; Μο οε οπο τιιειιο Μ ιΜτοτ νοτ
Μτοιιιιπι; οοιιτΜοιιοι. Ι.οιοοτ Μ ιιΜοτ οιο πιο οοτ 'Γιιιιοτ
οιι!οεοπ οιπο ευ Μοιτοοιιι!ιι:Ιιο, οιιεε ποτ οιπο ειπα Βοτιπἔο
ΑπειιΜ! ιπ οοπεο!Μοιι ΑιιιιιοΜιπο ίιποοπ !ιΜπ υπο νοπ οιο
εοιι ειοτιιοπ ιιι ινοιιιοοπ .ΤοΜτοπ τοΜιιιτ νιο!ο, εο οιιεε πιιτ
οιπο !ι!οιπο ΖιιΜ! οοτ !ιτΜ!ιοπ εροτοτ ιι!ε ΑροετοΙ οοτ
Ηγειοπο Μι.οτ οοτ Βονοι!ιοτιιπι; ιιιπι.ιιτοπ Μοπποπ. Οο
ινιεε ννιτο ιοιει οιο Μπι οοτ 0ιοιιοι!ιοπ Με οοπ Ξεπο
ιιιτιοπ οιπο ι;τοεεοτο ινοτοοιι. ιιιιοππ οιο νοπ ιοοοπι Ατοιο
!οιι:Μι οτιι1!!Μετο Ε'οτοοτιιπο οιο Μιι:Μοο!ιε οοειο!!ι,
Μοτο!! Μοοιιοιπιποπ, οο.εε ιιοπι!ιοΜ ΚτΜ!ιο, οιο οιπο Με
Βοερτιιι:Μοπο Βιιιι2οτοοιιιιοπ ιπι Ηιιτιιο ποιοοιι, νοπ οοτ
Αιιιιιο.!ιιπο ιιι Ιιιιιι€οπιιοι!ειιιιιοπ ΜεοοεοΜ!οεεοιι ιινοτοοπ.
Ρ'οτποτ οιιτιοπ πιτ πιοΜι νοτιςοεεοπ, οιιεε εοΜτ ιλίοιιιΒο
οιο Μιιιοι Μιιιιοπ. οιο ιΜοιιτοπ ΒΜιιιιιτιοπ ΜΓΜειιι:ιιοπ
Μο οοεε Μοοτοτεοιτε νιο!ο Με νοτεοΜιοοοποπ Μοιιε!ιοΜοπ
θιτϋποοπ ιιι οιο Ππιποο!ιοΜ!ιοιι νοτεοιπι ειιιο, Μι:Μ ινοππ
ειο ινο!!ιοιι οιο Ηοιιπετοιιοπ Μι” Μοπιιιο Μο .Ιει!ιτο Μιπ
Με ΜΓειιο!ιοπ Μ !ιιιπποπ.
οοπ ππε ι

π οτπει.οτ ιλ'οιεο οιο ?τομ Μ οτιιτιοτπ, οι› ινιτ
πιοιιι οιο νοτΜτοιιιιπι; οοε ρΜγειοο.!ιεο!ι-οιοιοιιεοιιοπ Βοοι
πιοε οοτ έτοεεοιι ΒΜοιοτιοπ Μιι!οιποο!ιι:Μει πιι:Μι πιιτ Μι
ο.!Ιο Ηοεριιο!οτ οτειτοι:!ιοπ εο!!τοπ, εοποοτιι Μι:ιι'Μί Με
Οιιτοτι.ο, οιιοπεο Μι:Μ Μι οι!!ο Ρτινο.ιΜο.ιιεοτ. Ζιι οιοεοιπ
Ζινοο!ι, @οποιο ιι:Μ, ινοτοοπ οιο νοπ πιιτ νοτ 4 .Ιιιιιτοπ

ρτοροιιιτιοπ Ηιι.ιιε-$οποιοτιοπ, ινιο Μι ειο ιιοι πιιτ
ιπι Ηοεριιο! οιιι€οτιι:Μι.οι Μιιιιο, νοτιιοττει:Μοπο ιιι ιιτο
ρ!ιγΙοοιιεο!ιοτ Ηιπειο!ι!; νοπ 8τοεεοπι Νιιι.Ζοιιεοιπ,
Μι! ειο οοε ΜγειοπιεοΜ-οιοιιοι.ιεο!ιο Βοειτπο ει:!ιπο!!οτ Μπι
θοπιοιιιΒιιιο οοτ Μοπει:ιιιιοιι ιπει:Μοιι ινοτοοπ. Ππειτοιιιε
ινιτο οιο νοτιιτοιιιιπιε οοτ Ηει.ιιε-ΒΜοτοτιοπ ιι!!ο Αοτπιο
ι·οτειιιιοεεοπ ειο!ι πιο!ιτ ιπ Με Βιιιοιιιπι οοτ ΡΜιΜιεο Μ
νοτιιοιοιι, ινοι!ιιτι:Μ οιο Ζο!ι! οοτ ΡτιιΜοιοπποεοπ ειι:Μ πιπ
οιπ Βοοοιιιοιιοοε νοτοτοεεοτιι οπο, Με ιι

ι Μοι ιοοοτ
πιιι2οπΜτιπποποοπ ΤΜοτοριο εο Μεεοτει ΜΜΜ Μ.
Απι οοπι Οοποτοεε ιιποοπ ινιτ ει:ιιοπ νιοΙο Βιιιππιοπ πιτ
οιο Βο!ιιιιιο!ιιπΒ οοτ 'ΓιιΜοτοιι!οεοπ ιπ ΡΜιι!ιοπ ιιπο ιπ
ΚτοπιιοπΜΜεοτπ ποιοι οοπ Ρτιπιιιριοπ οοτ ετοεεοπ Βοιω
ιοτιοπ ο!ιοιιεο ιπ οοτ Ιιιιοτοιιιτ. ΑιιιτοοΜι, Βονι!
!ιιιο, Ι.οιιι!!ο, Ε'ιιτιιτιιι€οτ, Ι.ο.2ετιιε υπο ιιιΜ
Μοιιιτννοτιοπ οιιιιοι οιο ΒοιιΜο!ιιπε οοτεο!!ιοπ ιπτιιιιιοπ οοε

Ηοεριι.ο!ε ινοΜοι οιο Ροιιοπιοπ ποιοι πιοιποτ Μοιπιιιιπ οοτ

Βοιιιιοπι!ιοιι!ιοιτ Μο!ι›οτ ιπ οιππο!ποπ Ζιπιπιοτιι ρ!ιιοιτι.εοιιι
πιιιεειοπ. Βο!ιιιροτ Μο Ι.οιιιιο ΜιιιποΒοιι ννο!!οπ ΙιοΜοτ
οιππο!πο Ιεο!ιτΜοιιεοτ Μ οιοεοιπ Ζινοι:!ι ιιιτοοτπ.

ΤΜοτο.ιιιο.
ΚοΜοτι Μαι ιιιιοτ 200 Μοτνοττο.Βοποο Ρτεοιι!ιοτ, ιτε!
ο!ιο Μεο.ιιιιτιοιι ινοιΜτοπο οοε .Το.Μτοε 1898 απο. 50000
'Γιιιιοτοιι!οεο ΜοΜΜοο!ι !ιοιιιοπ οιι.τιιιιοτ ΜοΓτοιοι, ιτο!ι:!ιοε
ΜΜΜ ειο Μοι ΒοΜΜο!ιιπ8 οοτ ΤιιΜοτουΙοεοπ Πιτ ιιιοιι:ιτι:
Μο!ιοπ ππο ειι:ιι ειιιι2οιιο Μι:!ι Μι εοιπο οιοοιιοπ οοιιι
τοιοΜοπ ΒοοΜοο!ιιιιποοπ !ιοπιπιι οτ Μπι ΒιιΜ!ιιεε:οιιι επο
ιιιίιει:Μοε ΜΜΜ! ΒοΒοπ Ι.ιιιιιςοπι.ιιΜοτοιι!οεο
Βιοι›ι οε πιοιιι. Ριιτ οΜιτιιτειεοΜο ΤιιΜοτοιι!οεο
ΜοιιΜο!ιιππ !οιειοτ Με .Ιοοοιοτπι ο.ιιεποποιο!ιποιοε. Πιο
ιπιτιο.!ο Ι.ιιπποιιιιιΜοτοιι!οεο νοτιοπιἔι !ιοιπο
ΑτειιοιΜοΜεπο!ιιπο. οειιοπιιοι οιο ιποοιΕιοιτιοΒτοΜ
ιποτ'ει:Μο Οιιτ. πω πιι!ιοτοτ Τιιιιοτοιιιοεο Μο Μοι
Βιι!ορριτοποοτ 8ι:ΜιιιιιιοειιοΜι ειπο ινιτ ιπο.οιιι!οε. Μ.
ειοΜ Μιπειι:Μι!ιι:Μοοτ οιππο!ποπ ΜΙοοιι:οιποπιο οιο Απειι:Μ
ιοπ οοτ Ρτιιι:ιι!ιοτ ποι:Μ !ιοιποειιτοπε εο!ιΙοτι Μο Βοοιπιοι
Μιι.ιιοπ, ΜΜΜ πιο.π ππτ Μεειιποπ, οιι.εε οιπο Βοποιι ιπ
οινιοιιιιιιειτοιιοο Βοιιιιπο!ιιππ, εοι οε τπιιΝιιτ

!!
) Ύνοιο!ιοι·: Ποι.ιοτΠιιιιι!ιοπεοι·Βο Με Ριιι·εοτι.τοΠιτ Με

Ηοι!ετιιιιοπ ΕπιΜιεεοιιο. «ΠΜ Β.οιΜοΚι·οιιο» 1898, Ντ. 2!.

Α!!ο οιοεο Πιπειιιποο ποι.Μι-
ι



ειε

ο οττοτε (ο
.

Β. 0οόετπ, 1)τοπτυ. Ηετοτυ). τπτ: Νε τιτ
τπ τ Με τ π υπό 8 τ ο πι ε. ου τ ο τ ε (ε. Β. Κτεοεπιτευεττυτεπ,
Οε.εετυ, Αττιυτποεευ, Κετττ) τπτυΕ'τε υετπιτττετπ (π

.

Β.

Ρ γ τε πι τ ό ο π "τ ετπ Απττριτττπρτε.ρετετ) Ε
)
ι: ρ ε ο τ ο τε. π

ττε π (π. Β. ε1ττ ε1τεουεε τΝπεεετ, ΒτυετεττιτττΜε.),
επιτότε.ττυοτεοτιεπ Μττ.τετυ (ε. Β. Κετπρεουευ
ειτττεοτ, Τευπεττιτυ). οόετ τοπ Μτττετπ,ττετουε ετπε τιεττ

ττττττττπε 1.ευοοογτοεε εττεεευ υπό όε.όυτευ ότε
Απευεττυπε όετ 1ττευττεπ81.εττευ υευττπεττπευ (Ηπτυρυετ
όττπ_τεοττοπευ,Ζττπτεττυτετυτεοττοπεπ υπου τευ
όετετ απο.) ετπευτεττεπ τετ.Βετ ρυτττόετπ Αυεινυττ
υευεπ Ιπυε.τεττοπεπ πτυεττεουετ Οετε (ε. Β. Τετρεπττυότ)
Μπιτ. Ιπ όετ Η ε. τ ε τι ε τι τι π ό τ υ π π ττττό πεπιεπτ.ττου
όεε Ο ττυ ο Γεττπ πετιευ Μττουεόυτε ντεττε.ου τυτι υε
τττεότΒεπόευι Ετττοτεεε.ππεινεπότ.

ΗΟτεουετω) επιπίτευττ πυτε τΝε1ττπετευετ Βευεπό
τυπο όετ πουτεπ υπό ουτοπτεουεπ Τυτιετουτόεεπ όειε (τυο.

τυοοτοε.τυοπειτ υπό Κτεοεοτπτ, όοοτιτετόευετετυε
ετπτετεετετοτιεΚοετ υπεττττεεττου,ότι. ότε υτοεεεπ 1)οεεπ
όεε ειπε όειι θεττιοπετεπ τεεεττιτττεπΟυπτεοοτε υπό Κτεο
ειπε ετπεπ ινεεεπτττου νετετε.ττττευΕττνετεεεεττεττττπΚότ

ρετ τιετνττττεπ.Με ττ'ττττυπ8επόετ Κτεοεοτετττιετερτε υε
ετευεπ τυ επιτττετ ττευυππ όεε Ατιυετττε,τετπετεουτντυόεπ
πεου τπευτννϋουεπιττουετ Ουτ Ρτετιετ, Νυουτεουινετεεε υπό
8ουντττουεΒετόυτ; Ηπετεπ υπό Αυεινυττ ινττό εττπιευττε
εεττποετ; Βεοτττευ ττπ Αυετνυττ` πευτπεπ εευτ εουιιεττ ότι.
Βετ ευυπουτ νεττε.υτεπόεπι Βτυτυυετεπ 'Γυτιετουτόεετ,
ντετουετ πεου θετυπτότ ετπ Οενετπεπεττπρτοτπ τετ, ειπ
ρττευτι θευτττεινττεου ότετ Μπτ τετεττου 30 'Ι'τοχιτεπ
Ειτττ. υγότυεττε θε.υπό., ιτετοτιεε Ψοουευτεπε ετυπευτιτπ
ιυευ τνετόεπ ττε.υυ. (Βεττ. Μ. Ψ. Ντ. 21, 1899).
Ετπ ετιεοτ ττεουεε Μ Ντε! τ;επεπ Τυυετουτοεε εοτττε
τιππιετ ποου όπε 'Ι'υτιετου1τπ εετπ υπό Βττεπετ,Ρε
ττπεοτιττγ, Βεπτε, Κτεπεε νττεεεπ νου Νευετπ ότι.
τευτ υτπ, όπεε όεεεεττιε υετ ττουττπετ νετννευόυπε ετοεεε
1)τευετε τετετε υπό όευετ τιετ όετ Ηεττετόιτευυευε.πότυυπ
Απινεπόυυἔ ττπόεπ εοττε. Βτε Εττοτπε όετ Ξετοτυετπρτε
π·υτόεπ νοτπ Ετετετεπ υεπιτεττεττ, πτευτεπό ν. 8ουττετ
υπό Μετεπττυπο τετιυε.τττπτ ττιτευ τνετττι ετυττετεπ.

Νεου όεπ πευεετεπ 1τ'οτεουυππειι. »ντε τνττ εε πειπεπτ
ττου ππε όετπ τττττεττουετεουτεπεπεπ 8τοεεευ ττνετττενοπ
Οοτπετ. τττιετότε '1'υυετουτο<ε εεεευεπ. ετινετεεπ ετου
ότε Μετιτπετιτ όετ Κοου'εουευ Βεοτττεπ τιετεττε «υτουτ:
τπευτ επτιντοττε1υυ8ετευτ,ς»Μουτ ιιυτ τπι ρυτυτετεοτιεπΒρυ
τυτπ, εοπόετπ ευου ττπ Ι.υππεποεντευε εετυετ.υπό εκττπ
οοττιπε ιινετόοπ ότε τετιεπόεπ Βε.οτττευτε.εου όυτου Βου
πεπττουτ.Βετόότετ οόετ όπτου «ότε πυετεττ όποτε ινυοτιετυ
όεπ Ρόυτπτεευεοτεττευ» ετεττοτττ.τΞεττετε.ιεπεοτυττ«τυ ιιετε

Ο τό υ ό ε (Ο ο τ π ε τ
.) νετ, ότε ότε 1.ευεπεόευετ όετ Κ ο ο υ

εουευ Βυοτττεπ ευε υεε,ττεπεεπ υπό όεευπτυ όε.τττπεπτετετ
Μουτ τ

υ

όεπ Ρευτετ νεττεττευ ότε 1ττπεπεουεττευ ετετε
τπτυόεπεπ όετ ττ1ττευτεπόεροτεπου νετε,τετουεπ, ότε μ

ε

υεττευυτττου ετυε υπνετπ πετ1τουε Εκτετευε υε
εττ.εεπ; ότε ντιτττ8υπτιεπτττπόετε Ιόεπττττοττυπε όετ υτοτο

Βτεουεπ Ετ8επεουπίτευ όετ Τυυετττεττιποτττεπτπττόεπ ΜΜ
υτε.πόυποτττευ πετ εοτπττε.υου όετ (ττυπό, όετ ότε νετ

ππτετεευπε πεπετιεπ ευ όεπ ντετεπ, τετεουεπ 8ουτυεεεπ
1ιτιετ ότε 8τοεεε Απετεο1τυπιτείετιτ8ττεττ υπό

νετυτετ τυπο όετ Τυτιετουτοεε. Ζτευεπ ιντττετπετ
τπ Βεττεοτιτ ότε Τυετεποτιευ, Με τεεου ότε Βειοτττειι ττπ
πιεπεουττουεπ Κετρετ νετεουυντυόεπ, εοτιπτό υπ τ ότε τε
τιεπεινετεε όετ Τυυετουτϋεεπ πττετπ πετεπεττ τετ υπό
ινεττεττιτπυετ όετ οοτοεεετετι νετυτεττυπε όετ Βουνττυό
ευουτ ότε νετεουιντιιόευό τττετπε Ζευτ νοπ ειιπετυτιττεπ

Π
)

Βετ τιεουτεουεπιΓτευετ εευτ ευ ειυρτευτεπ, εε εειιιτ ότε
'Ι'επιρετευυτ 1ε.υεεε.τυυετπυ; θε.τιευ νου 0,18-0,4 ότετΜετ Με·
Που ττϋππεπ ουπε Νειουττιεττννοοτιεπτε.πε€ευτεπουτ ινετόεπ.
τε τ 1 ε τ

ι
π ε).

"τ Η ϋτεο τιε τ. Έυ8ετιτπτυΝτ. 1 -5, 1899, Βετττπ.

Β'εττευ εοετευευπτετ όττεοτετ επετεοττυυπ - ετε
ετπό ττυττοεπεπττε πτουτ:ετυυνεπόΓτετ υπό ετευοευ π υτ ευ
Ψευτεοτιετυττουττεττ-εο ντετόευτνττευόεπι8ουτυεε
εεότεπετ,όεεε Μουτ όετ Βρυοττυπρί υπό ότε ότε
Ζυτυτιτ τττεοτιετ Ι.υίτ υευτυόετπόεθεετουτε
τπε.εττε (Ρτειιττετ) υττετπ, τιπ 8τειιόε ετπό ότε 'Γυ
τιετουτοεε επί ετυ Μτπτπιυτπ ευ τεόποττεπ, εουόετπ όπεε
όε.ε Ψεεεπτ.ττοτιε υπ όετ Βιιουε, όπε υπετεπτεοτι
ότε.τεττεοτιε Ρτεττττπε τετ. όυτου όεε ιιτττόεπ Οτ8π
πτετπυε τττττΓιτΒεπυπό εεευυό τππουεπ ττότιπεπττπΚετπτιίε
πππ όετ Τπυετουτοεε.

Ετπε εττΒετπετπε νεττιτεττυπ8 όετ Πευε
8ππετοττεπ, όετεπ Ετπττουτυυετε.ει: πτουτε ττοετετ,
ντττό νετ εττετπότε εαυτο νετε.υτεεεεπ τπϋεττουετ ττττυ
ότε 1)τε.πποεε επί 'Ι'υτιετουτοεε ευ ετεττεπ, ντοτευτ υτυ
ππτ ετπε τε.ττοπεττε'Γτιετυρτε ετπεετετι.ετ πετόεπ ττεππ.
1π ρτορυγτε.οττεουετ Ητπετουτ ινττό ε.υετ Με
ε.ττεεετοεεε νοτττιεττε υττπΒευ, ότε Μεπεουεπ ινετόεπ ετυ
εευεπ, όπεε ετε εουοπ τυτε Κτυόετετπυεπ ευ Ηπυε
$υπε.τοττεπ υτπιτυπόετυ τπυεεεπτ

Αυετυπ ππε όεπ Ρττιτοκυττειι

όετ πιεότοτπτεουεπ Οεεεττεουείτ επ Βοηιπτ.

8ττ.2υπε επι 16. Βεοεπιυετ 1898.
τυ'οττεετευυΒι.

τπ εετπεπι επτετυεπνοτττε.8·ετευτττεΒεόπετ ότε Απίιπει·ττεππι
ττεττιυπττουετιππτ'ότε 8 τε.ττεττ τ

τ

υπό ότε Ηττυττεττεττόεε
νοτττοιιιτπεπεόετ πυόοπιτππτεπ ττετυπεννευεπετ:ι·οεε,ότε τυτεπι
τττεεευυπου ππτ'ετπετ Βρεττυπι; πειιττπτευ ?εποε τπ (Ηγοεττπ
υπό τεετε1.ι"ευτεττπτευυετυυε υπό Μουτ ππτ ετυπιουει· τεεττεε
ετνετ Πετε.πιοτρυοεε οόει· απο. πιιτ:Νεοτοτιτοεεευ νετπ·εουεετπ
εετ, τιτπ.Ππό όπου τιτετεετεπ ότε 8·τε.όυε1τεπΠπτετεευτεόεενε
εευτ1τοτιπυεετυεπόετ επ υε.ττεπ:ότε ετευεπ Αυϊόυἔε ετπετ εστ
ευεπ Ρεττπεντευεποετοεε, πτε1ουε τπ Ροτιπ νετετπιεττετ,υπότι
τηιπττετ,τιυπυτ:τότυιτΒετ11'τεοττεευυττουετ τπτ τπτ.ετευττ.ττε1τοπ
Βτυόεε;ευνετιεόεε Ρπποτειιε, τπ πυνεττεττ.τυτετυ όετ υππιτυπετ
τιπτεπ τττππ·ετιυπ,<;όετ Βπυουερετουετότόεε πιιτπιιττετεπ υπό
ιιντττιτεπόόεε 1.ετιεπε εετιετπτιπτ εγιπρτοπιτοε ευ νεττπυτεπ
ρττει;ευ,τε.εεεπετου,Με ότε πεπετεπ 1όττε.υτιιυ,ετευΜιτου :ιτε
πυι“εττττ;ετΒεοττοπευετυπότιττ.υττε·υπό πω· τπ 14-20 πω., ότε
ροετπιοττπ.τεπΑυτοότεεευτουεει·εουετυυπευ τπτΡεπτττευεεε1τιετι.
πε.ου Βτ τ
ι

πιο εοττεττυ 50 μα.. ετ1ετἔετοτιεπ τιοτεετ ετ.ττ:τει·
Ρι·τττυπ;; υπό ιιιτοτοεοορτεουετΠπτετευουυπ8 νοτίτπ επ; π.ε
νοπ Βε.1ε ετ επετετ:Βεεοτιττόει·τεντετεεεπιτυττ;ερπτυοτο€τεοτι
π.υπτοτπτεουεΧι·πυτττιεττευττόυτπε;ε επ, ννε1ουεετιετειυόττυτεουεπι
νεττειυτ υποετ π·εουεετνοττεπυπό εουτνετιντεπεπόεπ Κτε.πττ
υεττεοτει:υετπυπιτεπτεεοτι- _τιι.υτότ.21τουυτττπε.ι·τττςευ τετ.ει1εττι
Αυευπτι,ε· τττυττ,τετ υτετιει· τεττιττν εεττεπ - υπου Α.
όπεοττετ, ννετοτιετ·υπ Μπιτ 1808 τπ ετπετ Ιπτι.πουτετότεεει·
τ.ειττοιιόευεεΙυεπ θτεπειιετεπότιετιε.ιιόετε,επεευττου ππτ 10 Μπιτ- τιεοτιε.ουυετιινοτόεπ υπό επι· Ριιυττοε.ττουτξετεπ8·τ.Ζυτ τετοτι
Μιτου τ'ετεοππότε,·υπε,τυευεεεπόετε ππτ νετιπετόυυ,ε·νου Γειτ
εουευ Αυττε.εεπποευ, όεπεπ. υετ όετ εουοπ 211Αυτό” εποε
όευτετειι νετνντι·τυπε όετ Απεουπυυπ επ ότιετ όε.ε ννεεεπ όετ
νοτττεεεπόευ Ιότττι·επττυτι, Ττιτττυπ 'Πιοτ ,ττε6ττ'υετεετ. επ·
τευτιε ετου Βεόπετ τυ οτεετιτπε,ευ τιττπ,ετεπ.όεπ1επτει·τειι
εουτνετειι ππτ εττττπιτεουεπινεττειιτ ετπυετ,εετιεπόεπ Κτε.υυτ
υεττευτοεεεεευ Βυτευ εετπεεΒυτόεοττει·εειτεΗ ο τ τ

ι
π ε Β ει
.
τ
·

ε ε ττ πιι τιεπετουπεπ.
Νεου εοτ·,ετττττττπετΙ)υτουτοτεουυπ8· όετ Εττετευυτ, όετ Με·
εεπεουεττττουεπ8πτυιπετννετττε,όετ Μουοει·υρυτειι. όετ Ζευττετ
οτιεππιεότοτπτεουεπόουτππτε υπό νττοετιεπεουι·τττ.επυπό όεε
Ηεετεε όετ τυπουτπ.τ-τ)τεεεττεττοπεπ,εετ εε ττιτπΒτετυππ·ευ
τττιετ100 οειευτευτεουεΕ'8.ττεότεεετ εουνττετεπΡοτπι ευ επιπ
ιπετπ. 1τττπεΒΙετου:εττ.τετεευε.ττεττεουεΖυεεπιτυεπευετ1υυΒόετ
υτετιεττιεουπουτετευΡε.ποτεεεεττττε.πτιυπεευ.ότε ετου επί εε
ρ;ευ 1000 Πότε υεττετ`,ττττιττιεευ όεπι Βεειτττετ,όπεε τετ:τ.ει·ε
τυ ε. 10 πω. ππτ όετ ΒτεουετπυπΒ· όετ πυττοιπτπετεπ?από
τ;εττευεπεοτοεενετττπότιτυεετεπ, όοοτιόετ! πιππ ποτό Μπου
τπευ. όε.εε ότεεεε 8γυηιποτυτυπτεττου11οτιστου:τιττυττςετππτ Ετ
εοτιετπυυπ·Εετιι.πετ,ότι.ετπετεεττεετπε ι·οεεε Ζπυτ _τειιετΡεπ
οτεεεε.ττ”εοττοπεπτπ ότε Ζεττ νετ όετ υυόεο1τυποόετ «Ρεου
πεετοεε» τ'ε.ττΙ:.επόετετεεττεότε Ρετυοτο8·τεόεε Ρε.ποτεεε ει·ει:
τπι τετπτευ.1ευτιτευυτιτπ υϋυετεπι Με.ε.εεε όπε Ιππετεεεε όετ
1τ'οτεουετεπί' ετου πετεπτετΜε, επόττου υετ όεπι υτευεττο·επ
Πιιυπ·ετ ότι νετττπυτεετπεόετ Αει·πτε ππτ όειπ νοτ1τεχευόεπ
Κτππτετιετυετιτοοεεεότεεεε θγτπτιτκιιπυετ όετ Βετ·ττοιιππτ ευ οτι
τττιει·εευεπντοτόεπεετπ ότττττ.ε.Με πετ: τ
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τ.οιιιιεειιειι Βι·εειιειιιιιιιε;ειι Ιιειιιιειι ειειι ιιειιιι Μοτ
Μιε Βιιιεειι, _ι

ε

ιιεειιάειιι άιε Κιειιιιιιειτ ειπεπ κά” ινιιιιτειιάειι
ετιιτιιιιεειιειι ι·εερ. ειιιιιι.ειιτειι οάει· ειιι·οιιιεειιειι νει·ΙΜι Μ
ιιιιιιιιιι, ιιιιει·ειιιε νετεειιιεάειι εεειιιΙιειι. Ι·'ιιετ άιιτειιννεε· ιιειι
άειτ εε ειειι ειιιει·ιιιιι ι‹1ειιιει·ε οάετ εειιιισιιιΒ·ιεει·ε Ηε.ειιιοι·
ι·Ιιεειειι ιιιι Ρειιει·ειιε εεΙΙιετ οάει· εειιιει· Ιι:ιιι€ειιιιιιε, ιιιιι ειιιε
Νεει·οεε άει· ΒΜειιερειειιειάι·ιιεε. ιιετνοιμε·Μεειι Με 'Πιι·οιιι
ιιοειτιιιιε άει· ιιΙειιιειι θειιιεεε· ι·εερ. ιιιιι ρι·οιιιεε Βιιιιιιιι€ειι
ιιι άειιι ι)ι·,ε;ιιιιιιιιά άεεεειι Πιιιι.ςειιιιιιε. Νικ· Με: Μειιειιιιιε
ινειεε ιιιιάετ ειειι άεε ι5γιιιριιοιιιάει· ε.ιιάοιιιιιιεΙειι Γεττ;;ενειιε·
ιιεειοεε Με ΒεειιιΜΙάιιιιε· ιπι Ρειιειεεε, ιιοειι εειτειιει· ιιει ΡΜ
ει·εεετιιιιιοτειι, ιιειιεειι ιιιειιιιιΙε ιιει ιιιτει·ετιιιεΙιει· ΡΜεεεειιιιε
ειιά ιιει εειιτειι θγει.ειι άεε Ριι.ιιει·ειιε.Ιιι άειι ετιιιιιιιεειι νει·
ιΜιειιάειι ΓειΙειι Ιιειιάειτ εε ειειι ιιιιι ειιεἔεερι·οειιειιε Αρθρω
ιιιε ιιι άει· Βειιειιερειειιειάτιιεε, ιιιάειιι ειι·ιι άε.ιιιι ;ςιειειικειτιι;
ιιιπ ιιι Με ιιι άειιι ιιιτει·ετιιιειιειι θεινειιε ιιιιειοεεοριεειιε Με
Μειιι-Μιεειιοιιιειοεεε @Με ορειιιε ιειιιιεει·οιιεειιε Ηειάε νοι·
ιιιιάειι. θιειειι2ειτιε Με ιιιειι εει ειιΜιειιτειιι οάει ιιιειιι· ειπε
ιιιεεΙιειι νει·Ιειιί ειιά εινει· εΙε Ριάάι1εειιοιιεετεΙ1ειι άει· ειιάοιιι.
Γειταεινειιειιεει·οεε ιιειι επειι ιιιιιιιιιι€ι·ειειιει·ε Ηετάε ιιι άειιι
άεε Ρειιειεεε ιιιιι€ειιειιάειι Β'ετιι;εινειιε Μ. νι'ειτει·ιιιιι πετάω
εοΙειιε Γει.ιιιεειοιιεειιε Ηειάε ιιιειιτ.ιιιυ· ι·ειιορετιιοιιειιΙ, ιιειι
άει·ε Μειι ιιιι ρει·ιειειειι ειιά νιεεειε.ιειι Με: άεε Ρειιτειιε
ιιιιιε. ιιιι Μεεειιτει·ιιιιιι ειιά ιιιι Νετε ιι.ιι8·ειι·οιΙ'ειιιιιιά Ιιειιιι
εειεΙιιιειι ειε ειειι εει ι;ειιε.ιιει· Πιιτειειιειιιιιιε; άειιιι Με θειι

ἔιοιιιετειε.
άιε ιιιιιτη;Μιιιειιάεε Αιιεεειιειι, νειεειιειιεεΙΙιε

ε.ι·Ιιε, ορειιε ΒεεειιΜειιιιειτ ειιά ιαιειε-ιιι·ιιειιΙιειιε οάει· άει·ε
ίεετε Οοιιειειειι: Μ ει·ιιειιιιειι εειιειι ειιά εει Οοιιιιιιειιπ ιιιειι
τει·ει· Πει·ιιε εεΙΙιει: Βοιιιιειι- Με Τιιιιιιειιειςιάεεε ειιιι.ιιε;ειι
Μιιιιιειι, άιε Με Β ιιιιεει·ιιιιιιε ι'εετε;εει.ε1ιι:Με Με ειιιειιι
Οοιη.:Ιοιιιει·ε.ι:νοιι ι'ι·ει άιιιιεςειιάειι- ι“εετειιΒ'ετιειιιιιειιιγειειΙειι.
ι·εερ. άει·ειι νει·Μιιιιιιιι€ειι ιιιιι Κειιιεε.Ι2ειι, ιιεετειιειι.Μειω
2ειιιι.: Βιιάει: εισιι ιιιιιιεειι άιιιειιινες ειπε ιιιεΙιι· οάει· ικειιιεει·
,=;ι·οεεε ιιιιτ ιιΙιιιιι.:-εει·ϋεει·. ιεερ. εειιοιι εεριιεειι νει·ι”ϋ.ιιιτει·
ειιοεοιιιάειιι'ειι·ιιιεει·ΡΙιιεειειαειτ ε·ειιιΙΙιε Πιιιιιε ιιι άει· Βιιι·εε
οιιιειιτε.Ιιενοι·, άιε ιιι Ε'οιε·ε οιιειιιιιειιιιι·ιιει· ειάιιιιειι·ει· νει·ιιΙε·
Με;; άεε Γοι·ιιιιιειι ΝιιιεΙοινιι νοιι άει· ιιΜ·ιι;ειι ΒειιειιιιΜιιε
:ιιι€εεειιΙοεεειι εειιι επειι οάει· Μει· ειι Ε”οιι;ε άεε Βιιι·ειι
Μιιειιεε εει εε άιιτειι άιε νοιάετε οάει· άιε ιιιιιιετε Ρει·ιτοιιεε.Ι·
ικιιιιιι Μ ιιιιιε.- τει-ιιι. ι·ειι·ορειιιοιιεε.ιειι θειιιιιιιιεεειιιεεεεεειι
Βει”ιιιιιι ιιειι. Ιιι άιεεει· ΠϋιιΙε Ιιεετ άει· Ρειιιειεειε ιιιειιτ εειι:ειι
ιιι απο εεειιεειι·ιτι ειιά εειιινιιιιιιιειι ιιι άει· ΡιιιεειεΙιειτ Μ·6οΒ
Ιιειι-ιιιι,ειεε.Με ιιιιι: ΘεννεΙιειειιειι νει·ιιιεετειι ιεττιιει:ι·οιιεεΙιειι
Κιιιιιιρειι ιιεετειιειιάε Μεεεειι.

Ιιι άειι ΜΜΜ, ιιι ινεΙειιειι άεε Ε'οτειιιειι ινιεειοινιι ΜΜΜ
ρει·ιιοιιιτιεειιει Βειιιιιιι νει·ιιιειιτ ιετ ειιά άει· ΙιιιιεΙι άει· ΗιιιιΙε
ιιει.πειιΑΜιιιιιε ιιι άιε ΜοιιιιϋΜε Με, ειιεΙΙτ άιε Βιιι·εει οιιιειι
τειιε ειπε ειικειιε.ρεε1τε.Τειιειιειι6Με άει· ειιά νιει·άειι ιιιιτει·
εοΙειιειι Ιΐιιιετ.ειιιάειιάιε ε·εΙΙιειι ιιεετοι.ιεεΙιειι Ηειάε ιιι άειιι ιιι
τιερειιωιιεεΙ εειεεειιειι Γετιεεννειιε άεε Μεεειιτειιιιιιιε ειιά
Νετεεε Με νει·ιιιιεει, άοειι ριιεετ Με Ε'ει.ηςεινειιε Με εοΙειιεε
πιει άιιτειιινει.ι ιιιιιιειιιι·Ιιειι “Με ειιτινιειιεΙτ ιιι εειιι. Ιει: άιε
νοι·άει·ε Ψιιιιά άει· Βιιιεει οιιιειιτειιε άιιιειιΜ·οοιιειι, εο ιιιιάετ
ιιιιιιι ειπε 2ειιιι·ειοιιε ΜΜΜ Μι·εεΙιοι·ιι- Με Βοιιιιειι€τοεεει ιιε·
ειοτ.ιεειιει·Ηει·άε Μειι ιπι Μεεειιτειιιιιιι ειιά Νεα Με. Βει ι·ε
τιορει·ιτοιιεειειιι ΒιιτειιΜ·ιιειι ειιιιι ιιιιιιειι Ηγροειιοιιάιιιιιιι ιιιιι
Μιά Με Ζινει·είεΙι ε.ι·ιοάιι·τ ειιά πιει; άιε ννε.ιιάιιιιε·,άε.ιιιι
ειιιε ιιιιειιειιε Βεεειιιιιιειιιιειτ. .Τα εε ιιΜιι επειι ειι νοΙΙετε.ιιάϋ

ἔε
ι· Ζει·ιιιιιιτιιιιε άει· ινειιάιιιιε;ειι, εεΙΙιετ Μι· Ρετιοι·ει:ιοιι άεε

ινετει`εΙΙεε ειιά άεε ειιιιεςειιάειι νει·άιιιιιιιι€εττε.ειιιειιοιιιιιιειι,
εε άιι.εεάιε ΓΙιιεειςιιειτ ιιειιει: άειιι ιι·ειει·ιιινιιιιπιειιάειιΙιιιιε.Ιι1
άειι ιιι άιε Βι·ιιετιιϋιιιε, Μει· ιιι άειι Μεεειιάειιιιεειιεά Με ει·
ειεεει. Με Η6Με Μιά άιιιειι‹ιιιειτ νοιι Βιετιιιιε·ειι.ινειειιε ειειι
εΙε άιε Μει· εεΙει.ιειιειι ι.ιι·6εεειειι Βιιιιζειε.εεε ετννειεειι; “Με
μι· εειτειι ιιιιάει: ιιιειι ιιι άειιεεΙΙιειι Τιιι·οιιιιιειι, ινειτ εεΙτειιει·
ιιιιι·ει;ειιιιιι.εεις2ει·ι'ι·εεεειιε ιιιπ Μοεεειιι Δημ ιιΜιιι ειειιτΜιτε
διειΙειι ιιι άειι Ύνειιάιιιι€ειι νοι·, Με ννεΙειιειι ειειι άεε Βιιιι
ειιζοεεειι Με. Ι.ει:ιτει·εε Με.: άιιι·ειιννεε ιιι Ροιἔε άει· ειειι ειπ
ειεΙιειιάειι θερειε εειιοιι Ζειεειιιιιιιε ει·ιε.ιιι·ειι ειιά Ζειι;ι: άειιει·
εει ιιιιεειςει· Βεεειιε.ιϊειιιιειι ειιοεοιεάειιει·ιιιςε Γιιι·ιιιιιιρ;, ιιιπ
εεΙτειι Μάι ιιιΜ ιιοειι άιε Με ει·ιιεΙιειιε Ειιι·ιιε ιιειιάειι Βιετ
ειιιιενεεε.τειι Μ. Ι)ιε νει·εειιιεάειιειι νει·ειιιάει·ιιιι€ειι ιιι Β`ειεε
άετ Βερειε, Βιννειειιιιιιε ιιιιά 5ειιινειιιιιι8· άει· ΜιΙ2. ΙιεΒιιιιιειιάε
ε.τειιειιγιιιειι6εεΒιιτει·ιιιιι,ε άει· Νιειειι ετε. ιι6ιιιιειι Μ· Με
ιιειι ιιιιειςειιειι, άει.άιεεεΙΙιειι ιιιυ· Με Γοιεεειεειιειιιιιιιεειι άει·
εεειιιιάει Με άειιι Ι)ειι·ιιι ιιι άιε Βιιιιοιιιι6Με ειιιεεειι·ετειιειι
Βε.ειΠειι (ιιιειει:Μι· θι·ιηιρε άεε Βιιειειιιιιιι ωιι εειιϋι·ιε) Μι
ειιιιιεεειι ειιιά.

_ Με 8γιιιρτοιιιετοΙοειε ιιιιά άει· νει·Ιιιιιι' εεειεΙιειι
ειειι ειιι.εριεεΙιειιά άει· ΜειιιιιιΒιιιΙτιειιειι άεε ριιτιιοΙοειεειι-ιιιιει
τοιιιιεεΙιειι Βιιάεε ιιιιειιιιιε ννεειιεεΙνοΙΙ. Βε εει:2τάιε Κτειιιιιιειτ,
ννειειιε ιειει.ιν ΜΜΜ; Γειτι·ειειιε Μειιεειιειι ιιιειει: ιιιιιτειι ιιι
νο11ετ (ιιεειιιιάιιειι: ιιειιι1ιι, ετετε ριιιιιιιειι ιιιπ ιιοειι€ι·ιι.άιεειιι
8ειιιιιει·ε ιιιι ΕριΒιιειιιιιιιι, ιιιιι ιιΜιιι ειι11Μιι·ειιιΒι·Μ·εειιειι,
$τιιιιΙνειειοριιιιιε, ιιι νει·ειιιΖειτειι Ε”ιιΙιειι_ιεάοειι ιιιπ Βιει.ι·ιΙιοε.
άιιι·ειιυνεεΜει· Με εειιινει·ειιΟοιΙερεειεειιειιιιιιιιιεειι ειιιι ννειειι
Ιειπει·ε ιιι ειιιιιιιιεειιειι ΡειΙΙειι ιιι ιιιιι·εεειει· Β'ιιιει, εειιιετ. ιιι
ενειιι€ειι Βιιιιιάειι Μπι 'Ι'οάε ιιιιιι·ειι. Ιιι άειι ειιιιειοιιι.ειιιεερ.
ιιιειιι· ειιιοιιιεειι-νειΙειιιειιάειι πιω εεεεΙΙτ. ειι:Ιι ειιιε Μιιι·ει- Ι

= τοιιιιιε νειΙειιιειιάειι Ρ'ιι.Ι1ειιειιιειιιεεεειι.

ιιιιιιε ιιι άει· ΟΙιει·ΜιιιεΙιεεεειιά ι·εερ. ειιιε νοιι Μεεεε
ειννεε ι.ειειε ειιικιιιιιιιΙειιάε Βιιιιιοι·ειι:ιεε8ειιινειιιιιιε ιπι ιιιιιιειι
Ηγροειιοιιάι·ιιιιιι Μι εΙειειιιειτ.ιεειιι Μει:εοι·ιειιιιιε άει· ιιει·ιἔειι
Πετιιιρειι·τιειιΜΒΜ. Ιιι ε. 20 ρΟι. άει· νοιπ ε νοι·τιιιε·ειιάειι μέ
ειι.ιιιιιιεΙιειι εε.ειιιετιεεΙιειιπιω ιιειΙιειι ιιειιειιι·ι.ιεε Βι·εειιειιιιιιι·ι
με ΑιιΙεεε Μι· Μιρειοτοιιιιε εειιοιειι, εει ννεΙειιει· _ιεάοειι ιιι

Ιιειιιειιι ειιι:ιε;ειι Ε'ειΙε ειπε
Ηειιιιιιιιιιἔ

άει· Ι)ειι·ιιιρεεεεεειιειι εειι-_
ειιιιιιτ ννει·άειι ιιϋιιιιειι, εο άεεε ιε Βειιειικνειιά ννιεάει·ιπι-Ι
νειι·ιειιτειει· 8ε.ειιε εεεεΜοεεειι ινει·άειι ιιιιιεειε. Βιι ρειεεειιτ
εει ιιει·νοιεειιοεειι. άιιεε Βεάιιει· άειι εεΙιειιιΜιι·ειι Βιιι·ιιινει·
εειιιιιεε πω:: ειιτεεεειιετειιειιάει Αιιεειιειιιιιιιε; Με ε. Β. επειι
θειιι ιιι·άι'ε ιιιειιι Μι' ΟΜιιιιιτιοιι νοιι Μεεειι ιιι Β'οι,ε;εάεε
Πι·ιιεΙιεε άεε ει·,εοεεειιειι Βιιιτεε, εοιιάει·ιι Μι' ιειιεετοι·ιεειιε
Ι.Μιιιιιιιιε; άει· Πειιιιρει·ιειε.ιι.ιιι ειιιιιειιειιΓιιιιιειι μπεις: Μ.
Αιιειι άιε Τοάεειιι·εεειιε ιει ιιεειι Αιιειειιι: άεε νοιειεςειιάειι
Με ειιιε ΒειιεΧριιιιιιγεε Μ Ροιεε οιιοΒινιι·ιειιιις άεε ρΙϋτειιειιειι
Βιιιειιεε Μι” άεε θειιιεΙιοιι εοΙε.ιε εει άειι ρ16ιαΙιειι νει·ιειιιειι
άειι ειιά εΙειειιιε.ΙΙε Μι Ηει·κΙειιιιιιιιιε εει άειι Ιειιι€ειιιιι ιιιιτει·
άειι Βι·εειιειιιιιιιε·ειι άεε ΟοΙΙιιρεεε ιιιιά άει· εειιΙειοιιειιάειι Ρετι

ννε.ε άιε Βιεε;ιιοεε ΜΙΜΒι, εο Ιιει.;·ι εε Μι' άει· Παπά,
άε.εε ειπε εοιεΙιε ιιι άειι ετιιι·ιιιιεειι-ιιειιτνει·Ιειιιειιάειι ΜΜΜ
ιιΜιιι _ιειιιειεΜιά εεειεΙΙΙ. νσει·άειιιιιιιιιιειι ιιιιά άεεε άιε νιω·
εεεειιιιιειαειτ άετ 8γιιιριοιιιε, εοινιε άει·ειι θιειειιει·ιιΒιιειτ Με
άειιιειιιε·ειι ειιιει· Βειιιε νοιι ε.ιιάει·ειιΜπιτ-νειΙειιίειιάειι Κι·ειιιι
Ιιειιειι ιιιπ :ιι Μουτ επι άιε.ειιοειιεειιειι Ιι·ι·ιιιιιιιιει·ιι ι'ιιιιιειι
ιιε.ιιιι ειιά ιιε.ιιε2ιι άιιτειιινες Β·ειιιιιιι ιιειι. Πιε οιι_ιεει.ινεει»
τει·ειιειιιιιιε Μιά ιιιιιεοιιιειιι· ει·εεΜνει·ι:, Μ. ινει;ειι άει· Βοοε
,ει·ε.άιε·ειι6ειιιιιετιΙιει'ιιει‹ειι, ννεεειι Γε.ει:άιιι·ειιινεε νοι·ΙιειιάεΔ
ιιειι·Ε'ειιΙειιιι€ιιειι άει· ΒειιεΙιάεειιειι ειιά άεε Μετεοιιειιιιιε άιε
Ρειρετιοιι εοννιε άιε ΙοειιΙε Πιιτει·ειιειιιιιιε·ι'ε.ειΜι Πιιιιι681ιειι
ιιειι ννιι·ά. Αιιειι άιε εει άει· Πιειιιιιιιτ άει· ριιγειοιο;ιεειιειι
Ε”ιιιιετιοιιειιάεε ΡΜει·εειε ιιι ει·ννει.ι·τειιάειιΑιιει'ειΙιεεγιιιιιτοιιιε
άιεεεε Οη;Με ειιιά ιιιειειειιιιιειιε νει·άιιιιικειτ οάει· ιιιιειιιειιρι
εκει νοιιιιιιιάειι ιιι Ρ'οιε·ε άεε Βιιιιιετειιε ειιάει·ινειιι8·ει· νει·ι
άειιιιιιςεοιεειιε Με άειιι Ρειιει·εεείει·ιιιειιτ ιιιιιιιιοιιειι οάει··
Ιειειιιιοιιιιιιειιάειι ννιι·ιιιιιι€ειι. Ι)ιε ειιιιγΙοιγι:ιεειιε ννιι·ιιιιιι€
εε Ρειιιειειιε Μιά ιιιπ· άιιιιιι νει·ιιιιεει ννει·άειι,·"Με άιε
Βιι.ιιειιερειειιεΙάιιιεε ιιι τοτε Με Μι' άειι ιετ2τειιΕεεε ιιιι8·ε
ετοι·Ιιειι ιει, άιε εοιιει. Ιετει.ετει· ιειιε Β'ιιιιοιιοιι νοΙΙειιιιιάιε Με
ει·εειΖειι ιιιι Βιειιιάε Μ. (Με: ννεεειιτΙιειι ιιει·ειειιει·ι άει· άιε
ειιοετιεειιε Αρρει·ει. άιιι·ειι Ηιιιινειεε νοιι Κάτω, ιι·εΙειιει·Μι
άιε ιιιιιιοιειιιεε Αιιεάειιιιιιιι; ιιι άει· Οιιει·ιιειιειιεεεειιά ΜΒ
ιιιει·Ιιεε.ιιι,εειιιιιειιτ.ιιειι. άιε ειειι εει εοι;;ιειιιςει· Πιιτει·ειιι
Με” ιιι άειι ιιιειιι· ειιιιΜιιτ οάει· ειιτοιιιεειιενει·ιειιιειιιιιειιΕϋ,ΙΡ
Ιειι ιιιιιιεειι άιιιειιννες εοιιετετιι·ειι Μπι. ιιιπ! ειειι‹ιιιειει. Με
ινειι ιιι Με ιιιιιιε Ηγροειιοιιάι·ιτιιιιΜε, ενειιιιιεΙΙ Με Μι· ιιιιιιειι
Ιιιιιιιιιιιιεει.ςειιά ειιειιιιάειιιιειι ράφι. Ιιιιιιιει·ιιιιι Μιά εε Μάι
ννοιιΙ ιιιειετ ιιιπ· ιιιιι ειπε ·ννιιιιτεειιειιιιιειιιιειι:εάιιιε;ιιοεειιι άειι
ειιιεριεειιειιάειι Ρϋ.ΙΙειι ιιΜάειιι ιιιιά ω άιε Ι)ιεειιοεε ιιιτι·ιι
νιτειιι ΜεΙιει· ιιιυ· ιιι 'Ϊ εειιωι (4 εειιε νοιι Κϋι·τε, 1 Γε!!
νοιι ειω. 1 ιιειι νοιι Ι·Ιε.1ει:εά, 1 ?ΜΙ νοιι Αιιιιιιεοιιι
εεει5ειΙτινοτάειι; ιι·ειιιειι ιετ ιιι ΒΜε νειειιιιεΙτειι Ε'8.Ιιειι επειι
εοιιετ άει· νει·ιιιιιιιιιιιιε "Με ειιιε Βιεε;ιιοεε Μι' Μει·Μιε Βε.Ι
εειι ειιιεεεεριοεΙιειι κνοιάειι.

Πιε Ρ ι ο ε; ιι ο ε ε ιει: νοιι! άιιιοιιινει.: Με ιιιιε.ιιει;Μ ιιεεειειι
ιιειι ινειιιιειειειι εοινοΜ Νειιιιιιειιιιιιεειι εΙε Μειι Κιιιιειιιει
Ιιιιιςειι ιιι ειιι:εΙιιειι ΡιιΠειι ι·εε:ιειι·ιι·ι. ενει·άειιΙιοιιιιτειι. Νε
τιιι·ιιειΙιιιις κι ΒεοΜι.ειιτειινοι·άειι ιιι 3 πιω», ιιει ινεΙειιειι ειι
ΡοΙ;;ε Ρει·ιοι·ειιιοιι ιιι άειι Ι):ιι·ιιι εειιιιεειι·ιι·ιε ΡΜει·εεεετιιοικε,
εονι·ιεΓειτιιεοιοτιεειιε ΒιεειιεΙ ειιά ειιιεεετοι·ιιειιεθεινειιει'ετεειι
ειιιιιε.Ιτειιάε Ριιιεει;;Κειι; ειιει;εεωεεειι ινοιάειι ινειειι. Καπετ
ιιειΙιιιιε ιετ Με ιιιιτ ΒιεΙιειιιειτ νοι·ιιει εεει:εΙΙιει Βικε;ι1οεε
ιιιιττειετ ειειιιεινιιεειει· Ορει·ιιτιοιι ιιι 2 Β'ειΙΙειι ει·πιε1ι.ννοιάειι
(Κάτω ειιά Πει ε Μάι; ιιι ειιιειιι άιεεει·· Ε'ε.ΙΙε ετειιτε .·ειειι
ΙΜ Με: εριιτει·ΠιΜει:εε ω. · `

Βε Με ννοιιι άιε Ηοιι`ιιιιιιε ε.ιιεεεεριοειιειι πει·άειιι άεεε εει
ετϋεεειει· νει·ιι·ιιιιτιιειι. άει· Αει·ειε ιιιιι άεει ε;ιιιι:ειι Κι·ε.ιιιι·
ιιειιεριοεεεε ειιά άειι Βιιιεειεγιιιριειιιειι, Με Βει·ιιεΙιειειιιι
Βιιιιιι· άει· ιγριεοΙιειι Αιιιειιεεεγιιιριοιιιε Μιά εει ι:ειιειι ιιιιά
εοιει'ιιιτιε ιιιη.ιεειειιιει· Ιοεει1ει·Πιιτειιειιειιιιιις ιιι Ζιιιιιιιιι`ι άιε
Βιιιε·ιιοεε ιιιιιιΖειιιςει· ε;εετειιτιιιιά άειιιειιπεριιεειιειιά Μειι ιιι
ιιιειιτ εο ιιιιει·ει.ιιεεειτειιειι, Μειιει· ειειι Με ε: 2 ρθτ.·ετεΙΙειιάειι
ΓιιΙιειι ννιι·ιιιιειιε Ηειιιιιιε,·ειι,ννειιιεςετειιειιειιάειι ειι·Μιειιτιεερ.
οιιιοιιιεειι νειιιιιιιειιάειι ΡεΙιειι ειειειι: ννει·άειιάιιιι'τειι.
ΒεειιεΙιεΙι άεε τιιει·ερειιιιεειιειι νοι·ε·ειιειιε ινει·άειι πι: ρι·ο
ριη·ιιιετιεεΙιε ΜΜεειιειιιιιειι, εγιιιριοιιιειιεειιε. ιιιεάιειιιιιειιιιιεε
ειιά άιιιιετιεειιε ΒειιΜάιιιιιΒ ννιε ειιάΙιειι ορειετ.ινεε·Βιιιεειιι·ει>
ι.ειι Με Δημ: ειι ιιιεεειι ιιιιιιειι. ΡτοιιιιγΙεειιεειι ννιι.ιε άει· Αι
οοιιοΙιειιιιιε ειι ιιειιιιιιιριειι, εικνειειε Ε”ειιιειιιιεΙιειτ άιιιτειιεειιΜ
ΙιειιειιιάεΙιι ιιιιά ειι‹ιΙιειι Με.ε.εειιειιιιιιειιιιιιιιιοτάιιειι, ινειειιε εε
ειι;ιιει ειιιά Με ΒιιτειεΙιειι ιιΙΙΒειιιειιιει· Αιτει·ιοεεΙειοεε Μ νει·
ιιιιτειι. Βει ι'ει.τ.ιειιιι€ειιΡειεοιιειι ειιιά εεΠιετ. εει·ιιιε·ιιι€ιεε
θιιεττοάιιοάειιε.ιεετε.ττΙιειιιιιι ιιεεοιιάει·ει·8οι·.=;ϊειιτΜ ΙιειιιιιιάεΙιι,
ιιιπ ειιιει· ινειιει·ειι Ροι·ιριιειιι2ιιιιε· εοιεΙιει·'εειτει·ι·ιιειιεεΙι-ειιτ
ειιιιάιιειιει· Αιι'εει.ιοιιειι Μι' άιε Αιιειιιιιιιιιιειε ιιιι,ε_εάεε ΡΜει·εεε
ειιά άιιιιιιι ετννειεειι Βεει·ειετιιιιιιιι€ειι ειιά, ιιειιιιιιιοιιεειϋιιιιις
εεε ιιι άετ ΒιιιιειιερειεΙιειάι·ιιεε νοιειιιιειιε;ειι. Μ

ι
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Βε!ιιι ει·εεειι Β!ιιεεεεεε εει· εε!ιννει·εεΚι·ε.ε!ι!ιε!ε εε!ιε!εε, ει!
ά!εεεΙΙιε ειιιε!ιννεε ιιι!ε ΒΙεειιεεεε !ιιι Ρεεει·εειε εει! εε!εει·
Πιιιι;ε!ιεεε; νει·Ιιε!! τι !εε, Με Α ρ!!εε.ε!ειι νοιι Βιε ει!ει· Πε
ειιιεε!ι!!εεεε Με !ιει·!ιειιε!ι- ο ει· Ρεεει·εεεεεεεει! ι·ει!ειιε!!.
(Μεεε (Με Ει·ει·εε!ιεε νν!ει·ει!!ε νει·ειει·ε!ε!ιιιεεςνοε !!!ερ!!!ειι
εει! εε!'ειιε!!ε!ι εεεο!ιιεε εεε !ει!!ε!ι·ε.Οιι!ιιιιι ειε ιιιιεει· ε!!εε
Πιιιεεε.ει!εε,-εεεεε εει ειε Ρει!εεε!ε!!ι ε!ε!ιε ιιεε!ι ενε!εει·εε
!!!!ιιιιεε ιιι νει·ιιιειεεε. νει· ε.!!εει ε!ιει· !εε εει· Οε!!ειιεεε ιιι!ε
εεε !!!ι!!ε!ιειιΠ!εεεΙε, ιιι!ε ει·ειρε!ιεειιι0!ιειιιρειςεει·. εεεεεεεεεε
Δεε!ιει!ιι_!εεε!ειιειι εεε. ει! Ιιε!ιε.ειρ!'εε. !'ει·ιιει·@με εεε Βι·
!ιτεε!ιεε εει! Με Πε!ιε!!ιε!ε Μει.ι·εεειιεερ!!!ιιεςεε ε.εεεννειιεεε,
εει!!!ε!ι ε;εεεε εεε !εεειιε!νειι 8ε!ιιιιει·ε !'ε!!εΜε Βει·πε!ιει!ε
!ιε!!;εε εεεεεεεεε, εει!ι!ιιιϋε!ιε!ιεεΜε εε!ιειιεεεε νει·ει!ιεε!ειιιε;
νοιι Μοηι!ι!ιιιιι !ε Αεννεεειιιι8· :τι ε!ε!ιειι. Π!ε νει·ε!ιεο!εεεε
νοε ιιιει!!εειεεεεεεεε ΑΙιε!!!ιι·ει!ιεε!ε εε!ιε!ιιει!εει Βεε!ιιει· ννεε;ειι
εει·ειι ι·ε!εεει!ει· εει! ειι.!ιει·ν!ε!!ε!ε!ιε ΒΙιιεεεεεε !ιεΓϋι·ι!ειει!ει·
ν!!!ι·Ιειιιιε·ει! νει·ιεε!ι!εε εεε!ιννεει!! , !ι!εεεεειι !ιε!ιε Ι)ει·ιιι
ε!ιις!εεειιεεειι νοε ι·ε!ε!ι!ιε!ιειι εεεειιεεεεεε, Ιιεεεει· εεε!!
νοε θε! !ιιι!!ε!ι·ε, ειε ει!εεε!εε !εεεεει·ει· εε ε!!ειε!ιΙ!ε!ι ι;ε!!εεε
εεε εει.;εεειειειεΙεειι. !ι!ε!ιεεεειι εετ! Πι·εε!ιειιιιι!!ει!ειιε νει·ε.ε
Ιεεεειιι!ειι θεεεε Ι.ιιι'ε ειι εε!ιε!!”ειι,εενν!εεεε!ι ά!ε νει!ιεεεεεε
ΟΙιεε!ρεε!εε :ιιι !!!ιει·εν!ει!ειι. Κει·ρει!!ε!ιε Εεεε εει! νει·ιιιε!
Με; νοε θεει!!ε!ιε!ιεισνεΒιιεε;ετεε!ιε!ιιεε εε!!ιεενει·εεεεε!!ε!ι,εε!
ννε!τει·ειεειι!ιεεεεειι νει·!ειιι' !εε ε!ιι ΑιιιιΙ!ειι.ε!εενοε Ρτ!ε ε ε
ιι!!.2'εεεειι Πειεε!ι!εεεε ειι!”ε Λ!ιι!ειιιειι ειιιιιίε!ι!εεεννει·ε!ιεει!
ιιιιιεε εει· Μεε Ιιεεεεεει·ε Βεε!ιεεεει ε·εει·εεεε ενει·ι!ειι.!)!ε
Νεει·ιιε8· !ιιι.εει· Ριιιιεε!ειι εεε νει·εεεεεεεει·ε.ει.ιιε εεεερεεεεε,
ιιι ννε!ε!ιειιι Ζυνεε!ι νν!ε‹!ει·!ιε!εεει·8·ίεΙε!ι:ε Πεεει·ειιε!ιιιιι εε
εεε Μεεεε!ε!ιε!εεε εει! εει· Βιιει·ειεειιιε εεειιεεε!!εε ε!ιιι!. ει'
Με Βεειι!ειιεε εει· Α ε ε Ι ιιι ε.ε ιι'εε!ιειι Πειει·ειιε!ιιιεεειι ειε
εε!!εεε,ειιιρι!ε!ι!ε νει·ει·ε,ε.ςεεεει·ιε!ε!ι!!ε!ιε Μ!!ε!ι!ιεεε. εενν!ε !ε
νε!!ει· Πε!ιει·ε!εεε!ιιιιιιεεε ει!ε εεε Αιιεε!ιεεεεεεε Π ιι ι· ε ιι ά ε
!ιε!!. ει· εε εεεεε!ι!ει!εε τει ι·ιι.ε!ειιε!!εε! Αεεεε!!εενιερεοειεε
νοιι θε!εεε εει· Βε.εε!ιερε!ε!ιε!ει!!εε !!!εεει·-Ρεεετεεεειιεεεε.εε
εεει Ρεε!εεεεε ει! νει·εεε“ε!;.ιεε.Βε! ε!ε!ιει· ι'εεεεεεεε!!εει, εεε
εε!ι!ς, ενεεεεε!! ειιιει· Νε.ι·εεεε εεεεεει·ε!ιειιεει· Ι)!εε·εεεε ε!
ιιει· ειιιιιει·ει·ε!εεε Αεεε!ιννε!!εεε:. !!!ιει· ι!ει·εε !εεε!ε Αιιε!ιι·ε!
εεε;; ιιε!ιεε Ρε! ε.ε!εε εει! Ρει·εεεε!ειι Με Πει·ιιιεεί!ι!ε.!ιειιε
εει! Με ε·ε.ε!εε εεεεεεεεε!ιειιιη.ι ε!ε!ιει·εΑε!ιε.!ιερεε!ιεε Με
εεε, !εε εε ι'ι·ε!!ιεε!ι!ε Με ιιιε;!!ε!ι ε!ε ερει·ε.ε!νεενειιι;ε!ιεε
ει·!'οι·‹!ει·!!ε!ι,ννε!ε!ιεε ιιιιε!ι Κει·εε εε! ι!ειιι εεεε!ιερεε!εειι
8!εεε εεε '1"εειειε !ε εει· Βει·ειι εε·ιεεεε!!ε νοιι νειεε εει· εεε
!εις εει· Ρεεει·εεεενεεεεερειει!εε, εε! ι·εει·ερει·!εειιεε!ει·Αιιε
ι!ε!ιεεει.>;ει!ετε!εεεεε Ιιιει!ιε!ειι ΓΙιιιι!ιεεεε!ιε!εεεε ειιιι!ε8 ι!ειιι
ερει·εε!νεε νει·ι'ει!ιιεε εε! εει· Ν!ειειιεκεε!ι·ριιι!εε !ε Αεννειι
Μεε· ιιι ε!ε!ιειι ννει·ε.

(Αεεετεΐει·ε.τ!.

(Βε!ι!ιιεε εοΜ).

!!ειει!εε!ιεεε.

- Αει 18. Ιιι!! Με εει· εειιε Β!ι·εεεει· εει· Ιι!εε!εειι
Β ιι ε!ι ! ε ε ιι ιι ε;ε ε.ιι ε εε ! ε Πτι εει· Νεάεε!ιά!ιιε!ιιι_!ε!νν!ι·!ιΙ.
θεεεεει·. Βι·. Ν !!ι ε Ι ει! Ε' ε ιι ε ει εε ε εν, !ι!ε!ιει· Ρι·ει'εεεει·
εει· θεεει·εε!ι!!!'ε εει! Θνεε!ιε!εε!ε εε εει· Κεεεεεε!ιειι Πε!
νει·ε!ε!!.ε,Με Β ε! εεε;; εει· Αεε εε!ε !!!ιει·εειιιιιιε ε.- Ιιε Πεεειιι!ιει· ε. .Ι. !ιεεε!ιεε εει· Ρι·ει'εεεει· εει· Ρ!ινε!ε!ε
'ε εε εει· ιε!!!εει·-ειει!!ε!ε!εεεεεΑεει!εει!ε. Πι·. Α. Ι. Πε.ιι! -
ε εεε!. εει! εει· ει!!!ιει·ε Κεεεοι εει! Ρι·ο!'εεεει·εει· Ρενε!ι!ε
ει·!ε εε εει· Ψει·εε!ιεεει· Πε!νετε!τεε, Βι·. Ρ. Ι. Κ ε ννε -
Ιε ννε Κ! (εεεεενν!!ι·ε!ε !ε δε. Ρεεει·ε!ιιιι·ε;) εεε 25_'Μι ι· ! ε ε
.Ιε!ι!!!4.ιιιιι !!ιι·ει ιν!εεεεεε!ιείε!!ε!ιεε !!εεει8
!ι ε! ε- Βει· !ιει·!!!ιιιιεεΗγε!ειι!!ιει· Ρι·ο!'. ειιιει·. Πι·. Πεκ Ρεε -
εεε!ιει'ει·, ννε!ε!ιει·!ιε !)εεετε!ιει· εεε νει·!ε·ειι .Τει!ιι·εεεε!ε
θ!). Ιιε!ιειιε!ε!ιι· ει·ι·ε!ε!ιεε,Με ννεεεε !ιε!ιειι ΑΙιει·ε εε!ε Α ιιι ε
εΙε Ρι·ε.ε!ι!ειιε εει !ιενει·!εε!ιειι Αεε.ι!ειιι!ε εει·
ν!!!εεεεεεεεεεεε ε!ει!ει·8·ε!εεε.- Πει· !ιε!ιιι.ιιεεεΡ!ινε!ο!οεε Βι·. Ν. Ζε εεε. Ρι·ει'εεεει· εει·
Ρ!ινε!ε!εε!ε επι εει· Βει·Ι!εει· !ειιενν!ι·ε!ιεε!ιε.Μ!ε!ιεεΗεε!ιεε!ιε!ε,
εει.ς!ιιε·νει· Κεεεεει εε!ιι 2Β_!ε!ιι·!ι;εε .Ι ε!ι!!ει.ιιιιι Με
Ρ ι·ε εε ε ε ε τ. Πει .Τιι!ι!!ει·. ε!ιι Ηε!ι!!!ει·Ρι·εί'. Ρ Ε! !!ε·ε ι·

' ε ,
πει· νει· εε!εει· Βει·ιιί'ειι; ιιεε!ι Βει·Ι!ιι εεεεει·οιεεεε!!ε!ιει· Ριο
ε'εεεει·ιιι Βειιε εει! Με ε!ε!ι ειιι·ε!ι εε!ιιε ιι!ινε!ε!ει;!εε!ιεε Ρετ
εε!ιιιεεειι ε!ιιειι Νιιειειι ε;ειιιεε!ιε.- Νεε!ι Αεειεε!ιεε ει. ειεε ιιεεει· άεπι Ριεε!‹!!ιιει εεε Ριο
εεεεει·εεει· Ηνέ;!ειιε ει! εει· ιιι!!!τει-ιιιει!!ε!ε!εε!ιεεΑεειι!ειιι!ε
Βι·. δ. Β ε!ι!ι! ! ο ννε ε! εεε!ιειιι!εθεειιιι!εε!οιι ει!ιι!ε!εε;!ι·εενοι
ι!εε, ιινε!ε!ιε«Πενει·ειιι·ε!ιι!Βιιιιι; εει· ν!!ε!ε·ε. ι!ιιι·ε!ι
Νε.ιι !ι τ!! ε ιιε!ιει· ειιεειειιο!ιειι ει!!! Με (!!!εάει· ε;ε!ιει·ειι
ά!εεει·θειιιει!εε!εε. νν!εεει· «Ψι·εεεε!ι› ει·ε'ει!ιι·ε.Με Ριεεεεεει·ειι
!)!ε ιι ! ε (θ!ιεει!!ιει·, θε Ρεεει·ε!ιιιι·ις!εει! Ο !ι Ι ε ε! ιι (Ηγει!εε!

- .ει-νε .. -- 1 ---.. ..η- =---.· ,___α.Μ...Δϊ...---4τε -εΕ] ·

!ιει·. .Τιιι·_!ενν!,εενν!ε εει· Ι.ε.!ιει·ιιιιε ω· ΟΙιειεΙε εε εει· ιε!!!εει.ι·
ιιιει!!ε!ε!εε!ιεε Δεε.εεει!ε Βι·. Η ε.Ι ε ε ο !ι ε ιν ε !ι ! εε.- Βοι· Ρι!νεεεεεειιε εει Πιι!νει·ε!εεε .!ειιιι Βι·. θεωρ
ι·εε!ιε !εε :εει εεεεει·ει·εεεεΙιε!ιειι Ρι·ει'εεεει·
εει· 8ετ!ε!ιε!!ε!ιεε Μεά!ε!ε ει·εε.εεεννει·εεε.- Λε εει· Πε!νει·ε!εεε Ο εει' ννιιι·ι!ειι :ιιι ει·ι!ειιε
!!ε!ιειι Ρι·είεεεει·εε ει·ε εεε ε: εει· ιιιει!!ε!ιι!εε!ιεε
Ρε!!!ι!!ιι!!ι- κα. Α Ι !ι ε ι· ε Η ε.ν ε τ; εει· ε!ι!ι·ει·ι.ς!εε!ιειιΡο!!
!ι!!ιι!!ι - ΡΜ!. Δ ε ει. Βε ν ε ι· ι! ι τι εει! εει· νεε.!ιε!εε!εε!ιειι
εετ! ε·ε!ιει·εε!ι!!!!!εεειι Κ!!ε!!ι -- Ριε!`. Δ Ι ε ! ε δ ε ιι ε: ε ι·.

(ΛΙ!ε·. ειεε. Ο.-Ζεε·.!- Ζεει Ο!›ει·ε.ι·εε εεε ε εει!ε!εε!ιεε Ν!!ιεΙε!·
Ηεε Με !ε !ιι Βεεεειν εει Ι)εε !εε εει· !ι!ε!ιει!.ε·εΟΙιει
ειεε εε

ε

Κι·ειεεει.εε!ιεε·εε!ιειι Βιιιιι!εε!ιείεε!ιεεε!εε!ε εει! Ρι·ιιε!
εεε!. εει· θεεε!!ιιε!ιε!”ε Κιεειεεεεε!ιεεεε!ιει· Αετεεε Πι·. Α. 'Γ.
Βεεε._! ε εν ε !ι! ;.;ενν!ι!ι!εννει·ι!εε. Πε !ιε.ειειι ειεε ό!! Οειιιι!!
ειπεε εε· ε!εεειι Ροεεειι ε·ειεε!ι!εε.- Με 0!ιει!ιεινει· ιεει!!ε!ε!εε!ιεθεεε!!εε!ιείε Με !ιεεε!ι!εεεεε.
εει 26. Αιιε;εεε ε!εε θεεει.ε!ι ε Με ε!'ε!ει· σε· !!ι1°011!ιιι νε
ι·!εεε Μεεε νει·ετοι·Ιιειιειι Με ε! ε!ιι! εεε Ρ ι·εε!ι!ειι
εεε εεε !ιει!!!ιιιιεεε Ο!ι!ι·ιιι·ε;·εε Ρι·ε!”. νν. (!ι·τι!ιε Ζε νει·ειιι
εεε.!εεε.- θι·εεεενει!ε!!ιειιε: Βει· 8ε. Ψ!ει!!ιιι!ι·
Οιι!εε 4. Ο! εεεε - άεπι Θε!ι!Ιε'εε εεε ΟΙιεΓε εει· Ο!ιει·
Μ!Ι!εει·-Πεε!ε!εε.ΙνειννεΙειεε, νν!ι·!ι!.θεεεεει·. Βι·. Ρ. Είε!ιι:.- Βει'ει·ι! ειε: Ζιιιε ιν!ι·!ιΙ!ε!ιειι θεεε.εει·ε.ε!ι- ε.» Βι·!εει!εειπε ε" Σ. Βεριιεει·ει!εεεε Πτ. νν ν ε ε ε !ι ε εν,
ιιιιεει· νει·εεεε !ι!ει!ιιει: .Με Πε!ίει·ιιι. εει' ε!ιχειιεε Βι·εεε!ιειι.- ν ει·εεει·ε εε.: 1

) Με Μ. δε!! ιιι Ζει·ε!εε_!ε8εε!ε εε.ε!ι
!εεεειει· Κι·ε.ιι!ι!ιε!εεει· ει. Ρεεει·ε!ιιιηιει· Απε 8εε.εεει·ιιε!ιΙ).
Πεει·ενν! Μ. Πει· Η!εἔεεε!ι!ε‹!ειιε. ινε!ε!ιει· ιιε.!ιεεε 40
.Ιε!ιι·ε Με ει·ε!ιε!εε!ιει·Απε ε!ι!!ε!8· Βεννεεεε Μ., ννει· ε.ιιε!ι
ν!ε!ε .Τε.!ιι·ε0ι·ο:!!εε.εει·εε εετ !ι!εε!εεε Μιιι!ει!!!ειε-Ηε!!ε.εεεε.Ιε.- 2! Ιιι Β.ιιιι!ιιι (ειε Βιι!ειεεεε !ε Ε"!ειιΙιιει!) εεε ι'ν!!!ιει·εΜε
ει!!ει!εεε !ι!εε!ςεε Ιεεε!ειιτε εε· Βερει!ειειιεε.!ειεε!ε!ε εει! Μ!
εει· εει· ρεε!ιε!ει.ς!εε!ι-εεεεεει!εε!ιειιΛ!ιε!ιε!Ιεεε; ι!εεεε!!ιεε,νν!ι·!ιΙ.
θεε.εεει·.Οι. Ν ! !τ ο ! ει! Π ε !ι ο νν. Πει νει·ειει·εειιε !ιε!ι!ε!εεεε
εε!! ν!ε!ειι .Ιε!ιι·ειι ειιε!ι ε” Ριεεεεεει·ειει. ειε !ι!εε!ε·ειιΜε
ι·!ιιε!ιεερ!εε!εει! ννει· ι'ι·ἱ!!ιει·Ρι·ινε.εεεεεεε εε εει· ιιι!!!ιει·-ιεε
ε!ε!ιι!εε!ιεε Αεεεειε!ε. !ιιι Μεεε ι!..!. εεε!ιιε· ει· εεε 25_!ε.!ιι·!ιι·ε
.!ιι!ι!!ειιιιι εε!ιιει· ει!εεεεεε!ιε!!ε!!ε!ιειι ΤΙιιιε!;!ιε!ε. Μ! ενε!ε!ιει·
ΘεΙεε;εε!ιε!ε !!ιιε 2ε.!ι!ι·ε!ε!ιεΒεννε!εε εει· Αεει!ιεεεεεε εε!εει·
'Ι'Ιιε.ε!!;!ιε!εεε ΤΜ!! ννιιι·ι!ειι.- δ! Αιιε' εει· θεει!οιι Αιιιιι-Πειῇε
εει· Β!εεε!ιε!ιιιει·εε Α!ειι ε.ιι ο! ει· Μ ιι ε! !ι εε εε νν !ιιι 45. !ιε
!ιειιε!ε!ιιε. Βι· !εε εε1εεεειΙ!ε!ι ε!ιιει· Βεεε!ε!ιι·ε εε! εει· Εεε
Μεε; εε!εεε Βε!ιιιεε, εει· !εε ννε.εεει· ι;ε!”ιιΠειιεναι. ει·ει·ιιε!ιεε.- 4) Ιιι Λ!ι!ιει·ειεεε εει· !.εεεεε!ιε!'εεει·2ε Α ιι ε ε ε Η ε !! ιι ε !ι

ιι!ε !ιιι ΔΙιει· νοιι θ? .Ιε!ιι·εε εε Αρερ!ειι!ε. Νε.ε!ι Αεεε!ν!·
ιιιιι;; εεε Οιιι·ειιε !ιι Κ!ενν !ιιι .Τιι.!ιτε1862 πω· Κ. Ωιιειειιιε.εε
ειεε !ιι Τε.ιει·Ιιειιιιι·ν (Βεεεειεε!εε!, ε!ε‹!ε!ιε ει!ιει·εε.ε!ι ε!ε!ι.τειι
.!ε!ιι·εε εεε!ι ΑΙιΙιει·ειε.ειι !!!ιει·, ννο ει· ι!!ε Ι.ε!ειιιιε εεε !.ε.ιιι!
εε!ιείεε!ιεερ!εε!ε !!!ιει·εε!ιιιι εει! ειιε!ε!ε!ι ε!ε Απ!. εε Ε
!

Θνιιι
ιιε.ε!εε. ε!ιι εει· ετε.άε!εε!ιεε Ηε!!ιιιιετε.!ε εει! ειε Αι·ιιιειι!ιειιιεε
εεε «Βει!ιειι Κιειιεεε» !'ιιιιε!ι·εε. 'Ποπ !ειι,ε_!ε.!ιτ!εει·Ρι·ιι.ιι!ε
εεε ει· εε!εει· Με!! εει ιι!ε!ιεε !ι!εεει·!εεεειι. Βε!εε Βεειιιεειιιιε·
Με!! Με Κεεεεε εει· Ιιε.εεεε!ιεϊε εεεεε. - ό) Ιιι 'Ι'εει·ε εει·
Ρι·εεεεεει· εετ ε!ι!ι·ιιι·ε,·!εε!ιεεΡε.ι!ιο!οε!ε εε εει· ι!ει·ι!ι.ςεεειε
ι!!ε!ε!εε!ιεε Β'ε.ειιΙι.εεΠι·. Ηει·ιι! ε. - θ) Ιε Κι·ει!ιειεεει εε
!ιει·ε Βεεεει· εει! Ρι·ο!εεεει· εει· Ρ!ινε!ε!οε!ε εει· εειε!εειι Πε!
ι·ει·ε!εεε,Πι·. .Ι εεε με Με ν ει· !ει 92. Ι.ε!ιεεε_!ιι!ιι·ε. Δεε!ι
εει ε!Τειιε!!ε!ιεεΙιε!ιειι ιιε.!ιιιι ει· ι·ε.<;εεΑεε!ιε!! Με Μ!εε!!ει!
εεε Αεεεειάεεεεεεεεεεε.- νει Κει·εειιι !ιερ;!ιι.<;ά!ε Αεεεε!ιετ!ε εει· Αεε!ιε!Ιιιε εε
Ιείεει!ειιε!ιτεεε!ιε!εεε εει Ιι!εε!;ειι Κ!ε‹!ει·!ιεερ!εεΙ εεε ι·!ε
εεε νεε ΟΙεεεειιι·8· Ι... Βιιι!ει·!_!ενν !!ιι· 25_!ε!ιι·!ιι·εε

Ι) ! ε ε ε

εΒιι

ε ! ! ιι ε ιιι , εε! ννε!ε!ιει·Θε!εε·εε!ιε!ε εετεε!!ιειινοε!
Ι)!ι·ε‹τεει· ι·. Εεεε ε!ιι'ιιεε ειε ε!ι!εεει .!εεεε εει! νεε εεε

Αει·ε!εεε
εει! Π!εεεεεεεεεεειι ει·ε!ιεεεε!ιεε!ιε ι!ει·εεει·ιιε!ιε

ννει εε.- Πεε Ρι·ε8·ι·ε.ιεει εεε ε!εε!ε!ιι·ιεειι Οοεςι·εε
εεε άειιεεε!ιει· Νεεει·εει·εε!ιει· εεε Αει·2 εε !ι!
Η !! ε ε !ι ε ε !εε !ιει·ε!τε νοι!ειι!!.ε· εεεει.ιεετε!!ε ννει·ι!ειι. Απ!

ό
.

(Π.) Βεριειιι!ιει· Μεεε εει· Βιερεεει; εει· θεεεε !ε εεε

Η ει! ει ε ε! Ι ε ε εει! εει ε!!.ε!ιεεεε Τε” Π Πει· νοι·ιιι!εεει€ε
Με ει·εεε εΙΙ.εειιιε!ε ε ει” ιι ε ε· !ιιι Ηείε!ιεετει· ει.εεε.
ενο Ριι!εε_!εί Νειιιεεε, Ρι·εε'. Πι·. Βει·ε;ιεε.ιιιι εει! Ρι·ει'.

Ε
'
ο ε ι· ε ε ε ι· νει·ει·5.!εε !ιε.!τειι νι·ειι!ειι. Ι)!εεεεε.ε Λ!ιειιε !εε

ε!ιι Ε”εεειιιιι!ι!!ιιι (Μεεε. Αιιε' εεε Ριε!εεε: νειιιι!εεεἔ !εε ε!ιι
εννε!εε ε.ΙΙι:ειιιε!ιιε 8!ε2ιι εε !ιιι Ηο!'ε!ιεεεει·Με νει·
ει·!!ε;ειιεει· Ρι·οϊεεεει·ειι Β!ι·ε!ι-Η!ι·εε ΜΜΜ. Βο! εε
ιιι ε ιι ε εει! Κ Ι ε ιε ιι ε ι· ε ι· εε!ιει·ιιιιιιιε ε!ιι! Αεειιι!ε Με!! ε!ιι
Αεεε!ι!εεεεεεε !ιιι ε!!ι·εει!!ε!ιειι Βι·ιιε!ιεεε νειιιιεειει!εεε. Απε
Βειιεεεεεε εεε Π. (23.) Βερεειιι!ιει· ννει·‹!ειι ννε!!ει·ε Αεε!!!!ειε
Με!! Βε!ε!ιεε!ιε!!. ΟΙι!ειιιεεε.Ηο!ιειιεε!ιννεεεειιι, ν!'ιι!!ιε!!ε ιι. Α.
ειιεειιιειιιιιιειι. Πιο Μεεε Μ!!ιιε!ιειι εεε εει· Ηειεεε!!ειιε ε!ιιει·
Γεεεεε!ιτ!ίε 12,ΟΟΟΜεεε ειιΒειι·!εεειι.



2'?9

-- Βοι άειι·ιιιι11ι.5ι·-ιιια1ιοιιιιεο1ιοιιΛοιιάειιιιο εοΠειι Με ιιιω
15. .Τιι11,άειπ Βιιάιοι·ιιιιιι πι· Βιιιι·οιο1ιιιιιε νοιι θεειιο1ιοιι ιιιιι
Αιιι'ιιε1ιπιο ιιι Με Ζε1ιΙ άετ 8ι.ιιιιιιειιάειι, 200 εοΙο1ιει· θοειιο1ιο
οιιι€ε1ει.ιιίειιεοιο.- Βε Μιά !ιιετ ιιι ιι11ο1ιετοι·Ζει: Με 18. εΜΜτιεο1ιο
θοΜει·ιιεγ1 ιιιιι 20 Βοτ.τειι ιπι Νειι·νν'εο!ιοιι Βτε.άτ
τ1ιοιΙ ει·ϋ Πο ο ν;ι.νει·ι1ειι. Ζιιι· Βιιιι·ιο1ιτιιιιαάεεεεΙΙιειι νει·

1ειιι€ι
Με ειΜι1εοΙιο θειιιΙΜεοοιιιιιιιεε1οιι ειιιειι ειιιιιιιιΙιεειι

(Πε Π. νοιι 5000 ΗΜ. ιιιιεΙ ειιιιι Πιιτει·1ιε.Ιτ6552 1151.45 Κυρ.
_18.1ιι·1ιο1ι.Αιιεεει·0ειιι 1ιο!ϋι·ινοττοτάιο Βιιιιι1Μεοοιιιιιιιεειοιιάιε
Βιιιι·ιοΜιιιιε οιιιοε ΑεγΙε Πιτ ι'ι·111ικε1ιοι·οιιο ιιιω."
Με άειι θοΜιι·ειεγ1ειι.τω· πιο οΙιεε ειο 2185 11111.οιιιιιιιι.Ιιε ιιιι‹1
5500 ΕΜ. ε112ι1ιι·1ιο1ιΙοεειιερι·ιιο1ιτ.- 1ιι άειπ 1ιιι.ιι1ιεειεοΙιειιΒιιι1εΕ ε ε ο ιι τ ιι Ιιι Η!. ειπ ιι ο ιι ο ε
Β:ι.άο1ιε.ιιε ιιιιι. 32 ννιιιιιιοιι, απ» ιιιοιε1:Με οιιιτε.ι·ιεο1ιοιιι
111ισ.ι·ιιιοι·1ιει·εοετοΙΙτ.Με, οτϋΠιιοτννοι·0οιι. 1)οι· Βιιιι, ννοΙο1ιοι·

Β
ει
ι Νιιιιιοιι Καπο: ΜΜΜ ΙΙ. τι·ϋ.ει:. ιιιπ 288.500 ΒΙι1. Βε

σπαει.

- Π” Βει·ΙΙιιει· ιιιω11οιιιιεο!ιο ννιιο.ι·οιιΙιειιιε,
«Μεθειιτ.ι·εΙεω11οΠειιτεο1ιΙειιιι1εΠΠ·Με ιιισάιοιιιιεο1ιειιΒοτΙειι·ίε·
ιιι·τ11ιεΙ(οΜι·ιιι·αιεα1ιο Ιιιετι·ιιιιιοιιιο, Αρριιι·Μ.ο πι· Κτει.ιι1ιειι
ρ11οςο,νει·5ειιάετο11'ο,Βειιι6ε.,ςου.οι·τιιορειι11εο1ιεΑρρει·ω.ε. Ορο
πιιιοιιειιιϋΙιοΙ οπο. Μποστ· Γε1ιι·ιωτιοιι) ι· ι ο 1

ι
τ στ 1 ιι Ο ι! ο ε ε ει
.

οἱιιε Νιοάοι·1ιικε Πιι·ει· Ψεειι·οιι Με. Ψ1θ άιο
«Οἀεεε. 218.» εισ1ιπιιεεοι·τ, ιετ επι εο11:1ιοεΕτ.ει511εεοιιιοιιτ.ιιι
0τΙεεεε. εο1ιοιιΗιιιιςει ειιι άι·ιιιεειιιοε Βοι1ϋι·1'ιιιεεεεννοεοιι ιιιπ!
Μιά 1188881118άιι.Ιιοτνοιι Αειιι.οιι ιιιιιι ΡιιΙι11οιιιιιτω: Β"ι·ειιάειι
1ιοετϋεετννοι·ιιοιι.

- Ιιι Οάοεεε. Μιά νοιι άειπ ι1οι·τ18οιιΑι·21:θ. Δ. ΗΘΗ·
ιιιιιιιιι ιιιιι1άειπ Βάε1ιιιει.ιιιιΒ.Β.Γιι.ιιετι1 άιο Βι·ι·ιο1ι·
81111;; «πω» ρ1ιγειΙιιιΙιεοΙι-Μιοι·ε.υοιιτιεο1ιοιι
ΗοιΙιιιιετιι.Ιτ. Βορ1ιιιια. Ζιι άιοεοιιι Ζιι·εο1ιο 1ιεει.1ιεΙο1ιτι
ειι ι1ιεθι·ϋιιάει·ε1ιιεΑοτἱοιιεοεοΙΙεοΜιΐτ ιιιιτειιιοιιι
ι·ιιιιι1οιηιιτε.1νοιι 5000001151. 2ιι 1ιιΙάειι.
-- να Κιιι·ιειιι Μ: ιιι Ο1ιἱοιιεοΜπι Α τπτ ε ιι ι· ΖΜι1ιιιιι;
νοιι 10,000 Πο11ο.ι·ε Βο1ιιιι1οιιοι·επιι ιιιι ειιιειι
Κι·ειι1ιο ιι νοτιιι·κ1ιοιΙτ ννοι·ι1οιι,Με ε1ιιιο1ιάιο Αιιυνοιι·
ι1ιιιι8·Μι· Βϋιιτ8·οιιετι·ει1ιΙειιΒοιιιιάειι :ιιι εοιιιοι· θεειιιιά1ιειτ οι·
11ττειιΜε. Πιιι ιιιιιιιΙιο1ιΜε Πι·ειιο1ιο άετ Βτοιιιις!ιο1τιπι Κιιιο
εο1οιι1ι Φιτ2ιιειο11οιι,Μαιο Μι· 1ιοΙιειιάοΙιιτιοΛεει. άειι Χταπ
1σειιε1τειιιιιι1άειι Βϋιιτ.Βοιιειτε1ιΙειι ειιιεεεεεκατ. Με 11`οΙςεΜ·
νοιι »νεται ιιιιεεοάο1ιΜε νει·Βιοιιιιιιιι€ειι άοε Πιιτοι·εο1ιειι1ιεΙε
ιιιπ ιιεοΜ'οΙἔοιιὰει· Θε.ιιει·ειιι. @ο ιιιω Αιιιριιτειι1οιιοιιΜι άετ
5εττε1Τοιιι1οιιΒιιτιοιιιἰιΜ. "ιιιω ιιιιιοΙιτοιι.- Ζννο1 Βιιι·ιιι1ιοι·2ιι.:οΒι:1ιννοετοι·ιιάοε «Βοτ1ιοιι Κι·οιι2εε»
ινοι·άειι ιιι ιιϋ.οΙιει.οι·Ζω νοιι Ιιιε1· Με ΡβοΒοι·ιιιιιειι ιιι Με
1ιοι ι1ει·Βι..υ.ιι12ε ΑΙοι:ειιάι:οινε1ωμ.

@ιιι Ρ_ιιι.ιι€οι·ε1ιοι·
Βε.γειι)1ιείιιι0Ιιο1ιο ΟοΙ.οιιιο Γι”. ιορι·6εο 8εεε.ιιι1ι.
1ιι άιεεοι· Οο1οιιιο, νοιι άετ Με _ιοτ2τινοιιιΒι νει·Ιυ.ιιτοτο,εο11οιι
24 Βερι·ιικι·ιι.ιι1ιοειο1ι 51:11πάω.- Νειο1ιο1ιιει· ιιειιοι·άιιιε;εοιίοΙετοιι Βι·Ι:ιιιτει·ιιιι8·άοε Βειιιιιε
1ιε.1ιοιιιιιιεΒοο 1ιι ειιι·Βι·1ειιιςιιιι8· άειι· ννιιιιω ειπεπ

Α ι· ετ Β ο 1
ι
1 Ι Η ιι ιιιιι· 6ιιήειιι;;οιι ΓοΙάεο1ιοι·ιιιιιειι.ΜΜΜ άειι

θιιι·ειιε ιιι άετ νοιιι 1)ιιπιοιι-Βιι.2ει·ετ1ι-θοιιιιι6άοε «ΒοτΙιοιι
Κι·ειιεεε» ιιιιι.οι·1ιΜτοιιοιιΒο1ιιιΙο πι» Αι·2ηζε1ι1ΙΒιιιιοιιαπό Β'εΙά·
εο1ιετιιιιιοιιε1ιεοΙνιι·τ1ιιι.1ιειι.

Μ'

ΒΒΕΟΤΒΙΟΙΤΑΕΤΒΘΒΒΒΕ1.ιθΟΗΑΡΤ

ΞΔΝἙΤΔἔ.
Ε'οι1ιι·ι11 Η: 1ι1ο1ι1:1ιο11ειρρει·πο ιιιπ! Β1ο1ι1:ΒΜοι·.

Βοι·1ιιι, 1.0ιιἰ80π51ι·8888Με 228.

Α11ειιιι€ε ΡειΒιιΚειιτειι άετ οοιιιΒιιιιι·τειι Πο1ιτ1ιει1ειρρει·ειτο

Ρατειιτ ΒοτΙιεε Ιζι·οιι2.
ΙΛοίοι·ιιιι€ νοιι ΒιοΙιτ.1ιε.ι1ει·ιι 81101' Αι·ι

Ροτιιιειιοιιτο Πιιετοιαιιεεω11ιιιι€,Κατε1οΒεει·ιι.τιε.Ρετειιτο1ιιάειι ιιιοιετοιιθιιΙτιιι·εΕεε.τοιι.
Βιιιο ετοεει· Μιιεωτει.ιιετοΙτιιι Βοι·Ιιιι ιιιιτ 15 οοιιιΜιιιι·τοιι Ι.ιο1ιτ1ιοι1-Αρρειι·ει.τοιιετοΙιτ ι

άειι ΒοΗευτε.ιιιοιιΖννεο1ιεΒεειο1ιτ.ιΒ·ι.ιιιρ;πι· νει·Πι€ιιιι8·.
Ρειτοιιτο Πιτ ΒιιεεΙειι‹1 ε·ι·ε1ιο11τ. Μ έ

ΡΑ σου 8ο/ι|επι'.9 Ηθι/συ.9Μ/έ
(92) 10-?.

1
ιι Μ! Κιεειιηιεπι

ιιπ Πιι8οιι-, Βιιι·ιιι- ιιιπ! 8ΙοΠνιοσ1ιεοΙΧι·ιιιιΠε,

Ρι·οεροοπο ειιιτιε.

.Δ1.01ΊΟΝΟΠΣΝ Π21)ΒΒ .ΑΒ'.1.' ινοι·ι1οιι ιιι άετ Βι101ι118π1ά11111ε νοιι Κ. Ε. ΒΙΟΚΕ¦Β ιιιτ51. Ρετοι·εΒιιηι, Νονε1ιγ-Ρι·. 14. εοινιο ιιι ει.ΙΙοιιιιι- ιιιι‹1ιιιιεΗειιε1.Αιιιιοιιοοιι-θοιιιμο1τωι ειιιΒοιιοιιιιιιοιι.

Ε'ιπ11ο11ιι€οιιιι‹1 ιιι άετ Ει·ιι111ιι·ιιιις
Ηοι·ιι1ηο1ιοιιιιιιοιιο.Ηι·δεεωε ιιιω ειιιωιω 1ιΙΙιιιεο1ιι;οΙειτοτοε Ιιιε1Πιιι επι ΡΙιιιιιο

0οϋΠ"τιοτ νοττι 1
.

Αρι·1Ι Με 15. Οοτο1ιοι.

13ι·. Ρ1·οΙΙιοι·ι· νοιι Βο1ιΙετ·ιι.

1ΕΒΜ|ΠΕ·ΗΠ11.1.Ε. 1·10Ρ1ΤΙ11.Ανοιπ 80ΙΝ .ΠΕ |).ΠΞΙΟΝΒΒ .ΒΑ 8ΟΠΕΟΕ
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Δι1τοεεοιι νοιι Κτειι1:οιιΡΒοι;οι·ιιιιιου:
Ει·ιιιι Διιιιι1ιοΒο1ιιι1ιιε, Φ0ιι·ι·ΜικιιΜ 137,
πε. 119.

Βορ·ιε Φοιιοροεεε Πε.ιιοιιιμ Φγριιι·ι·ειιιτ
οικω γι. Δ. 45, κε.

Βο1ιενεετει· Β1ιεε Τειιιεεοιι, Ποιιοι:Η
ιιροοιι. ε. 186, πιε. 18.

Βο1ιννοετοι·Οοτιετ. 8οιιιιιιτ1τ, Ποτορ6. ο·:·.
Μει·ι·ιν1ιοερκε.επ. ιι. θ, κε. 20.
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Ιι
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ι>πινΑππειιίπε.τΑιτ
Πιτ Μειἔετι-. Πειτττι- πιιε!. ΞΙο1ΐινεο1ιεεΠιτειιΚΙιοιτειι

νοιι ··

Πο!. Οι. ΒπεεπΙιεΙιπ πιιπ Μ. ΒπΙι. ΡΙειΙπιν.
Βοι·Ηπ 127., Κϋπὶεὶπ-Απεπετπεττπεεο 29, πιιι ΤΙιιοι·επττοπ.

(58) 28-18.

Π
τ
.

πιιι Κπιιι:1ΙππεΙγ'ε ΡτΙνειΙΙΙΙπΙΙ.

1

Πιτ Μει.πιοπ-, Πειτπι- υπό 5ιοΙΤκινεοΙιεοΙΚτειπΚο.

ΒΜΙ Κιεειπποπ. 171118. ΕΜ.
Ι.οιτοιιι1οι Μπι Οι. Εππιπι νοπ Κοιιοικοννεκγ,
ΒρεοιπΙε.ι·πι έ

'. Μιι€οπ-, Βιιι·ιιι- π. 8τοι1'ννοοΙιπο11ιιιιππο.
(68)8-7.

1(ιιοΙΙ & Πο. 8.... Ε..Ε.ιι, ΙιΙΙΙ11771881181811Ι1ψ191.
ε1ιι ιιιιοΙι άοπι νει·Γιο.Ιιι·πιι νοπο

Ρι·οΙ'. θοττ1ΙεΙ›. ΠοιάεΙΙιοιη;,
πω· εετεΙΙΙ:ο 'Ι'ιιππιπ-Β1ποιεει-7οι·
Μιι πιι8,

νοι·.<.:1οιοΙιο:

,,υπωω Μι·κπππ πεεΤειππιιΙΙιΙπποΙ Πο.ι·πικι·ιιπκποΙΙσπάοι·ΚΙπποΝ
νοπ Ν. Ρ. ΗΠΝΙ10ΒΙΝ Ρι·ινιιτ.ι1οοοπτειιι π." Κ. Βπεε. Μ1ΙΜιι·-Α1ιο.άοιπιε

(πω.ιωμ ιιωιΖω ιειον,Μ. ιι.
διεΙιε 8.ποΙι πιο νει·ϋΠ'επι1ιοΙιππιωπ ΙΙΙιοι· 'Ι'ππιιπΙΙιιπ νοπ:

Ριοί. θ. Ήοι·οι·ι1$,Ποιάο1Ιιοι·ε, Ρι·ιιιι5.ι·πτ2τν. Βιι8·οΙ, Βι·ϋπιι, Κ. ΠοΜπρϊο1
Βιι·ειεειΙιιιι·ε,Κιπάει·ο.ιετ.Επι, ΑποΙιειι, Βοπτει:Ιιε πωιωπ. Ψοο1ιοπιιοΙιτΠι

1896.Νι·. 11, 25, 50; 1897. Νι·. 8
.

Ιο1ιτ1ιγο1-Βιποιεπ-ΐοι·Μιιππιιε.

(ΚΠ0")
ΟοεοΙιιιιειο1ι- τι. ἐετιιοΙι1οεοε
1ι:1ιΙΙιγο1-Ρτερειτειτ.

ΒΙοΙιε «ννι·πτει:Ιι>1897,Νι·. 89, με. 1184.

8οπάοιπΜι·πο1ιο ΜΙ' ΨπιιεοΙι :π Βιοπει.οιι ι1ιιι·οΙιπιο Ηοι·ι·οπ:
(17) 28-18 Βοο1ιοι· & θι·πΙιε, 8ι. Ροτει·εππι·Β·,Β. Οικο π., Μοει1ιπ.π.

ΙΟΗ δω
ιιπιά πιιι Ετίο18 ειιι€ων:ιιιόι:

ΙΜ Ριπποπ1ο1ι1εππιιπ ΟΙιΙοι·οιιο, Ιιει θοποι·ι·Ιιοο, Μι Κι·πιιΙΙΙιοποπ π." Βιιιιι, π.» νοι
άπ.πππ,ε;ε-ππ‹1 Οιτοπ1ειτἱοπε-Οι·ιι·πιιο,πεπ Βιιπ,ι.ςειιτπΙιειι1ιπ1οεο,ΙΜ 118.16»Νπιιοπ- πιιπ
Αιι€οπΙοιιΙοιι. ποννιο πει επιπϋπι1ΙιοΙιεπ πιιπ ι·ΙιοππιπτιεοΙιοπ Α1ΐοοιιοποπ π1Ιοι· Απ,
τ1ιο11ειιι Ρο1Βο πωπω άπι·ο1ι επ οι·ιιιιοπιο11οπιιπ 1ιΙΙπιποΙιο ΒοοΙιποπιππ8οπ "ωθ
ποιιοπ ι·πόιιοιι·επι1επ.Βοάπτινοιιιιπ απτά ιιι·ιι.ειιΜ.ι·ειιΒιπεπεο1ιιιι”τειι,ππάοι·πΙΙιει1ε τ1ιιι·ι:Ιι
ποιπο πιο Βοποηπιοπ Ιιοΐ6ιι1οι·πάοπ ππ ποπ ΒιοΙΐννοοπεο1ετοιςει·πποπ Ινιι·1ιπιι€οπ.
Πιε 1οΙιτΙιγο1-Ρτέρειτειτε ννοτόεπ νοιι ΚΙιιιι1ιετιι πιιε! νιεΙειι

Αετ2τοπ ειιιί'ε κινέιτιππτε ειπρίοΙιΙειι υπό ε'πε1ιπιιι Πιιινετειτέιτε
εοννιε εΙ.2ότιεοΙιειι ΚτειπΚεπιιέπεειπ ιιι ειέιικ1ι€ειιι ()εΙπτειπο11.
ννιεεεπεοΙιειί1:ΙιοΙιε ΑΒΙιειιιόΙππ8επ ιιΒιετ 1Ο'ΗΤΗΥΟ1.ι ιιεΙιεΙ
ΚοοερΙίοτιιιεΙιι νετεειιόετ ἐτει!:ιε ιιπιά ίτ:3.ιιι:ο όιε:

ΙοιΙΙιιο!-Βιιι!!ιοΙΙΙΙ, Με Ηοιππιπι & π
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1.2 ΒθΙ.!ΒΒθΙ.ΙΙ.Ε
Π"ΠΕΠ|1. "|88ΕΠ· θεδΕ|.|.8θΗ|| Ϊ

αιιοΠοιπ 0.'Ηιοιπ..,Ώοπ·ωι·ο.Βε1.οι·ιναναι1. ΠΜ Μ. :πιο Δ. ΟοΒο180π
Πιωοσιιιιιιυ·ΙωΙωΠιιιω·ι|ννη"εΜΗΜ:ΑΙΜ;"ΑΜΠ”Η.ειιπω!ΑροΙΙιεΙιειιννππωιι-Η-πι:1ΜπποηΣ!!ΜΑΜ-π.ΑπειιιππΓιοπιωΡΜεμοσιονοππ...Μιποι·Δ1ιν"πιναι·ννιι1ιππς,ΡΑΝ., 80,Μ” Βιιιιι-θσοι·πω.

Ποπ. πο”. 0116. 24 1101212889
4 *
Βει;πιιπποΙιδ· 1)ι·.7Επι1πΙΓ ιιπ ιιιι1ι.Τ ΒιιοΙιι1ι·πε1ιπι·οιν.ΑΤωιοποο1ιο ΚιιτΙιιιι·1ποπ1ι.
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ιιιιιοι άει· Βοι!ιιιιτιοιι νοιι

Πι. !ιι!ιιιιιιιιιε !!ι·ιιιιιι!ιει!8.
κι”.

Νοιιο Ε'ο!Βε κι!. .!ιι!ιι·ιι.

Ρι·ιι!”. Πι. Και! !!ιι!ι!ιι.

.Ι ιιι·)οιν (Ι)οι·ιιιιι).

Πι. Μισο!! !!!ιιιιιιο!ι.
8ι. Ροι.οι·ιιιιιιι·ε.

Με «88. Ρει.οιε!ιιιι·);οι·Μοι1ιοιιι!εο!ιοινοο!ιοιιει:!ιι·ὶ!`ι›οι·οο!ιο.ιιιιηοιέειι!- Δβοιιιιοιιιοιιω-Απἰω-ῇεθ "ν" ΕΠ] 1ι"ΜΜ,θ ι
Βιι ιι ιιΜι ο ιιι!.- Πει·Μιοιιιιοιιιοιιιηι"ιε !ε!.ιιι Βιι"1Μια 8 Μι!. Μι· ι1ειι!!ι!τωι.ιιιιιιι ιιιιειιο!ι!!εεε!ιο!ι@ιιΜε Βιιο!ι!ιιιιι!!ιιιι€·νοιι Ε. Ε. ΜΜΕ” ιιι
ι!ι!ιι·, 4 Μι!. ΠΜ·κ!" !ιιι!ι›ιι..!ι!ιι·πιο!. !)ο8!22ι:ιε!.8!!!1ι1%ιιι ι1οιι;,ιι6,"οιι'8ι.Ροιοι·ειιιιι·8,Νοννε!η-Ρι·οομοοιΝ 14,ιιι ι·!ιι!ιιοιι.-Χρ ιιιιιιιι·:!Ρω
!ιδ!1!ι.61·ιιΣ!)Παι!ι )!ᾶ!ιι·!ἱι·.!ι,10Πει·Ιι !ιιι!!ι)!5!ιι·!ἱι:!ι.Πει· ΞιιωιΜιιιιηι·οιε ιιοννιοιι!!ιιιιιι!”ι!!οΚεάιιιιιιοιι!ιοιιιεΙιο!ιειιΜ!!!;!ιοι!ιιιι€οιιιιιι.ιω ιιιιιιιεπι
ΜΜΜ 3ιιια!μεριι!ιοιιο Ζο!!ιιιιι ιιππ ιιι 18Κορ. οιιιιι·35 Ρ!”οιιιι.-Βοιιιιοιι Βοιιο!ι!Πιιι Η! !ιι·ιιιιιιιι ιι Βιιι!ποιοιιι·Ι.)ι·.Βιιᾶ0!ἱΨ8.ι:ι8.0!ιιιι Βιι.Ρε.
Διιιοι·οιι ννοι·ιιοιι$5δοροι·σω!ιπϋεοι!ιι·οι·θι·ιΒιιια!αι·τι!ιιο!ιιι€ειιιιιιι!ι.-τοι·ιι!ιιιι·ε,?στοι·ε!ιιιι·Βιοι·Βοιι.ο,Ροι.οι·-Ριι.ιι!!ιοοριπ!ιιι ι·ιι:!ιτοιι δρι·ει:!ι
ΗΘΗ-παω νν8ι·ι.!ειιιιιιι!ι άοιιι Βιιι.ιιινοιι 16 Μι!. ρι·ο Βοεοιι !ιοιιοι·!ι·ι. ιι!ιιιιιιΙοιι!ι!οιιιιι€,Μιι!ιννοο!ιιιιιι! Ρι·ο!ιη νοιι 2-3 Π!ιι·.

-

Ν
!

3
1

ή" "η ή
1869 .

ή

θ!. Ροιει·ε!ιιιι·8, (12 ΑιιΒιιει) 8!. 1ο!!

ιιιιιιιιι.. 1)ι·. πιει!. Η. Βιι!ι!ιιει.ο!ιι: Πε!ιο.ιι·Με )'ε·ι·!ιιι!ιειιΜε Πι.ει·ιιε ιιιιο!ι άει· Βιιιιι!ι·ριιιιοιι !ιειι!ιιι· Ονει.ι·ιειι ιιιιιι ιιιιο!ι
ι!ιι·οι· Τιιιιιιιρ!ιιιιιιιιιοιι :ιιι ε!ιιε ιι.ιιιιει·ο8ι.ο!!ιι αει· Βιιιιο!ι!ι6!ι!ει.- Βιιο!ιοι·ιιιι2ο!Β·οιι ιιιιι! Βιιιιιι·εο!ιιιιιιιοιι: Ρι·οι. Ν. ΕΜΜ
Β·ιιι·: Οιιι·ιιιιειάοιι·τοροιζι·ειρ!ιιεο!ιιιιιΑιιιιι.οιιι!ε.- Ρι·οι'. Ε). Κιι·ιιι!ειιοιι: ιιειιι·!ιιιο!ια!" ο!ι!ιιιι·Βιιιο!ιοιι Κι·ιιιι!ι!ιο!ιειι ειιι8·οΒοι·ιιιιιιιι
!!ι·ειρι·ιιιιι;ε.- Κ!ιιιιει:!ιε Υοι·ιι·!!.εεΜε άοιιι θιι!ιιοτο άει· Οι.ο!ιιειο ιιιιι! Ρ!ιο.ι·γιιεο-Β!ιιιιο!οΒιο. Ηει·ειιιε8οΒε!ιοιι νοιι Βοοειιιι Πι.
!:!ει.ιιι.ς-Μιιιιο!ιοιι.- Αιιειιιε ιιιιε άειι Ρι·οιο!ιο!!ειι Μι· ιιιειιιο!ιι!εο!ιοιι θεεε!!εο!18.Π2ιιΠ0ηιιι.ι.- νει·ιιιιιιο!ιτεε -
Ποιτ.Μ!ι!ιιιι-Βιι!!οιιιι ότι. Ροιοι·ειιιιι·κε. - ΔιιιιιιΒιιιι.
!!ιι!ιιιι· Με !!ιιι!ιιι!!ιιιι Με !!!οι·ιιε ιιαο!ι σει· Ειιε!!ι·
ιιιιιιοιι !ιοιι!ιιι· 0νιιι·ιοιι ιιιιι! ιιιιο!ι ιιιι·ιιι· !Γ3!!$!!!ί:!!!·
!ει'ι!οιι ειπ οιπο ιιιιι!οι·ο 8ιιι!ιο ι!ιιι Βιιιιο!ι!ιϋ!ι!ιι.

νοιι

Πι. πιει!. Π. Βιι!ιιιιειιιιιι,
πιω· Αεε!ειοιι!; ιιιιι ριιι!ιο!οΒιιιο!ιοιι1ιιε.ι!τιιτ.

!Υοιι.ιιι.ε, ιιε!ιιιΙιειι ιιι άει·Νιι.ιιιιίοιεο!ιει·νει·ιιιι.ιιιιιι!απ;;ιιι .!ιιι)οιν
ειιιιΠ. !!ι!.ιιι1899.)

Με νοι·ιιιιι!ει·ιιιι€ειι, ιιο!ο!ιο ιπι ιι·ο!!ι!!ο!ιειι ΟιΒιιιι!ε
ιιιιιε άοιοιι ι!ιο Βιιι!ιιιιιιιιιε άει· Ονιιιι!ειι !ιοινοτέειιι!ειι
ιι·ει·ι!ειι, ειιιιι ιι!!!ιο!αιιιιι!. ιιιιιι Μι· !ιοειιιιιιι ω” ι!!οεοιι
ϋοἔειιειειιιι1 οιπο ιεο!ιι ιιιιεο!ιιι!!ι:!ιο Ι.!ιοιιιιιιι·, ινε!ο!ιο Με .

!ιοιι·ιι!!οιιιιε Πεμ εονιιο!ι! νοιι άειι· !ι!ιιι!εο!ιοιι ιι!ε ειιιο!ι
νοιι ω· ιιιιι.!ιο!οειει:!ι-υ.ιιιιιοιιι!εο!ιειι Βο!!ε !ιοιιιιο!ιιο!.. Ι)ειε
Ζιο! ιιιο!ιιιιι· Αι!ιε!ι Με ιιιιιι ινοιι!ιιει· ιιι άοι· Βοιιι·ιιο!!:ιιιιε
σει· ειιιειιοιιιιεο!ιοιι νει·ιιιιι1οιιιιιΒειι άοι· θειιιιι·ιιιιιτιοι·,

ιιιι!ο!ιο ιιιιο!ι σοι· Ωιιε!:ιιιι!υιι ειιιιιιο!ιοιι. Μι !ιοειι·ο!ιι.ο
ιιιιο!ι νιο!ιιιιι!ιι· ιιιιιιι !!!!εεοιι σει· Βιιει.ιιιιιοιιειιιι·ορ!ι!ε ιιιι!ιοι

ιιι ι.τοιοιι, ι!. !ι
.

ι!ιο)οιιψειι Μο!Π8Ι!!.Θ ιιιι!`ιιιίἰιιιιιιιι, ιιο!ο!ιο,

!ιοι·νοι·Βοιιιίοιι ι!ιιι·ο!ι ι1!ε Οειειι·ειιιοιι, ιπι Ε.ιιι!ιεειι!ιιι.ιο ι!!ιι

!ιο!αι.ιιιιιοιι νοι!ιιιι!οιιιιι€οιι ι!εε Πιειιιε 2ιιι· Ρο!Βο !ιιι.!ιοιι.

'!`!ιι·οι!οιι Μπιτ Με 0ιι.ειιιιιιοιιειι.ιιορ!ι!ο ειιιιι !ιο!ιει.ιιιι!;

!ιο!ι νιε!!ιι.ο!ι υ.ιι!εοειο!!ι ιι·οι‹!ειι.

ΗειΒιιι^) ιιιιι! ΒιιιιιΒιιι 2) ετε!!ειι ε!ιι!ι ιιι! ιιιιιι
Βι.ε.ιιι!ιιιιιιοι, ι!ειεε ειε σειι Βιοιειω:!ι Με Βιιιεει, άιο Τιι!ιο

ιιιιι1 σειι Πιιιιιιε ιι!ιοι· Με άοιοιι Αιιε!`ιι!ιτιιιιεεειιιιΒ ιιε

ιιιιο!ιι.οιι, ιιιιι! ε!ιι.ιι!ιοιι, ι!ειεε. ι!ιιιο!ι ι!ιο Βιιι!ει·ιιιιιιε ι!ει·

Βιοι·ειϋο!ιο σει· μ!ιγε!υ!ωΒ!ει:!ιο Ζιιεει.ιιιιιιοιι!ιιιιιΒ ινοε!ει!!ι,
ιιι ινο!ο!ιοιιι ε!ι:!ι Βοιν0!ιιι!ιο!ι !)ι·ι1εε ιιιιι1 Αιιε!!ιιιιιιιι8ε8ιιιιΒ
ιιι ειιιιι.ιιι!οι !ιοιιιιι!ιιιι. Με Βιιι!ει·ιιιιιιε :κι Οι·ιιιιοιι, Μο
Με Βιιιιιιιιιιιιιε οιοοτ Βιιιειι ιι!ιοι·ιιιιιιρι, !ιι!ιι·ι πι· νει
ιιιιιισει·ιιιιε σειι Β!ιιιιιι!!ιιεεεει ιιιιιι Αιιε!ιι!ιιιιιιεεεε.ιιΒο ι!ιιι·

Βιιιειιιι (ιιι ι!ιοειιιιι Β'ει!!ειιιι άοιι 'Ειι!ιοιι, ι!0ιΙ1 Βιετιιιι ιιιιι!

αει νιιΒιιιιι.) ιιιιι! εοιιιιι 2ιιι Δι.ι·ομ!ιιιι ι!!εεεε Αιιε!!!!ι

ιιιιιεεειιιιεεε_ Ι)ιιιειι Αιιεο!ιιιιιιιιιε ειιιει· !ει ινοι!ει· νοιιι

υ ιιοειιι·: 0ιιιιιι·ιιιιοιι άοι Ρι·ιιιιοιι.

2
) Β Η Ε Μ; ι ιι: Ο ιιιικιωειιιιιικι. οοιωιιιιειιιιο ιι. ι·. ιι. Βριιιιι

1886,Ν: 20.

ιιιιιι!.οιιιιεο!ιοιι ιιοο!ι νοιιι ιιιιι!ιι·ιο!οειεο!ιοιι 8!.ιιιιι!ριιιιοτο
!ιιι!ι.ιιιιι·, ιιι. ι!ιο οιιι!ιι·γοιιιι!ιι Βιιιιιιο!ιο!ιιιιΒ «Με Ε!οιετοο!ιοε

! ιιιιι! Με Πιοι·ιιε ιιι!ι σαι Τιι!ιοιι ιιι! ειπε μια ειιιι!οι·ο"θα νοτ ειο!ι εο!ιι, Με Με Ιιιι! ιιιιιοι· Βι·ι!ειι ιιι!!: !!ιτειιι
Αιιε!!ι!ιιιιιι8εΒιιιι€ο ι!ει· Γι!! Με. Με Ριιιιοι!οιι :Με Αιιε
!ι!!ιι·ιιιιεεειι.ιιιιοε !ιει.ι.Με! !ωιιιι-ιι· οιιιι!Βιιιι ιιιιε !ιο!σιιιιι!οιι
Ι)ι·ιιεο ε!.ννιιε Βοιιιο!ιιειιιιιεε ιιιι!1 άειι Ριιιιι:ι!οιι Με Πτοι·ιιε. .

ν!!!ιι 0ιιιιιιιιιιιιι!άιιι8) ιιιιιι !ο!ι'^) ιιιιο!ιινειειιιι !ιοιιιι
ιιιιι, ιι!ιι Με Βιιετιιριι.ιιοιι σεε Πιοι·ιιε ιιιιι! ι!οι· 'Ι'ιι!ιιιιι ιιι!
ι!ιει Ονο.ι·ιοιι μι· !ιο!ιιοιι !ΔιιιΒιιεε ει”, ει) ι!ει.εε σε θεια
!ι!ειι Μ, σε” ει.ιιο!ι νοιι ι!ιοεοιιι οΧρει·ιιιιοιιω!!οιι, ιι.!!Βιι
ιιιι-ιιιι-ριιι.!ιυ!οειεο!ιοιι Βιιι.ιιάριιιιοιο σει· Πτοι·ιιε ιιιο!ιι. :Με

Λ!15!!!!1Η108888Π8άοι· Ονιιιιειι ειιι€οεο!ιιιιι ινοι·ι!ιιιι !ιιιιιιι.
Ι.. Των. ΒΙιιιι!)ι, ι!ιιεε ιιι άοιιι νει!ειιιι άει· 'Ειι!ιο επι
!.!ειιιιιιιιι νοι!ιιιιιι1ειι ειι!, Με ννο!ο!ιοιιι ι·εΒιι!ειτοι!εο!ιε ιιιι
ιιιι!νο Βιιι!!ι1εεο Μ! Με ιιιο!ιιιι·ιιιιιιιοι ιιιιεΒο!ιειι. ΙΜ ιιιιιι
ω» άει· Οει.ειιιιιιοιι ιιιι!ι άειι Βιει·ειϋο!ιοιι ειιιι·ιι ειπ 'Ε!ιο!!
άει· 'Γιι!ιο οιιι!ειιιι Μιά, ευ οιιιε!;ιιιιιι ιιι Ρο!ειε Δω· νει·
ιιιο!ιιιιιι€ ι!!εεεε Οοιιιιιιιιιιι ι!ιο Ιιε!ιιιιιιιτο !3ιε!ιιιι·ιιιιιιτοι·

ειιιορ!ιιο. Ι)!ειειι Αιιεο!ιιιιιιιιιι6· ιετ ιι!ιοι· εο!ιοιι νοιι κω
ι·οι") ιιιιιι !ιοεοιιι!οι·ε νοιι Κο!ιιιιι") ιιιι1ει·Ιοει πωιι1οιι,
ινιι!ο!ιο άιο Οιιιιιιιιιι ιι.ΒιιοτιιιΒοιι !ιιιιιιιιι, ·ο!ιιιιι ι!ει.!ιοι ιπι

8οι·ιιιεειειι Με 'Ειι!ιιιιι ιιι νοι!ειιοιι; Με νοιειιι:!ιο Κο
!ιιιιι°ε !ιιι!ιοιι ιιιιιι οι·εο!ιοιι. ι!ειεε ιι!ο!ιι άιο Τιι!ιειιι. εσπ
ι!ιιιιι Με 0νιιι!ειι Δω ννοεοιιι!ιο!ιο Β.ο!!ο Πιτ Με Βο!ιιι:!ι
εει! Με Πι.ει·ιιε εριο!ειι.
Μιιιιιιι!), νωι·), 5ο!ιι·ι›ει!ει") ειιο!ιοιι Με Πι·
εει.ο!ιοαει· θιιειιατιοιιειι.ιιορ!ι!ο ιιι ω· Οιι·οιι!ιι!.ιοιι8ειϋιιιιι;,
ινο!ι:!ιο ι!ιιιο!ι Με Πιιιοι!ιιιιι!ιιιιε ιΙει· Αι!. ερειιιιιιιιοιι Μ!
σειι· Ωιιετ.ι·ιιιιιοιιειιιειο!ιι. Ι)ιιιεει Αιιειο!ιι Μ. ειιιει· ιι!ο!ιι

ι

-

=·)ιιριιιι. 1888, .Με45, 46.

!) ΜΒΤθΡΙΗ.)!Η κι ιιιιοιιοριιιιοιιιιιιιιιιιο!!!ιιιιιιριι6ο·ι·ιι·Ιιιι. ι·. ιι.
πιο. Όμοια 1899.

5
) Νειιιιιι:!ιο ιιιιιιι· Οειιιιιιιιιοιι ιιπά ΙΒι·2ιιιιΒ·ιιιιενοιι Ηγι!ιοειι!

ιιιιιιι. Βειιι. ε. ιιι". Θεὸ. ιι. Θ”. Η!.

") Εοι·ιιιι·ιι: Ο ιιιιι.ιιιιιιιιιιιοι·ρυ.ιιιιι ιιι. σ.ιιιιιιιιι··ιγιοο6οιιοιιιιγ
ιιιι.·ι·ιιιι. Δυο. Οιι6. 1896.

7
)

Ε!ι·ιιιι!ιι·ιιιι8·ε-ιιιιιι Βϋο!ι!ιι!ι!ιιιιΒ·ενοι·ιιιιιι8·οΜ! Αιιιιοιιιιιιιι!
ιιιιιιοιειι. Ζο!ιεο!ιι·. τ

.

Με!» ιι. Θ”. Μ. 5.

Ο Βιι ! ο ιι !ιιι ι· Η. Βιιιι!-Βιιη!ι!ορΜιο ι!
.

χω. Ηει!!ι. Ιθ80.

") 1ιο!ιιιιιιο!ι ι!οι·Θε!ιιιι·ιιι!ιι!ιο.

4 ·|'ιὶ.ν. .|
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, Με

ειιεΙιΙιε.Ιι.ιε, Μι Με Βρετιιιειιιεε Αεεειοειεεειι ιπιτ εετ Ατ

ιετιει ετετιιιε. Ιιεειι:ει, εε Μιεε ιιεεΙι εετ Πειετειιιεειιε
ειιιετ νοπ Μεεειι εειεειι Αττετιεπ ειεε εειετι ειπ ΟεΙΙε

ιετειΙΙειειειεει ειεειεΙΙΙ, εε εεεε εετ Πτετεε Με Μεεετ Με
πει.ιιιΒε Μεεεε ΒΙειεε ετΙιεΙτ.
$εΙεεΙεν1"), εετ ‹Ιεπ Πιετεε εενειιΙ νοιι εετ ΑΝ.
ερειιπειιεε. Με Με νοπ εετ Αττ. Μετιιιε εεε ιπιιειτιε,
Πωσ, Μιεε εετ ΠΙ;ετεε ιπ εειιΙεπ ΡειΙΙεπ ειεε ΒΙειεΙι ιπ

ιιειτειι Ιειεει, εε ιιεεε ιιεετ Με ΙΩκιετεπε νοιι Αιιεετειιιεεειι

ενιεεΙιειι Ι›ει‹Ιειι Ατι;ετιειι Ιιειιι ΖνειιεΙ εΙ›νεΙΙειι Ιειιιιι.
Αεεεετεεπι Ιιε.εειι Με νετεεεΙιε Μετετειν'ε") ιιιιιΙ
ΙέεΙιτε τ'ε'2) ετι;εΙιειι, Μιεε εεεετ Με εειεετεειιιεε ΙΙιι
ιετΙιιετΙεπε ‹Ιετ Ατι. εεετπιε.ι;ιεει ι‹ειεεπ Ι5ιεΠεεε πιιι Με

ιιετιιιεΙε ΙειιινιεΙιεΙειι8 εετ ΙΞεεεΙιΙεεΙιιεοτεεπε εεεεει.

Ι)Ιεεεε εΙΙεε εειΒι ε.ει"ε Ι4Ιε.τετε, Μιεε Με ΠτεεεΙιε εετ

θεειτειιεεεει.τερειε νεΙιΙ ιιιεΙιτ.ιπ (Με ΜειιεεΙ εεε Βιετ
εεεεεεεε εετ 0εεετπιειι;ετ εε εεεΙιεπ ιει.

·

ΙέεΙιτετ"*) νιΙΙ Με Οεειτειιεπεειτοριιιε εεΜιτεΙι ετ
ΙιΙ51τεπ, Μιεε πιιι: εετ Ιειιιίετιιεπε εετ Ονε.τιειι εεε εειπιι
εετ Βεεειιιεεπε εετ ΟνεΙειιιειι εεειι Με ι·ειιεεωτιεεΙιε

ρετιεΜεεΙιε τΙιρειεεπιιε νεειεΙΙι, νεΙεΙιε εεεει; Με

ννεεΙιειΙιειπετειε επι εεπ ΙΙιετεε νιτΙα.

ΝεεΙι Β ε γ ε επιι ν ε π‹Ιετ ν ειε ε Μ) επιεΙειιι Με Ιπ
νεΙειιεε εετ Ο ε ε ειτ τειι Με τ ιπΙειε;ε εεε ΑιιειεΙΙεε ειιιεε

ιτερΙιιεεΙιειι ΒιειΙεεεεε, νεΙειιεπ Με Ιειετει.εεΙιε ε.εί

τεεεειετιεοΙιειιι ννεεε πιιι ΗιΙιε ειεεεεεεεειι Βγειεπιε νεε
Νετνεπ επι εεε ΙΙιετεε εεεεεεε εεΙΙεε.

8εΙιεΙον"°) ΜΜΜ πεπ, Μιεε, Μι Με Ωε.εκτε.ιιεεε
ει;τερΙιιε εεΙιΙιεεεΙιεΙι εεεΙι νεΙιΙ νοιι ειιιετ επεεπεεειιεεε
ΕτιιεΙιι·εεε εεε Πτετεε εεΙιεπει, Με ΙΒιιιίετεεεε εετ Βιετ

ετεεΙιε ΒεειιιΒιιιι€ειι εεΙιειΙΠ, νεΙεΙιε εεε εετειεΙεε Μεε
νεεΙιεεΙ ιπ εεε εΙενεεεπ εεε Πτετεε ει.ετεπ επιι ιΙιεεε
Με Β'ειιιεΙτειι τεεεειι, εεε εειΙιεεεεειΙε ΝιιΙιττιιε.ιετιιιΙ

τιεΙιιιε ειι νετνειιιΙειι. «Ι)ετ τεεεΙετετιεεΙιε Ειπιιεεε Με'

εεπ $ιειΪνεεΙιεεΙρτεεεεε ιε εεε θενεεειι», εεει Βοιω
Ιεν, «εεΙιι ετει.ε νοιι εειιι Νετνεπενειειιι εεε. ΠετεΙι
Με Βιιειιτρειιιοπ εετ ΙΒιετεΙϋεΙιε εεΙιειΙεπ νιτ εεε ειπε
νετΙει.εεεε ιει Νετνειιεγειειπ, νεΙεΙιεε εεε ΒιειιινεοΙιεεΙ
ιει ΙΙιετεε τεεεΙιτι.. Ιιιεειε νιτ Με Ονε.τιειι επιιετπεπ,
εειΙετιιεε νιτ 8ΙειεΙιεεπι εει.νειΙετ ειιιεπ Β.ιιι€ ειεε ειεετ
Κει.Ι:ε - νιτ επιετετεειιεε Με Ιει.ερετιι.ει εετ Νετνεπ
εε.Ιιε, νειεΙιε νεει ΟεεττεΙεετνεπεγειειε εε εεε ΒΙΜ

εειεεεεε εεε Πτετεε Με, ειιετ νιτ ειιειιτριτεπ Με ιιι εεε
Ονετιεπ εεΙΙιετ εεΙε;;επεπ εεεειιεετεπ νε.εοιεειοτιεεΙιειι
εεετ νιεΙΙειεΙιτ Με ι;τερΙιιεεΙιειι Οεπιτεπ, νεΙεΙιε Με Ετ
πειιτεπε εετ θεεετιιιεΠετ εε νετεοτεειι Ιιεεειι.»

Ζιιτ Ι.εεεπε εετ Ρτειεε, νεε ειεεετΙιεΙι ιιι εετ Ιειιετ
νειιιοε εετ 0νετιειι εεεεΙιειΙιει. νιτ‹Ι, εεεειει 8εΙιο
Ιον Με εεΙιεεειεπ ΗΙιειιι'εεΙιεε νετεεεΙιε, νεΙοΙιετ
Με ειιρετιιπεπιεΙΙε ΙΔετεΙιεεΙιπειιΙεπε εετ Πιετεεεετνεε

ιπ ετειετΙει ννειεε εεεεει.εΙΙι. Με. Πι εετ ετειειι νετ

εεεΙιετειΙιε ειιειιτριτιε ετ εΙΙε εεπι Πιετεε ειεΙιειιιιετι Αεειε

εεε 8επιρε.ΙΙιιεεε; ιε εετ ενειεειι ΒειΙιε εετ νετεεεΙιε

τΙετοΙιεεΙιειιι ετ Με Κτεεεεειεπετνεπ επ εετ $ιεΙΙε ιΙιτεε
ΑεεττιΠεε εεε εετ ΥνιτεεΙειι.εΙε, εε Μιεε Με θεεειιιεεΙιιε

ετΒεπε νετε εεεττεΙειιΝετνεπεγειειπ εεπε ιεεΙιτι νετεεε;
εε‹Ι ιπ ειπετ :Ιτιι.ιειι ΗειΙιε εειιΙιεεεΙιεΙι εετεεεεεΙιπιιι
ΒΙιειιι εΙΙε εειπ ΙΙιετεε ειειιειιεεπ Νετνειι, εενεΙιΙ Με
εγιιιιιετιιιεεΙιεε Με εεεΙι Με Κτεεεεειεπετνειι. Βιε νετ

εεεΙιε ει·εεεειι εεε, ιΙεεε νεεετ Με ΙεεΙιτιιιιε εεε ΙΙιετεε
νεπι Οεπι.τεΙπετνεεενετειιι πεεΙι Με ΒετειιεειιιιειιΙεπε εετ

εεπι Πι.ετεε ειεΙιειιεειι ενπιρετιιιεεΙιεπ Αεετε ιτεειιΙΙ ειπειι

Βιιιιιιιεε Με Με ειεεετιιιειιετ εεεεει: ειτομΙιιεεΙιε Ετ

εεΙιειπειι€ειι ττειειι πισω ειε, _ι
ε.

εεεετ Με 8εΙινειεεετ

Ν) Επι, ιεεεεεεγ ε ε.ιιιεειιι γιει.ιιεειε επειιιικοε·ε εε Με”.
'Εεε. 18%.
"Ι Περειεπεκε κε·τεεπεικε ιι ιιιητεεεεειιι·ε τ·ιειεεεεειιιεερ·ι·εριιι.
Μεεκεει 1879.
") Ι. ε.

Μ
)
Ι. ε.

:ι1νειΙιεετΙΙιιπεειι
εετ εεεει·. ΑεειΙεπι. Με· Πιεεειιετ·Ιι.

°) ιει

εεΙιεΠ νετΙειεΠ μπε πετιπεΙ. Μ. εεε, εεε Μεεε Εεεε
τιιπειιιε ετεεεεπ Ιιεεεε, Με ΙεεΙιτειιε εεε Πτετεε νοπ
εΙΙεπ Νετνεπνετειιιεεπεεπ εεε νειτετε ιιετιπεΙε ννεεΙιε
ΙΙιεπι εεεεεΙεειι ιιιεΙιι ιιιιιιΙετι, επεετετεειι.ε ιιιεετ Με επι
Γετπειιε εετ Ονε.τιειι Με εεΙιε.πιιτε Αττειιιιιε ΙιετνεττιιΠ,

εε εεΙεπει $εΚεΙεν εε τΙειπ $ειιΙεεεε, εεεε εεειι ιπ
εεπ ΜετετεεΙιεε ειε Οειιιτειιι νετΙιειιεεπ εει, νεΙειιεε
Με ΕΓΙΠΙΙιΓΙΙΙΙΒ εετ ΠεεετιιιεΠετ τεεεΙιτε. ΙπιΙειπ νιτ
εεε Με Ονετιειι εεειιτιιιτειι, ειιι.ιετπεπ νιτ ειιιεΙι Με
Πιτ εεπ Πιετεε νιεΙιι.ιεε Οειιττετε, νεεΙιε.Ιε εεεπιτε.εΙιεΙι
Με ΑιτερΙιιε εεε ΟτΒεπε ειιιιτιιτ.

νοπ ΜΙ εεε ετνιιΙιπι:εε ΤΙιεετιεπ εεετ Με Πτεε.εΙιε
εετ Οειεττετιειιεει.τερειε ετεεΙιειει: επε ε

.

ρτιετι επι ιιιεε
ειεεΙειειι Με ΑπεεΙιε.εειιε 8εΙεεΙεν°ε. ΙεΙι εεεΙιτε
πεε ειιρετιπιειιιεΙΙ Μεεε 'ΕΙιεοτιε εε εοπττεΙιτειι εεε ενε.τ
νετ ιπειιι θεεεεΚεεεεπε ΙεΙ;;ειιεετ:
Πε. Με ΙεοΙιτειιε ειεε Πτετεε νοιι ε.ΙΙεπ ιΙιπ πιιι ιΙεπι

Νετνεεεγειειπ νετειπεεεεεε ΒεΙιεεε Κειεε εεΙιεεΙιεΙιειι

Ρειεεπ Πιτ ιιιιι Μι, Με Επιιετεεε8 εετ Ονετιεπ ειεει·
ειπε Αιτεριιιε Ιιει·ι·εττεΠ, εε ιει. εε Ματ, Μιεε Με Πτ
εειεΙιε Μεεετ Ει·εεΙιειεεπε ιε εεε Ονετιειι εε εεεΙιεε ιει.
ΝεΙιιιιεπ νιτ πεεΙι 8εΙιεΙεν Με Βιιιειειιε ειιιεε (Ξεπ
ττειιιε Πιτ εεπ Πτετεε ιιι εεπ Ονετιεπ επ, εε Εεεε Με

ΒεεεΙιτεπε εεε εεπι Οεειτιιιιι ειιινειΙετ τειιεετετιεεΙι νοιι
εεπ Ονετιειι εετεΙι Με εεπιτειΙε Νετνεπεγει;επι εε! άειι
Πτετεε νιτΠεπ, εεετ πιιι. ΗιΠε Μτεειετ ΝετνειιεεΙιπεπ

ενιεεΙιεε Πιετεε επιι Ονετιιιιπ ειεε Μτεει; νεπι Ιει;ει.ετειι

:ιει εεε ετετετε ετειτεεΚεε. Με εεετ, νιε Με νετεεεΙιε
ΒΙιειιι°ε εεεειει; Ιιε.Ιιεε, Με ΑεεΙεεεπε ειπεε τεΙΙεετετι
εεΙιειι Βειεεε επι εεε Πτετεε εετεΙι εεε θεπιτεΙεετνειι

ενει.επι εεεεεεεΙιΙεεεεε ιει, εε εΙειει ειεε εετ Με ενειιε
Με,εΙιεΙιιτειι εειιε, ε. ιι. νιτ ειπε εετ ΑεεεΙιιπε ειιιετ
Μτεει:επ νετειεεεεε ενιεεΙιεε Πτετεε εεε Ονειιιιιπι εε
ενεεεεε. Εε ιει τΙεΙιετ ειεε εεεε, νεπιι εε εεε εεΙιιι
εεε εοΙΙιε Μεεε Μτεοτειι Βε.ΙιΙ1εΙ1 εε ειιιετετεεΙιειι, νιτ

ειεε ΑιτερΙιιε εεε Πιετεε ετΙιειιιειι πιεεειειι. Εεεε ειπ

ΠιεΙιε ΠιιτοΙιεεΙιεειεεεε Ιεεππ ιιειετΙιεΙι ιιιεΙιτ εεειι€ειι,
εε νιτ ιιιεΙιι ειεΙιετ ειιι‹Ι, σε Με Νετνεε ιιιεετ νιε
εετ εεεειπιιιεενεεΙιεεπ. Ιειι πιεεετε Μεεετ Με νετ
εεεΙιε εε εεετεΙΙεε, Μιεε ενε.τ εεε Ιιγρει.πειιεεΙιε Οειιττειιι

ιει Ονετιεπι ιπι.ε.ει εΠεε, ε.ΙΙειπ Με ΙΙεΙιεειι ενιεεΙιειι

ιιιιιι εεε ιΙειπ Πιει·εε ιιιιτετετεεΙιεε νετεειι. Εε εεΙεπε
πιιτ εεε ειε! ι0Ι8ειιιΙε ινειεε: ΙεΙι ειιειιτριτιε νιι·Ι‹ΙιεΙι
εει‹Ιε Ονε.τιειι, εεετ ειιιιετπτε ειε ιιιεετ εεε εεπι (Νεο.
ειεπιεε, εεεεετε Με ειε Μεεετ Πει ιε Με ΒεεεΙιΙιεΙιΙε
ει1ετ ειιιιιε ειε ιτε,ιεπενε ειε εεε Ρετιιεεεειιι επ.

Βιε νετ πεπ νιεΙιι.ιε ιπ εεε νετεεεΙιεπ εε εττειεΙιεπ,
ιΙ8.88Με Ονετιειι νιειΙετ ειιινεοΙιεεε επιι Πιπετιειιιττεε.

5εΙΙιε ιπιτ εεε εεΙΙιι€επ, ΜιεΙιι.ε ιειι πιιτ, εε ιει Με
Ι5›ιιειειιε ειπεε Οεπιτεπιε ιει Ονε.τιεπι Πιτ εεε ΙΙΙ.ετεε

εεωνειΙετ ιιεεΙιεενιεεεπ ειΙετ ειεΙιετ εεεεεεεΙιΙεεεειι -
ιεΙι ετεεεΙιτε ιε

ι

εετ Με θεειιτιπειιετ εει Μεεεε 'Ι'Ιιιετειι
εε ειιιετεεεΙιειι. Ε'ειΙΙε νιτ εει ειιΒενεεεεεεεπ επιι
ιεπειιεπιτειιεεπ Ονετιεπ εεπ Πιετεε ειιτεριιιεεΙι επεεπ,
εε νετε εε ΙιΙε.τ, Μιεε Με '.ΈΙιεετιε ΒεΙεεΙεν°ε νεΙιΙ
τιεΙιιιει εειιι ΜιτΠε, Μι ΙΙοεΙι Με ΒεΙιε ενιεεΙιεε Πιετεε
επιι Ονε.τιιιιιι ειιιετετεεΙιειι ιει;; εεΙΙιεπ νιτ εεετ εεπ
Πι;ετεε ιιοτιπεΙ ιιπεεε, εε Ιιιιιιεπ νιτ εΙιεπ εεε (Μεεε
Ιιενειε ΜιΠΙτ, Μιεε ιιπ Ονετιιιιιι Ιιειε Οεπι;τειπ Πιτ εεπ

Πτετεε εεΙεεεε ιει. εεε εεεε νιτ Με ΠτεεεΙιε εετ (Σεπτε

τιειιεειτορΙιιε ιιιεΙιΙ. ιε (Με Μιτειι Με θεειιΜιειι Ιιετνετ

Θει·ειεεεε ΑεειεΙΙ εετ ιιετνεεειι ΒιεΙΙιιεεε εετ Ονετιειι
αει” εεε Πιει·εε εεεΙιειι Μιτίεε.

Με επτετεεΙιιπ εε Μεεειπ ΖνεεΙιε 12 νετεεεΙιε ε.ιι
ΚεπιπεΙιεε. Ιιι 7 ΡειΙΙειι νετεειι Με εενοτ εεεεττεεεπειι
Ονε.τιειι νιεεετ Πει ιιι Με ΒεεειιΙιεΙιΙε νετεεεΙα. Ιιι εεε

ιιετιεεπ ε ΡεΙΙειι νετεεπ Με εεεει;τε.εεεεε Ονετιεε εε
εεε Ρετιιεπεειιι εεεειιεΙιτ.
ΙεΙι νιΙΙ Με Ρτει.εεεΙΙε εετ νετεεεΙιε Ιιιετ ιιιεετ ε.ιι
ΠιΙιτεπ, εεεΙι νιΙΙ ιεΙι Με εεεειι8επ ιιιεετ εειιιιετεεεε.ειειι
ΗεειιΙιειε, Με ιεΙι ετΙεπειε, Ιιιετ εεετεεΙιειι,σε ειειεε Μεε
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εεεεειιεεε. Ατιιειι. άειιιεεειιει ε.εειιιιιτιιειι ιπι ΜΜΜ Πιτ
εεεειιειεειε» ει·εειιειιιεε εει!. εε εεεειιτειιιιε ιιιιειι εε
άιεεει ΒιεΙιε εει άιε ΙΣτεεεειεεε ιιιειιιετ Πιιιετεεειιεεεεε,
εεεειι ειε Πιτ εεεετε Β'τε.Βε ειειιι.ιε ειεά.
Με ΚεεεΙτετε Ιεεεεε ειεε Ιειειιι Ζεεειειεεειεεεεε.
ΠεεετιιιΙ. ινε άετ ιτε.εεριεειιτιε Βιετει:εειε
εεεεινεεεεεε εετ εεά ιτειι.ετ ι`εεειιεειτιε,
άιε ινετ εεειι άετ Πτετεε εεε2 εετιειιι εεά
εειΒιε ιεειεε ει;τεριιιεειιεε νετιιειΙετεεεεε.
ιιι άειιιεειι;εε ιΠιιιεε εεει·, ιιι ε·ειειιθΠ (με
Ονετιεε τεεετιιιτι ιν:ιτεε οάετ ε·εει€ειεεε
ειιιτιι ει.τερειεειι εεΓεεάεε ειετάεε. εε
εειΒιε άιε θιεεετειιιτιετ άεε εεΙιεεειε ειιά
άετ θειεττε.ιιεεεειτεριιιε: Αττερειε άετ
ΜεεεεΙετιε ειιά λΙεεεεε. Ψετάιειιεεε άετ
βει€ιεεε εεά ινεειιετεεε νοε Βιεάεεεεεεε
ιε ε.ΙΙεε $ειιιειιιεε άετ Πτετεεινεεά.
Βιεεε ΒεεεΙιειε εειεειι Με άεειιιειιει.ε άιε Πεεειι
ΙιετΚειι άετ «Νετνεειιιεετιε» 8ειιειειν°ε. Βειιιι ειεεε
ειιι·ιιΙιειι άιε Οεεττετιεεεεττερειε άεε Πτετεε άεινεε ειι
ιιιιεεεε ωιιιε, άεεε άετειι άιε Οειεττειιοε άεε ιιιι Ονετιειε

εειεεεεε εεά Πιτ άειι Πιετεε εεειιιειιιιε Οειιιτειιι εεε
ιιειι, εε ιιιεεειειι τετ άεειι ιιι εΙιεε εεεετεε νετεεειιεε
άετ Πεεετι:τεεεεε άετ Ονετιεε εει ειιιε ειιάετε 8ιεΠε
ειεε Αιτερειε άεε Πτετεε εεΙιειειεεε, Μι άει:Ιι άιε νετ

ειιιάεεε άεε Πτετεε ιειι άειε Οεεττεει άετειι άιε θεειτε
εεε εει.ετετεειιειι ινετάε. Μεε Ιιειιιιτε ιιεε ειιεειεΙιε
ειεεεεειειι, Μεεε, εεειιάεει άεε 0νετιειε εεεεεεειιεεε
ινετ, ειεε πειτε άιε Νετνεεεειιιιεε 2ινιεειιεε ιιειι εεά άειε

Πτετιιε ειιεάετ Ιιει·εεειεΙιτ ιιιιιιειι. Με εεειιιιε εεετ εειετ
ιεειεειι νετεεειιειι ειεεε Γε.ΙΙ, ιιι ινειειιειε άιε εει άεε
Μεεεετετιειε Πει ιε άετ ιθεεεεά άετ Μιιε ιτεεε
ειιιιιιιτιεε Ονετιειι ειιεεννεειιεεε εετειι εεά ιεειεε Μεε
ιιειιιττεε. Ειιιε Αιτερειε άεε Πιετεε εετ ιιι άιεεειεΜε ειειιι. νετιιε.εάειι. εε Βιεεεε εεε Μεεε άειεε
εε ιεει;ιιεΙι ινετε, άειεε ειεε άιτεειε Νετνεεεειιιι νειε Με
εεειετιειε Πει Με 2ειε Πιετεε ειεε εεε ιιετετειιεε ιεειεε.
Με Μεεεε Βτεεεειεεεε ιιιειεετ Υετεεειιε μια ειεε
ειεε ιιετνετ, άεεε άιε Πτεε.ειιε άετ Οε.ειτειιεεεεττερειε
εκει νοιι άετ Πειετετεειιεε8 άετ Ι.ειιεεε εειιεεεεε

Ονετιειε εεά Πι:ετεε εειιιιεει.. Βεεει ειι1εετειι ινιτ ιι
ι.

ιιι ε.ιιειι εεεετεε νετειιειιεε ειεε Αττερειε άεε Πτετεε
εειιειιιιιιεε Μεεε, εε ιιι εει”ετι Με άετ Αεττειεεεε άετ
Ονετιειι άιε ιιι'ιτΚεεε άεε ιιγρειεειιεειιεε Οεειτειεε εει

Μ
ε θεειιτειετιετ Μεεε!. Βεεεεεε εειιεε ινιτ εεει·, άεεε

άιε Αι:τοριιιε εετ ιε άεειεειεεε ΓειΠειι ειιιεειτειειι ει,
ιιι ενειειιεε Με Ονετιεε εειιιετ Ζε θιτειιάε ειεεεε, ιιιάειε
ειε εει” άετ εεεεε 8ιεΙιε, εει εεΙειιε ειε εεετττεεεε
εετάεε, ειειιτ ειιινεεεεεε, εεεάετε ίεει Βιιε2Ιιειι τεεετ
Με; Νετάεη_

Ι£ε ιει ειπεπ ιιιε.τ. άε.εε εε Πιτ άεε Πιει·εε ειειειιΒιιιιε
ιει. εε ετ νοε άεει Ονετιειιι ιεεΙιτι ιει οάετ ειειιι. ειιι
εεάετειι ινοτιειι, εε ιει εεειεεεε, άεεε ειιι τεεεισιιετιεειιεε
Οεειτειε ιιε Ονετιεει Πιτ άεε Πτετεε ειειιτ ει;ιειιτι.
Ρετ άειι Πιετεε ιει εετ ινιειιιιι;, άειεε άιε
Ονετιεε ιτε 0ι·ι.ιε.ειειεεε νετεΙειεεε εεά
άεεε ειε ιιιτε:Ρεεειιεε ειεΙιτ ειεει;ειΙεε.
Μεεε Ιειειε Ε'εΙεετεεε ειεε εεε εεετ_ ΒΙειιι›ε ιειι.
ειεεε Ριεεετεειει, άετ ιιιιετ άεε ι'νεεειι άετ θεεττειιεεε

ε.ττερΙιιε ειιιιετ εειιιιετι.. Πιε ΟιτεειειιεεειΙιεετιε Μ.,
Με ειτ εεεε εεεειιεε Μεεε, νοε Κειιτετ ειιιεεειεεεεε
εετάεε. Βιε Πειιε.ιιεετιιειι άετ «ΝετνειιιΙιεετιει ετειεει
ειεε ειεε ιεειεειι νετεεεεεε. ιι'εάετειι ειιτά άεεε εεε
άεειι Με Οειεττειιεεεειτερειε ιιετνετεετείειι?
Βιεεε ιει Με: Με Πτεεειιε άετ Αιτεριιιε Ιιεει ιιι άετ
Βετιετεεεει άετ Ονετιεε, ε·εΙειιε εετετ εεεειιεΙιειιεε
Βεάιεεεεεεε ιτΒεεά ειεεε ΙΒιειιεεε εει άεε Πι.ετεε εεε
εεεε. Πε εεε εεννειιΙ άιε Οιτεε!ετιεεειιιεετιε Με εεεΙι
Με Νετνειιιιιεετιε εειιεΙι.εετ ειιιά, εε ειειι›ι εεε ιιιειιιε ·

εετιε, εΙε άιε Πτεε.ειιε άιεεετ ΕΣτεεεειεεεεεε ιιε Ονετιειε
εεΙεει; Ζε εεειιειι. Βετ ττεριιιεειιε Βιειιεεε, άειι Με Ονε

τιεε εετιεειιιετ εει άεε Πιετεε εεειιεειι, ιιιεεε εει' άετ
ερεειιιεειιεε Β'εεετιεε άετεειεεε εετειιεε εεά Με άιε
ΕεεεεετιιειιΒιιειι άετ Βιετειεειιπειιεε εειεει εετάειαςε
ιειιτι ε·ετάεε. θε πιτ ντειιειι οάετ ειειιι. - ει εε
Ειτιιιιιτεεε Μεεε ειεε εετ ιιι άετ εεεεεεεε
ιειι ‹ιεεετε 8εετειιειι» άετΟνετιεε ιιεάειι.
(ιεειεε ιει άιεεε ειιιιιεκειι άετ ιεεετεε 8εετετιεε άεε
Βιετειοειιεε εεειι ειοιιτ ιειτ ειιιεειειετ ΒιεΙιετιιειτ ειιειι

εεειιεεεε. εεετ πιτ εεειιεεε εειιεε εε νιεΙ εεννειιι Μει
εειιε Με ειιρειιιιεειιτειιε Τιιειεεεεεε, Με εε θειιειεε άετ
εειιιειι ερτεεεεε, άειεε άεει· Με ε;τεεεε ΨειιτεεεειιιΙιειι
ιιειι άιεεετ Αεειιιιιιιε ιιειιι Ζενειι”ει εειε Εεεε. Ιειι ετιε
ιιετε εετ ε.ιι άιειεειεεε νετιιεάετεεεεε, ειειειιε ειιειι
άετ θεεττειιοε ιιε ΟτΒε.ειεειιιε άεε Μεεεεε εάετ
Νειεεε Ζε 8τεεάε ιιειειεειι εεά ινειειιε ιιε θιτειιάε Με

$ιειΤεεεεεεΙνετεεάετεεεεε εε εειτε.ειιιεε ειεά. Πιε τω·
εεειιε, άε.εε εεειτιι·ιε 'Ι'ιιιετε ειεε ιςτεεεε Νειεεεις εειε
Ρει.ιεεεειε εεΚειεειεε, ιετ ιι

ι εΙΙιιειιεεετ εεά ειιά εεειι
νετεειιιεάεειιιειι ειιΙιειτι:. Ψιτ ιιεεεεε εεειι ειεε Βιοε
ινεεεεεΙΚτε.εΜιειι, Με Οετεειεειεειε. ινειειιε εει· άετειι
θεεττετιεε εειιειιι εετάεε ιιιιεε Βιε ειιρετιιεεετειιεε
ΠειετεεεΙιεεεεε νοε θετει:εΙε εεά Τετειιι Ζειεεε.
άεεε εει εεεττιττειι 'Γιιιετεε άετ $τειιεεεεεεΙειεεειε ειε

εεεε ειιάετετ ιει εΙε εει ειειιτ εεειτιττεε Τιιιετεε. Με
νετεειειιιιει Με Τιιετεριε ιειι Ονετιιε ιιιεεειιε εειε Ετ
ΓεΙ8ε. Με εε εεε Ρεειιεε.ιιεεεε νοιι Μεεε. Οιιτεεειι
ειιά Ι.εεάεε εε ετεειιεε ει.
ΑιΙεε άιεεεε ερτιειιι ιειι ετεεεετ Ψεετεεεειιιιιειιιιειτ
άειιιτ, άε.εε άεε Ονετιειι εεεεετ ιιιτετ άιτεειειι θεεειιιεειιιε
ιειιειιεε εεειι ειεε εεάετε ειιιεειεειιιε Ρεεειιεε ιεειε
νωΙιει. Μι ειεεεε εεε, άεεε εεειι Με Οεεττετιεεεει;τε
ριιιε άετειι Μεεε ε.ΙΙ8ειεειεε ιιιειιεκειι άετ ΟνετιειεειΙεε
ετιιιιιτι ε·ετάεε Μεεε, ινεΙειιε, εεεεάειιι ειε άετειι άιε

ΒιιιιετεεεΒ άετ θνετιεε εεεεειεΙιεε ιει, νετεειιιεάεεε

νει·ειεάετεεεειι ιτε ΟτΒε.ειειιιεε ιιετνεττειι: εεά εειει·
άιεεεε εεειι άιε Αττεριιιε άετ θεειιτιεεττετ. ΑΜ Μεεε
ννειεε ιεεεεε ειεε εεειι ιειεΙιι ιεειεε νετεεειιε ετιιιιιτεε.
Ρετ άειι Πι.ετεε ιετ εε μια Βιειειι, σε ετ άιιτειι ιτΒειιά
ινειειιε Νετνεεεεεεειι ειιι άειε Ονε.τιειιι νετεεεάεε ιει
οάετ Μεεε; ιιι εε ιει ειειιετ. άεεε ειε εετνεεετ Ειειιεεε
νειε Ονετιειε εει” άεε Πτετεε εετ ειεε: εεεεειιι. Ρετ
άειι Πιετεε ιει εετ ειιειιιιε. άεεε άεε Ονετιειε εεε άεει

ΟτΒε.ειειεεε ιιιειιι εει.Γετει ινετάε. εεά άεεε εειεε ΖεΠεε
ιιιτε Ι.εεειιει`ειιιιειιειι: εεά -ΤιιιιιιεΙιειτ εεΙιεΙιεε. Ε'εεετιε
ειτειι Με Ονετιειι, εε νετιειιι ε.εειι άετ Πιετεε ειειιι
άετ Αιτεριιιε, ινε ε.εειι άειε Ονετιεει ειι:εεε ιεε.8. εε εει
άετ εετιεειεε ΒιεΙιε οάετ εει άεει Μεεεει:ετιιιιε Πει:
άετ Πιετεε ειειιιι ειπεπ εεεεεά, ιε εε Μεεε, Με ιεειεε
νετεεειιε ετεεεεε Μεεε. ιεειιτιεειιι.ιε Βειιινεεεετεειιείτ
εεειι άετ Ττεεεριεειιεε άετ Ονετιεε ειιιιτειειι.
εεε εε εεε ιιετε εΠεε εεεεειιιιεείεεεεε, εε Ιιειιιιιιε
ιειι Ζε άειε Βεειιιιε.ιε. Μιεε άιε Πτεε.ειιε άετ θεειτε.τιεεε

ειτερειε ιιι άειε Αεείειι άετ Ονετιεε εε εεειιεε ει,
ινειειιε ε.εεεετ ιιιτετ θεεειιιεειιιειεεειιεε πιεσε ειεε εε
άετε εεειι εκει ειιιιετ εεΚεεει.ε Ε'εεειιεε εεειιεεε, άιε
ινιτ ειιιεΙιειι Με εει άεε εεάετεε Βτι1εεε εΙε Με ιεεετε
θεετει.ιεε άετ Ονετιειι εεεειεΙιεεε.

Βιιειιετεεπειεεε εεά Βεεετεεεεεεεε.

Ρτει. Ν. Ρειιάιεεετ: Οετεεε άετ ιερε8τερειεεεειι Αεε.
ι.ειειε. νιετιε Αειιεεε. Βεετεειιει νεε Πι: ει. Η ε

τω. Μιιιιειιειι. .Ι. Γ.Ιιειιειε.εε. 1899.
Πιεεετ ειιειι νει·ιτεεεε άεε νετειετεεεεε· Ν. Β.ιιάιεε·ει·
ειιει·ει ιπι .Ϊειιι·ε 1891 ετεειιιεεεεε θετειιε εειειιιιει: ειεε άετειι
ιιΙε.ι·ε εεά ρτειειεεΠει·ειειιιιει.τ άετ εεε.ι.ειειεειιεε νετιιειιτειεεει εεε, άιε ινεεεει:ιιειι εειετει.ιιτει.Με άιιτειι ειεε ει·εεεε Απ·
εει νοε εειειι άει· Νε.ι:ετ εεεεΐετιιςιειι Ιιιιιεττετιεεεε. "Νεειι
άειε Τοάε Βιιάιε 8ετ'ε ιιειι: Ηε ι'ετ Με εειιι ι'τειιετει·
Αεειειειιι: Με ΒετεΙιειειιι άει· εειΙιειεεάις Βενσειιάεεεε 4

. Αεί'

Ιειεε ιιεει·εειειιιεε εεά άεεει εει εεεεεεεειιτε Βετιιειιειειιτιεεεε
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ω- πειιειι επε.ωιιιιεειιειι ΝοιπειιεΙετιιι· ε;εεειιτει. Βειιει ιετ επι
Ιειει.ειι ινετιιε Βιιπιιιεει·'ε ινειιι·.; ι.τειιιιπει·εινοι·πεπ ιιιιπ
ννιι·πεε ετει;επεπι Βι.ιιπιι·ειιπειι εοινιε πεπι ρι·ιιι‹ιιεειιειι Δειτε
ειε ι.νεεειιιΙιειιεε Ηιιι'επιιττει ειιιπ Βιιιπιιιπι πει· 'Εοιιοε·ι·ειιΜιε
πεε ιιιειιεειι1ιειιεπΚιιι·ιιει·ε Μιειιιειι. Με 80 πππι ΤΜειι ιιι Ρετ
Μειι ειιεεειιιΜι·ι.επΑΜΜιιπιιιιε·ειιειιιπ ιιιιιεεει·Μειτιιιιπ ω." πει·
Ρι·ειε νοιι 9 Μει·Μ Επι· Με 220 8ειι.ειι ειιιιιειιπε Με πιεΜι:
επ Μοειι.

Ψεγει·τ.
Ρι·οι. Ε). Κιι·ιπιεεοπ: Ι.ειιτΜιιεΜ πει· εΜιι·ιιι·ειεοΜεπ
Κι·επΜΜειιεπ επεεΜετεπειι Πι·ερι·ιιιι€ε. Αιιτοι·ιειττε

ΠεΜει·εετειιπε νοπ 'Βι·. Ο. Β ε ιι ι ε ο Μ ι ιιπ π ε τ.
Βι.πι:ιεει·ι.. Υει·ιε,ε,·νοπ ιΒιιΜε. 1899.
Ι)ιιι·εΜει.. νοι·1ιεεειιπε ΠεΜει·εετειιιια νοπ Κ ι ι· πι ι ε ε ο π ' ε
«'Γι·ειιε πεε ιιιιιΜιπιεεεΜιι·πι·ε;ιεε.ιεεπ'οι·ιε·ιπε εοπεεπιτε.1ε» Μπι
ειεΜ 1)ε ιι τε ο ΜΙ ε.π π ει· πιωνει·πιεπει ει·ινει·Μεπ,ειιι επεεει·ετ
ειιιι·εε·ειιππππ πιιτ ,ει·οεεειιι ΒιιεΜνει·ειιι.ιιππιεε εεεειιι·ιεΜεπεε
ΒιιεΜ ι.νειιει·ειιΚι·ειεειι ειιεςιι.πε·ΙιεΜΒεπιεεΜι. ιιι Με.Μεπ. Με
ειπε πεπι Τιτει ει·ειειιτΙιειι, ιιιιιιεεει Με Κνει·Μ πιειιτ πιιι· πιε
ιεπιπειι ΜΓεειιοπεπ. ννεΙεΜε Μει·ειιε εει πει· θειιιιι·ι νοιΜειιπεπ
Με (π. Β. Κιιιπιριιιεε, ΗειεειιεεΜει·τε, Βριιιε.Με «πω, εσπ
πει·ιι ε.ιιεΜεοιεΜε, ι.ι·ειοΜεειοΜ πιεΜι·πάει· πιιιιπει· Με” Ζω
πιιι·ιιεεΜ2ειεειι. πππ ει.ι·ιιι·εΙε ?ειεε πει· Ρει·ειετεπε ειπει· Με
ιιιε ιιιιι·ειιιει·ιιιε 1.εΜειι κιιι·ιιοΜι·ειοΜεππεπνει·επιιιε·ιιπε. εο
κ. Β. ειιΒ·ειιοι·ειιε 1ιιειιιιιιιιιιετιιιε. Πει·πιοιπε ετεπ, ε.πεεΜοι·ειιε
ΗιιιιεειειιΜειιικειιοιι. ΜΗ; ΒεεΙιτ Μετ.οπι πε ει· Κ. ειει.ε πιο
Νοιιιννεππιι;Μειι. πιιεε ιιιιι.ιι. ννειιιι πππι πεπ νει·ιειιι' πιεεει·
Κι·επιιιιειτειι, ιΜι·ε Ρι·οειιοεε πππ ιΜτε θγιιιριοιπε ι·ιειιιιε νει·
ειειιεπ ΜΗ. πιε ειιιΜι·γο1οειεεΜειι'Γιιιιιεεειιειι, «με επι' πιε ποι·
ιιιιιΙε ΕπιινιοΜειιιπε πεε 0ι·ειιιιιειιιιιε Βεειι,<;ιιιι.Μεπ,ε·ε.<.ιεπνι·ει·
Με Μειι.επιιιιιεε. .Ιεπεε ειιι2ε1πε Οεριι:ει επιΜιι.Ιι ιιι Μιιερρει·
ινειεε πιεεΜεειιεΙιεΙιε Νοι.ιεεπ, εοννειι ειε ειιπι νει·ετε.ππιιιεε
άεε ΜεΜειιπειιειι 'Ι'Μεπιεε ει·ιοι·πει·ΙιεΜειπά.
Κ. Μεε Με ειιιι·ιιι·ιι;ιεεΜει·ΟΜετιιι·π επι Επιε.ιιτε-Αεειετεε
Κι·ππΜειιΜειιεε ινιιιιι·εππ 8 .1εΜι·επ θειεςεπΜειε ε·εΙιεΜι, ειε
ει·πεεεε Μιιτει·ιεΙ ΜεοΜεεΜτειιειι Μιιππειι. Αιιε πιει·Μινιιτπιι.;επ
ΡεΙΙε, πιε ει· ει.- ε;εειιεπει.Μιε1ι..Μετ ει· εΜΜιιπειι Ιε.εεειι πππ
εΜεπεο Μεε ει· ειι.ιιιιιιιΙιεΜερειιιοΙοειεειι·επε.ιοιιιιεειιειι "...ι Μι
ιιιεεΜεπ ΒεοΜιι‹ιΙιι.ιιιι,εειιπππ πιε ορει·ει.ινειι ΗεειιΙτε.τε ιι·ιεπει·
πε,ε·εΜειι. 1)εΜει·Μοιιιιιιι ιιΜει·ε.Ιι πιε ρει·επιιιιειιε, επι ε;ι·εεεει·
Βι·ιιιιιι·ιιπε Μει·ιιιιεππεΔιιεεΜιιιιιιιιε· πεε νει·ιεεεει·ε :πιπ Βιιι·εΜ
Μι·ιιεΜπεπ πεπιιι·ειι ι;εννιιιιιι.πεε ΒιιεΜ Μεπειιτειιπ επ ιιιτει·εεεε.
ΝιεΜτ.ιιΜει·ιιιιεειεεεΜειπι. εε. Μει·νοι·:ιιΜεΜειι.πεεε ιιΜει·ιιΙΙ πιο
1.ιιει·ειιιιι· εειιιιε·ειιπ Βει·ιιεΜειοιιτιειιπε· ιιππει, πει· νει·Γεεεει·
ερεειειΙ ειι‹:Μ πιε πειιιεεΜε νετννει·ιιιετ.Μπι. 1)ιιι·ειι Ηιπειιιιι
εεε; ειπεε ΒιιεΜ- πππ Αιιιοτειινει·ιειειιιιιεεεε Μπι πει· ΠεΜει·
εετεει· ειειιει·ιιεΜ πεπ Βεπιιτιπιεεειι πεε Ι.εεει·ε ειιι:ερι·οεΜεπ.
ΚΥΜ· ινιιιιεειιειι πειιι ειιεεεεειοΜπει ειιεεεετειιει.επ ΒιιεΜε πειτε
νει·Μιειιιιπε.

Μ?εγ ε ι· ι.

ΚΜπιεεΜε νοτττεεε εεε πεπι θιειιιειε πει· ΟτοιοΒιε πππ

ΡΜει·γπεο-ΒΜιποΙοειε. 1Ιει·ε.ιιεεεεεΜεπ νοιι Βοοεπι

Η8118·ΜϋπεΜεπ. νει·1εε· νοιι θ. ΓιεεΙιει·. .1επε
θ.

ΙΙΙ. Βιιιιπ. Πε” 1. Πι·. Βι·ιιει ινιιωιιιω: ΠεΜει·
Βεειειιιιπε;επ 2ινιεεΜεπ ειιιιε·ειι Αι`ἰεειιοιιειι
πει· Νεεε ειε πεε ΒεεΜειιε ιιπά Αιι€ειιιιι·ε.πΜ
Μειι.ε ιι. _
Ι)ιε νιειι'ιιιιιε;επ ΒεειεΜιιπιςεπ εινιεεΜειι ειπει· Βειιιε νοιι Βι·
ι‹ι·ιιιιιιιιπ,εετιπεε οΜει·επ Βεεριιιιειοπετι·πετιιε πππ πει· Αιιε·ειι
ειιιπ πιιι·ειι επιιιι·ειοΜεΒεοΜεειιιππεειι πππ νειΒιιειιιΙιειιιιιιεειι
επι· θειιιιΒε Μειιιιιιιιι. ΑΜεεεεΜειι πιι.νοπ, πειεεπεεεεΙΜε ΜΜΜ·
πιιιεΜειιπεΑεειιε εοινοΜι πιε ιιιιεεει·ε Βιιιιε πεε ΑιιεερίεΙε,
Με ειιειι πιο θεΜιειιιιιιιιιιιε πεε οΜει·επ Βεεριτιιι.ιοπεπιεετιιε
ιι·ειι'ειι ιιιιιιπ, Με.ιιππιε ΑΜΜεπειΒ·Μειτεννιεειιεπ πεπ Λεω...
ιιειι Μειπει· θι·ε;επε πιιι·‹ιΜ ει.. ειιΜιι·ειειιεπ επετειιιιεεΜειιΒε
κιειιιιπε·ειι εννιεειιεπ Απ” ιιπά οΜει·επι Βεεριι·ειιοπετι·εειιιε
ειπεε ννει·πειι. Αιιε πιεεε Βεειειιιιπι·;επ ινει·πειι ιιι πει· ιιιιε
ι·οι·ιιεεεππεπ ιιοειιιπτει·εεεεπτειιΑι·Μειι ιπ εεΙιι· ειιειιιΜιιιειιει·
Μεεε εεεεΜιιπειι ιιιιπ πιιι·ειι ειιιιιτειειιε ΑΜΜιΙπιιιιεεπ επετε
ιιιιεειιει· Ρι·ι.ιρει·:ι.ιεπεπιεπειι·ιι·ι. Ι)επι Οριιιιιειπιοιοι.τεπεεννοιιι
Με ΒΜιποΙοεεπ πππ Αιι€επιειπρι·εειιΜει· ιπιππ ει. ιιιιιιιΙιε
ι·ειειιε 8εΜι·ιΓεπιιι· Μεετειιεειιιιιι'οΜΙεπ ινει·πεπ.

Α. ΒιιοΜει·.

Αιιε2Με εεε πεπ Ρι·οιοκοιιεπ
πει· ιιιεπιειιιιεεΜειι Θεεε11εοΜε.ιι: ιιπ Βοι·ρετ

ε.ιιιιθ.1)εεειιιΜ ει· 1808.
(8εΜιιιεε.)

1) ι ε ε ιι ε ειε ιι ιε.ιιι 2. πππ 16. ΠεεειιιΜει·ι.
Η ιι Μιιι ε τειιι Μεει.ε.τιετ,πεεε ει· ειι'ι·ιεΜε. Μιιει·οοι·ε·επιε
ιιιειι εεειιειιι πω, ειιΜιι·ειοΜεΒεΜιιιιι.ε ιιιιειι θι·ιιιιι, ιν ει

Βιτειιιιες

εεττ ιιιιπ εππει·ειι επι' Βεετει·ιειι εειιιι·ΜτΜεε._ιεποεΜπιιι πε
ειιιινειιι Βεειιιιιιτ. ΑιιεΜ ει· ιεε πιιΜει· πει· Αιιειειιι, πειεεεε
ειοΜ πιειιτ πιπ ειπε Μιαιει·ιειιει·Μι·ιιιιΜιιπε ιιιιιιπειι, εοππει·ιι
Μπι ειπε ενειιιιιειΙ πιιι·ειι ειιειιιιεεΜε Ψοι·επιιεε Μεπιπε;τε.νοιιι
ιιιιιΜοΙοειεειι-επε.ιοιπιεεΜεπΗιειιπριιπΜι ω _ιεποοιιιππιιειιεε ιιπ
1ιΙιιι·Με ιιιι.ιιπ πιιι·ειι πιε ειιειιιιεειιε '1”Μεοι·ιεεΠειπ πιι·Μτει·
πω: ιι·ετπειι. Ζιιπιιειιει ιετ ειιειι ιιι πιεεειιι Ε'ιιΠε ειπε Βι·
Μι·ε.ιιιιιιπεπεε Ρεπει·ειιε πεειιε·ειειιει·. ειπε Μει·πνι·ειεε ιιιιι“ιι·ε
ιεππε ι·εει·εεειι·ε Μειιιπιοι·ρΜοεε, π. Μ. ειπε Απ Νεει·οΜιοεε,
ειΠειιι ειεε πιιι· Μιει·. ειιιειι εΜειιεοιοΜειιΗει·π Μεε ει· ιιι ειπεε
ι·ειι·ορει·ιιοπεε1επ 1.ι·ιιιριιπι·ιιεε εειιιππεπ. 1.ειπει· ιει: ιιι πεπ
ΜιεΜει·ριιΜιιειι·ιειι ΡειΙιειι επ ινειιις θει.νιοΜτ.Με ιχειιιιιιε ιιπ
ιει·ειιειιιιιιιι· πιιεΜ πει· ιιιιπει·επ Οτ;ι·επε εειεςι ι.νοι·πειι.ΝεοΜ
ΑιιειεΜι πεε νοι·ιι·εεεπιιειι ι:ειεπει ιιι Γε1εε ε." Ριιπετεεεει·
Μι·επΜιιιι;;ςΓει·ιιιειιι πιιι·ειι ιιιιιιιειωι ιιι ειε Βιιιιειιιιιιιιιε. Πειιπ
ΜΜΜ εε Μιει· ιιπει·Μιιιι·ιιειι.ι.νει·ιιιιιπει· Ρι·οεεεε ειεΜ οΜειι επί
πιε ιιπι‹ε δειτε ιιπτεπ επι' πιε ι·εοιιιε Μεεειιτε.πΜι,πεε ιιιιι·ιε·ε
ΑΜποιιιειι ιι·ειιιιεεειιπ. Γετιιει· πιιιεειε ειπε Ε'ει·ιιιεπωνιι·Μιιπε
εοιιι.ιπιιιι·1ιειι ειιιιιιιιιιπειι, ιιιιιει· πει· νοι·ειιεεετειιπε πειεε εε
ειπε Οοιιιεειννιι·Μιιιιε Μ. Μι· ιιιιπεπ εΜει· πιεει·ειε εει·ετι·ειιιε
Ηει·πε, ιπιιει·ιιιιιΜμπε ε·εειιιιπειι Γειτι,ςεινειιεε. Αιι‹ιιι ιιιιιεειε
ειι:Μ«ε. Γειτερειι:εππεΒι;;επει:Μειι. πει· πιπιιιιπιι·ιεπ ι?ει·ιιιεπιε
ειιιιι€ειιετ ιιι πει· πιιειιειειι ΠιιιεεΜιιπε· π. Μ. ιιι πει· ΓειτΜιιιιε
πεε Ρε.πει·εεε Μειιιει·ΜΜιιι·ιπε.ειιεπ.Με ιει: Μιει· πιειιι; πει· Μι.
Πε.εε εε ειεΜ επι ειιιεπ εΜειιιιεειιειιΡι·ιι0885Μιιππειε εει ι.νιιιιι·
εεΜειιιιιειι, εειιι Ζιιευιιιπειιοιιιιιιεπ ιεω..ι. Με. ιιπει· ιιιτιιειι.
Μει·Μννιιι·πιΒ·ΜιειΜτεε :ιιιειι, νν:ιι·ιιιιι πιιι· πιιε ι'ετιειιιιι:εππε
Ε'ει·πιεπτ.ννιι·ΜειιεεΙΙ, πιεΜτ πιιεΜπιιε ειινειεεεριιιτειιπε'Γι·γρειπ.
Βιιιε ιιιιιιιοιο8ιεειι-επειοπιιει·Με
Ποπ πει· ι?.ι·Μι·επΜιιπε·ιειιιι. ειεε ιιοειι.

Τι·ιιΜιιι·ι.: επι' πιε 1Τιιτει·ειιεΜιιπε·εππει· ειιπει·επ Οι·Βιι.πε
πω. ρειΜοιοε·ιεειιε Απιιιοπιεπ ειπιιιεειιειι Μειιιιιιε ει· ειεΜ
σε πεπ 2. νοι·ιτπε· νοι·. Με (Με πιεεειιιιιιιι·τε νοι·Μοπιπιεπ
νοπ πεει·οτιεοΜεπΗει·πεπ ιιιιΜετι·ιιι'τ.εε ι;εΜε ειπε πει· ΒιετιειιΜ
Μει·νοι·,πεεε ιπ ιιιΙειι Γιι.ιΙειι, ιπ ινεΙεΜεπ πιε Βιιι·εε οιιιειιιειιε
ε.Με;εεεΜιοεεεπινιιι·- εε ειεΜ ειεε επι ειιι Βιιιρνειιι πει·εεΙΜειι
ΜειιιπεΙιε- ειπε Πιεεειπιπε.τ.ιοπ πει· ίετιιιεειοι.ιεεΜειι Ηει·πε
επι' Πεεειιιει·ιιιπι ιιιιπ Νειε ι”ειιιιε.οπ'επιιιιι· Με πιιε Μει·ιτιειιτ
Με πει· εΜεεεεΜιοεεεπεπ ΗϋΜιε ιιΜει·ιιιιιιρι ιιιειιι Μει·ε.ιιεεε
Ιειπειε, ννοιιι ιιΜει·ιιιιιπεπ ειειι πιε Γετιπεει·οιιεειιειι 1·Ιει·πειιιειιι
πιιι· ΙιπΜε πππ ι·εειιιε νοιιι Ρπιιι·ι·επε. επιιπει·π ει.ει.ε ιπι ρετι
ρε.ι·εριιιιοι·ειιιιεειιεπΗεινειιε. ννεΙεΜεε νοιι ιιιιειι Αιιωι·επ Με
Ρι·εεπιιεειιοπεειειιε πιεεεε Μι·ιιπιιιιιιι`ιειι Ρτεεεεεεε Με2ειεΜπει
ινιιι·πε. Ριππεπ εισιι πει·ιιι·τιε·εΠει·πε. Με εε ιπ ειπειπ εποε
εεε 'Πιειι πει· πεπ. ι·οι·ι‹οιιιπιι ιιιιεΙι ιιπ νιεεει·ιι.ιεππεπ ρει·ιε
τεΙειι ΒΜιι:ι.πεε Ρει·ιτειιειιιιιε.Μ... ινιιι· ειε Βιιι·εε ι·εερ. Με
Ροι·ειπιειι ιν ι ιι ε ι ο ιν ιι ιιισιιτπάει·Με. πι‹:Μι:νει·Μιειιι,Με Γει
ιπειιτιιειιιιτε δεει·ετ Μοπιιιε ι·‹ιπι Βι·Μι·ειιΜιιιιεειιει·ιιειπε ιιι πιε
ΒειιοΜΜΒΜιεε·ειεπε·ειι. 1)ειι νοι·ς.επε· ωιιιιιι 'Γ. ι”ε1,ε·ειιπει·
ιιιε.εεεειι: πει· Βεειππ πει· Ει·Μι·επιιιιιιιε ε·ειιι Μεεε πιιτ.Ηπ
ιποι·ι·Μιι€ιειι ειιιΜει·, ννειεΜε ειπε ?ειεε ω· Βιιιινιι·Μιιιιε· πεε
Τι·γρειπε επι' πιε θειε.εεινεππε ειιιπ ιιιιπ επι· ΒιΙπιιιιε ειπει·
ΗϋΜιε ιιι πει· ΠπιεεΜιιπ,ε·πεε Ρεπει·εεε ειι..-ειι. νοπ Μιει· ειπε
ε·ειεπι.ι;ιπε.ε ιεττερειιειιπε Γει·ιιιεπι επιινεπει· πιι·εετ πιιτ πειιι
θεει·ει. πιιι·ειι Με Γει·ε.ιιιεπ ιν ι π εΙε ενιι ιπ πιε Ρει·ιτειιεεΙ
ΜιιΜιε οπει· εε ιιοπιιιιι πππι ΠιιτεΜΜι·ιιεΜπεε νοι·πει·ειι Οιιιειι
τιιιιι. Ιιι πει· ΒιιιιεΜΜειιΙεεπι εε πειιιι Με ιιππ πε, ι·οι·ιιι€ε
ννειεε επι Χετε Με ιιιεεεπι.ει·ιιιιπ ιπ ννιι·ΜεειιιιΜειτ,ινιιιιι·ειιιι
ειεΜ πει· ππιιιιιειιειιε Ρι·εεεεε ειιπειειιει ιιιι ρει·ιρεπειεειιεεΜεπ
Ρ'ετι.εεινειιε εΜεριειιε. 1νειε πιε 'ΙΪτι·ρειπννιι·ΜιιΜε·ε.πΜεΙεπε·ι, εε
ιει. πιιι·ειι πιε Ππιει·ειιειιιιπεεεπ ειπει· ΒειΜε νοιι Αιιτοι·ειιιιι ι Ι
πειιι·ιιππ. Πεειιιιει·, ΜιΙιεοΜ ιι. ει ιεετεεειεΙΙι, ειπεε
πεεεειΜε εεΜεπι,εειιπεπι πιε θειε.εεινεππ ννιι·ι‹ι, επ Βιιιιιιιιεεπ
Με: πειεεπιο Τι·γρειπινιι·Μιιπι.τπεε Ρε.πει·ειιεεπιτεειιιεΜι ε.ιιεΜ
ιπ ννειιετει· Επτιει·ιιιιιι€ νοιιι Ρειιει·ειιε ιπ πεν.·εΜε:ει·ειϋτειιπει·
νιἴειεε ειιπι ΑιιεπιιιεΜ εειειιετ. - ειιιε ΒεοΜε.εΜιιιπεΜε εειιοιι
ει. Βει·πει·π, ΗειπειιΜειιι ιιιιπ θεππ εειπειι·Μι ΙιεΜειι-- ει·1‹Ιει·τ Βοιιε πετειιε, πεεε ιιι Β'οιεε ειειειιεειιιε· ιπι
Ριιιιει·εεε οπετ ειιεννε.ι·τε,ειοΜ εΜεριειειιπει· επτειιιιπιιειιει· Ρι·ο
εεεεε πιε Πιπιι·ιιιιπιιιιιε (μ... Ζγιποιεεπε ιιι Γει·ιιιεπι. νιεΙΙειεΜι.
νει·ιιιιιπει·ι ινιιι·πε ιιιιπ εο πιεεε ννεεειιιιιεΜ Μιοιοε·ιεεΜε ιπι€ειι
εειιε.ι'ιπεε Ρειιετεπεειιιιεε ειιει”ιιι1ε.Η ι ι π ε Μι· ιι π π ι Μπιτ εκ
ρει·ιιιιειιιεΙΙ ω. Νεειιινειε πειιεΓει·ι, πεεε ι·ειιι ε ε 'Ι'ι·ι·ρειιι ιπ
πιο Ρει·ιιοπεειιιιϋΜιε εεΜι·ιιεΜι.ει·ει.Μει 1,0 θι·επιπι Πιιπιοι·ι·Με.
ειεε ιιει·νοι·ι·ιιι”ε.

Βιι Μι ιιετειιι ιει εε ιιπει·ΜΙϋ.ι·ιιοΜ.Με Με νοιιι Ρεπει·ειιε
ι·εερ. πεπι ρι·ιιιιιιι·ειι Κι·ειιΜιιειιεΜει·π ε.ιιεεεεειιιεπεπε Γει·πιειιτ
πιεοοιιιιιιιιιι·1ιεΜενιι·ΜεπΜεπιι, πιειιτ Με ει.. ριιιιιιι.ι·εΡεπει·εεε·
ετιιι·επιιιιιιε επ Βιειιπε Μεπιπιτ.

Ζεεε:ε: ννειιιι Οοιιεε;ε ΒιιΜιπετειιι νοιι πιεεοπιιιιιιιι··
Ιιειιειι Ηει·πεπ ιπιιει·ΜπιΜ πεε εεειιππειι Γεττεει.νεΜεεερι·ιεΜι,
εε ιιιιιεε Μετοιιι ιι·ει·πειι. πεεε πιε Πιεεοπιιιιιιιιιιι πιιι· πιιι·οΜ
Βει·ιεπεειιπιιτε ιιειεΙιινειεΜει·ιει.. Μεεε ι`ειιιειιΜιει· ιιι πεπι Μιει·
ΜεοΜεειιιετειιΜε..
Β ιι Μιιι ε ι.ειιι ΜεΜτιιει·νοι·, πεεε εειιοιι πει·· ιπειει·οεεεριεεΜε
Απερεει επι' πιεοοιιιιππιι·Ιιειιε Πιεεειιιιιιε.ιιοιι ιιιπινειετ.
'Ι'τιιΜει·ι: εονιεΙ ιΜπι Μειιιιιιιιτ, ιει. ειε νει·ι1ιειιιιιι πει·
Ηει·πε .Με Μεεεπτει·ιιιιιι ιιιιπ Νει.ε ει:ετε πιεΜι· ειπε οΜει εοΜ

- - Η-ΐ.ε-$επ'ε· εεε-ε --1--?.-.-__ε-- ·`-·-··ἰ·_ . -.ρ- εϊ-έ··

Βι·Μιει·ιιπε ιπι· πιε Εοεειιιεε.
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ιααε. ΒεειιαΙιειι αεε Ηει·αεε ια αει· ι·ειι·οαει·ιιοαεαιεα Πι·ιαριιαι·ιιεε ιααειιτε ει· Με ειιιειι νει·εαειι Βιεαειε ιιιιιιι·ειεειι.
Πει·εειαειιαι:ει·ιιααα αεα Πιιειιιε ιιιοι·αειειιε ααα ει·αιεΙιε Μαι
ειι·ιιαιεε βιιιααα,·; .ι

α αεα βγιιιιιιιι·ιιααιειι αεε Ραιιει·ειιε αιια
εο·ιιεεειιι.ιν ιιααεαιιιιαιε Γεττε;εινεαειιεει·εεε. Πει· αιιαιιι·ειι αειι·ιεεεαε ιααιαε Διιεε.ιαιαεαιιααιι·αει·εειαειι αιιτ αειι ι·ειι·ορει·ι
ιοαεαΙ ι·ει·Ιε.ιιι'εααεα ιιγιαριιααιιαεα ιιιιαα εειιι· ιιιοιιι αιε Πι·
ιιι·ααιιιιαειειιιυι· αει· ααι·ι.ι.ιειε,εειιεαΠι·ιιεεα ει·ιεΙαι·εα.
Βιιαιαετειιι ιααειιτ αε.ιιααι'ε.αιιαει·Ιιεε.ια,αιιεε ιααιι νεα
ιιεει·οιιεεΙιεα Ηει·αεα αεε Ρα.αει·εειε ααα αει· ΙιγιαρΙιαιιιεε ιπι
Ηιααε αει· Γειτ.ιιεει·οεεαιεΙιτ ;.ι·ιιι εαιεειιεα ιιιιαα, ιιι ει·ειει·ει·
ιιε.ιιαειι εε ειειι ιαειιι· ιιαι Ηει·αε

ιΙιεέιαι·εαειιι·ιαιιι6εε
Τι·ιιααιιιι

ι·εερ. αεα Πεαει·8ε.αε :ιι ω" Απ εει·οιιιοεε 2ειι;ειι. Πι· ιει
εειαει: αει· ΑαειεΙιτ, αιιεε αει· Βε,ε·ιιιααει· Βιιιι·ααιιιιαε ιαι Ρεα
ει·ειιε ια εαειιεα ιει, αιαεε αΙιει· ααΙιει αΙειαεα, αεεε αεε Λαι
τι·ετεα Ζει·ειι·εατ.ει·αεει·οτιεειιει· Ηει·αε αιεΙιι ααι·ειι ιιιω-κε
αοαι:αετιιιιιιιαα8·αεε ιιαε αεια Ρειαει·εεε ετε.ιιιιαεααεα ιειιερε.Ι
ιεααεα Β"ει·ιαεαιεεαει ειιιιαι·εα Ιαεει.
'Για ιιιιι·ι: ιια Ρειαει·ειιε εεΙαει ιιοιαιαεα αιε Ε'ειταεει·οεειι
ιια ιαιει·ιοαιιΙαι·εα ι·εερ. ιια ιατει·ειιιιειΙειι Βιααειιεινεαε ααι·
Βι·εειιειαιιαις. Μϋε;Ιιειιειινειεε ειιιειι αιει·ιιει ειαε Βι·αιιιιι·ααεε
ειαι·ααιι αει· θειαεεινειια ιαιτ. ειαε Πεεεαει·ιιτιοα αει·εεΙαεα,
ιιιιαΙιεΙι αει· αει Αι·τει·ιοεεΙει·αεεναι·ιιααιιαειιαεα.ΠιεεεΙαε ειιιειι
νιεΙιειειιι ιιι Βιαιααι.ιεα αιε ιιιιεεει·ε νει·ιιαιαεεααε; ααα αιια
ει·ει πι". αεε ιιια'ιιααιι·ιεΒαει·ια ιιι ινιι·ιιειιιιιιιειτ.
Ζοεειε ιιειαει·Ιιτ :α ω- ειιιεατιιιιαιιιειιειι Τ.ιοεαιιειιτιοααει·
Βι·ιιιεαιιιια,ι.ι,αει·εα Οιειιιιιαιε ιιε,ειεααεα ι;εειιαα εεεΙιεΙιεαειι
'ΓιιειΙ αει· ΑααοιαιαιιΙιιϋιιιε νεα ιιαΙιε οιιεα αιιειι ι·ειαιτεααιεα
νει·ιιιιιιι, αιιεε αιεε ειαα ι.ιειναιιαΙιειιε Ει·εειιειιιιιαε αει νει·
ει·ιιιεαειιεα ιιι·ααιιιιιιιτειιΡι·εεεεεεα ιει, αιε ια ω· ααι!ει;ε8·εαα
ιι·εειι. Οιιαα:ι αεε Ραιιει·ειιει αε.ε·ιααεα.Πει· θιι·ιιαα ιει εια ιιιω
τοιιιιεειιει·ααα ειναι· αι αει·εεΙαε αεαιαει ααι·ειι εεε ιαεει·ιιοα
αεε Πεεεαιει·ιααιε, αει·εα ΙαΠιθ νοιι ΙιαΙιε οιιεα ειναι ιει·ιιτε
αιιιεα ι·ει·Ιααΐι. ·

-Εααιιειι ιιιεααει 'Για ιι ιιι·τ ειαα ιεεεεα αεα νοι·ννιιι·ι Βα -
αι ιι ε τεια'ε, ααεε Με” Ζα ινεαιε αιε ιιιιι·ιεεα 0ι·,<ιειαεαα
τει:εαειιι ιινοι·αεαειαα, νει·ινειει. ιιι αιεεει· Ηιιιειειιι.Με αιε Αι·
Ιιειιεα Κ ό ι· ι ε'ε, Π ι ε ε ιι ιι ο Με. Π α ιι α ι· ε ε α ιιαα ε.ααει·ει·.
Ροι·τεετιιααε; αεε νοι·τι·ειι·εε Με αει· Πιεεαε

ειοα ειια 16. Πεεειααει·.
Ζοεε·ε: αει Με αεα Ααείιιαι·ιια,ςεα αεε νοι·ιι·αιι·εααειι
αιειιι αεα ιιιω-αεκ ιι·ενιοαιιεα. αιιεε αεε «Κα ι·ιε'εειιε 8γαιιι
Ι0ιιι·>α. α

.

αιε Βεειειεαε ια αει· Οαειιιααειιεεεεαα ειιιιι·ιιιιιε
ι·ιειιεεΙι αα- αιε Βι·ιιιιιαιιααε εει. Πιεεειιιε ΒεαινειΙααε· ιεειι.
Βεειειεαι ιιοαιιαι νιειεα ΙιειιειαΙΙεα ω, _ι

ε

ινα· νει·ιααε,·ειι ειε
ΜΒΜ αει Πιειιιια.<.ι·εααεε ι'οιοαε ιιιια Οοεειιιιιε.Μαι αει Πει·
Γοιαιιοιιερει·ιιοαιιιε. ε. Β. αεε Πιιιιεαε. εεεαεο αει ειιαριιιεαι
εειιεα Αεεεεεεειι Ιιοιιιιαι.εε πα αει·ε.ι·ιιιιεα Βεειειειικεα ια αει·
εειαεα θεε;εαα. Ζ. ει·ιααει·τειαα ειιιεε ΡειΙιεε νοιι ε.ααοιαιαιιΙει·
Γειι:αει·ιοεε, αεα ει· νει· 15 .Τειιι·ειι Με Αεειειειιι νοα ιν α ιι Γε
ε·εεεΙιεα Με. Πιιε ιιΙιαιεειιε ΒιΙα ιναι· ααιιιειε αοειι ναιιιιι αα
αειιααιιτ ααα ει·ει:αιιειιιια.ιιΙιειι ιει: ει· ααι· Πιιιιιαοεε Γειιαεε
ι·οεε ε·ειιιιαιαιεα:εε ιιεααειιε ειειι ιιαι ειαεα ααιει· Ιιειιεεγιαα
ι.οιαειι εια,·.ιεΙιει'ειιεα Ρε.τιεαιειι: αει αει· νεα ινιιιιΙ ι·οι·,<ιε
ιιοαιιιιεαεα Ι.ειριιι·οιοιαιε ίαιια ειειι Ιιεια Παι·ιαιιιιιαει·αιεε,α.ιιι
Μεεεαιει·ιαιιι ααα Ρει·ιιοαεαια αεεεε;εα νιιιιι·αεα 2αιιΙιειοΙιε
και”, ιια Βεαιαιιαειρι12εοιααιεαει·ιιιαει·ααε Ε'ιεειιε εοαετιιιιι·ι.
Με αιιια ια ειειιτεα Ε'αΙΙεα πι· Πιαειαοεε ιιοαιαιεα ιι6ααε,
αι αιεαι ει·ειειιιΙιειι. αιε αγαιρι‹ιιαε ειαα εΙΙε εα νιειαειιιιε
Με αΙιιιειαεια. Αααει·ε ιετ εε αει ιαεΙιι· ειιι·οαιεειιεια νει
Ιιιιιι', ινε εεε ιιειιΙιειιε ΒειιιεαιοΙε·ε αει· Βιιαηποιαεετε.ενειιιαειΙ
Αιιιιαιτειιααιιιε Ιιιει.ει:.
Ί'ι·αιιιιι·ι. ιααεε Ζ. ειιεειιεα, ααεε ιιι ιιειιιεα πιω σε
ιιιιαιεειιειι Βι·εειιειαιιααεα 2α αααΙιεΙ ααα ααΙιΙαι· ειαα ααι ειιιε
ειειιει·ε Πιιιειαεεε ααι Ρεαειεεεειιιιααιιααἔ ιΗειειαοι·ι·Ιιιιε;ιε,
Νεειοεε Με.) ειεΠεα ειι ιιαααεα. Αααα ια αειι ειιι·οαιεειιει·νει·
Ιεαιεααεα ?ειιιειι ιει ειε εειιινιει·ιε, ερεειεΙΙ αιι ιιειιιε τγριεεΙιεα
Ηται·ιιαιεεανοιι θειιεα αεε Πιιιαιεε ααιειι αεα Ε'οιιι'ιιΙΙ αει·
Ρε.αει·εαειααετιααεαιειιιι·ειεα ει·ειιειιεα. Βειαει·ιιεαεινει·ιιι ιει
ειαε, ααειι ια αεια νεα 'Γ. αεοιαιειιιετεαΓαΙΙε εοαεταιιι·ι.εΜιιε
εεαιιαι'ταιικειτ αει· ΒιαιιΙεαιΙεει·ααε·εα. αιε ιπι ννιαειεαι·αειι
ααι αει· ιιει·ιαε,·εαΜεα,<ιεαει· εαιι.ιεαοιαιαειιεαΝιιιιιιιαι; ειεΙιτ.
Πιεε ιι·ειει: ααι αιιε νοι·Ιιιιιιαεαεειιι ειαει· Αιοιοι·ι·ιιοε ιιια. Πιε
εοι·ει'αιιιαε ιιιιεαει·ΙιοΙιε ειιειαιεειιε Παιει·εαειιααε αει· Βιιειε
ιιιεαιε εει ειιοι·αει·1ιειι. ΒααΙιειι Ι‹εαα αοειι ετννε.ιι.ιει·Πιιι.Ιιειεε
αει αει· Ριιιι·ιιαε· αει· Πιιι.ειιαεε ια Βει:ι·εειιι ιιοιαιαειι.
Πει· ηιαιεειιε Βεειαα αει· Κι·ε.αΙιιιειι, αΙ!ε 8γιαιιιειαε ιιι ιιιι·ει·
θεειι.ιιιιιιιιιειι, ιιιι·εια ιιειιΙιειι ,ςει.ι·εααιεαΔιιιιι·ειεα ααα ααιΒε
οιιαειιιααι;αεε Κι·εαιιαειιενει·Ιεαιεε Ιιϋααεα εε ει·ια6ειΙιειιεαΜε
Πιε..εαεεειιι νινο ια ειεΙΙειι ααα Κ α ι· ι ε ιετ εε ααιει 5 ΓαιΙειι 4

πιει ιιεΙααςεα (ΝΒ: αεται·Ιιειι ιιειααειιε εε ειειι ια εειαειι ιιιιιαιι
αια εοιεΙιε ααι. αιειιι· ειιιοαιεειιεια νειΙειιιι). Πιε Βιιαααι; αεε
Ααεεεεεεε, ι·εερ. αει· ΒΙαιααΒ· ααα Νεει·οεε ιιααει: ιιιειει ιιιιειι
ααι:ειι νοαι Ρεαει·εειε ειαα. αει εεια αΙιει·ει Βεαα εειιει·ιΙιεαιια.
αει· ιιαιει·ε αεε;εε;ειιαεεοααειε ιια αει· Βαειε ειαει· Ια.αε·εε:οεε
αεα Ργιειαιιαε ιιαι Ωιιει·εειιαιιι) εαιειιι·ιειιι.
Ζοειι·ε απ: Τ., σε εε ιιιαι αειιιιααι. Μ, αιιεε ια ΙΞ'οιεε
νει·α.ααει·τει·Εεεε αεε Με;ιεαε ειαα Ρααει·ειιε αει· Παι·ειιαι·αειι

αεε Ηει·‹Ιεε ι·εειι. αεε Αιιεεεεεεε εια ιιιι‹ιει·ει·ε·εινεεεα Μ. Βει
Βαιει·εριοεε ειαιιι. αει· Μεειεα ιιει·ιια, αεε εαπ ιια αει· ιιιαιει·εα
ΠειαεΙινιειια ιιιιιι·ιε Ριιαει·εεε αειιαιι·ι ιιι εειαει· ιιι·εαι·ιιααΙιεΙιεα
Εεεε. Ια εοΙειιεα Ρ'αΙιεα Ιιειςτ αιιαα αεε Ραιιει·εαε Παει· αεια
Μειςεα. ιιιιει· Με ειι·ιεεαειι ιι·ειειιεια Με αει· Πεαει· ανια α

ι

ι·εει αιιι' αιε νοαι Μεεοεαειι·ιιιια εεαεειιιε Πι·ιιεε ιιοαιαιι.
Κοαιιαι εε ια εοΙειιεα ΓειΙεα ιια ε.ααοιιιιιιαΙει·Ρειιαεει·‹›εε

ι·εερ. ΑεεεεεεαιΙαιια;ς. εε ιιιιαα εειιι· εισαι α» Πιιι·ειιαι·ιιεΙι
ει" αεαι Πιια·ειι ειιιι.ι.ιιιιαεα. '
'Ι'ι·αιι α” αι ιιιιε αει· νεα ιιιια ααι·ειιιοι·εειιτειι Ι.ιιει·ιιιιιι·
Ιιειιι αει·ειιιιιει· ΕΜΠ_αεΙιε.ααι:.
Ζαια θειιιιιεε ΜΜΜ. 'Για ιι ατι: ατα Μιιιιιειιιιαε·, Με αεα
('οΙΙει;εα ια Ζειιεεαιιιιεα, Πιεεει·ιιιιιοαεα ειο. ειιιιαε ιιιιει· ααα
Οει;ειιειιιιαα κα θεειειιι ιιοαιιιιι. -

θεει·ετε.ι·: τ
.
ει ε ιι ε ε ιι ε α· ι τ
.

ε.

Υει·ιαιεεαιεε.

- ινα ι'ι·ειιεα ιιιιε ααεει·εα Εεεεια ιιιιιιιιειΙεα κα ιιαιιαειι,
αιιεε ειαα ια Ποι·ιια.ι(.ιιιι·ιειιιι εια Ε'ιΙιεΙνει·εια αεε Βι. Ρετει·ε
ααι·εει· ιιι·ειΙιεΙιεα νει·ειαε πει· εεε·εαεειιιε·ειι Παω αατει· αεαι
Νιιαιεα ειαεε «Βινιϋ.ααιεεΙιεα Αει·ειενει·ειαε 2α
ε:ειι·ειι εειιιε;ει· Η ι ι Μ» εεαετιιαιι·τ ιιιπ. Με εειιοα αει·
Νιιιιιε ιιεειιςτ. εοΙΙ αιε ·ι·ιιιιαιιαιιι αεε νει·ειαε ειαα ιιαει· εαπ
Βινιιιαα ει·ειι·εειιεα αιια ιει ευ ιιαα'ειι. αιιεε αΙιε ΙινιαααιεεΙιεα
Ποι1εε·εαοιιαε Ααεαιιιιιιιε αειαι·ειεα. ειιιειι εε αοειι ε·εαιια·Κα·
ιαειαεε.αιε Ιατει·εεεεα, αιε ιαιτ Βι·ι'οΙε,· ααι· νει·ιι·ειεα ιινει·αεα
Ιιειιαεα, νι·εααΜε Αει·ετε αιιιειι εοι·ρει·ατινεαΖαειιιααιεαεειιιιιεε
αι» διαααεεαειναεειεειιι αειιια.ιιι.ι·εα.Πιιε Βεειιιτει αει· ιιιαιιααι
ααι' αει· εοιιετιιιιιι·εααι-ανει·ειιαιιαιααα· ιιι Ποι·ριιι: ναι· ιειειεα
αεε: Ρι·ιιεεε - Πι·. Η. Τι· ιια ει· ι, νιεεαι·ιι.εεε -- Ρι·οιεεεαι·
Ε. ΚεεεΙει·: Βεει·εται·ε - Πι·. σα. Βιι·αιιαιαει·ε· ααα
Πι·. 'Ρα. ΠιιεΙιεειιεινιιε; Βεατιαειετει·-- Πι·. Α. Ηει·τι.ιε.
Χα θΙιεαει·α αεε Βιιι·εα8·ει·ιεαι.ε ιι·αι·αεα ε·ειιιααΙι: Ρι·οιεεεοι·
Ο. Πειιιο, Πι·. Η. Τι·αιια.ι·ι ααα Ρι·οι. ιν. Ζοεα;ε νοιι

Μ ιια ι.ε ιι ΗΜ; επ αει·εα Βι·εαιεεε.ααιαιιιεα: ΡΜ. Ε. Κε ε ε

Ιει· ααα Πι. θα. Βιι·ϋιιιααει·ε:. Ζαιιι .Τιιι·ιεεοαειιιτεα
ιιιιιι·αεΗει·ι· Βεειιιεεαιι·ειτ Η. νεα Βι·οεεΙιει· ε·ειναιιιι.- Πει· `ιιιειιει·ιε·εειαα αει· Ε'αιιι·ιιιεα νεα Μεαιειιιειαι·αρε.ι·α
τειι ει» αεε Μιιιια.ι·ι·εεεοι·ι. ινιι·ΚΙ. Βιιιιιτει·αιΙι Πι·. ΜιεΙι αει
Βειειι, ιει εαια αεειαιιαιεεα Μιι:ι;Ιιεαε αεε εε
Ιειιι·ιεα αιιιιται·-αιεαιειαιεειιεα Οοαιιτεε ει·

α αιι πι: νναι·αεα.αατει· Βατιιεαιιαι: νεα εειαεια εεε·εαα·ιιι·ειαειι
Ροειεα. Ζα ιιειαεια ΝεειιιοΙειει· ααι' αειι Ροειεα αεε Οιιειε αει·
ε;εαιιαατεαειιιειι ιει αει· Ρι·ιιεεε αεε Οειιοαοιαιε-Ποαιιτεεαιε
εει· Ρεαι·ιιι, Βιιιατει·εια Πι·. Νικ ι ι ο ι·ι›νν, ει·αιιααι.- Πει· Βιιι·ειιιειαιαεαιι·ιιε.Με. Βιιιιιιει·ιιιιι Πι·. Α ι ιι :ια ο ιν.
ννεΙειιει· ια αει· Ιειειεα Ζεα: Απ: αει αεαι νει·ειει·ι›εαεα θι·οεε
ιιιι·ετειι-'Γιιι·οαιο1μει·θε ο ι·Βι ια Αιιαε-Τιιαιεα ιι·ιιι·. ιει. ε α ια
Σειαιιιεαιειι ε αεε ΑΙΙει·ιιϋειιετεα Ηοιεε ει·
ιιιιαα ιι ννοι·αεα,αατει· ΒεΙιιεεααρ; ια αεα νεα Πιια αοειι εε
ιιΙειαειεα διεΠιια.<ιειιε.Ιε θοαεαΙιιιιιι αει αειι ει. Ρειει·εααι·;ιει·
Ιιειιι·- ααα Βιαιειιιιαεεεαεταιτεα αει· Ιαειιιατιοαεα αει· Καιεει·ια
Ματια Με Με 2ιΙιει·ει·Απ: αεε Πι. Ρετει·εαιιι·ιι·ει·Μιιι·ιεα
Ηοεριιαιε αα· Αι·ιαε.
-- Ααι Μ. .ΙαΙι αειιιαε· αει· αειιιιααι:εΑιιεεαιιι·ει ααα ιιιιιιει·ε
Πιι·εειει· αει· Βι·εεΙααει· Ααε·εαιιιιαιΙι, Ρι·οι'. Πι·. Π ο ε ι

· ε ι ε τ,
εεια ειιιειι-ιιιω Ποειοι·ι αιιιΙ2ια ια. Πει· ααιιιΙει· ειειιι
μεεειιιι·αι·ιια ιιι εειαεαι Π. Ιιεαεαειιιιιι·ε.-- Πιε Ραιιεει· 'Βοειειε αε ΤΙιει·ε.ρειιιια αε αει
αειι Ριοιεεεοι· αει· ΡΙιει·αιαιια1οειε Πι. Με α ι·ειεΙι ια Βει·Ιια
ειαα ΒΙιι·εαιιιιι.ε·Ιιεα ε εινα. α” Με νεα αει· Βο
ειειε α,θαετειι·ιαιιε, αε θγαεεοΙοε·ιε ει; αε Ρε
αιιιιι·ιε ειι Ρα.ι·ιε ειαα σιε Ρι·αιεεεοι·εα ΟΙειιιιιιεειι
((ιιγαιιΙιοιοεε ια Βει·Ιιιιι. Μ ε ι· ι ι ιι (θι·αιιιιοΙοειε ια θι·ειι”ε
νιιιΙαι ααα Βιιε;ι α ε ιιι ιιαιαιεωι- ια ΒειΙια) 2α πα ε εειιι
ε·ειι Μιτε;Ιιεαει·ιι ;;ενναΙιΙι. ινοι·αεα.- Ιιιι Πεεειααει· α. ε. Ειεεειιτ αει· ιιεΙιαααιε Βιιιαι.- ααα θε
ι·ιεΙιτειιι·ει νοιι θιιαι·Ιιονν Με Ριινιιιαοεεαι αα· ε·ει·ιειιιιιεΙιε
Μεαιεια ιια αει· αοι·ιι,ι.ιεαΠαινει·ειιαι Πι. ΠιιιιΙ Βει Ιια αεε

?ΕδιαΙιι·ιεε
.ιαιιιΙααια εειαει· αι·ειΙιεΙιεα Τιιιιιια

ε ι τ
.

- Πει· Ρι·οιεεεει· αει· Ριιιιι·ιιιιιειε εα αει· Μοειια.αει·Παινει·
αει να. Α. '1'ιειιοιαιι·ονν Μ: εαια Βιιι·εαρι·ιιειαεα
ιεα αει· θεειιοα ται· ΡΙιαι·ιααιιοεαοειε ααι' αεαι
αενοι·ειεΙιεααεα ιιιτει·αιιτιοααΙεα ιαεαιειαιεειιεα Ποαι.ιι·εεε ια
Ρει·ιε ε·εινιιιιΙι νιιιιιαεα.- Βε ιιι τα ε τι:: Πει· Πιι·εειοι· Με Οαει·αι·ει αεε δε. Ρε
τει·ειιαι·Βει·Νιιιοιαι-Κιααει·ιιοεριιε.Ιε Πι. Τ ο αι α ε ε ε α· ε ιι ι -
ειαα θιεΙιειιαι·ιιτιι.- Α α ε Ι ε. α α ι ε ε α ει· Ο ι· α ε α. Πειιι ιιιαςει·εα θι·αιαετοι·
αεε Κι·οαεαιαιει· Μειιαειιοεριιιι1ε. ΟοΙΙει;εα·Αεεεεεοι· ιν. Α.
Η ε ρ ρ ε α ε ι· , ιετ εε ΑΙΙει·ΙιόεΙιετ εεειε.τι.ει:ιιιοι·αειι, αεα α α -
εΙιει·ιεειιειιΟι·αειι αεε εοΙ‹ΙεαεαΒιει·ιιε8.ΟΙαεεε
εαειιαειιιιιειι ααα Ζα τι·ει;;εα.
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- νοι·ετοι·5οιι: 1) Αιιι 19. .1ιι11 2ο Μεε 1)ι·.Οι.ι.ο
ν. Βοεε5ετιι· 1οι 1'οετ νο11ειιοετοιι 71).1.ε5εοε1ο1ιι·ε. Πει·
1·11ιη.ι·οεο1ι1εόειιο,ινε1τ:1ιει·εε111805 Με ει·ττ11ο1ιεΡι·:ικ1ε ειοε
11515,ιι·οι· ν1ε1ε.1ο1ιι·εΑι·οτ Πιι 1:11εο11οιιΜοε1ιε11εει.Πιι (Μονω
ιιοοιειιτ.Κοινιιο. - 2) Ιιι 1911οειπιο 22. .1ιι11άετ ι1οι·ιι,ε·ερι·ιι1‹
1.1εο1ιοΑι·ει Βεο_)ιιιιιιιι ?ιιι Πιι Α1τει·νοιι ιιο1ιεεο .Πι1ι
ι·ειι ειιι Ρ1ι1:1ιιε1ε.Αυε 1Υ11ιιε.ε,ιε511ι·τι,ε·,Μποξ; Γ. ιπι .1ιι1ιι·ο
1871Με Βοιωτοι· 11ιι1νει·ε11111,ε.ιι ινε1ο1ιει·ει· Με 1875Μεά1ο1ιι
ειιιτ11ι·ιειιιιά ι1ειιιιι εε1ιιο 8τιιι11ειι 1ιι 11111ι·25οι·εΓοι·τεει2τε.
Νιιο1ιΕι·1οιιο·ιιιι€άει· 11οιι1ειρι·οοιιοιιιιι11ειιι άει· πι11ιιιι.ι·-ιιιει11
ο1ιι1εο1ιεοΑαιοειιι1ε 1ιιι .Πι1ιι·ε1884 11εεε ει· ε1ο1ιΜε ίι·ε1ριο1ο
11οιι·οοι1ει·Απο 1ο εε1ιιει·νε.τει·ετει1τιι1ετ1οι·,ινο οι 5ο1‹1ιιε5ειι
εε1ιιει·1ιι·π11ο1ιειι'1'1ι11.τ181ιε11;ιιιοο1ιι·οε;εοΑο11ιε11:ιιι ι1ειιΜΜ
τ.1εο1ιετι.4ιιεε1εεοιι1ιο1τεο(Με 85ετ1τνει·οι·ι1οετοι·)ιιο1ιιιι ιιιιτ1
Β1ιι·ειι11οιι$ει·1ιι άει· 1ιε5ι·11.1εο1ιεοθειιιε1ιι‹1ε1ιε1‹1ε1‹1ετε.- 8) 1ο
0ιιιε1ι άοι· 1'ι·111ιει·εΜ11115.ι·-Μοά1ο1ιιο11ιιερεοτοι·Με ι1οι·11.9.τειι
Μι1181ι5εο1ι·1ιε,θε1ιε1ιιιι·οι.1ιΠι·. .Το ε ερ 1ι Β οννο ιι 1ο οι ε 111
ιπι 01. 11ε5οοε)ε1ιι·ο.Πει· νει·ετοι5ειιε ννοι· 01ο 8ο1ιϋ1ει· άει·
ιιια11οο-ο1ι1ι·οι·81εο1ιεοΑοεάειιι1ε, ννε1ο1ιεει· ιπι .1ει1ιι·ε1868πο:
Αοε2ε1ο1ιοιιιι,ει8.5εο1ν1ι·τε.8ε1ιιειι 1)1εοετ 5εε:ειιιιιει· ιι1ε_111ιι
ειπεν Οτι11ιιειοι·ειιι Μ111ι.11ι·1ιοεο1το11ιι 0ιιιε1ι. ι1ιιτο1ι11ε1ο5ει·
εο1ιιιε11ι11ε ιιι1111ϋ.ι5ι21:11ο1ιο8τιι1εο1511ει·,εο Μεε ει· 1ιιι 15.
.1ιι.1ιι·εεε1ιιεε1)1ειιειεε 0οιρεειι·2τ οιιι1 ειιι .Το1ιι·ερΜει· (1889)
5ει·ο1τε111111111ι·-Με11ιο1οιι11ιιερεο1οι·όεε Οιιιε1ιι'εο1ιειι11111185·
5ε:1ι·1ιειιιειι: Πιι ειροο1ο1111εο1ιει·Αιι1'ο112ινιιιιις11ιιι_1ε‹1οο1ι1ιτι
.1ει.1ιι·ε1892 εε1ιιετι 1)1εοε1 ιιιι1'πιιχε5ειι. Ιιι Γι·ἰ11ιοι·ειι.1ο1ιι·ειι
ιιιειι·11.οιιο1ιΡιπεΕάειι1.σει· θεεε11εο1ι:ιΓιάει· Αει·ετε ιιι Οιιιε11.- 4) 1ο Βετ11οάει· 11τιτ)°ιιαο1οεοιιιι‹1Ο1ιι·ειιει·οι.Πι·. θεοις
Βιιιιι1ιιιο.ιιο, ινο1ο1ιει· ειο1ι 1ιι ε1ιιοιιι Αιι1'ο11νοιι θε1ειεε
1‹ιο.ιι1‹1ιε1τ1ιιιΑ11ει· νοιι 81'.1ε.1ιι·ειιι·ει·Β·111.ο1.1185. 1)ει· νει·
ειοι·5οοε Με ειιι ειιιετοιιι1εο1ιεεΑτ1ιιοτειιιιιει·1ιει.ιιϊεε1ιιειιιΒρε
ο1ει1€ε51ετ1ιοι·ειιιεεε8·ο5ειι.- 1)ιε οιιεεει·οι·‹1οιιι1ιο1ιειιΡι·οΐοεεοι·ειι άοι· Βει·11ιιοι·11ιιἱνει·
ΜΜΜ:Πι·. 8 ειιοι ο ι·. 1)1ι·εοτοι·άει· 111.ιιιει11ο1ιι1εο1ιειιΚ11ιι11:
ιιιιι1Ρο111ι11ιι11ιι,οοι1 1)ι·. 1.ιιιοεε, 1)1ι·οοιοι· άει· Κ11ιιἱ1‹ 115·
Ο1ιι·ειι1‹ι·ιιιι1‹1ιειιοιι,ε1ιιι1 2ο οι·‹1ειιι11ο1ιειι Ηοιιοι·ει·
γ)ι· ο 1'εε ε ο ι·ο ο 1ο άει· ιοει11ο1ιι1εο1ιειιΓιιοιι1τιιι: ετιιιι.ιιιιτ
ννοι·ι1ειι. (ΑΙΜ. ιιιε‹1.Ο.-Ζη;.)- Με 1ιε1τιιιιι: άει· ο1ι1ι·ιιι·ε1εο1ιειι Ρο111‹11ο11‹
1ιι άει·01ιο.ι·11.61Βοι·11ο) 1ετ ιιο Ρι·οΚ 1111ι1ε5ι·οιιά'ε
8ιε11ε.ινεΙο1ιει οε.ο1ιΒιιεεΙ 5ει·ο1'ειι ιετ, ι1οιιι Ρι·1νει.ι‹1οοεοτεο
Πι·. Β ο ο ιι ω: 1:ε 115ει·τι·ειρ,·ειιινοι·ι1ειι.- Ζοιιι Νιιο1ιΐο1εει·όεε 1ιι άοο Βιι1ιοετοιιι1ιι;ο1ι·ετειιειιΡι·ο1'.
ΕΜΗ :ιοί άοο Βε1ιι·ετο1ι1άει· Ρ1ιι·ε1ο1οσ.ιε1ο 11'11ι·25ιιι·;;1ει
18:51'.ν. 19:16)!Με Ζϋι·1ο1ι5ει·ιιΓειι ιινοπ1οιι.- Πει· 131ι·οοιοι·άει· ιιιει11οιιι1εο1ιοιιΚ11ιι11ιειιι ι1ει·11ιι1νει·ε1
11ι.1.θειι€.Πι·. 11.Βενι111ο‹1, Με εε1ιιε 11ε1ιι·1.1ιιιτιι.ι;
1ιε1τ ι1ει.εε15ει:οο18·ερε5ειι.- Πει· 5ε1αιιιιιτε Βει·11ιιοι·Ο1ιἱι·ο1·,ε·Ρι·ο1'.Β σο ιι θ111)111'Εξ
1ε1. νοι· 1(οι·κειιι Ιιι Οάεεειι εεινεεειι, ινο1ιἱιι ει·
2ιιι· Α ιιεί111ιι·ιιιις εἰ ιι ει· Οιιοι·ει.τ1οιι ιι.ιι ειιιειιι
ά ο 5118· ο ο Α ι·2 τε 1ιιι_111111εο1ιειιΚι·ιιιι1ιοο1ιιιοεοειιι1'ε;εΓοι·άειτ
ινοι·‹1ειικαι. νοιι Οάεεεο εο11ει· ε1ο1ιω? Ε1ο1ειι1ιιο,ςειινοο
Κι·ιιιι1ιειι ιιε.ο1ι)νοι·εο1ιειι. Βιι1ω.ι·εει οιιἀ ('οιιετειιιι1ιιορε15ο
€ε5ειι 1ιο5ειι.- Πει· νοιι άει· 8τ. Γειει·ε5οι·,εει· 8τιιι1ινοι·ννο1τιιιιε2 ιι ιιι
Αιιι1οιι1ιειι ειιι Με Κι·ϋιιιιιιιι: 11ιι·ει· Μο)εεο11τειι
;;ειι1οιιτο Βιιιι ε1ιιεε ετ11οι:1εο1ιοτι Κιιιάει·1ιοερ1
τει1ε 1ιο.ιιιιιιοο1ι ιιιιιιιει· ιι1ο1ιι.1ο Αιιςι·111”αειιοιιιιιιειι ινειιι1ειι,
11ο.‹11εΒιιι.οι:νειοι·11ιιοτειιειο1ι 115ει·81ο1'νε1ι1 άεε Βιιιιρ1ετεεε
ιι1ο1ιτε1ιι1ε.ιειι1101111811.1)1ε1512114Πιιιιιοιιει·ειιιιιιιι1οιια1ιο.1όσο
ειιι1 άει· Ροιι·οο·ε1:1-Ιιιεε1 ειιι· Βιι·1ο1ιτοο;; όεε Ηοεριοι1ε ιιι
Α ιιεε1ο1ιτεειιοπιιιιειιειι, ι1ο1·ο1ιειιιε,ι;εε1,ε·ιιειειιΒοιιρ1ειι2 ιν1ει:1ει·
15.11ειι1ειεεειιιιιιι1ε1ιιοΟοιιιιιι1εε1οιι5εειιι1“ιι·5.ε,1..Με πιο Βερ
ιοοι5ει· ο1ιιεο ειιιι1ει·ειιΒιιιιετιιιιο 2ο ‹11εεοιιιΖινεο1ιιιιιε11ιιά1,ς
2ο ιιιου1ιοιι.- 17οιτι1ιιε11τοτ115·1Βιιοει·1ιοοοω1ιοει11ο1οΜιά 1ιι Τι· 512
1ιο ε ε ο οι ε1‹ (οτι άει· ο1ιιιιεε1εο1ιειιΘι·οοιε ιπι '1'ι·ειιιε5ε11ιο1
θο51ετ) ε1ιιο8ι;ει.τ1οιι ειιι· 1·1ει·ετο11οιιε νοιι 8ει·ιιιιι
5ε1ιιιί'εΒε1ιι11ιιιρ1'οιι€,ιάει· 1ο ‹11οεειιι855151 1ιετι·εο1ιεοοειιΒΙΠ
2οο11ειιειι·1ο1ι1ε1.- 1)ειε θιοειιο1ι άει· 81:. Ρο1οι·ε5ιιι·Β·ει· 1ιει.ο11
εο1ιο1τ ιιιιι θοιν1ι1ιτιιιιἔ εἱιιοι· ε1οιιιο11εειιΒε
;ςιει·ιιιιεςεεο5ε1ι11ε οιιιιι Βιιο ο1οοι· ρεγο1ι1ο.τι·1
εε 1ιε ιι Απ:: 15.11 "οι 850 Βεττειι ιετ νοιιι Μἰιι1ε1ετἰοιιιόεε
1οιιει·ιι ο5εο1ι1:1ε18· 5εεο1ι1ει1ειι ιινοτι1ειιιιι11.ι1ει·111ο
ι.ιν1ι·ιιιιι.ι;,Μεε εε ιυ11οεο1ιειιειι·ει·11ιει·ω. ειοο Βε21ι1τε-1τι·οο
ειοειει1τΠιι· 1000 Κιειι1ιε εε1τειιε άοι· 11ε,ε·ιει·ιιιιε2ο ει·5ειοειι'
ννο5ει ‹11εΗ1ι11'τεάει· Βειο110ε1:οιινοιι άοο 0οοιιιιοοε.1νει·ννο.1
τοιιιι·εοόεε θοιινοι·ιιειιιειιτε 85.Ροτει·ε5ιιι·ε;ιιιιι1άει· 5ε111οιιειιι
ετοεεειιι1ειιθοιινει·ιιειιιειιτε 2ο τι·ιη;οιι οι5.ι·ε. (Ποτ.)- νοι·Κιιι·Ζειιι 5ι·ειοοτε1ι1ει·εε15ετ ιιι151:ετι ειιι Τε.,ειο
ο1οε 1ιϋ12οτιιε Βειι·οο1ιο άεε Μει.1·1ιιο1ιοερ1ιο.1ε
ειιι άει· Γοιι1.οιι Με. ιι 1ε‹1ει. Ο5εο1ιοιι :Με Ροιιει· εο1ιι·
ι·οεο1ιοιιι ειο1ιει·111,εε 1‹οιιιιτειι 110511:Με 80 Κι·οιι1‹ε, ινε1ο1ιο
ε1ο1ι1ο οιεεει· Βιιι·οο1ιε5ε11ιοι1ειι,ιιι15 11ιι·οιιΒεπειι 1ιοι·ιιιιε,ειε
τιιοςεο ννει·τ1ειι.- Βοπ11ς1ιο1ιοεε τ1ιοτορειιι1εο1ιειι 11νει·1.1ιεε άεε
θ ο ι·ε;ο 1ο ε Με άει· 8ρεο1ει1ει·ιι 115· Ηο1ε1ιι·εο111ιειιοιιΠι·.

111.82.ιιΒ·ει· (11111ιιο1ι.ιιπιά. Ψοο1ιειιεο1ιι·.)11ει·ειιο1ιεει.ιικοετο111.
ιιιιι 1εεωοε1ε11ειι.55 ιιιι‹1 Με ιιιιε1τΜε θοι·ι;ο11111εε1ε1ιο1τιιι1τ
άοι· Βιιο1ιοιιεο1ι1ο1οι1ικοι1ιι Βει·111ιι·οιιΒ·11οιιιιιιτ. Ζιι ι11εεειιι
Ζνι·οο1ι5ειορΓιε ει· 01ο 5ε1ι1ειιΤοιιε111ειιΜε Με11ιγ1εο51οοοιι‹1
11εεετ1οιιιιιιι1τ )νεεεει· ο·ιιι·βε1τι.
(1ιιι·,ε·ε1ι1ϋεειμΚε1ιιιιο1ι1:Με κο άοο '1'οιιε111εοεε1ειιιε·τε.‹1ε.οιο
εο15ε ιι1ο1ι1.εο111.ι·51,εοιιι1οι·οΜαι· ο511οεε ιιιιτ1 ιιι άει· Μιιιιι1
1ιϋ1ι1ε1‹ειοε Β1ιιο1'11.ι·5ιιοειιιιο1ιιιιινε1εειιπω. 1)εεεε15εΒι·.πε5
ιιἰεε 1ιειιποει· 551νει·εοο1ιοιι, 1ο ιινε1ο1ιειι‹11ε 'Ι'οιιε111οιιιιι1ι:
1νε12ειιιιιε1ι15εριιι1ει·τινιιιτ1ειιιιιιιι111ιιιιιι.1οι11ιε.11πιο θιιι·εο1ιι
‹1ιειιιε. Αο1'11ειι 'Γοιιε111ειι15,ιιι1ε1ο1ι ο5ειι1'ε.11ε1ιειιιε Μειο
Βιι·5οιη;. 1)ο.ε θιιι·,ε,·ε1ιι1ειετοι 85111117ιι1ο1ιτ άεε.
Νοε ιιιειι νοιι 11ιιιι ει·ιιιοι·τ.ετ, ιιιιι1 ιιιιιεε ι1ιιι·‹:1ιΡ1ιιεε
1ιιιι€ειι επειτα ιι·ει·‹1ειι. Η
·- νιιοιι.ιιπεο: 1) 1)ι·ε1Εειιιι1εο1ιοΓτεε.ι·οτετο1
1ειι 1ιιι Κι·ε1εο .Τοι) ειιι· (θοονει·ιι. )ν1οι11ιιιιι·).1111ιιειιινοιι
ε11εεεοΑει·21οιιΜιά Με 11ε11:ιιιιο·άεε 11ε.ιιάεο1ιιιί“ιε1ιοεο1το1ε1ιι
.Τιιι·)ενιι115ει·τι·ει.Ξειι101ε1ιιι1τ12001151.): Με 5ειι1ειι ιιοι1ει·ειιει·
1ιει1τειι11ιι·οιιει.ι·ετ11ο1ιοιιΒε21ι·1ι1ιιι Κι·ε1εε (θε1ιιι1τ1000 1151.).
Αάι·εεεε: 1()ροειιοκιιιι8ειωκοιι Υορειιευ., Βιιειιιιιιιιροκο11ι·γ6.

-
2)νοιι άει· θεεε11εο1ιεΗάειιτεο1ιει··Οο1οιιιετοιι
1ιιι 111ι· ‹:1ιτ1ο ι·Η: Β111;1ιεο (Κι·ειε Ροι·ε1ιορ,01οιιν.Τοιιι·1οιι)
ινἰι·‹1 εἱιι ι1ειι1εο1ι ερι·οο1ιειιι1ει· Αι·21. Β·εειιο1ιτ..
·θε1ιο1τ1000 1151._111.1ιι·11ι:1ιιιε5ετ 11ι·ειει·11ι'ο1ιιιιιιιενοιι 7 Ζιιιι
ιιιει·ιι. Αιιεεει·ι1ειιινσἱι·‹11'ι1ι·ι11ε Βει·ει11ιοιιε;:Με Κι·ειιι1ιειι1ιι
117ο1ιιιοιη;άεε Αι·ειοε 80 Κου., οιιεεει· ι1οιιιΗο.ιιεε 1 1151.εε
πε1ι1τ;Αι·πιο ιιιιειιφε1ι1ιο1ι. Αι1ι·εεεε: @πιο Ειστε”, προ”
ειπεπ. Β1ιοιι·ι.-Οοιιορ·ι..Ε.-Χειρι.κοιιο-0οοοετοιι. π. ιιορ.- 1)1εθεεειιιιιιι52ο1ι1 άοι· Κι·ιι.ιι1‹ειι 1ο άοο Ο1ν11
1ιοιιιι1Μι1ει·ιι 85. Ρετει·ε5ιιι·εε 5ειι·ιιε πιο 17. .1ιι11
ό. .1

.

7882 (18ινοιι. Με 1ο ‹1
.

νοι·ιπ.). 11ιιι·ιιοι:ετ501 Τγο1ιιιε -

(9 ινειι.). 592 $γρ1ι111ε- (1 ιιιειι.), 70 8ο1ιιιι·1ιιο1ι- (1 ιιιεΙιι·).
104 Π1ρ1ι11ιει·1ο- 19 ιιιειι.), 88 Μεεοτιι - (1 ιιιεΙιι·) ιιιι‹1 82
Ροο1ιειι1‹ι·ιιιι1‹ε- 14 ιιιεΙιι· Με 1οάει· νοι·ιν.).
Αιιι 24. .1ιι11 1

1
.

.1.5ε1ι·ιη;Με Ζιι1ι1άει· Κι·ιιιι1ιειι 7884 (2 ιιιο1ιι·.
Με 1η άει· νοι·ινοο1ιε.),0211111151·582 Τγρ1ιιιε - (81ιιιε1ιι·),590
8γο1ι111ε- (4 ιοε1ιι·). 01 Βο1ιει·1εο1ι- 19 νεο.), 99 1)1ιι1ι
ι1ιει·1ε- (5 ιιιειι.), 81Μεεει·ιι - 12 ιι·ειι.) οιιι128 Ροο1ιεο1κι·ειι1ιο

(4 ννεο.) Με 1ο άει· νοι·ιν.

Μοττο11τει1:ε-Βο11οτιο Μ. Ροτει·ε5ιιι·εε.
Πιι· ειε Ψοο1ιε νοοι 11. Με 17. .1ο111899.

Ζει1ι1 οοτ 81οτ5ο11111ε:
1
) ιιιιο1ιθεεο1ι1εο1ιτιιιι‹1 Α1τει·:

===15·-ι-εεε··:88ε.
Ιιιιθει.ιικοιι:ἐέ··Ξ-€5,,Έ·-ώ·Ξ·,ξεέξ,ττ;
____|ὲ__` ιπιπιπιπι-:ιπιπιπηιπεἐ©ΩΝιΩΟΜΦΟΦΞΟΦ 16,*εοεειιιιιοιιιειἔεε©ο~ωεεεεεεεε:88
ω) 824 πιε 2115107110οι 5 2ο 50 οι ε» εε εε ιε ιιι

2
)

ιιο.ο1ιάοο '1'οι1εειιι·εοτ:1ιειι:

"ΗΜ
οικει.ιι11ι.0

. ·

'1'νιι1ι.5511.20. Β`ε5ι·ιει·οοιιι·ι·οιιε 0
,

'1'γρ1ιιι ε

011110Θετ1ιοιιιοο,ι.μ1οι·18'οτιιι0. Ροο1ιοο1),Μ:ιεει·ιι 17,8ο1ιει.ι·1ει.ο1ι11,

Π1Ρ1115ει·1ε18. Οι·οιιρ 8
,

Κειιο1ι1ιοετεο 8
.

Οι·οιιρϋεε 11οιη.ςεο
ΘΜ211Πι1οιιε 12. 18ι·γε1ρεΙοε 2

,

Ηι·ιρρε 4
,

01ιο1ει·ο. ε.ε1ο.51οιι

ο
.

51111ιι·12. 1:1ρ1ι1οιιι1εο1ιε11εο1ος111ε0
,

Αοοτει· θε1εο1ιι·1ιοιι
Π1811ΒιιιιιεΟ

,

Ροι·ο1.11.1εορ1ι1ειιι1οιι1
,

Βοτ21ιι·ειο111ιε1τ.0
,

Αιικ1ιι·ει.π 0
,

Η1'άϊορ1ιο51ο 0
,

Ροει·ροι·ει111ε5ει·0
,

Ργειιο1ο ιιιιι18ερτ1οο.ειιι1ε11,
Τ11ωι·οο1οεεάοι· 11ιιιιςεο ΤΟ, Το5ει·οιι1οεοοοι1ει·ει·θι·,<;ει.ιιο11,
Π101ιο11ετοοειιιι111)ο11τ1ιιιοτι·ειιιειιε10, 11ο5οοεεο1ινν1ιο1ιεοιπ1

ξ11'0ιι1ι1ο1ιι15.ιιιοιιι61. 11οι·οειιιοεεειι111ε21,Κι·:ι.ο1ι1ιο1τοιιάει·
191'ι1εοοιιΒεοι·οοιιε270, Το11η;ε5οι·ειιε29.

Πο· 01ο 111οι:1ιενοιτι 18. Με οοιιι 21. .1ο111890.

Ζει1ι1 άει· 8τετ5είει11ε:

1
) ιιοο1ι θεεο1ι1εο1ιτιιιιι1 Α1τει·

=έδ-45-05-15-1-15-454Βέέέμ[ΜθδΠΖθΠ¦ΦΦ€'Ξ”-='='=”ἔῇῇωω€=__Δ-`ΗΣηωιπωι·ει-εηωπήΞέω:επωΐἶΐἶἶἶἶἶἶἶἶἔεἐΦ"”“"":Ξ'ΞΞ$ΞΕΕ'Βο
419 815 '784280_8412911 8 28 46 50 45 87 84 28 81

2
) ιιιιο1ιάοο 'Γοι1εεοι·εοο1ιοιι:- '1'γρ1ι.ειο.ιιτ1ι. 0, 'Ι'γι·ι1ι.Μιά. 81, 11ε5ι·1ει·οοοι·ι·ειιε 0. '1'γρ1ιοε

ο1ιιιεΒο851Πιιιιιιιιςάθι·Ροι·ιιι 0
,

Ροο1ιειι 2
,

11:ιεει·ιι15,8ο1ιοι·1οο1ι18,

1)1ρ1ιτ1ιει·1ο27, 0ι·οορ 1
,

Κειιο1ι1ιιιεοειι 2
,

0ι·οιηιϋεο Ιιοοε;ειι
οιιτ211ιιι1οιιις12,1Βι·γε1ρο1εε 5

,

811131101
,

01ιο1οι·ει.ιιε1ε.1:1οο0
,

Βιι1ιι· 18, Βρ111οιιι1εο1ιεΜειιιιιε·11:1ε 0
. Αοιιτει· θε1ειι1ιι·1ιειιιιιο,

__ .__. _ έ:°#34----_Ξ-ὲ.---~

Πε ει·ιν1εε ε1ο1ι.Μεε 81ο.



ΜΜΜ Ο, Βιιι·οτ.111εορ1όοπι1ω 1, Ηοτ21ω·ειι11ι1ιο1τΟ, Αιπ1ιτειμ 0
Ηγι1τορ1ιο1σιε0,ΡιιοτροτειΙΗοϋω·1, Ρμειιι1ο ιιπά Βορτ1οαο1111οθ,
'ΓιιΜι·οιιΙοεο άει· 1.ιιιι€οιι 63,Τι10ω·οιι1οεοΜιάοι·οι· Οτμ.υ.ιιο10,

#ΔΝΝΟΝΟΒΝ
.ΤΒΒΒΒ. ΑΒ'1' μνειά1οιι1ι1 Πει· Β110111ιει.11ά111τιενοπή Κ.-Ι.ξ.*Β.10ΚΒΒ ΠιΉΘ.. Ρεεετεϋυη;, Νενε1η-Ρτ. 11, 8οΕνιοΠι 811βΠ1Π-ΠΙ1118.118ΜΙ111.ΑπποιποοτμΟοωρτρ1τομ μοΒειιςιι!μου-.

Α11ιο1ιο11εκμπεαπό Πο11τ1ιιωττο111οιιεΤ. ΜΒοπεεο1ιννϋ.ο1ιοιιπά
Ακι·ορ1ιἰα ιιιί'ωιτιιη59. Με.τωι11ιιεεοπἰ1ἰε 20, Κτε.111α1ιο1τοπιάοε
νοτόμαιιιιρ;εοετω1ε222. Τοάτεοϋοι·οιιο 22.

.ί
- _Μ”*Μή 1 11 μ* μ ° ° Η ή 77” μ 1 ὲιἔἔἔἔὲΒἔξ;;,

η
ΡπινΑτ-Ηειι.ΑΝεΤΑιτ

' ηΒ€Ξ·16ΞΞΞΞε
ΙΜ Μ:ιεοτι-, 1)επι11- υτκ1 5το11κνοο11561Κτω1Μιο1τοι1 1

. :'ἔΞἔΞ-8- Φ "η

Ν

νοιι

μ 8ξ:°μεΞΒβί%ζ;φ·
Ρτοί. Μ. Βοεοπ1ιε1πτιιππ! Πτ. ΜΒ. Πωσ". 1 . __.3.°Ξ.Ξε _ε η μ

.

Βοτ11ιι 117.,ΚΟυ181ιι-Αυευετπε1τμεεε 20, μπι Τ111οι·Βεττεο. 1 .μ.121°+.·.Ξἔ«Έ '"Έ:Β
(δ - 1 Ε: ·°ο Ε ω Φ =Ο 1

.. 92117· _ - _ μ _ _ _ _ ___ η τ 1 ε=μ.==ο.2,:5

Ξ έ:.15ΐ".51;ΕΕ

`

ἔ=.:3 ἔοἶἶέΦΕ 2ἔ

› :Π Ξ ἔ Δ έ] Π

; ο #··..Σε ε ==..2

Ξ .9·:.3ω εἴ =··

. . ΞΞ:ἔ9 Φυε:ι.Ε.στΒιο1τΑΕ·τεομεει.ι.εοΗΑΡΦ

1

= :μὲ

ι ω €€έ'Β_==

. ἔ: Σο”ΞΔ.]Χ11Τ.ΑΞ. τ:: :Μ
Ρε.Βι·ιΙι τω Βιο1ι1:1ιοιΙαρρωΜο ππά 1.1ομμωιω·.

= ε @ο
Βετ16η, 1.ουκοπεπεεεο 1119228. 3 ἐξ; εἔ

ΑΙ1εεἱηἱἔ0 1·`:ι1›τἰ1:ειτιτοπιάει· οοπ1Μι11ττω1 Μο11τ11ώΙειρρειτατο

η

Ό €έ
Ρετοιιτ Βοτ1ιοε Κτοιω. 1 ___ ἐ ἔ ἑ

”=

ΙΛοΐοτιιο€ νοηΙΛο111Μ1άετιια1Ιοι·Αττ ΞΝΞ'σ
Ροι·πιωιουτο Πι1ετοτο.τιεετο11υμε,Κο.τει1ομομο.τ1ε.Ρωθμω 1ιιάοιι ιιιο1ετοπΟιι1τιιτε1μετωι.ι

ω·.5Ξ 8

Ε111ε€τοεε.υΜυειω·ειι1εαι1τΙιι Βει·Πιι 1111115 σουιΜι11ι·τοιιΙΛο1ιτ.1ιο1Ι-Αρρειτπωιιεω1ιι 3 Ξΐ.=,::
άεπ Βο11οι·τειιιιοπειπαμε ΒεειΙοΙιιΙἔιιι1Βπι· νθιεεμΠ.;. 1 Ξζξξ έ ζ;

192) 1043- Ρετειιτο ΠΠ· Βιιεε1εικ1 οι·τ11ο11τ. ¦ 'Ο τ μ: μμ_."Π_έ1__...._ . _ __.__μ --== ό
'~ (ο ἐΞ;::>έ

. Β'”ἔὅ:
1111011 & Πο. Μ... μ......., Βιιάννη;ε1ιαίοιι ε. /111ι. φ ..ε μ εε=μή ῇἑ·μ *μ* - =-;-ΝΩ--β ζ εφέ ν

Ιιιι Πουτεο1ιωιΑΙοκευάετ-Ηοωρ1ω1ΜΗ!
Ναο1πνεἰεοι·τ1ιε1ΙτΜα Ζω· ω» 11101181·
1'το1οΡ1108'Η'ιιιι‹1ΡΠοεοτἱιιιιοιι ΗΜ· ά1ο
ρτ1νιιτοΚι·αηΚωιρΠοεο (εςοἔωι Ζει1ιΙιιιιε
νοιι 50 Οορ.).

101010ΒΜ08111 (1111)

.Ι οάο1οι·ιιι-ΒΜο1εε-νει·Β1ιιάυτης,ειειιι61ε1ιι,ιι1«Μ Μ11ωι4, ιιιιιοι· σ1ωηνοτ1πιπάε
Με! μει·υσΜοε1

Β1111ςετιιπά 8 πιο! 18101ιΙ.8ΓΜε δοάοΓοτιιι.
Νειο1ιΡ1·1νειάοοοπτΠτ. Χτοπωγετ. ΗειΙΙο ει. 8.: πι· 2011-

Βοε1οε ννυποΜτουρυ1νετ.
Δάι·οεεοιι νου 1ίτε.π1μοπρΠοΒοτ1ππου:

Μετα: Ψ11.11κ1ει·,γτ. Οο.ιιιιιοειιισειρ. ο
ι Πω

·τεμοΒιιουοποΕγι. μ, 4
,

μια.11.ώμο πειω11άοιι] νεττ“ε1ιτειι νοιι

Δ
ΗΜ'.
Οοτό1.11οϋ,ι!Ηο1όε1ϋοι·,ς,

'
'

81208112το
Τ811Π111-Ε1Ή'018Β-Υ0ι·1›ἱιι‹1ιιιη;.

νει·ςΙο1ο11ε:

,,11οΙππ Με 1Ν1τΚυπωοεΤεππα11:1π ΜΙ ΠοτπιΚταπΚ1ιο11οπάουΚϋπσοτ“
νοιι Ν. Γ. ΗΠΝΙ101!ΙΝ, Ρτ1νειτάοοευτ:ιιι άοτ ΙΩΝ. Βιιει:. Μ1ΙΜ.τ-ΑΚαάοιιιΙο

Δ1ειω.ιπάτο. Κιιειιι·1πονν, Ηιικομμωπ:κΜ
γι. μ. 61, μια. 32.

?μια ΜΜΜ-ι ΚιιΒει·υ, (Η. εωιιιωτω.
Παω: τ!.ΓἱππἱωΙιοι1 Κ1το1ιεθ--8, Ω. 19.

Που θί118011.νν. Ο.,1'1.1.ἰιιἱο,Παω .Η 18,

(1)_ξοιε14υ_]ειΜω121ω 1897,Μ. η. ; 1111·ω·

818118ειιωΙι ά1ο νετοΙΤειιι11ο1ιυιι€οτιϋΕκπ Τιιοικι1Μι1 νοιι: 1

011610.Οι:Μ·πομπι, θερτ1οΒοκει.τ1,μ. Ν: Π,
Ρτοΐ. θ. Ήοι·οι·ι11.ΗοΞάε1Βοι·8,Ρι·1ι118ι·υ.ι·2τ.μ. 1111801,Βι·ϋιιυ. Κ. 11οΙμπρ1'ο1, κεειρ·τ.181.
θττωεϋιιτε, Κ1υάετε.τ2τ.Μ”, Αειο1ιοπ, 11οιιιμο1ιοΜοά1ο1:ι. 11·'οο11ουεο1ιτ1ϊκ

18%, ΝΕ Π, 26] 50; 1897,Μ: θ
).

ζ

Πει: Οω1ιειι·1ιιε Μ1ο1ιε1εοιι, Γεωριικ
ποπ Μμμμ μ. 80, κΒ. 17.1

Πω ΠειεεπΗ.ιεε, Μ”, 110μΜΠοοκ.μ. Μ,
κιι_ 16.

Μετ10 Πο111. Β Ο. 1
.

π. 44. με. δ
.

0188. Εστω Βο.‹:.πω., 14 Με., μ. 88
και. Σ

.

Ρι·ιιιι ΔΙΠΠ.Πθ801ΠΠ.18θ.Φοεπεκπ .Η 137,
π. 119.

Βερι·ο. Φεμοροπιι Πο.ιιοιιιι' Φγριιι·ι·1ιμ·ι·
οικω μ. μ. 45, κια.

Βο1ινσεΜετ 11.111οε'Ι'ει:1εεου, ΗοΒοκ111

Ι προοι1.μ. 1Βθ,Μ. 18.

1 8ο1ινοετοτ(ΜΒΜ. 8ο1ιω1άτ, Ποτορθ. στ.

1 Μα·τε·Βοποκωμ. μ. Η. κια. 20.

Απ.>.ιν·.Λκ·.κ.κ.Αων

8οιιτΙοτοϋάι·ΠοΚομια”1νιιιιεο1ιιιι 1)Εοι1εωιιάιιτι:11ἀἱο Ηοι·1·οι1:
Βοο1μει· δι Η ι· ιι ϋο, 88..Ροιετεϋιιτε, Μμιο1ιουνομι29 η. (Νεο Ή.. Μοε1ωιι.

,10:__

ρ!'θα!!ίίδ ΜΙΧ δθί6' ΠΠΠΠ'θίδ θΧΠ'Πα6' Ι1θ6' ΕΠΙ!Χ.

ΡΑ8Τ11.1..Εθ 1"Ο ι-ιν-ε·ι·Α·ι·
Βο:ι1οοπε 6.1σωτ.Μ.

ΟΟΜΡΠ1Μεθ νιοι-ιν-ε·ι·Ατ
ρου: ρι·ερω·ει· εο1-ωεωο 1°εωι ει1οα11ιω9ε2ειιεε.



42%

Η'. ΒΑΡΗΑΕΕ·ΨΒΙΝ
οι11ρι°ο111οι1 Με τοΜεο11οε, Ιιτ8ίτὶἔο11τ1οε ιιιιά ἀἱο

νοτι1ι.ι1ιω,ς Βοί6τάετηάοε 1111ττο1.
Με ΒινεοΙπ1το ΠΒοτ (Ιου

8ΑΙΝΤ·ΒΑΡΕΑΠ·ΣΠΙΝ
Με ΝαΙιτυιι€ε-, Ι(τ8:ίτϋΒυυεε- πιω ΙΙεὶΙπιἱττεΙ 4

Με Βοετοτε άΘ-Β81°1°Θ, .
Μπι :ιοί κκΗ-18ΗμΠ νετε:ιπότ.

'

ΨοτΜἔΙἱοΙι νυιι (έοεο!ιτπ:ιοΚ.

Α ιιίΒενναΙιι·ιιη;; παώ Ρ ειε τ.ο ιι τ'ε ἄ
ΜοΠιοάο.

Ζιι ΙπιΒοιιΜ εΠειιΒοποτοτιΨεἱιιΒαπἀἱ8.'
Δρο€ΒεΒετ-ΗαεεεἱιιουΜιάΑρον.ΜΙιοπ.
('οπηπτειιΜ«ΠινΙιι 0ο8πἱιψΙΜιμΙιειΝ
λ ΉιΙωιω (ΙΙτόπιο) Ι·'ι·ιιιιςε·.

Ε. Ν! Ε Η Β Κ* Ρτέρειι·ειΙε
:ΗΜ @τοϋ ὸἱε ΟτοεεάτοδιιοιπΙπάιιεετΗωεεΜΜεΠ] ΟτἰἔἱΙ1ε1Ιρε1€Ϊιιι118

ευ ΒεΖἱοΒετ1 Ματ ὸἰτεετ εποε άει· ΡαΒτἰΙ‹.

Ρ8ΌΓ]Κ-ΚΟΙ1ΐ3Ο1° Π1 ΜΟΒΚ8112 5οῆιιιψει, Ηειιιε Πειετοτ- Ξ

ἔιιῇεΡί .Νε η. Ϊ

Εεεετ 111 Κ180Μ11ενν, ΜΙ Μπι Υει·ττοτοτ, Ηοι·τιι Μισο ;
ΠτΙ1πι11Μ, Μ: ἀἱε Οουνε:τηει11επτε ΒεεεετιιΒΙο11, ΟΙιετ- .

8011, ΤιιιιτΙοιι, 1οΒιιτοι·ΠιοεΙυνν, 11οιι€οϋ1οτ. .
Φ

νοτΕ1°οτοτ ΠΠ ΚΙΘνν, Ροάο11ωι, ΤεοΙιοτιιὶἔονν:
Α. 'Ετορτο, ΚΙονν.

ΗΘΗ

νΘτττοΒΘΡ Γ01· ννετ801°1811:Ποττ ΜΙοΙιειΙ ΜΒΜ, ΣΥω·εοΙιειιι.
ς1ω7›12-1.

||ετ|αθ νοπ |·-Ε|Π)||ΥΙΝΠ Ε|Υ|(Ε Π: δΐυΗ9απί.
ΒοεΙιεπ ω·εοΙιἰοιιε>ιι:

ΗεπιΙΒιιοΙι σ... ρτειΜἱεοΙτοπ Μοῶοἱιι.
Πιιι.ω· ΒειΙιιοιἱοπι νοιι

Πι·. Ή, Εἱπἰ0ἱιι. Μ...
Θο!ι. Μεά.-ΗΜΙι, ο. Ρι·ωΙ'.Πι ΗϋτιἰιιΒειι

ΙιοΜ.1188088Ό8Πνοιι

Ψ. ΒΒΒΕ0Πι.
---- ΞΡϋα:Μ Ξέα:σ.6.ε. -

Ι. ΒΒΙ1ά:

Με Κτετικ11ο1τοιι αει· ΑτΙ1πιιιυεε- ιι. ΚτεΠεΙειυΓεοτεει11ε.
Βεειι·Ι›εὶτ.εινοιι

θεΙι. ΜοἀἰοἰτιιιΙτειιΙιΡτοΐ. Πι·. ΕΜΗ; κι ΒοτΠιι, Ρτοΐ. Πι·. Ι.οιιΜιι·π Μ Ηειπ:Βιπ8·,

Μ: .!
.

Μ·Ιιτν:ιΙΙιο_

Ρτοϊ. Με τ. ΙἀοΒοτιιιοἱεὶοτ Πι '1'ἰὶΜπεωι, ει. ο. ΗΜ'. Πι·. Β.οιιιιοση; Πι Ι.εψ2ΕΒ, ε.. ο. .

ΡτοΓ. Πι·. Μι·Ι1Μιιε Πι θτο1τ'ενι·ειΙά,ΗΜ'. Πι·. ΒιινοττἱοΙιΙ 111Μ8.€άυΒιιτε;.

ΙΙει·ειιιεςοϋ. ι!
.

Πειι18οΙι.ιιι‹·‹Ι.ΣΥοι·Ιιιιεο!ιι·. ·
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Φ

ΠΙΠΞΠ|£!?||δΞΠ- .ΞΒΕ|. 8Β!“ΐϊ
@ι"Ποιι ω:ιοιι"γ Που! το.

.Μισο "αιιι 4. Πα! Μ. ιιππ $. ΟστοΕκπΑ ')Μιο.Μι1ΜωΜΜπιαπΙππωσ·ΜΗ:Μ!" ΔιασώσΚωιαπόΛροιιιωιεπνυ"ι·ιιιι-Η.π41υπησηΜιωω.
Αιιε!κιΜ:ΓιοαπόΡωι απονουσουΜιιιετΑΙννη"1
ΥστνιωΙιιικη.ΡΑΝ., Ε” 8ωπι-Οσοι·μω-
Πι·. Ο. ννοεο1θ°ε

Αωωιι ί. Μο.μ;ειι ιι. Μιι·ιιικιπιπΙαι Πι
Με! Κ0ΕΝ!θ880ΒΝ ΙΜ Μπα ΜικΜει!οπ)

κ ;ςεΙΉιιωτνοπι Ι. ΑμτΗΜε ΜΜε ΠοσοιιιΙ›ετ;
ερεοἰωΙΙ ειιιρϊ‹›ΙιΙωι νοιι
Ηοτι·ιι ΗεΙΙ.·Η.π!Π ΡΠ0€8Ι

ρΙιγεἰΚιιΙἱεωι-‹Ιἱἐια·ιΙει:Ιιυε ΙΜ1νει·ίκ!ιι·οιι;
ΒΙ.ιειΕυι·ειι. Ν:1Ιιω·εε ΜΜΜ Ρι·οεροοιο.
σε) 12-- Τ

.

θτεωιὶεοΙιοι4 -ὶῖἰεοπ-›

-

Μειιιεωι-Δ1Βτι1ιιἱπειτ Ποι·το1

μι.ιεκπουι:Ν).

Ξ Εὶη εἰεευτεἰοΒεε ιπειηἔειπΗειΙτἱ€εε
ΒΙυτρπΙρειτειτ, ννεΙε:Ι1οε (Με Εἰεετι Πι

οτἔειηὶεοΙιετ Ροτπι 8οΒιιτιόετι ειι1ΜΙτ.

ΠατετοΙΙιωε οιπ8τοε ἱ
τ
ι

όετ ΑροτΗε!‹ε
νοπ Μειἔ. ΠοττΘΙ Πι ΜΜΜ.
ΥοτΙιειυϊ Μι ΜΜΜ Αρο£ΒεΙιε11.

ΜΗ 114 Μι 'Μια. €εάτυοΜου ΑΙΜΙάιιιι€ειι. Ρι·εΙε ;-ςο1ι.Μ. 24.-, Μη. ω.. Μ. 27.- 2 (23) 25- Μ.

Φ Μεεετ .Μ Πεμ ο1ιι Ρτοερεοτ «ΜΒΜ Τειποοο!, οΜτ "εποε ΠειτιτιεϋεΙτἱπ9επε νου θοΗπει·» ΙΜ.Ή
1[οιή4.Μ”. (δώ. 81 Ιι‹=.σιἑῖεθθτ.

7 7*
Η.=;ευερεώιΣΠι·. Β ιιιδοΙΤΣΥ κῖιἐξΙξ. ΒδοΙιδι·βοΕο;δύ. Ά

.

ΥΥἰοιιοοΒοΚειιΙιΔΗιίοπΙ1.Ρι·.)4'ΗΒ.



ιιπ π. ιπιπιιππιππι

1111111111ΒΒΕ1 111ΠΒΕ1118111Β111
ππι.οι· πω· Βοπποποπ νοπ

Μ·. 1ιιπειιιιιοο Κι·ιιιιιι1ιοι1ο.
111.188.

Νοπο 11ο1ΒοΜ. .1ππι·Β.

πω. Μ·. Και! Ποπιιι.
.1πι·1οιιν(Ποι·ρπ$1.

Μ. Μπι ΜοΜοπ.
Μ. Ροι.οι·ιιππι·ε.

ΜΒ «Μ. Ροιοι·οππι·ποι·Ποπιοιπ1ποπον7οοποποοπτΠι.»οι·ιιππο1πηοποπ1- Δπιιππωθωε.Δωη"ι80 “πρ” “Η Σ;" “μ” °°
8ο ππππ οπ π.- Βοι·Α'πππποι:ποπ1.πιπ81πΜ. Μ Επ.8818.πι1Β 11Μ.ϊπι·ππε Μι.ιοι πιππ πποεο1ι1ιοοο11οπΜι πιο Βιιοπ1ιπππ1ππενοπ Ε. Σ. 8101261·πιω", 4 ΚΜ. Μι· πιο πιι1πο.1ιιπι·1πι:1.Ροοτιιιοτο11ππειἱπ ποπ ιππ.ο:·οπ81.Ρο1ιοι·οππι·8,Νοννο1η-Ρι·οοροοι:Ν Μ' επ ιὶοΜοπ. -1°, πι" "ΗΜ
118119092180πι.» 11Επι·Ι1οπ,1011ιιι·1ιππ1Μπ1ιτ11οπ.Βοι Σππωή.1οπ.μο1.ποιν1οιι.11οππΓπιο Κοπποι.1οπποιπ811οποπΜἰΜιποιΙππΒοπΜι.τοιιπππ ιιπ
ωωπι 3πιπΙΒοεμ11ιοποΖο11ο1πΡοι:111ο818Κορ.οπο: 35 ΡΙ'οππ.-Ποπ ποπ 8οοοπ1Ηιο 111πιο ππο π 8.οπω1ιοιιι·1)ι·.Β·πι!,ο11“Ψη.προπ1π8ι:.Ρο
Απιοι·οπ νιιοι·ποπ958ορπι·πωπιπςο1πι·οι·θτἱεἰππ1πτιἰπο1ιπποιιπππ1.-τοι·οπιιι·8,Ροι.οι·οππι·8οι·ΜΒΑ. Ροιοι·-Ροπ1ποορ1τιι1ιιι ι·1οπ1ιοπ8ρι·οοπ
ΒΙοι·πι.ο νι·οι·ποπποππ ποιπ Βιιτπονοιι18 ΚΜ. Μο Βοεοπ ποποιἱτι. ιιι.ππποπ11οπω;, 11Μννοοππππ Ε'ι·οιτιπενοπ 11-3 ΠΜ.

Μ 7. (ιπ)Απππω
ή
1899

1ιιπιπ1ιι: 1)ι·.πω.. .1οι·πιι.ιι: 1'οι·ειιοποιππ. ΤπἱοΙππι 11πιι1πππιπο1 ο1π1ποπ Ηοιπιπιι·οπππο1ιοιι.- Βοι'οι·ιι.ιο: Ει·ποτ Βο
ν1π: Οιπ πα1ιτοι·1οι·οΐπι·οποιποι 1 πο ειι·1ιιιοπειτι·ιιΙ‹ιοι·ιιπ.°-- (ΜτΙ Ιππππποι·ε: Κ11ιι1επτπιπιιιιέπειι·π. ι·οετοι· πι' οιπ ρι·ο1ιοι·ποπ1ι.
1ιπ.ι·1ιιγοιοιπ1ιοιιιιιοπιιιοπιιιι.- Αππιπε απο ποπ Ρι·οιο1ιο11οπ ποε ποπιοο1ιοπ 1ιι·πι1.νοι·ο1πε επ 8ι. Ροιοι·οππι·ς. -
Ρι·οιο1ιο11ο ποπ νοι·οιπο 8ι. Ροιοι·οππι·Β·οι· .πωπω - νοι·ιπ1οο1ιποι: -Μοι·ιιι11ιπτο-Βπ11οι1π 8ιι.Ροτ.οι·οππι·πο.

θ!. Ροιοι·εππι·8.

Απποἰεοπ.

Υοι·οποπο ιιιπ Τπ1ιι1πιιι 11ιιπιππιιι πο1 οἱιιἱποιι πειπ

1ιι·ιιιιππο11οιι_

νοιι

Μ. Λ ι·ι1ι..1οι·πει.π.
(Απε ποιπ οι·οιοιι Βιιιπ11ιοπρ1ιο.12π Μοει1αιιι.)

Βοι ποτ 11'π11οποποι· Μιιωι_ ινοΙοπο π11]π1ιι·1ιοΙι επί
ποπ ΜΜΜ Βοπτοοπτ πιοτποπ. 8οι·πιπ μι· ιππιιι:ποε, ιιο:·.π
οπο πε πο1ιπ.ππι Βοπιοι·ποπ Μ, πιὶοποι· πι νοι·Βοοεοππο11.
8ο εοποἰπι οε ποιπ 'Ι'πὶοΙ οι·εει.πΒοπ επ ποιπ, ινοΙι:1ιοε νοι·
απο ποππ .Το.πι·οπ νοιπ Οποιιιἱποι· Βιπ11 .Το.οοποοιι
εοίππποπ ννπι·πο. 18ο Μ ΒΙοιοπ ποιπ Ιοπιπγο1 οπι θο
πιοπεο ποεοπινοίο1ιοι· Κοπ1οπινποεοι·ειοπο, πιοΙοποε ππι·οπ

Βοπιιππ1ππε ιππ 8οπινοίο1οππτο ινποεοι·ΙϋεΙ1οπ Βοιπο.οπι
(επ11οπ1ι·ι) 181.). 1)8.8 ΤΙΜ! οπι1επι·ι ιιπ Ηο.πποΙ Με.
Τπ1ο1πιπ εὶοοπιιι, οπι πππ1:ο1πι·ππποε ΡπΙνοι·, πππ
Με Τπἰο1πιιι 11ππ1ππιπ, ο1πο 40 ρι·οο. ννϋ.εοοι·Ξεο1.6
ειππ8 νοπ οοπινιιι·ιοι· 11"πι·πο, πιο ογι·πριιι·τιπο Οοποιοτοπο
Μπι, ποπιι·π1 ι·οο81ι·ι πππ ππι· ππποποπτοπποπ θιοι·ποπ
ππ1ιι·ο1ετ. νοπ Ιοι.ποιοιπ Ρι·προτοι 1ιοετοπ 100 (πωπω
86 Χοπ. Βο.1π ποοπποιπ ππε πιω πο1ιο.ππι Βονιοι·ποπ
πω, νπι·πο εεινοπ νοι·οοπιοποποπ Απιοτοπ, πιο Βοορο2),
Βπ221"), πιππων), 8οπιν1ιππιοι·δ). Ηο11οι·'·)
πππ Απποι·οπ Βορι·πίτ πππ Μι· οἰπ1Βο Ηπιππι·ππ1ιπο1τοπ

ποποἰοτοι·ι οιπρ1οπ1οπ. Με οο1οπο ινπι·οπ επ ποπποπ:
7οι·πι·οππππΒοπ, ποπο Βοποιπο, ΕΣηι;ποιπο, Ηοι·ροο οποιοι,
Βοι·ιππι1ιιε ποτροι1ίοι·ιπιο, Ει·γειροΙ οιπ. Βο1 Ιοιπιοι·οι·
Κι·οπ1ιποιι ινπι·πο πο.μια ποεοπποιε 8οι·π1ιιπι νοπ Βππ

1)Βππι1: Ζω· Κοππιπἱεπ ποπ '1'π1οΙε.
ρι·ποι..Ποι·πιπ.τοΙοε1ο.1889.Βπ. 17111,Ντ. 7.
Η 111ιιπο11.Με πω· ι1οι·ιιιπιο1.ΚΙ1π11ι πω· θππι·1ι.οπι Βοτπιι.
1888.Ηπα 8 π. 7.
1)1. ο.
9 Βἱπποι·: '1'1ιοτπροπι.νοι·οποπο πιἱι. 'ΗΜ.
ιποπ. ννοο1ιοποο1ιι·.1890,Νικ 20 π. 21.

1
1
)
8 ο π ιιπ 1 ιιι πι ο τ: Π” '1.'1ι1ο11π πω·

11ΐ1οιιοι·ιποπ. Ψοοποποι:πι·. 1890. Ντ. 90.

Ν
°1 Πο11οι·: Ποποι· Τπἰο1. Ποπτεοπο 1ποπ1ο1ππ12ο1τππε1895.

τ. 57.

Μοποποοο1ιι·.1111·

Βοπιποπο

ππι·ιππτο1.Ρι·ππι1π.

ποιν'). Απο ποποοι.οι· Ζοιι ετοιπιποπ ίοι·ποι· ποππ Βοσπ
οιο1ιιππποπ πω” πιο εππετ1Βο 1171ιπππε ποε. 'Επιο1ο νοπ
'Γεο1ιοι·ιηποποινεπ1"). Οοι·1οροππ*ή πππ ΝΗΜ
11ιι ω). Ι.οιπι.οι·οι· Απιοι· οιιιρποπ11 οι: πο1 Αποοοεοοπ πππ
ποππ ποππ πο1 ι·οι·εο1ιἱοποποπ πιποτοιι Κτππ1ιπο1τοιι, Μο
Βποπιπο.ι.1επιπο οιπ., "πω... ππε μπω. πἱοπτ 1πιοι·οοο1ι·οπ.
Κπι·2 ππε 'Γπιο1 πω; νοι·οο1ιιοποπο ιν1τ1ι11οποΑιιπππΒοι·
8οίππποπ, ω” Βι·ο11οπ ιππ· 2π ποπ ιποι·προπτ1επποπ
Ηο.πππποποιπ Μ· Ηππιπι·ππππο1τοπ, 80 ππποπ νοιι· ποι·ι
οἱποπ πιιιπ ππποι·οιι 8τοππρπποι νοι·ιι·οτοιι. Με” .Το
εορπ") οι·ινει.ππι οπ μι· πιοπι, Κο.Πι ο.") ποε.8Ιο1οποπ
ππ:πι, Ι.οποι·ιπιιππ"') 81οπτ πω· απ, πο.εε π1ο 1ππιοπ
ι.ἱοποπ Μ· ππε 'Γπ1ο1 π1οοο1ποπ ε1ππ πιο ποἱπι Ιππιπγο1;
1.ο1οτ11ιονν Μ) πω: «πο.οπ ιποὶποι· Εκπιπι·ππΒ πι1τ1ιτοπ
νἱοΙ εοΙιπποποτ· Με ποε ΙοπιπποΙ, ποεπιι1π πι. οο ειπεπ πι
ποπ1οπ1ποπ 19π1Ιοποι·πιπιι·ο, πο πι. πο1 οιπρπππποποι·
Παω; ο1πο εοπινπο1ιι·οππο1τοππο ν71τ1ιππε οι·ι·οἰοποπ ιν111»,
πππ Κο.ροο1") οππποπ απ." πω· ιιπ, πειεο οο ιιι 2 Με

6 ρι·οο. Ι.ϋεπππ πι 117οοεοι·,8πΙποπ, 0ο! νοι·νιοπποι πππ
πππ πποπ ιποπτοι·οπ Αιιίιι·ο.8ππποπ ο1πο πιο.ππο νοτ

τι·οο1εππππ πππ 8επι·πιπρπιππ πω· 0ποι·πιπι, πο1 Γοτιπο
πωπω Αρρ11ι:οποπ ΒΜπιιππ πππ Επιπππππιι€ ποι· πω.
πωιιικι Ιιι 11'ο1Βοεπ νοι·οοπ1οποποτι.18οι· Βοπτιπο11ππε
ποε '1"1ιιοΙοιπι.οι·οοο1τιο οε ιπιοπ. ιππ. ποιποο1ποπ οὶπἰΒο
Υοι·οποπο ππππειο11οπ πππ ποππ πἱοοο1ποπ ο.ποπ επ ΖππΙ

1
) ΡΥππο πω: Η1.ππκ111πω. Με .π·πποπ1πποππ.

11608. 1893..Η 44.

ε) ορππιιοοοιι111: .111”.ππιι1πιι @ποπ Ποια πππ .ιιπποπ1π
οπιοι·οιπ.. Βρο.π·ι.1898. .Μι49.

8
) Ο
ι
π
.
ι· 1 ο ρ ο ο
ι
ιι τ Οοππι·1ππποπ π Ι'ότιιποππ πω. Ριι1·1ε1899.

"η Πιικγιιπππ.: '1'πιοΙπιπ 1ίππ1ππιπ ρπ1·ιιιπ. Βι·ο πρπ.ιι·ι·ιι·
ποοκοο πρπιιπποπ1ο. Βοπωιππποε πιο. Βο·ι·κπιιιι 1899.Μ· 7

.

Π
) Με:: .Ι ο ποππ: 11οΙιι·πιιοππει· Ηππι.- πππ θοποπ1οοπιιι

1ιι·πππ1ιο1τοπ.ΤΙΜ! 1: Ηο.πι1ιι·πππ1ιο1ιοπ.Ι.ο1ρ21ε1898.8. 66.

") Κει.ίππ: Τποι·ο.π1οπω· Ηππι- πππ θοεοπ1οπ1ιτεπι·πιιπ
πο1ι.οπ. Μπιιι:ποπ 1898. .
Π) 1

.
ο π ο ι· πι ει
.
π ιι : '1'ποι·προπιιοοποπνπ.ποιποοπιππω· 1·1ιιπι.

πππ θοοοπ1οοπτεπι·ειπππο1ιοπ.Βοι·11π1898. 8
.

77.
") Β ο1ει 1 π ο πι: '1'1ιοι·πρ1οπω· Ηπιιτπι·ιι.ππ1ιο1τοπ.πωπω
1897.8. 98.

ω
)

Κειρ ο Μ: Ρπι1ιοΙοπιο πππ '1'ποι·πρ1οπω· Πο.ιιιπι·πιιπποΙ
τοπ. Βοι·1Εππππ 17ιοπ 1899. 8. 110.

ΜΒΜ π.
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τιιιτ εετιπιΒ ειπιπ!, πιιιτιτε ι!ιπ·ε νετϋιϊεπιι!ιο!ιιιπιε πιοε!ι τιιτ
ιππειτετεπι1(!ετιιπιε π!ετ !ιτπιΒε, ινιενιε! π!ιεεεε Μιτι.ε! !ειεπεπι
!πεπιπι,!ιειιτεΒεπι ιππιπιπιπιπ!πιτπ:!ιετ!ιιιι!π εειπι. Ιο!ι !ιεπιιιτ2ε
πιιιεεεΙι!ιεεε!ιο!ι άεε Τ!ιιο!ιιππι Ιιπιιιιπιπιππιριιπ·πιπιι, νει! εε
ειεε !ιεπιπιεππιππιιι πιεππιΡιπιεε! εει πιιε Ηειιι επ:!ιππιιετεπι
!εεετ πιπιπιε!ε!ιε1πι ιτοπ:!ππιει.

1) θ. Θ. 48 πι. πι., Βεπιπι!ετ,πω. επι θ. Με! νι·ερι·επιΕ!π:Ζεπιιε.
ε.ειιι;πιππι1·πι!ιτιιππιΜε τεε!ιτεπι Ππιι:ετεπ:!ιεπ1!τε!ειπι Με 1:!πιεριπε.!
ειιι. Με Βε!ιεπιπι!πιιιςπιιτ.νετεπ:!ιιεπιεπιεπι$ε!!ιειι ει·ννιεεειπ:1ιΜε
ετιο!,α!οε,ννο!ιετκι επι 20.Με.ιπιιειιπιιεπ·εΗιι!ιτεπ!ετετε.τ!π_ιιιο!πεπι
άεπι ιιιιπι ιιι!.πεεεπιπιεπιΡετιιε ππιιτΤιιιο!πιππι!ιπι.ριιι·πιππι!ιεεττειπ:!ιεπι
!ιεεε. ντε!ιι·ειππιπιω ο`πιει·ε"κι Β!ειι.νπιεεετπιπιιετ!ι1εεεπι!ιε!ιε.πιπιε!τ
ινιιι·πιε.8οΕπιτπ.τι·πιιΙ.ιπιπιετπιπιπτπιει!.1ιιο!πτειιεεπιοι·τπω, ννοάεε
'Ι'ιιιο! ειπιἔεινεπιπιιινοτπιεπιπει· ιιπιπ!πιπιε!ιπιτειννειι.ετεπιιι!ιει·ειπιεπι
Τε;; νοτπςεπιοιπιπιιεπιεπιΕιπιριπιεε1πιπιεεπιπιετ Πειιι ρτεεεπιιιτω
ειε!πεπι 27'.Με.ι πιιε 1ιειπ·ειι`επιπ!εΡει·πιε τ.π·οε!τεπι,Μεεε πιπιπι
_ιιιο!πτειιιιε!ππιιο!ιι, ινε!ιι·επιπιπιιε επιπιει·εππιιτΒ!ειινε.εεει· !ιε
!ιπιιιπ!ε!τε8πε!!ε πιπιπ:!ι_ιιππ:!πιειιπιπιπι1ιεετε.Ριι.ιιεπιτ ετ!ιει πιε!ιει·
επε!!ιει.πιιε Τ!ιιο!!ιε!ιεπιπ!!πιιιΒεπιπ:!πι'ιιτ πιιεεεπιΤ!ιει! άεε Ππι1ει·
εο!ιειι!πε!επιπιπι1ιει Ι'οτπιχεεεππετ'Γ!ιιο!!πιε!ιε.πιπ!1πιπιεπιετ ε,·πιπιεειι
!πτπιπι!πειιΡετιιε !πε.ππιεε επινϋ!!ιΒετ θεπιεειππιπι·.Αιπι 19. .1ιιπιι
νετ!ιεεε πωπω άεπι Ηοεριππι!ινιεπιετ!ιετΒεετε!!ι:.
2) Α. Ι.

,

19 πι. πι., Με!ετ, ειιι€επιπιππιππιεπιπι.πιι 4
.

πιω ινεπτειι
ειπεε πιειιτειιπιεεεεπιπιεπιΕπ:2ειιιεπιει·Ζε!ιεπι άεε τεε!ιτειιΡπιεεεε.
Βεριιιεε!ιιπιεπεπιπιιτ Τ!ιιο! !ιπι1ιεπι"πιιτ άεπι .Τπιπ:!πτειεαυτ' πιπιπι
ινιιτπιεπιεε!ιτ επι€επιε!ιιπιεππιριπιπιπ!επι,τ'ιιιιττεπιπι`πιετεπι !πειπιετ
Ιιει!ιιιι€ άεε Ρτοπ:εεεεε.επιΜεε ειπ ε.πιπ!ει·ειιΜιττε1τιΒ·εει·ιΕεπι
ινετπ!επιπιιπιπιετε.

3
) Α. Ε., 85 πι.πι., Βεπιπι!ετ,ε.ιπ!'ι;ςεπιοπιιππιειιεπι 19. τω ιτεἔεπι

!ι!ε2ειιιε.ει.ειιτ.πιπτιιππιινετεε.!ετιι!ιτιιππιει. πιιπιπ!ιπιπιπιε.ΠπιτετΤιιιο!·
1ιεριπιεε!ιιπιπεεπιΜ” ιπι !πιιτιπετΖει: Ηει!ιππι;ε·ει", πιοπιεεεΡε
ιιεπιπ επι 18. .ΤιιπιιπτειιεεειιπιπιεΗοεριπ.ιι!νεπ·!πιεεεπι1ποπιιιτε

4
) Η. Η., 60 ε..πι., Ρτινιιι.ιετ. ειιίΒεπιοππιιιιεπι:ιπι 8..Τιππιιννε,πι·επι

ειπεε ιππιινετεε!!επιπω" Βε2εππιε. 'Ι"!ιιο! εε!ιπι!ι`π.Ετ!ειπ:!ιτ.ε
τους, ε.!ιετ1πειπιεΗει!ιιιιιι;.

5)Α. Κ., Μ ει. πι., Μεεε, πιιπίπςεπιοπιιπιπεπιπππι28. Με.ι ινεπτειι
ειπεε πιπ:ιιτεπιπ1πιινετεε!!επιΕ!π:2επιιε.Ρεπιεπιπιπι »Με επι1ε.πιεπε
πιιτ νει·εε!πιεπ!επιεπιΒιι!!)επιει·ιο!,ι;!πιε!ιε!ιπιπιπ!ε!τιιπιπι!ποπιπιπ:ενει·
.ιιιε!πεπιεει· πιιπ:!ιτ.πιιε!ιτεο!ι!ειεπι. Αεί 'Γ!ιιο!Βεριπιεε!πιπιΒΜεεε
επιί'πιτπ.ειπιε ετ1τε.8!ιπ:!ιεΝπιπ:!ιτιππιπι!)επιεπιτειιπιεεΑιι!ι!ιι.εεεπιπιεε
Βο2εππιε. 1νεε,·επιΑπιεπ;ε!ιεπιπιεε Τ!ιιο!νοττει!ιε ππιππεειεπιιε Βε
!ιε.πιπι1ιιιιπ.τπιιτ πιιιπιετεπιΜιττε!πιεπι !!πιπ!επτει”πι!ιτινππετπιεπι.

θ
) Α. δ., 80 ει.πι., Βιιιπετιπι.ειιι”;;επιοπιιπιιεπιεπι 24. πιω ινε,ε,·επι

Επ:2ειπιπιπιιε.πιιπιπιπιε!ιειπ!ετ Βπ·ἰιεπε. Ππιτετ Οοππιρι·εεεεπινοιι
Τ!ιιο!ππππι!ιπι. πιπιπιθπ!γοετιιιΗ νετ!ιει!π. πιει· Ρτοπ:εεειπι 14 Τει
εεπι, !πε!ιτι.ειναι· !πι!πι ινιεπ1επ·,επ:!ιι.νιπιπιει.Μιει· πιι11ετετπιεπιτει·
Βε!ιε.πιπ!!ιππι;πι!!ππιε.!ι!ιπ:!ιμια. Αππι ό

. Με ντιπ! Ρπιτιεπιτιπιεε
ειιπιπιεπιπ.!πιεεεπι.

7
) Με. Ρ., 26 πι.πι., Οοιιπ!ιτοτ,πιιιιιτεπιοιπιπιιεπιεπι Ε
). Με ινε

ε;επιΒπ:Ζεππιπιιπιιρετιπ.ς·ιπιοεπιππιάετ Ππιτ.ετεε!ιεππ!πε!.Ππιτει· ΤΜ)!
επι θειιεεπιπιΒ·ειπι, εε ότι" Ρπιπιεπιτ:πππι24. πιω πιε.ε!ι Ηπιιιεε
επιτιιο!π!πε!ιτεπι!πεπιπι.

8
) Μ. Γ., 15 πι. πι., Πιεπιε!:ιιιιιπιπ:!ιειι,ειιιι,πτεπιοππιτπιεπιεπι 13.Μπιιι

ιιππεπτεπιΒε2εππιε.ρι·πιι·ιε·ιπιοεπιππιπιει·Ππιτει·εε!ιεπιιπε!.πιεε Βιιπ:!πεπιε
ιιπιπιάεε Αιιπιοπιιεπιε,'Ι'ιιιο! επ:!ιειιΈπιπιιπιπιπτεΒεεεετπιπιέ·,πιπιτπιππΐ
πιιτ Μιει· πιεπιε νετεπ:!ι!ιππιππιετπιπιΒ·ειπι, εο ειπεε επι επιπιετειι
!ιιιιτε!πιε·εεπ·ιιι'επιι.νετπιεπιπιιιιεε. Ρειτιεπιιιιι ετε!ιπ:πιοπ:!ιιπι Βε
!ιπιπιπι!ιιπιἔ.

θ
) Ν. Τ.. 46 πι. πι., ν!!ιιεπ:!πει·ιιι,!ειπιεπ. :ιπι Εεεεππιπι ε!ιτ. πιεε

ι·εο!ιτεπιε.ιιεεει·επιΟ!ιι·επι. Τ!ιιο! ετιο!,<;!οε.
10) θ. Θ., Η πι. πι.,Νει!ιιετιιι, ειιι€,·επιο.ιιιπιεπιινεε·επιΙππιρετιπτο
εοπιι:ιι;τιπ)επιπιι.'Γ!ιιο! ινιτ!ππιπι€ε!πιε.
Π) Ο. ιν., 21 πι. πι., Γιι!ιπ·ι!ππιτ!)ειτει·,εππιΒ·επιοππιππιεπιιι·εἔεπι
Αει1ε νπι!,πτε.τιε.Τ!ιιο! ι·εειι!τε.τΙοε; π!ειεεε!!)επιιι· πΙετ Ρε!! Βοι
12) Ε!. 8., 20 πι..πι., Βτιει'πι·ε,εει·. Μεςπιοεε Αεπιε ππιεπιτι,ιιπιπι
πιει
Π!) Ι. Η., 27 πι. πι., Ρο!ι2ιετ. 1)ιε.ειιοεε Απ:ιιε Γτοιππ.ιε.
14) Ε. Ο.. 40 πι. πι., Βε!ιι·ει·ιπι, ε.ιιι'ε·ειιοι·πιππιεπιινε,ε·επιΡειιιρ!ιι
με νπι!εειι·ιε.εππιριπιπιπιπιιι.ε'1!!ιιο!:Μπιτ !·πιι!ι!επιπ!ιππιπιε.πι€επιε!ιππι,
Μιει· πΙιε Β!πιεεπιει·ιηιι:ιοπινιππιτπ!εεκει νετιιιιπιπιει·ι.

Ττοι2 π!ιεεετ Μιεεετιο!Βε εει Ρεππιρ!ιιΒιιε, !ππιρειι€ο ασπι
τεθιοεπιππι,Εετεππιει π!ιτοπιιπ:ιιπιιιιιιπι Απιπιε, Με ειεε Μπιτ
πω! Θτιιπιπι πιει· Απι€ε!ιεπι πιετ Αιιι.οτεπι επ:!ιοπι ιππι νοτειιιε
νετπιιιιι!ιετι !ιεεε, !)εννειεεπι πιιεεε !πιππ·2επιΚτεπι!τεπ1Βεεε!ιιπ:!ι
ω” π!επιπιοο!ιΠ1πιΓ!ιεπιεπιτεπιπιεΒεεεετιιιι€επι, ι·εερ. θπεπιε
ειιπι€επι πιπιτει·ειειιεπι Ριι!!επι νοιι επειιιεπιιΕπ:2εππι ιιπιπι π!ειε
ει. τιιιπ:!ιεπ:!ιοπιεεΙιι· ετιτειι!ιειι, ννο ππιιιιιεει π!ετ Βε!ιεπιπι

!πιπιε πιιεεεε !.ειπιεπιε θα ππιιι άεπι Μεπιιοεππιεπιτεπιινεπ:!ι
εε!πι ππιπιεε,π!ε εε !ιιιιιίιε !πειπι ειπι2ιεεε ιιεπιι πιιιε!νο!!επι
Ζπιειεπιπ!ε σετ !!πιιιεπι1επιΛ!)!ιι!ιε εε!ιο.!!επι ννι!!. Πεε Τ!ιιο
ιιιππι !ιπιιιιπιιιππιινιιτπ!ε ιι!ιετε!!, ινο εε επιεεινε.πιπ!!;ντπιτπ!ε,
πι!επιπιιιο!ππιει!. ννο εε !πειπιεΒεεεετπιππε εε!ιε.ιΤτε, νοιι πιεπι

2.- .--;-/ τε-ι-9-.2.Μ;.Μ5'Σ$.-=Σ

Ρειιεπι!επι εε!ιι· επι€επιε!ιπιι επιιρΕπιπιπιειι,π!ε εε πιεπι .Τιιπ:!π
ι·ειε !)επιειπιεπιπιππιι!πιεττεοπ!ετ πιιιο!ι Βεπιπ ειιιιιο!ι Ηπει
επιπιπ;επιπιει· Ηειιιι; πιιιτπ:!ιΜε πιω !ιε!)ε ω! επι μι; Με
εετ ιιιε!ιι. !)εο!)ε.ο!ι!;ει ιιπιπι ινε .πιιεεε!!)επι επι ετεπ:!ιειπιεπι
πιτο!ιτεπι,!ποιιπιι.επιεπιεε!!)επιπιιιτπ:!ι2ειπ.ινει!ιΒε Β!ειινεεεετ

ιιππιεπ:!ι!ειΒενοτεεΒειι€τ ινετπιεπι. Με 8ο!ιτνετείετιιπιτιε πιει·
Ηπιιπτπιιιτε!ι εεε Τ!ιιο! πιε!ιππιεπιειε Ρετιεπιτεπι ππιειει τιι!ιιε
ιιι άεπι Κιιιιι, επιππιε!πιε ειπ:!ι πιει· !επ:!πετιιΘε εο!ινιπεπ·2ε

Πε!ιετειι€ πω! εετ Ηπιιιι !ειπ;!ιτ ε.!ιντεπ:!ιεεπι Μεεε Βοι·
εε!ιτ επ:!ιντεο!ιειιεεερτ58τε θετπιπ:!ι πιεε Μιιτε!ε ιπιπ:οιπιππιο
ειπε !πειπιεπιπιει· Ρετιεπιτεπι.
1Νεπιπιπιεσε πιπιε Τιιιο!πιππι !ιπιιιιπιιιππι πιιο!ι!; επιτΓετπι!:ειε
ειπι Ππιινετεει!ππιιι.τε!εει ιτΒεπιπ1 ειπιετ Ηπι.ιιι!πτειιπι!π!πειτεπι
ι1επιπιεπιιεπ - ινε!ε!ιεε ιει: πιεπιπι Μιει· ειπι εο!π:!ιεε- εε
!ππιπιπιιπι!)πιιε ΑπιΒει!ιεπι πιετ Αιιτοτειι, π!εεε εε ειπ:!ι τει
επ:ιππεπι,ιιιο!πεπιπιεπι, πιιτ Βϋπ.!ιπιπι.<;πιπιπι Νιιεεεπι ειπι!πει·

Βε!ιειιπ!ετιΗπι.πιτε.ιιεεε!ι!εεεπι,ποπ νοπ· Α!!επι Με επιιιιε
Ε!ε2επιι, ε!ιετ @ειεε ειιιπ:!ι Με Β)τιιι!ιεπιιε, πιο νετιιτειι
πιπιπιεεπιπιπιπιπιπιεΒτγειρε!, εει πιεπιεπιιε!ι εε επιππιντεπιπιεπι
!πειπιε θε!εεεπι!ιει!: !ιιιτι.ε, Βειι6τεπι, !)εινε.!ιτι πιπιπι πιιι!ιετ

!ιεεο!ιπει επι ινετπ!επι νετπιιεπιι..

Βειει·πι1ε.

Ετπιετ Ι.ενιπι: Οππι Βε!πτετιετε Γϋτε!ποππιετ ι π!ε ετ!π
ιιε!πε. ττε!πτετπιε.(Η)·Β·ιωι,Μεε, ππ_ε)
νει·ι'. Με Με !!ιΙιτ,ε·ιιεπιπιει· Νιιι!ιοτετ'εο!ιεπι ε.τ!ιπτ.ιεπ:1ιεπι
Βιπρεπιιι.ιοιππιιτ άεπι «Απιτε.τπ:πιπι»Ππιτετεπιπ:!ιιιπι€επιιι!ιετ πι”
νστ!ποιιιππιεπινοιι Βπι.!πιει·ιεπιιιι π!επιετ!ειιεπ:!ιεπιΒεειοπιεπι;επιιιιε!ιτ,
πιπιπιιε!ιεπι ιππτετεεεπιπιτετιΒεεππ!ι.ειιεπι,ε,·ε!ειπιιι·ι:.Με Μπιτ. ι)νιιπ·πιε
πιπι.π:!ππιει·!1ίεπ!ιοπιεΡε πιω πιιτ νοιι Μις π

ι ε! νοτπε·εεπ:!ι!ιιε·επιεπι
Μοπιιιιπ:πιτιοπιεπιππιιτπ.ε!εειπεε Βιιπιπ;ερμπι.τε.τεπ.!ιει!επιιιτπ:!ιΖιιο!πει·
οάετ Ζι1ε!πετπιιτ Κοπ:!ιεει!ε,π!ιει!επιπιτε!ιθ!ε.εινο!!ε ιι!τι·ιτι Με
πιεπιπιπιετ Ρι!πει· ιπι νι·πιτπιεΘε!ιππ.ιπιειτε!)ι·πιπ:!ιτ.ιπι ινε!πι!ιετπιπ·τ
Ζιπο!πετιιπιπ!άεε θπι!: ειπ:!πο!ιπιε πειτ.επ·εε ε.ιιι!ΙιεΙεπι.Με Με
ινιιι·πιεπππι20 νει·επ:!ιιεπ!επιεπιθεε!!επι επιππιπιιπιππιεπιεπι 1000 Μιει·
ιππ Μιττε! ι·πιι-_ιεπιεΠπιτει·ειπο!ιπιπιε;ιπι Βιιι.πι2επιινπιι·πιεπι21,1320
Μιει· Μπιτ.ιι!ιι·ιι·ι. νοιι ει! π!ιεεεπιΡτο!ιεπι 2ειπ:,·πεπιππτειπε.
αποεπι Βοι·π!πιεεΒπι!ιι!ϊεεεπιτπιοπιιιπιεπιι.νιιι· Β Βιι!πιετιεπιπ:ο!οπιιεπι
οΜτ πιε!ιεπιειπιεπιπιετ,πιιε ντε!ιτεο!ιειπι!ιπι!ινοιι ειπιειιι νοιιι
Βε!ιι!!”ενετιιοπτεπιεπιΒι.ειπ!ι!πϋι·πιπ:!πεπιετε.πιιιιιι.επι,ιπππι11ιτεπιπιει!!ε
ιι!ιτιεεπι Ρπ·ο!ιεπ νο!!!ποππιππιεπι!ιιι!πι.ετιειιιτει ινιι.τεπι. Ε

)

Ρτο!ιετι
επιτ!ιιε!ιεπιεε!ιπ·πτετιπιΒεΜεπι€επιθο!οιιιεπι νοτι $ε!πιπιπιπιε!ρι!ιεπι,
ινπ>1ε!ιειπι Β Ρι·ο!›πιπιιτπι!ιτεο!ιειπι!ιε!ιΜε πιει· επιπ:ιιοπιπππιειιεπι
Με ετεππιππιιεπι,πιπ ειε ιπι πιει· 'Ι'ιει'ε πιει· θε!ε.π.ιιιεεεεεεπι,πιω·
τεπιπιιπι 2 Ρπ·ο!ιεπιπιιε Οπι!οιιιεεπιεπι πιιιιι.π·ετεπι,πιεπ:!ιπ:!εππιπιιε
Ρ!πι.!:ιεπι 2 νιι'οε!ιεπι ,ιπ·ε!εεπι, επιπ:!ιεεεεεπι ειε επι πιει·Μπιτ
!!πιπ:!ιε,πιοπιε.εεειε νπε.!ιι·εοπειπι!ιε!ιπιεππι$π:1ιιιι'εεπιεππεο!ιτει1ιεπι
ειπιπι.!)πιτπ:!ιπιιεεεπινϋ!!ιπτειιΒε!πτει·ιεπιπιππιππ,<τε!ιπιπιεπιιιτ!πι!επ:!πειπ
Β.εςιοτπετπι=τιπ1πιτινετι'. άεπι Ππ1ιετ.ε.πιπι,ω.. ιτιπιπιειε!ι π!πιεε!!ιετ
πιιπ:!ιπ.ετ!πϋ.!τεπι!ππιπιππ,ππιεπι!ππιπιπιειπ:!ιΒι·!πιι!ιιιιι;επι, Μιι·ειιτώε
επιπι€·επιετο. πιιιεεεΜεπιπιπιο!ιΒε!ιε!ιεπι. πππι ει·!πτεπι!ππ.Με πιιι
πιπιο!ι,ινεπιει· επι θπ:!ιπιπιριεπιπιοε!ι πιπιπιει·επιεοεεπιπιπιιιιεπι!!π·
!πε!π.πιπιες·ε!πτπιιι!π!ιειιεπι.
!)πιε !πνειεεειιιπιπι(Ηετεπ:!ιετειεεπιπ!ιιε!τ.Μπι ιπιππιετΒε.!πε
τιειπ, ινεπιπιειπεε ιπι εε!ιι· ιτετιιιςετ Απικε!ι!, Με )νπιεεετ ε ι π

ι ε

θο!πιπιιε πιει'11 πισω.,ι.νε!ιτεπιπ!πι.Β. π!ε.ε)νε.εεει·πιπιπιει·επ:!ινππε
πιιεπ:!ιεπιΚιιειε 700 0ο!οπιιεπι ειιιι' Ι πιπ:πιι.επιι!ιιιι!τ.!Βιεεπιπ.!πιιππι
!ιε!ι ε·ειιιιε· εε!ιειπιππιετ !3πι!πιει·ιετιΒε!ιπι!ιιπι άετ Τιε!'ε εει ειπιεπ·
'Γεππιρετπιτπιτνοιι ιιπιτετ Ο" π;τπιεεετ:τι εειπι Με επι πιετΟιιετ
ιιιιπ:!ιε.Βε!ι!ιεεε!ιο!ιινιππ·πιεάετ Μιτιιιιπι!ιε!π.νετεπ:!ιιεπιεππετΤιιιεπ·ε
επι! ι!ιτεπι Βεειετιεπι€·ε!ιε!ι ιιιιι.ει·επιε!ιι. Πε ετινιεε ειπι!ι,πιπι.εε
πιει·Πει·πιιιιι!ιε!τπι.!!επ·Υϋ,ε,·ε!«πω, ετετι! πινει·ππι!. °Αιιεπιε!ιιιιε
ειιιετ Μϋνειιιιι·1, νππε!πι!πεεπειε Βιι!πτετιεπι2ει8·τεπιΜε "νετ
ιππιππιει·ειιι ιιπιπ!πιιεεε!!ιεΑπ. Μπι Ε!ιε!ιιιτ πιπιπι"πιει 8εε!ιπιτιπ!ε
εε!ιει·!ιετ,<τιειιπιιιεεετπ!επιι,ςετιπιπςεΜειιΒιεπι!ιε!πτ.π:ο!ιεοιπιπιι.Αιιε
ιι!ιτιπςεπι'Γ!ιιετε εειιςτεπι“Με ει.πετι!επιΠειτιπιιιι!ιει!τ.Με Ριπ
ει: ε ιι ι·'εε!ιε εε!ποπινοιι Ν ε π

ι
π
:

ιπι πιπι€ειοε!ιιεπιε Απιειπ:!ιτ,ότι”
Βε!πιεπ·ιεπι.Μπι πιοπ·ππιπι!επινετπιε.ιπιππι€ερπ·οεεεεει·ιοπ·πιετ!ιπ:!ιειπιπι.
πεπ ιι!επιεπιπιΒ·ι!ιιΒ·ιινιπιετ!εετ.

Βιιπ:!ι (11'ι!!ππιπιπιετι·επιπι).

Ο ε π ! Ι. ιι ιιπ! π
)
ο τ ε: Κ!ιπιιε!π!. ιπιει!.εε!)ετε πεειετ ει επι

ρπε!ιοπ·πιεε!ι !πειι·ιεγετεπιι!ιοε ππιειιπιιε!πειι. (ΠΡω,ω μι
!πει·ειϋτειιιπιεεΓϋτ!πιιιιπι!ιπιππιτ.1899. Π!. πω., δ

.

Ε!). ·

νει!. !ιιι: ιτείιιπιπιεπι,πιπιεεΚιπιπ!ει·, π!ιε πιο πι11ειιιει· Αιιεεπι
ει'ιεπιιιοπι ςε!ιττεπι. ιιιπ:!πι.εε!τειι Βεειε ιππιπιθεπ'πιεεεπιιιτπ!ει·
Οοτπιεπι.Ζειἔεπι: ειε ει·επ:!πειπιεπιιτε!επ:!ιτιιιτει·Βε!επιπ:!ιΕπιπιειιιιπι
Ευρεπινει·;;τϋεεει·ιιιπε ει!ε ι”ειπιε@Με 8ιτειίεπι, ννε!ε!ιε ιππειει.
:πππιΒ.πι.πιπιεπιει·θοπ·ιιειι.!πιπιιιε!ιειι.Ε. Με πιιεεε!!ιεπππππι·Β.εει.ε
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Π!!!
χ” ια Βι1'ποπο Β.οποτ!οπ πει πο! ιιππ πιιι· !π ννοπ!Β·οπΗΜ!! Μ” Απικοππιιππ ι.ςο!ιοπιιιιοππππ πο!. ο!ο!ιΜε π!π8ποοο!

εο!ιο81!!!!πιπ!ικο! οπο!! πο! ιιππ ποννο.!ιι·τ.
1)Μ'π!π1 π ι.π πποπ !ιιιιποπ ιιπποι· ιιποοτοπ 100 Κι·πιι!ιοπ
θ ΗΜ Π”. ποο!ι ο!ππ νοπ π!οοοπ ππι· 2 ποοιοι·ποπ; πππ πινω·
ππι· πο! ποιπ ο!ποπ ποτ Ψοι·ιιι.οτποποπ π!ο!ο!ιπο!!!π πγροιιω
ι.ι.οο!ιοΡποιιιποπ!ο νοι·πιιπποπ, πο! ποιπ ιιπποτοπ ποιπ ποοο ποο!ι
οιπο Ροι·ΐοτει!!οπο-Ροι·!ιοπ!ι.!ο.
Βουνο.!ιι ποτ Ηπ!!ιο ποι· Ρ!!!!ο !ιπιιιοπ πιο!ιτ οποι· νιοπ!εοι·
ππ!ιο.1τοιιποΠ ιι ι·ο!ι !'πΙΙο νοτ. νν!!!ιι·οπππ!ο ειπποτοΗπ.!!”το
ππι· γοι·πποι·πο!ιοπππππποι·ο Βπι1οοτιιπποιι πιιιτοπ. !πι !!πι·ιο;οπ

ο!γετιι·ι.ννοι·ποπιπιιοικο; !ι
ι ιπππι·!ιο !ο!ο!ι!;οι·οΚι·πιι!ιο !ιπποπ

ι!ιι·ο 1ί!γειιοτο«πιο» ινο!ιτοππ !!ιι·οι·ειιπποπ !!οοο!ιο!οποπ πο
πτοιιο!ι!.. Βο! ποιεοπποι·οοο!ιινοτοπρι·οϊιιοοιι Πιιιο!ι!π!!οπ ννιιι·πο
πιοπο εο!ιοπ εΙοιοππο!τ!Β·Βι·πι·οοποπ ποοπιιο!ιιοι, ποιο ποοπτ!ιο!ι
πιο Βι·ππ!ιιιππο· ιπι πϋοποιοπ (πιοπο οι·οο!ιινοι·ΐ.ο.
"Π πι· πι πο ι·ΐο ι

· πι. ! ο π ο π , π!ο οιι οι!!ποπιο!ιιοι·Ροτ!ιοπ!τ!ο
ίιι!ιι·οοιι,πιππ ππιοι· ιιποοι·οπ 109 Ιι`πΙ!οπ 3 Μο! οοποιοι!ι·ι, 2

Μο! ππι. οϋπτ.!!ο!ιοπιΑποι.πιπ , 1 Μο! θοποοιιπες ποιο!!Οροι·ιι.
πω!. Αιιοοοι·ποπι ο!ππ Β Μι!. Ιοο!!!ροι·!!οπ!ι!οο!ιοΒι·οο!ιο!ιιιιπ
ι:οπ ποοπο.ο!ιιοι:ννοι·ποπ, ινο!ο!ιο Με πτο!ιοπποΡοι·!”οι·ο.ι!οππο·
ποιιτοι.ννπι·ποπ,ειποι· πιιο!ιο!!τοπ. ν!ο!!οιο!ιτ ποιοι! οο οπο!!
ιν!ι·!ι!!οπι!οτ!'οοτοΡοτΓοτπι!οποπ,π!ο ιι.ποτπο !ππποπιιιεπ 8!ιι.ππο
!ιπιιιοπ. ποοο πιιτο!ι νοι·Κ!οπιιπποπ π!ο !!πι·πποΒιιιιο!ι!ιππ!ο ο!ο!ι
οιι ιιο!ιπιποπ Ζο!ι !ιιιι.ιο πππ πω! !οοο.!-ροι·!ιοπ!:!οο!ιοΒιιοιιπο.π
οιο!ι οποιοι· τοποτπ!ι·το. Ρ!!ι· ο!πο εο!ο!ιο Μππ!!ο!ι!ιο!ι ορι·!ο!ιο
ποι· πο!! Ντ. 84 (Ο ι·ο π ο ι· τ

.)
,

Νο πω!! ο!ο!ιοι·οι·ί'ο!ετοι·Ροτ
ΐοι·ο.!!οπππε Α!!π·οπιο!πποππποπ ο!ο!ιποπ, ππε Ρ!οποι· οο!ιπιπππ,
1)ι·πο!ιοπιο!!ππ!!ο!ι!ιο!ιιιππ Μοιοοτ!οιπποο!ο!ι πι!ιιποττοπ, Ε'!ιιτιιο
πιιπ Βιπ!ι! ππ,<;!πο,·πιιπ Ρο!. οτιιι·!ιοπΑπποι!ι πο!ιοιπ, πιο8'Ι'οπο
οποιοι· ο!πιπ!!ο!ι ι'οππι·ογππτοΡοτ!τοπ!ι!ο πιιεπι·πο!ι,ννο!ο!ιοι·ποι·
Κτοπ!ιο !π 24 Βιιιπποπ οι·Ιοε.
Π!ο Γτοπο, οπ πππ ννοππ πο! Τγρ!ιιιο-Ροι·Γοι·ο.ι!οποροτ!ι·τ
π·οι·ποπ οο!!, !π! οοννο!ι!πο! ει!! ποπ ποιι·οπ'οπποιι Ρ”π.!!οιιπιοοοι·
Ποποι·ο!ο!ιππ!ο πιιο!ι νοι· πππ πο.ο!ι ποπ 13 Βοι·!ο!ιιιο-Μοππι.οπ
Μι οι·οι·ιοι·τννοι·ποπ. Μο!ποΒιο!!ιιππ ππι·Βιιο!ιο !ετ οιιι'Οτοππ
!ιιι.τοο!π·οποι·Βοοποο!ιτιιπποιι ιιππ Βοο!!οποποι'ιιππο, οοπι!ο ποτ
Κνοιπ ιιοπ'οο!ιοπ Μ!ιι.!ιο!!ιιπποπ ίο!οιοιιπο: Α!!ο Γι·!!!ιοπ Ροι·
!πι·οΙ.!οποπ ο!ππ π!ο!ιι. οι! οροι·!ι·οπ. πο!! πποο!ι·πιο!οο; νι·οππ
Με οο!ιοπο Αιιοπιι!ιιπο ο!ιιο ιιο!ο!ιοπ!ο!ι!.πιο!! !οι:ι.!οπποτ, οοπ
ποι·π ιιι ππεοοπο!ιιοιπ Αποοοιιιι ί!!!ιι·ι. !‹ιιιιπ ποτοο!πο ορ!ιοοι·
οροι·!ι·ι.ιινοτποπ. ννοππ οποι· ιιιιο!ιΑπο!!! ποι· οι·ιιτοπΒννοο!ιοπ
!ιπ πιπρπ!πο!οπ Βιιιπ!πιπ σποτ ποο!ι νο!!!ιοιππιοποι·Απποποτιιππ·
!πω!!οπ ειπ ο!ποιιι ποοι!ιππιτοπ Ριιιιοπ !ιπ Απποιιιοπ !πιοπο!νοι·
ο!ιιποι·ππιπ ο·ι·οοεο1·Πτιιο!ιοπιρ!!ιιπ!!ο!ι!ιο!ιοιιϊιι·!τι, ποι·π!οπο!ι!π
τιιπ!ιτοΡιιι:!οποειπποιοτί!!!!ι ο!ο!ι !ιοτιιιππ·!ι·!'ι, ποπιι πο!! οο
πω! οροι·!ι·ι.ννοι·ποπ- »το πι6,ετ!!ο!ιιι!ο!ιτ επιιιοι· π!ο ποοπ
3-4 θιππποπ, οπο ποο!ι οο!ιννοτο ο!!ποπιο!πο ροι·!ιοπ!ι!οο!ιο
θγπιροοιιιο πιιι'ι.ι·οτοπ; ο!πο οιπο νοι·!ιππποπο ποι·!ππο '1'οιπρο
ι·πι.πτ-Βιο!8·οι·ιιπππιπ 3-4 Ζο!ιιιτο! νοτοτιιι·!ιτπιο Ιππ!οπο!οπ
πι! οοίοι·ι.!ποπι νοτο·οποπ.

!Αιιτοι·οίοι·πτ.)

Π!οοιιοο!οιι.
πι”οιποο!ι: 1π ποι· Αι·πο!ι, ινο!ο!ιο !ο!ι νοτ ο!ιι!ρ;οι·ω! !π!!

Ο ο ο ο ο! ο π· ! ο ο ο !ι πιιοπιπιποποιο!!ιο. !ιοπιιιο !ο!ι 12 ποιο!!
Οροτειτ.!οπποπο!!ιοΕ'π!!ο ππι'πο.!ι!οπ,οο!!ποιιιο!ππ πω!! ιπο!ιι·οτο
Ρο!!!ο π!π2ιιΒο!ιοιιιιποπ. Π!ο ιπο!οιοιι Ροι!οπτοπ οτιιι·ποιιοι·οιπ
ποι· Οροι·ο.ι!οπ, πο!ιοι· πιππ νοιι Ε!π!ποπ οροι·πτ!νο!π!πο;ι·!!!'ο
πο! Ροι·ίπτοι.!οπ πιι.ο!ι '1'ι·ρ!ιπο πω!!! ιπο!ιι· ι:;οιπο.ο!ιτννοι·ποπ.
Π!ο Ιππ!οοι!οποπ ππι·Οροι·πι!οπ π·πι·οιι ποπο Γοτιππ!!τοιι:Γο!!!ο,
ντοπ!οΡοι·ι'οιοι!οπ οο οιι οπποπ ιιπιοι·ποπ Απποπ ρποο!ι·ο.ιπ!!οποπ
οο!”οι·οοποτ!τι πιοι·ποπ.Απ! Απ!ιοποοΙππΒ !π ειο!ο!ιοπΡει!!οπ ντιπ·
τοπ,!ιο!ποτποπ Αιιοπο.πε ποπι Ζοτπι!! !!ποι·!οοεοπ.Ιιι π'ι!!!οπ,ιτο!
οπο οι·οο 12-15 8ι.ιιπποπ ποιο!ιποι· Ροι·ίοι·πο!οιιοποι·ποο!ιοριιτοτ
ππι· Βοοπιιο!ι!:πποπο!οιπποπ, ποπ π πο! Κτιιιιποπ πιπ. Νο!ἔιιιιπ·
επ Απποποο!ππο· ποντιιι·οοιννοι·ποπ π!ο π!ο 0!ιοποοιι πο· π!ο
Οροι·ο.τ!οπις!!ποο!ποι·οε!ππ. νοπ π!οοοπ θοο!ο!ιι.οιιπποεοπ ,πο
Ιο!τοτ,ποπο !ο!ι πο! ο!ποπι Κι·ιιπ!ιοπ, πο! ννο!ο!ιοιππ!ο Ροι·ι'οιο
Ποπ 2 '1'πο;οπιο ππι·, οποι· Νο!ἔιιππ· ππτ Απππροο!ιιπο· ποοιιιππ,
πω!! νι·ο!τοτο8-4 Τομ ο;οινοι·ιοτιιππ πιιππ οιπο πιο π!ο επι·
Νο.ποΙππ!ιοπππο!ιπποο!ιο Ροτ!οοπ!ι!ο ιπ!τ Βι·ι“ο!!;οροτιι·ι.
11οτ!τιι: Ιπ ποι· οι.οι!νοπΒιο!ιτιιπρ; ιιι!!οοοιι νν!ι·!ιοιιι οιι
Τομ οπιοο!ι!οποπ π·ο!τοι·ιςοποπ οπο ΐι·ι!!ιοι·. 1ιιοοι·ιιοι!νπιο !π
πιοοοι·Βοο!ο!ιππο·ο!π Ριι!!, !π ννο!ο!ιοιιιοιοοιο!ι ππποπ!ιο!ι ππι
ο!ποπ '1'γρ!ιιιο!π ποι· 2

.

ννοοπο !ιοιιπο!ιο πππ οιπο Ροι·ιοι·πο!οπ
πο! ποοο!!π·ποοιιιΑ!!εοιπο!πποππποπ ο!πι.ι·ιι.π.Ε!ι·οτ 2 Μο! 24
Βοιιπποπ πιι.ο!ιποτ Ροι·ίοι·οο!οιιοιιι.οο!ι!οοεοπππι· ιιππ ππτ Ορο
το.ι!οπ. Π!ο Ροτ!`οι·πι!οπΕπι!!!ο!ο!ι !ιπ Μοο!πο!'οο!ιοπ Π!νοτ
ι.!!ιο!;π!ο Οροι·ο.ι!οπ πω· !ο!ο!ιο οποί!!!ιι·πο.ι·. Ρο!. οιιιι·π οιι
π!!!'ποοι·οι!!εοιπο!ποι· Ροι·ιιοπ!ι!ο. Απποι·ο !Το.!!ο. ντο!ο!ιοιιπ
οποτ!ι·ι:επι· Βοοι!οπ !ιοιιιοπ, ποινιοοοποπο ιιποι· ο.ιιο!ι, π·ο!ο!ιο
ποποιιτοπποΙοο!ιιι!ποπο Βο!ιυν!οτ!π!ιο!ποππο! ποι· Οροι·ιιι.!οποι!
!!ποι·ιν!πποπποννοοοπνι·πιοπ, Ε'τ!!!ιοροι·ο.ι!οποππ!οιοπ !π Ρο!πιο
ποτ πτοοποπ Απποπ! θοοο!ιπ!!ι·ο ο!π οοπι· ππο!!ποι!ποο Τοτι·ο!π
τι!! ποπ Οροτο.τοιιι·.
!!νο.ποο!ι: Ι)!ο Βο!ιιν!οτ!π!ιο!τοπο!ππ οο!ι.οπππ!!ποτνν!ππ
!!ο!ιο. Πιο Ροι·ι'οι·οο!οποοπ'ιιππε !!πποι: ιπι!!! πιοπο πο.!π: νοτ
!ιπ!ιπ!οοπιποο!,οιιο!ιοπ !ιπππο!ι οο ει!ο!ι !”οι·ποι·ιιιπ ιιιιι!ι!ρ!ο
Ροι·Γοι·οι!οπο!ι.

Ηπο·οπ ποιπ: Μο!ιιο ο!ιο·οποΒτ!'οπτιιιιπ !!ποι· Οροι·πτ!οποπ
πο! 'Εγρ!ιιιοποτΓοι·οι.!οπποοο!ιι·πιι!ιι:ο!ο!ι οιπ” 2 Ρο.!!ο, ννο!ο!ιο
πο!πο οπιιτποπ. Βο! Βοο!!ππο·ποτ1ππ!οπι!οιι :πιτ Οποτιιι!οιι ο!ππ

2 θι·ιιρροπ πι! ιιπτοι·οοπο!ποπ: ο! !οοιι!ο, π
) ο!!,ποιπο!ποΖπ

οι!!ππο. νοπ ο;ι·ποετοιπ!!ίοι·τ!ιοινιιι·ο ω. ινοππ ο!πο Ροι·ΐοι·ιι
Ποπ νοι·!ιοι·π·οοο!ιοιιννοτποπ !ιϋππτο οποι· ννοιιπ ιπο.ππο! ο!ποτ
Ροτ!ωπ!ι!ο νοπ Ηπιιοο οπο ποοο!ιπιποιι!ι!!πιιιο. οπ ο!ο ο!ι·οιιπι
οοι·ιρι π!οιποπ οποι· ιι!!!;οιπο!π ινοτποπ νν!ι·π. Βοπο!π π!ο Ροι·
!πι·ο.ι!οιιπ!οπτ !π ο!ποιιι ποι· Βοοοπνο.!οοοοπο ιιο!ιο!!οο;οιιποιι
Ζο!ιι·οπιιιοο!πτι·!!π Μ; π!ο Ρι·ο,οποπο ιπι· π!ο Οροι·.ιι!οιι ο!πο
οο!ι!οο!ιτο. Ρι·!!!ιοροι·ιι!!οποπ8·οποπ οποτε ο!πο οο!ι!οο!ιιοΡιο
;;οποοοιιππ !ιπ.ιιπ πιππ πο!ιοι· ιιιιο!ι π!ο!ιποπ.,οοιι,ποοο !ιι π!!οπ
Ρι!!!οπ, ντοπ!ο Ροι·ίοι·οο!οπ ιιπτ.οι·ω! Αιιο·οπ Βοοο!ι!ο!ιτ.ιιππο
π!πει οποτ!ι·ι ννοι·ποπ ιπιιοο. Βο! ποο!ο!ιοπποι· π!!!`πεοι·Ροτ!!:ο·
πιππ πετπ!ο Ρι·οπποεο π!ο!ο!ι!'π!!οοο!ι!οο!ιι.
!λίππποπ: Ν!ο!ιο _!οποτ Γι!!! ω!! ο ιοιιτ πιππ οροι·!τπ
ινοτποπ. Επι· !οπο Οροι·ιιι!οιι π!οπι οιι Οοιιιι·οιιιπ!οο.ιιοποπ,
επ ο.ιιο!ι ιπι· π!ο Οροι·πτ!οπ πο! Ροι·!ιοιι!ι!ο ποο!ι '1'γρ!ιιιο
οι·ΐοιο.ποπ. Ποπ π!ο Με! νοι·Ιιο.πποπο Μποοι·!ιι! 8·οπιπ.μ_!ο
οο!ι ποο!ιπ!ο!ι!ι, πιπ ιιππ: ποο!!πιπιτο Ιππ!οπτ!οποπ ποιου-
ετο!!οπ.
Μο ιιππ: Π!ο Υοτ!ιο.!ππ!οοο Ι!οποπ ι;!ιι.ιιπο !ο!ι ποι·οι·ι!Β·
ποοο ιινοππ ο!π Ριιι!οπο οπο!! ποιπ 21. Β1ι·πι·ο.ιι!ιππΒοποποΜπα·
πω! πιπ ο.οπτοπ, ιιππ Βοι·!!!ιι·ιιππ οι.πι·!ιοι· νιοι·ποπποπ ί!ικοπ
Βο!ιιποι·οοιι!ιιι Απποπιοιι οτ!ιι·ιιπ!ιι. οι· π!ο!ο!ι οποτ!τι.υνοι·ποπ
ιπποε ιιππ π!ο!ι!:ο·οπ·ιιττοιννοι·ποππω· π!ο π.!!ποπιο!ποΡοτ!το
π!ι!ο νοι·πο.πποπ πιο.
Μποιπο;. 1π οο!ιιοιπ νοττι·πο;πιππ νοπ Μοτ!οπ Τοπιπο
ι·ιιτ.πι·οπνοιι 37° Με 3'7,4°π!ο Ρ!οποτ!οο!π·πο!πποιο!ο!ιποτ πιστ
ποπ. Ποι·πι·τιπο '1'οιπροι·οοιιτοπο!ππ ο.ποτ !!!ι· πποοι·οπ πππ!
!!οποπ Βι·ο!τοπο·ι·οππ!ο!ιο Με ιιοι·πιπ!ο οιι ποοο!οπποπ: π!ο
οο!ο!ιο!ιοπιιοπ ππι· Τοιπροι·ο.ι.πι·οπποιοι· 870 π·ο!ιοπ.
Μ οι·!!:2: Β!πο '1'οπιροι·πι.πι·νοπ 87.4" Μ; ο!!οτπ!ποο ιι!ο!ιι:
ιιιο!ιτποι·ιιιιι!; οι! !ιο.πι πιπ· οποπ οπο!! ππι· πιιιι·ππίπο, ο!πο
(!τοπιο οιι !ιπποπ, !!ποι· ινο!ο1ιο !ι!πο.ιιο π!ο Τοιπροτιιτπτοπνοπ
Α1!οπ οπο Ρ!οποι· οποτ!ιιιππονιι!ι·π.

Η ο ο
: ο π τ
ι
ο ι· π: Βο! Βοιιι·τ!ιο!!ιιππ· εο!ο!ιοι· 'Ροιπροι·πι.ιιι·οπ

οπο 8Τ,0° π!ο 87,4!!ο!ϊο!ιοπνν!ι· π!ο!ιι πο! ποπ! ι·!ο!ιτ!ιςοπΒιιι.ππ
πιιποο. Βπτοοπ!οποπ ο!ππ Τοιπροι·ποιιι·οπ !!ποι· 87° π!ο!ιι ποι·
ιππ!, ποο!ι πονν!ππο !!ιι·ο Βοιιι·ι!ιο!!ιιπρ;οτε!!ποππ ο!ποπ Ψοι·ι!ι,
ννοιιπ π!οοο!ποπ ιπ!ι ποπ νοι·οπο;ο!ιοιιποπ ιιππ πιιο!ιΓο!ποπποιι
Τοιιιροι·ιιιιιι·οπ νοι·ο!!ο!ιοπ π·οι·ποπ. Β!οπι!εοι· ιν!!.ι·ο οι! ποπ
Πιιι·ο!ιοο!ιπ!ιοενν!οο!ιοπΜοιι!ιιιιιιπ ιιππ Μ!ιι!ιππιπ ποι· 'Ρομπ
ιοπιροτειιιιι·οιι ποτπο!ιο!ο!ιτ!ποπ.Ππι;οι· ποτπιιι!οιι νοτ!ιἐ!!οπ!οοοπ
πιιι·ιιοπ π!ο 8οπντο.π!ιππποπποι· '1'οπιροι·ο.ππι·π!ο!ιιΒ--4 Ζο!ιποο!,
ο!ποο θι·ιιποο !!ποι·οτο!π·οιι.

!Ιοι·ιιι!οοπτοο.

'- Ποτ Βοοτοι· ποι· Κιιοπιιοο!ιοπΠπ!νοι·ε!!πο,Ρι·ο!”.οιπ ιν!ι·!ι!.
Βτοποοι·. Πτ. ννοτοεο!ι!!ο π· !π!: νοπ π!οοοιπ Απι τ.ο
πιιι·πο!ιο·οοι·οιοιι.- Ποτ Ρι·ο!'οοοοι·ποτ Αιι,ςοπ!ιο!!!ιιιππο ειπ ποτ Κοοπποο!ιοιι
0ιι!νοτο!ιο.ο,ιν!ι·!ι!.Βιοειοοι·πτ!ιΠτ. Π. Α ποιπ! ιι π, !ετ πιιο!ι
Αιιοπιοιιιιππ νοπ 85 .Ιιι!ιτοπ πιο!τοι· !πι Π!οποτ απ ποι· Ππινοτ
ποιο πο!ποοοπινοτποπ. Βτ πιππ πποεοι·ποι· !!ιιπ 2π!ιοιπιποιι
ω! το!!οπ Ροπο!οπ ποο!ι ο!ιιο Ζιι!οπο νοιι 1200 πω. _!!!.1ιι·1!οπ.-- Απι 4. πω πι!!! πος!πε ποι· Ρι·ο!'οοεοι· ποι· Ρ!ιγο!ο!οι;!ο
οιι ποι· Πιιἰνοι·ο!ιΜ. Θ!οιιοοπ,θο!ι. Μοπ!ο!πο!ι·ιι£!ιΠτ. 0οπι·ειπ
Βο!ι!ιιιι·π οο!π 50_!ππι·!π·οο Ποοοποοπ!ιιπ!!πιιιιι.- Ποτ Ρι·οϊοοοοι·ποι· ιι!!οςοπιο!ποπ'Ι'ποτορ!ο ιιππ Π!οι;ιιοοπ!!‹
ιιπ ποι· Ππ!νοτο!τ!!.!.!νοι·οοπο.π, Πι·.
!ιι·ειπ!ι!ιο!ιο!ιο.!ποι·οο!ποπ Α π ο ο !ι ! ο π ι.

: ο π ο πι πι ο π. ΑΜ
ποπ ποπιιτο!ι νο.οιιπι:ποινοι·ποποπ1ιο!ιι·επιι!ι!π.: επι' Αποι·ππππο·
ποε Μ!ιι!ο!.οι·!ιιπιοποι· νοΙ!ιοοπΓ!ι!!!.τππο·ποι· ιι.ποιιοι·οι·ποπι1!ο!ιο
Ρτοποιεοοι·ποι·οο!ποπΠιι!νοι·επιππΠιτ Θ

.
Ο
ι
ιι ι π !!ι ο τν, ννο!ο!ιοι·

π!οποτ ποπ 1ιθ!!Γ8!.11!!!ποι· προο!ο!!οιι Ροτ!ιο!οο!ο πππ '1"ποι·ορ!ο
!ππο !ιιι.τιο,!!ποι·πο!!!!ιι·1:ννοιποπ.

·- Ποτ πποοοι·οι·ποπτ.!!ο!ιοΡι·ο!'οιιοοι·ποι· ιποι·οποπτ!οοποπΡο.
οιι!!!!.ιο!ι!!π!!ιοιπποτΜοο!ω.ιιοι·Πιι!νοι·ο!!Μ. Πι·. Ρ. Μ. Ρ ο ο ο πι,
πιο ιιοο!ι ποπ «Μοο!ι.τω!» πο! ποπ 1ιο!ιι·οοιι!ι!ποι· Ηοοο!ιο!!ι!!π!!ι
!!ποτποί!!!ιι·ονιοι·ποπ ιπ!π τω!! Θι·ο.π ο!ποιο οποοοι·οπο!.πιποο!ποπ
οι·ποπτ.!ιο!ιοιιΡτο!οοοοι·ειιιππ ππι;οτ Βι·ποππιιππ· οοπι Οποτιιτπο
ποε !!ιιπ!!οι·ιποπ-Κι·ππ!εοπποποοο,!π ννο!ο!ιοιπποπιιππι!!ο!ι !!!πι'
Ππ!νοι·ο!οπιο!ι!!π!!ιοπιιπτοτποπι·ο.ο!ιι:ο!ππ. Απ οο!ποΒιο!Ιο π!ο
Ιιο!ι.οι·ποτ ι!ιοι·προπτ!οο!ιοπΠπ!νοιο!τ.ποο!ι!!ιι!!‹Π!!! ποτ π!ο
ποι·!ειοΡι·ο!”οοοοι·οι·π. ποτ προο!ο!!οιιΡοτ!ιο!οο;!ο ιιππ '1'ποτο.ρ!ο
Πτ. Μ!. Β ο !ι ο ι· π· ! π ο !‹ !, ννο.!ιι·οππποοοοπ!.ο!ιι·οι.ο!ι!ιν!οποι·ιιιιι
ποιπ π!ο!ιοι·!ςοιι1ιο!τοι·ποι· ο!ιοτοποπτ!οο!ιοιιΗοερ!τιι!!ο!!π!!ιΡι·ο·
!οποοι·οιαι·οοι·π.Πτ. Κ. Ρ ο τι·!!π ο πι· !!ποι·ιτοοοιι ιν!ι·π.ο Ποτ 0οποιι!!ππτ ποπ δε. Ρο!ιοι·οπιιι·ποι· Ν!!ω!π!-Μ!!!!.πι·
!ιοοπ!τπ!ιι,διππτοι·οι.!ιΠτ. Μ. Βιι π 1

;
ο π· , πιο οοπι Οποι·ιιι·Ζ!:ποε

Μ!!!επτ!ιοοριιπ!ο !π ν!7!ο.π!!ιοινπο.οοι·πιιππι ινοτποπ, οιι πιοπο
Πτ. Κ ο ο πο! π ο !ι ! 'ο, ννο!ο!ιοι·θιο!ι!!!'ο ποε Μοπ!ο!πο1!ποροο·
τοτε ποε !ιοιπ!ιοοιοο!ιοιιΜ!!!ιπτποι!ι·!ιο .<.;οινοι·ποππι...

!!!!οποο18οποπ.!ιοπ
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- Ζιιιιι Αιιιιιειιιιιιεεειιει άει· οικει-Μεει·-ιεεειειιιεωεωει
1ιιιιρ,ιιει:άει· ιιιειιειιεε 1ιειιει· άει· εειιιιειε-ετειιειιεειιειι Αε
ιιιειιιιιιΒ· άει· Β·ειιε.ιιιιιιειινει·ιι·ειιιιιις, ννιι·ιιι. Βιιι.ε.ι.ει·ε.ιιιΠι·.
Βειιειιιεννειιι 8711811111ινει·άειι. Βιε 1ιειιιιιιε άει· ιεΜτ
ι;ειιιιιιιιιειι Αιιιιιιειιιιιι,<ιιιει άειιι Βειιιιιτειι Ζε ιιεεειιάει·ειιΑει
ιι·ιιΒιειι θ. 0ιε.εεε ιιει άει· Οιιει·-ιιιιιιι11ι·-Μιεάιειιιεινειιιι·ειιιιιι,ς,
Βιιιετει·ειιι Πι·. Ν. Μεικειι·ενν, ιιιιει·ιι·:ιε,ειινι·ειάειι.
-Αιιι” ι1ειιι ιιιιει·ιιιιιιειιιι.1ειι θειι€ιεεε Πιτ
(ιινιιιιιιειε ιειιιιά(ιειιιιι·1.ειιιιΓειιιΑιιιετετάε.ιιι
ννιιι·άειιΡι·ει. ει" (Κιενν) ιιιιά Ρι·οι. Βεειοιν)ενν(Μεε
Με) ιιι νιεερι·εειάειιτειι €ειι·11ιιιι.- Πει· Ρι·ινε1άεεειιι: ιιι Βι·εειιι.ιι Πι·. Βιε ιιιειε ιι ε Κε.
ά ε ιι, ειιι Γτιιιιει·ει·θειιιιιει· άει· Πει·ρειε1· Πιι1νειειιιιι. ννειειιει·,
Με Μι· εειιιει· Ζειι 1ιειιοιιτειειι, Με: ;;ιειειιιειιιιι νοιι άει·
ΟιιιιιΜεννει·ιιιιά Κι·ειιειιιει· ιιιιινει·ειι€11.:πιιι Ρι·οι'εεεει·άει· οιιι
ι·ιιι·ειε ,ε:ειι·ιιιιιιινιιι·άε, ιει. ιει” ιιει·ειιε ε ι ε ε ι·ά ε ιι ι ι ι ε ιι ε τ
Ρι·ει”εεεει· άει· Οιιιι·ιιι·,ςιε ιιι Κτειιιιιι εθειει.ιμ
ινειάειι.- 1(ε ι· ε τε ι·Με πι: 1) ιιι (ιει·οειιεινε2 (Οοιιν. 11'ιεάιιιιιι·)
άει· 1..ειιάεειιειιεει·π Α. Ν ων ε κι ιιιι 48.1ιειιειιειε.ιιι·εεπι Αι)
άειιιιιιιιιη·ριιιιε. ι)ει· Ηιιιεεει:ιιιεάειιε ιιε.τ νιει ει» άιε νει·
ιιεεεει·ιιιιι; άειι Μεάισιιιιιι- ιιιιά άεε νιιιιιεεειιιιιννεεειιε ιιι άιεεειιι
Κι·ειεε ιζειιιειι. 'Γι·ει2 17_ιειιι·ιεει ειιεεειιι·ειιειει· Ρι·ειιιιε Μει
ει· εειιιε Ήι·ειι πιιι 4 Κιιιάει·ιι ιιιιιι:ειιεε ιιιιιιει·ιεεεειι. - 2) ιιι
Βιι;ε άει· _ιιιιι€ετεΑπ: άεε ιιι€εεειιειι Μιιιιιιι·ιιεεριιειε Ο ε ιι -
ε το.ιι ι ι ιι ιι ε ιν ε ε ιι ιιι , ννειειιει· Με εειιιει· Βιιειιιιειιι· νοιι
ειιιει· Α1ιεειιιιιιειιάιι·ιιιιε ιιιε Αιιειε.ιιά επι' ειιιει· 13'ειιιι·ιάιιτειι
άιε Βιιιάτ ειειι ει·εειιεεεειι ιπιτ. - Β) ιιι θάεεεει άει· Κιεειιιιιειν
εειιε Απε Εεε Β Μ: ι ιι ιιε τε: ιιειειι ειιιει· Ορει·ιιιιειι, ννειειιε
Ρωι. 8ο ιι ιι ε ιι ιι ιι τι; Με Βειιιιι :ιιι ιιιιιι Με ιιειιι·ιιιεειιειι
Κι·ειιιιειιιιιιιιεε ειιε,ε·ειιιιιι·τιιε1ιε. Πει· νειειει·ιιειιε ιιιιιε εειι.
1898 άιε ειι·πιιεΜε Ρι·ειιιε ειεε. -- 4) ιιι ιιιιιειιι·ιιει‹ άει· ε.ιιεεει·

εε·άειιιιιειιε
Ριοιεεεει· άει· θειιιιι·ιειιιιιε Πι·. Η ε ι· ιιιε ιι ιι

0 12.- Αιι Βτειιε άεε νει·ε1ειιιειιειι Πι·. 8 (.ει2 ιπιτ άει· Ρι·ινει.ι.
άοεειι1.άει· ιιιιιιιιιι·-ιιιεάιειιιιεειιειιΑεεάειιιιε Πι·. Ε). Κ ε ω) ει·
άιε Βεάεειιοιι άει· ιιιει·εειιιει ει·εειιειιιειιάειι ιιιεάιειιιιεειιειιΖειι;
εειιι·ιιιειι «Ρι·ειιιι ιεειιεε Με) ε Μεάιειιιιι» ιιιιά «άε
ε Με ιι ε ά ει ιι ι Μ» ιιιιει·ιιειιιιιιειι.- Ζιι άει νοιι άει Οιιει·ιιεννει·ιιιεάιειιιιεειιειιθεεειιεειιιιιιτ εε
ριιιιιτειι θεάε.ειι ιιιιεει”ειει· ιει· άειι νειει.ει·ιιε
ιι ε ιι Ρι·ε τ. Ο ι·ιιιιε πιιι 24. Βεριειιιιιει· ιιειιιιειειιιι8·ι: άιε θε·
εειιεειιε.ιι ιιιιι.ει· Αιιάει·ειιι ειεε θ ει

.

ιιι ιιι ι ιι ιι 8 ε ει ιι ε τ ιι ιι ά

εειιιει· 8εΜϋιει· Αι·1›ειιειι, άιε ιιοειι ιιισιιι Με ι)ι·ιιειι
ει·εειιιειιειι ειιιά. ιιει·ιιιιεεεεειιειι. άιε Βιι ειε Ρι·ει'. (;ι·1'11ι)Θ'ε

Με Βιιιιιιιι;εειιιιιε άει· θεεειιεειιε.ι'ι. ειιι2ιιει.ειιειι ιιιιά επι” άειιι
ινεεε άει· Βιιιιεειιιιιιοιι ειιιειι Η ι· ιιιι ε ιο ιι ά ε 2ιι ιιιιάειι, άει·
πιι· νετιειιιιιιιε νοιι Βιιρειιάιειι Πιτ Αει2ιε ιιιιά Βιιιάειιτειι,
Ριιιιιιιειι Πιτ ειιιι·ιιιειεειιε Ριειεειιιιειιειι ιιιιά άει·ει. ιιιειιι· νει·
ινειιιάι ννει·άειιιιειιιιτε.- νοιι άειιι Οιεειιιεε.ιιοιιεεειιιιιε άεε ιιιιειιει_ιειιιιεειι 18. ιιι
ιει·ιιειιοιιιιιειι 0ειι€ι·εεεεε ιιι Ρε.ι·ιε, άεεεειι ΡΜ
ειάειιι Με. 1ιειιιιειοιι,ςιιε ιιιιά θειιει·ειεεει·ειει· ι)ι·.
Οιιειιι'ιει·ά ιει, ειιιά ειιιιιι·ειειιε ιιιεειεειιε Μεάιει

ιι ε ι· ειιι€είει·άει·ι ινειάειι, ν ε ι· τ ι· ει ι; ε ι ιι ά ε ιι νε ι· ε ε ιι ι ε·
άειιειι θεει.1οιιειι ειι ιιε.ιτειι, ιιιιά ενια ειιε θε. Ρε
τει·ειι ειε:: άιε Ρι·οι“εεεει·ειιΒειι_ιει·ιιιιιιονν, ειεε"
_ιεινειιι, Ο”, '1".Ρειινιοιν. Βειι·οιιιιιιι. Βειιιιιιο
Με.'Ι'ει·ιιεννειιι.1)ι·.Βιιιιειιι'ιιεειιιιά Πι·. .1ε.εει:ι
εειι; εεε Μεειιειι: άιε ΡιεΓεεεει·ειι Βειιι·οιν, Κοιεεε
Μενν, ιιι ιιιι'ει·ειν, Ρεινιιιιειν, ιιειιι, Τεειιει·ι
ιιοιν ιιιιά Πι·. ν. Βιειιι; Με 0ιιιι.ι·ιιονι·: Ρι·ει'. 117.Πεπι
ιεινειιι; εεε Κιειν: ΡΜ. Ρεάιννεεοιιιιι. - Αιιε

ι) ε ιι τε ειι ι ε. ιι ά ειιιά ειιειιιιιιιε 2ιιιιιι·ειειιε νειιιιι€ε ει» άειι
Ριιι·ιεει· Οειι.<;ιεεεειιεειι›ειάει. εε νοιι άειι Ρι·οιεεεοι·ειι 1.ιεγ -άειι, Βιιι·ιιειι. ιιι ειάενει·. 1·ιειι ειιει·. Β. ιιιεε
Μει ιιιιά Κι·ειι εε εεε Βει·ιιιι; Βειι ι·ιιι,<; Με ιιιει·ιιιιι·,ε:
Ζιεειει· ειεε Γι·ειι›ιιη.;; Ηιωηε εεε Ηειιιε; ι(ιεειιειε
εεε Ι.ειρεις· Ε

) 1ιειει ιι εεε θετιιιιρειι; Πι·. Η ιι ιιε εεε
Ηιιιιιιιιιη.:. 2ιεειάειιι άεε ι ιι ε ει ε ειιε ιι Ο ε ιι ε ι· ε ε ε ε ε ιιι ι -
τεε ιει Ρωι. Βι·. Ριιεε ιι ιι ω" ιιι 8ι. Ρειει·ειιιιι·,ις, άεε
‹ιειιτεε1ιειι0εεε;τεεεοοιιιιιεεΜε!. [Π. Η. νι” ιι ουν ιιι Βειιιιι.- Με ειε ιιιεειε,εε ι·ιιεειεειιεε Βιαιτ ει·ι1ιΜιτ, εειι Με

Κ ε1εει·ιιειιε Βιιιιιιτει·ιιιιιι «Ηειιιιι» ιιι Ριιιιιιειιάάειιι
Βεεεει·1:άει· Αιιειειιιειι άει· Κειεειιιιι ιιιειι·ιε ιιιιτει·ειειιι κει·
άειι. εει- Βειιιοιιτε άεε 8ε.ιιιιιοιιιιιιιε εειιειι 100000 Βιιι. :ιιι
,εεννιεεειιννοι·άειιεειιι.- Βιε νειιι Μεάιειιιειάερει·ιειιιειιι ιιιιεε·εειιιειιειε ιι ε ιι ε

Α μ ο ιιι ε ιι ει· ιει ιι ε νι·ιι·άιιι άειι 15ιεειάειι:ειε.άτειιπιιι 1
.

Βερ
ιειιιιιει· ά. δ. ιιιιά ιιι άειι ιιιιι·ιαειι Οι·ιεειιειιειι άεε Βεεειεειιειι
ι1ειειιεε πιιι 1

.

Οειειιει· ά
.

ά. ιιι Κι·ιιι“ι:Βιετειι.- ιιι Ειεεεε-Ιιοτιιι·ιιιιζειι ειι·ειιιιι·ι ιιι ιιι·2ιιιειιειι Κιειεειι ειε
νοιι 107 Δει·ειειι ιιιιιει·εειιι·ιειιειιει· «Α ιι ίι·ιι ί», ιιι ννειειιειιι
άιε .λειπει ε.ιιιιζεΐειάει·ι νι·ει·άειι, ειειι πιι νει·ριιιειιτειι, νειιι

1
.

.1ιιιιιιει·1900 ιιεειιειειιειιάε εικιιιειιε Μιιιιιιιε.ιιεκε

ι ε ι· 11 ι ιι ά ε ε ι ιι ε ιιι ι τ ι ε ι τ ε ειιι2ιιιιιιιτειι: «Κειιιε Οειιειιιιιι
ιιειι ιιιιιει· 1 ΜΜΜ, ιιειιι Βεειιειι ιιιιιει· 1,50 Πει·ιι, ιιειιιε
Νεειιιεοιιειιιιετιειι ιιιιά Μειιι Νεειιιιιεειιειι ιιιιιει· άειιι Πεερειιειι
ειιιεει· '1'ε8·εειιικε. νι(ειιιι ειιειιειιιιιεννειεε ειε 1ιιειιννειεει·ιΒι

ιιιεεάειι Ηειιοιιιι·ε ιιιι(ει άιε «Μιιιιιιιειιεκε ιει Μιιιάεετιιειιιιιτειεε»
ειι€επειει ω, ιιιιιεε ειεε Βεειιιιιιιι,ε; ειιεειεειειιι ινει·άειι, εεε
άει· ει·ειειιι.ιιειιιει, Με ιιεειι ειειι άειι Ηειιει·ε.ι·ιιιιά άει· άε.ι·ιιιιΐ

εεννιιιιΒιε Νε.ειιιε.εεΜειιιιιιι.. Βει ιιεειιιιιιιιρειι ιιιιιει· 20 Μει·Μ
επι ειιι Νεειιιεεε ιιιειιι ει·ι'ειιι·ειι. Βει άιιιιε;ειιά Βεάιιιιιιιιιιειι
ειειιι ειιι ι.ιιιιιπιιειιει·1·'ειειειιτΜε άειε Ηειιει·ιιι·. ιιιεετ ν·ει1:ει·ει·
Νιιειιιιιεε ι“ι·ει. Βιε ΠιιιειΖειειιιιει· ννειιειι άιιι·ε1ι άειι Αιιιι·ιιι'
άιε 1νιιιιι·ιιιιε· άεε Αιιεειιειιε άεε Αει·2ιεειειιάεε ει·ειι·ειιειι ιιιιά
ειε άειιι Ηιειιιάε ιιιιε·ειιιεεεειιεε Ζιιειιιιιιιιειιει·ιιειιειι Αιιει· ει·
ιιιεςιιειιειι, ινεε ιιει άειιι Αι·ιιειιειι 1Βιιικειιιει· πι θειιιειιάει·
ριειεειι ιιιιιιιϋειιειι ιει.. (Ριιιιιιιι. Με. - Α. πι. 0.-Ζτε.)- Πει· ιςειεεειιιιιειι άεε ιιει·ιιιιει· (1οιιιιι·εεεεεαιιι· νει·ιιιιιιιιιι;ς
άει· 'Γιιιιει·ειιιεεε.εεειιιιειε Ρι·ειε ιιι» άιε ιιεειε Α ι·ιιειι.
ιι1ιει·«άιεΤιιιιει·ειιιεεε ειε νειΜειιιιιιιΜιιειι ιιιιά
άει·ειι Βε ιι ιιι ιιιΜε ιι ε;» εεει·ιιιι;τ4000Με ιιιιά άειι' εε
ιιιειιι κνει·άειι.Με εννει Αι·ιιειιειι άεε Ρι·ειεεε (Με ινιιι·άιε Με·
ι”ιιιιάειιινει·άειι. Βιε θειιι·ιΓι ιιιιιεε εεριιιε.ι· εειιιιιι.ειι εειιι ιιιιά
ιιϋειιει;ειιε ειιιειι Πιιιι”ειιιενοιι 8 Με 5 ι)ι·ιιειιιιε ειι ιιειιειι. Βιε

ρι·ειει:ειιιιειιτεΑι·Μειτ ιζειιι:ιιι άειι Βεειι.π άεε ειιιεειιειι θειι
ιιε.ιεειιιιιεε πι· Ειι·ι·ιειιιιιιιε;νοιι Ηειιειεττειι ιει ι.ιιιιεειιιιι·ειιιιε
ειεε, ννειειιεε ει» άειιειι ι)ι·ιιεΜ ιιιιά ιιιιιιΒιετενει·ιιι·ειιιιιιι; εει
Β·ειι. Με Αι·ιιειιειι ειιιά, πιιτ ειιιειιι Πειτε νει·εειιειι, Με πιιι
28. Οειειιει (4. ι)εεειιιιιει·) ά

.

δ
. ειιι Ρι·εί. Βε ι· ιι Μετά ιιι-εε

ιιει (Βει·ιιιι. Βειιενιιεειι·εεεε 4
)

ειιικιιεειιάειι.- ιιι Μι ε ιιιεννε. (ιιι άει· Νιιιιε νοιι θειι·ιιετοιιει επι
$ειιννειι·2ειιΠεει·ε)Μιά ιιι ιιιιειιειειι20113ειιι ιιειιεε 8 ο Μ ι ε

. ιιι ιιι
ιιε.ά ειιι€ει·ιειιιει ννειάειι. άε ιιειειιάειι Αιιεινεειι νειι Ρι·ει'.
ιν ει·ι εε άει· θειιιειιιιιι ιιι άει· ΒιιεΜι νοιι Βιιιιιιιιειννιιιιι εειιιειι
ιιειιΜι·11ιιιεειι Βι:ειιεειιεΠειι άειιι δειιιειιιιιι ιιι Μαι υιιά ιιιι
Οάεεεεει· ιιιιιιε.ιι ιιιειιτ ιιιιειιειειιειι εειι. Με νοιι άειι: ιιει·ιειιιει.
Μιά, ιπιτ ιιειει1ε ειιι Αι·πι. Πι·. Η ε. ιιι ιι ιι ι· ι; Με Βιιριειτιιτἱειιε
ι·εειιι νοιι άει· Βιε.άιω 40ω” ει·ννοι·ιιειι ιιιιά Μιά άειι.
ειπε Ηειιειιιειιιιι; επι” ει.ε.ιιιεΚεετειι ει·ιιε.ιιειι.- Βιε Ρεει ιιι 1ιιάιειι, 1Ξενρτειι. 0ιιιιιε ιιιιά
Ροιτ.ιιεε.ι. 8οινειιι ιιι άετΡιεειάειιιεεΜειτ.Βοιιιιιιιγ,
ειε ε.ιιειι ιιι άει· 8 Μιά τ

.

Βειιιιι:ιγ ιει ννιεάει·ιιιιι ειπε Μεάειι
τειιάε Ζιιιιιιιιιιιε άει· Ρεετεριάειιιιε εειιειειιι·ι. Ππε ιει: ιιιιι εε
ε.ιιιΤειιειιάει·,ειε εειιει πιιι άιεεε Ζω, ειι Βει;ιιιιι άει· Βεε·ειι
ρει·ιοάε. άιε ιάριάειιιιεειεε εποε ει·ιοεειι. ιιι ε

:

ει) ιι εε ι
ι ει·

ιιι·ιιιιιιιειι νοιιι 2.-8. Αιιειιει 1 Ρει·εειι ιιιιά ειιιιιιειι 2
.

ιιι
ιιειι ι.ιιιειιε εξω-ω νειιι 30. .πιιι ειε 5

.

Αιι,ε·ιιει άιε Ζειιιι άει·
Βι·ι‹ιε.ιιιιιιιιεειι 20, άιε άει· Τοάεει'8.ιιε εισειιι'ιιιιε20. - Νειιει·
ειεε ιει άιε Ρεει: ε.ιιειι εειιοιι ιιι Βιιιιερει, ιιιιά 2ινιιι· ιιι άει·
ιιε1ιιιιιιιιειι1:ιειΓειιειιιάτΡει·ιιιι.>ιειε,0ιιει·ιε ειιίεεει·ετειι. Αιιι
50. .1ιιιι (11. Αιιιζιιει) ιιιειάειε άει· Τειεέςι·εριι νοιι άειι άειι
ει·ειειι ρεειι·ειάιιειιιιεειι ι·'ιιιι ιιιιά :ιει 2

.

(14.) Αιιιιιιετ ννιιι·άειι
άειεειιιει ιιει·ειιε 38 Ρεετιιιιιε εειιειειιιι., νοιι άειιειι Ε

)

τεά111ειι
νειι1ειειι. Με άειιι Αιιΐιι·ειειι άει· Ρεει ιιι ιΞιιιι·οιιιιΜε άιε
Ρεει ιιι άειι ιει2ιειι ι·ιει.Ιειιι·ειι άειιιιιιιειιΜε ι ιι ιι ι τ ε Β ι ε. ιι χ: ε

ειι·ειειιι. ιιιιιιιιιειι Ηοιιςιιειι€. Βειιιιιιιν. ιιιιιάειειιειιιιι·,Αιειιιιιιάι·ιειι
ιιιιάμια Ορει·ι.ει ει.- ι)ιεθεεε.ιιιιιιι:ιε.ιιι άει· Κιιιιιιιειι ιιι άειι Οινιι
ιιεεριιιιιει·ιι Θε. Ρει.ει·ειιιιι·ι;ιε ιιετι·ιιι.πεπι 31. άειι
'ά. .1. 7450 (72ιιιειιι· :Με ιιι ά
.

ξνεινν.). άει.ι·ιιιιτει007 '1'γιιιιιιε-
(85 ιιιειιι·), 600 Βγριιιιιε- (4 ιιιειιι·),(51θειιε.ι·ιεειι- (Ο ιιιειιι·),
104 Πιριιτιιει·ιε - (5 ιιιειιι·), 72 111ε.εει·ιι- (θ ινειι.) Μιά 22
Ροειιειιιιιε.ιιιιε - ((5 ειεε. ειε ιιι άει· 17οινι·.).

Μοττε111:5.1:ε-Βιι11ετιε Μ. Ροτει·ε1ιιιτεε.
Ρετ άιε 71(εειιε νοιιι 25. Με 81. σειι 1809.

Ζε.ιιι άει· 8ιει·ιιειε.ιιε:

1
) Με θεεεΜιεειιτ ιιιιά Με”.

Χ ==5-45.ι5-5-5:Η9:=έέέιιιεεπε"=εεεεεεεεεεεεεε-.-` ηιπ1%1·σηηήηηήΞ2
Μνιειετιεεεεεεεεεεε

<>·~#<==>εεεεε·εεεεεὲ
808 200 007 214 78 181 18 7 25 40 51 44 24 272212 Ξ)

2) Με άειι 'ι'εάεειιι·εε.ειιειι:
Γι· ιι.ειειιιιι.0. 'ι

'

ιιιι. ειιά.3(), Γειιι·ιε ι·εειιιιιειιε Ο
,

'Ι'γιιιιιιε
ειιιιε εετιιιιιιιιιιι,εάει· οι·ιιι0,Ρεει‹ειι 8,Μ:ιεει·ιι 15, Βειιει·ιε.ε1ι 8

,

Πιριιι.ιιει·ιε 22. Οι·ειιρ 2
,

Κειιειιιιιιετειι 4
,

0ι·οιιρεεε [Διερευ
ειιιιιιιιιιάιιιι,ε 7

,

ι:1ι·νειρειεε 4
,

(ιιι·ιρρε 1
,

0ιιε1ετε ε.ειε.ιιεε

Ο
,

Β.ιιιιι· 11, Ε.ειάειιιιεειιε Μειιιιιιι·ιτιε 0
.

Αειιτει· θειειιιιιιιιειι
ιεε.τιειιιιιε 0

,

Ρει·ειιιιε εριάειιιιεε 0
,

Βοτειιιειιιιιιιειτ. 1
,

Αιιι.ιιι·ε.ε 0
,

Ηνάι·οιιιιοιιιε Ο
,

Ριιει·ρει·ειιιεΜει· ι
,

Ργι).ιιιιε ιιιιά Βερι.ιεεειιιιε 4
,

'Γιιιιει·ειιιεεε άει· Ι211118'θ1161, '1'ιιιιει·ειι-ιεεεειιάει·ει· Οη,ι·ιιιιε 10,
Αιιιοιιειιειιιιιε ιιιιά ι)ειιι·ιιιιιι ιι·ειιιειιε 7

. 1μειιειιεεειιινε.ειιειιιιά
Ατι·εριι1ειιιίειιιιιιιι 78, Μει·εειιιιιε εειιιιιε 24, Κι·ιι.ιιιιιιειτειι άει·
νει·άειιιιιιεεει·Βε.ιιε 200, '1'εάη.ι·ειιει·ειιε81.
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έ δ!. ΡετετεΒυτε, ΝετεΚγ-Ρτ. Μ. εοινὶο Μ ΜΙοτι ὶτι-ΠΜ ειιιε151ι1‹1.Α_τιτιοιιοοι1-Οοπιρτοἱτει1τιιιἔοιιοπιπτιειι.

ΡπινΑ7-Ηειι.ΑΝετΑι.τ
ΠΠ Μει.<τοΠ-. Πτιτι11- ιππ:1 Ξτοΐΐννοο1ιεε11σειι1Μτο1τετι

ΡτοΓ. 11τ.Βοεοπ1ιε1ωνοι;1ιι6Μ. ΜΒ. ΗειΕοιν.
"ΒετΙ1ι1 111.,Κ6ιιΕ81τι-Αιι€ιτειειεττωεε 29, Δω Τ111οι·Βτιττοπ.

483)26-18.

~.....3-.1..11, ΒιιἀττἰὅεΙιειίοιι 871111.
ε1τι τπιο1ι ι1ειιι νετίτι11τοτινοοο
Ρτοί. (το Μ11ε1σ. 11Μι1ε11σετε;,

(ΚΠοΙΙ τ1:ιτρτεε€ο11τε'1'επιι1τι-Ε1ττώεε-νοτ‹Μ" Πειτε.
νετρ;Ιε101ιο:

,,Ποϋοτ01οΉ1τΚυπωσεΤοππε101πΜΠετπιΚτεπΚΠε11οπάετΚίπι1ετ“
νοπ 11.1). θΠ1Ή10ΒΙΝ, Ρτ·1νπτε1οοευτ.:ιιι άετ Κ. Βτιεε. Μ111Μτ-ΑΜι1εωίο

‹Π_ῇετε1‹π_ῇεΜεά121ιπι1897.Ντ. 1
).

θἰε1ιοΑΜΠ Με νοτϋΠετιτ1ἱο1ιιιτιςεπ111:ετ'1'ειπτω11σ1τινοπ:
Ρτο1`.θ. ΉοτοτΜ, Ηε1άο1ϋετε,Ρι·1τι18.ι·ε.τ2τν. ΒιιΒο1, Βι·ϋπι1, Κ. 1Ιο1πειρίεΙ
θττειεεΒιιι·8, ΚΙιπάετο.ι·ετΕ”, Ατω1ιοτι,ΠειιτεοΙιε Μετ11ο1τι.ννοο!ιετιεο!ιτ1ΐτ

1896.Ντ. 11, 25, 50; 1897,Ντ. 8
.
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ΜΙΑ1ιγο1-Βὶποἰεε-ΐοτΒἰπἀι11ι8.
ΟεεοΗιπειο1‹- σ. 8ετιιο11Ιοεε:ε(ΚΒΟΝ)
1ο1ιτ1ιγο1-Ρτερετειτ.

Βἰο1ιε «κν.-ωωι.» 1897,Ντ. 89, ρυ.€. 1134. Π
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Ηοτι‹1ετ:ι1π1τἱὶο1‹οιιιιΓ κντωω. ευ 1)1επιεΙοπἀυττ1ιά1οΗεττετι:
(17) 23-14 Βοο1‹ω 8ι θτιι1:ε, θτ. ΡειετεΙσιιτ,ς,Β. οτω Π., Μοε1αιιι.

ε. 7:π: Ο

Η '

Θ
?

-ἶΈ ἔ= ο·σ,οΗΟ α:

“ϊ = 10.9
ννἰτε1 ττιἱτ Ετίο1ἔ ειΠ€ενν:ιτιάτ: Ω ἔ

έΞ
έ

_ . ..Έ ω "ε
Βο1Ε'τειιιοτι1ε1:1οπιιιπ! φ111οτοεο,Βο1θοροι·τΙιοε, Βο1Κτειπ1α1ιοποιτάοτΒειιιτ. άετνω- Φ Θ·
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Ρα!. !ε! !!!!!!ε!!;!·οεε,α!ει!!!!σ!!ε!!! ι;ε!ια!!!!, α!!εεει·Ι!ε!!!!!ε!!!ε
Λ!!!!ΐα!!ει!!!εε2ε!ι.ςε!!!!.Πει· Ρ!!!ε !ε! !!!·α!!!!ς, 108, Τει!!!!ετα!!!ι·
89.20 Ο. Νεο!! Μ!!! Οε!Τι!ει!αεε Μ!!!!!!εε τ!!εΖ!!!!ε·ε Με!!! Βε
!ε!;!, α!!! νοτάε!·ει!θα!!!ι!ει!!›ϋἔε!!!!!!!! !!εεοι!!!ετε!!ε!!!ε'Γο!!ε!!!ε!ι
Με!!! !!ιε!ϋι!!ε!, !!!ε ι·εσ!!!ε 'Ρο!!ε!!!ε !νει!!ἔει·. Με !!!!!!ε !!ε!!ε!!
τει!!!νεη;τ!!εεε!!, εε !!αεε ε!ε Με α!! Με Πνι!!α !ε!σ!!!. Βε!
αει· !!!,ε!!α!ε!!Ρα!ρα!!οι! α!! α" Τοι!ε!!!ε !!ε!ι!ε ε!ι!ει! ε!ινα!Βε!!
Α!!εσεεε α!!αε!!ζει!!!ε!!!ν!ιε!ε!!!!!!εα!! !!!!!!ει!. Α!!! Ζ.!!!!!!!ε!εσ!!
Με! εο!!ε! α!! αει· !!ι!!!!!!!εε!!!ε!!!!!ια!!!!!!σ!!!ε α!!!!`α!!!;;εε.!)!ε
ΗαΙε!γ!!!ρ!!!!!·!!εε!!Με!!! !!εεοι!!!ε!ε νει·ε·!ϋεεε!!. Ισ!! !!εεσ!!!οεε
!!! Με !!!!!!ε 'Ροι!ε!!!ε ε!!! μια! !!ε!ε!ε !ι!ε!ε!ο!!ε!! α!! !!!ασ!!ε!!.
Ε!!! Κα!!! !!α!!ε!Κα!!! !!!!.ετει!!! νοι·εσ!!ε!ι!, !!!ε Β!!!!!!!!ρ; ναι·
ε!!!ε νε!!!α!!!!!εε!!!αεε!ε·τω!!! ετε!!!!ζε !!!!!! !!!!!!ε εε!!!!ε!! νο!!
!!οι!!!!!ε!!α!!!'. Π!!! Βεεσ!!α!!`ει!!!ε!!!!!!!!Ρετ!!! αεε Β!!!!εε αε!!;
τι!!!!!!σ!ι!ε Α!!!ιο!·!!!εε. Πε Μ!!! !!! Με Ε!!ι!εσ!!!ι!!!εΝα!!. εεε!!

_!ο!!. -!
- Μάο! Π. !!!!! ε!!ιει!! Ρ!!!νετ!εα!ο!· ,ετε!!!αεειι.Ρα!. ει!!!

ε!!! Θ!!τετε!!ναεεετε·ε!!!αιισ!!ει!,!!!!!αει! Ηα!ε ε!ι!εΟε!εοι!ιρ!εεεε
1εεε!! !!!!!!ε!!! Α!!!!!!!!!ι!!!!ε! !!ε!!!!!ε!!.

Α!!! 8
,

Πεσε!!ι!!ετετεε!!!ε!!Ρα!. νι!ε‹!ετ. !!! !!!ε!!!ε ι!!!!, !!αεε
ε! !!ασ!!!!ε! Μα!!!!ε!!ι!ε!ε!ο!!ε!σ!! σα. 1 !!'οσ!ιε ε;αι!απιο!!! εε
!!!!!!! !ια!!ε ει!!! ο!!!!εΒσ!!!!!ε!αε!!!ια!!ε εε!!!ιισ!!ει!!!ϋ!!!!ει!.ααι!!!
!ια!!ε ε! αεε! α!!εε!'α!!Βει! ε!!! α!!εει!!ε!!!εε Πιι!!ε!ιαεε!ι !!!!!!

Μα!!!8!!ε!! α!! !!!!!!ει! !!!!!!εε!! ε!!! ραα!· 'Ραεειι !ε!!!ε ει· α!!
,μια !!!!ε!!!αἔ!!σ!!ε!!Κορ!'εσ!!ι!!ε!·αε!!.
Βε !!!!!! !!ε!!!!Ρα!. εο!'οι·ι. εε!!! !!!!εεει·ε! !!Ιαεεεε Αι!εεε!!ει!
α!!!”,ε! α!!!!ι!ε! !‹ε!!σ!!ει!!!,εσ!!ι!ε!!. ιι!ασ!!! !!ε!! Ε!!ι!!!!!!ε!!ε!!!εε
εσ!!ν!ει·Κι·α!!!!ει!. !!! ερι·!σ!!! α!!! !!!α.ι·ε!·,!!ει!!!!σ!!ε!8!!!!!!!!ε,
αεε! εε!!! !αι!,εεα!!!. Π!!! Ηα!ε!γιι!ρ!!!!!·!!εε!!εο ε!α!!! νε!;!!3ε
εεττ, !!αεε ε!!! εε! α!!! !!!ερεσ!!ο!ι !!ει!!!!ε!!!!! !!!!!Αι!εε!! !'α!!ειι.
Με δσ!!!ε!ι!!!!α!!!Μ! !!!ρ!!ε!! ει!!! αεε !!!!!!!‹!εεεε!!! Μαεε, α!!!
Το!ιε!!!ει! ε!!!αε !!!ε!!!ετ α!ε !!αε ει·ε!ε Μα!. !!!!!! !!!!!!!ε!πω!!
νει·ι.>;ι·ϋεεει·!,ε!ιε!!εοΜαεε νν!ε α!!! Μι!!!!!εε!!!ε!ι!!!!α!!!:ό!!! !!!!!!
ε!ο!!ε!!!!!!!!ε!!νο!!!!ο!!!!!!ε!!νε!!!ε!!! Α!!! αει· Βι·ι!ε! !ιι!!!α!! !!!!!!
Ε!!!!·ει!!!!α!ε!!αα!!!!ε!σ!!ε !!ιιεε!!- Με ε!!!εε!ια·ι·οεεεΡε!εε!!!ε!!;
!ε!ε!!!εε Οε!!ε!!!ό!!! Π!!!ετεε!!ε!!!!ε!· α!!!!!α!ε εοιν!ε !!!!!!!!ι!α!ε
Ι!!·!!!ι!!!ι!ι·!!εε!!ετα!!! νε!Β!!!εεει·!. Ρα!. !!α! Νεα!!! ει!!! αει!!
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Μιιιιάε ιιοεΙι ιι.ιιεάετ Νιιεε εάει· άειιι Αιιιιε ΒΙιιι. νει·Ιοτειι, άἱε
ΚετρειεεετάΙιεΙιε ιιιινει·Ιειει;; ειπεπ Βιιιιάιιι·ιιτιιιΜε ετ ειιι εΠειι
ιιιε!ιτ Ιιεεεεειιτει. Πιι ειεΙι ειιι ιιιιτ ι;ετει.άεειιι ειι ειιι·ειιιεεΙιετ
ΙιειιεΙει· ΒειιΙιεειιιιε ΙειάειιάετΒιιιάιειιιι;ειιεεεεεειιι Βεειιειι ΙιεΕε.ιιά,
εε Πεεε ιιιΣεΙιάιε ιιιιει·ιιΙει·ιιε!ιε ΗΝιεεε άεε ΡΜ., νει·Ιιιιιιάειιπιιι.
άειι ιιιιι·ιςειι Βγιιιιιιιιιτιετιιπι ειιιε Βειιιιιεειιιιειιιιά 2ινιιι·ιιι Αιιιιε
πεσει. άεε εειιιιειΙειι Βιιτειειιειιε ειπε ε.ειιεεΙ.ειιΙιιιειιιιε άειιιιειι.
Μι Ρετ.. ιιιειι ΗΒΟ!"εειιι· εειιΙεεΙιτι ί'ϋΙιΙιε, εε ιιιιιεειε νοιι ειιιετ
ιιιιΙιετειι ΠιιτετειιεΙιιιιιιι;άει· ιιιι1ετειι Οτεειιε εάει· άεε ΒΙιιι:εε
Αεειε.ιιά Βειιοιιιιιιειι νι·ετάειι. Ρετ. νει·ερτιειιτ ειιι' ιιιειιι Διι
τει.Ιιειι ειιΓει·ι:ιιιε 8ι.εάι.ιιτιιιιιΙιειιΙιειιεειιιιιιιτει.ειι. Μειιιε ιιιιιιιι
ιιιιιεεΙἰειιε Βιει;ιιεεε με Με ιιιιιι ειιι.. νει·Ιιιιιάετι. ιιιιε!ι @εειιι
ιιεειι άειιι Κτειιιιειι Ζε ετιιιιιιάιςειι, ειιιιΙιτ Μι ειιι 10., άιι.εε
Ρετ.. εειιειι ςεετετεειι ειιι. Με εε εἰεΙι !ιετιιιιεειεΙΙι.ε, Μ” ετ
νοιι πιιι· πιιι ειιιειιι ΒεΙιειιιιιειι ιιι ειιι θεει.ιιιιιιε εει.τειιιςειι,
Ιιετι.ε ειειι άει·: ειπε ΡιεεεΙιε Μειιι ι.>;εΙιειιΙε.εεειι. ιι·ειτ εεει·
εε!ιειι ιιιιεΙι ινειιι€ειι Βι:Ιι1ιιεΙ‹ειι ρΙϋι:ΙιεΙι εεινιιεει.Ιεε ειιειι.ιιι
ιιιιειιεεειιιιιιειι. Ιιι εεΙειιειιιΖιιειιιιιάε Με· ετ Με Βιιιάιιιι·ειιιτειι
Ιιιιιιε ειιι.ςεΙιεΐετι. νιιετάειι,ειιιιε άεεε άετ Ζει;ιεΙ πιιι άει· ιιιιιιΙι
ιιιιιεεΙιεΙιειι Πιει.ιιιεεε Ιιε.ιτε εεεεεεεειι πετάω Ιιειιιιειι.
Νεειι άειιι νοιιι 8τειάιιιιι·ειιιιειιΙιειιεε ιι·ειιιιάΙιεΙιει: ιιιἰτ ειιι·
νετιιιΒιιιιιε ιι·εειεΙΙι.ειι ΚτειιΙιειιιιοι.ιειι »νετ Ρετ.. ΙιεινιιεειΙεε ειιι
ςεΙιειει·ιι, ειιιιε άιιεε ἱιεετ Πιιι ιτετειιάνιιειειιειιιιιιει·ειι ιι.ιιιιιιι
ιιεειιεεΙιειι Ι)ιιιειι ιιι ετιιιιιιεΙιι ε;εννεεειιιιιιιι·ειι. Πιε 'Γειιιιιε
τετιιτ ντιπ ειιι 8. ΑΙιειιάε 88,1°, ΡιιΙε 128. Αιιιιιιιιιιιε 20. Πι·ιιι
ειιιιτΙΜι, ειιιι·1ιειινειεειιεΙιι€. εε άιιεε Πτε.ειιιιε ε.ιιιςειιοιιιιιιειι
ιιιιά ειπε άιεεΙιεπιι€ΙΙεΙιε ΒεΙιειιάΙιιιιε; ειιιεεεεειεςειι Μιά.
Αειιεεει·ει· Βει'ιιιιά Με εΙιειι ειιεεε:εεειι. Αιιι θ. ιετ Μ”. ννεΙιΙ
ειιι Βειτιιεειεειιι, ειιι.ενετιει ιιιιϊ Γτε.ιι·ειι νετει.ιιιιάι€ ιιιιά πιιι
Με.τετ Βιιιιιιιιε. εειιι· εειιι Ιειιεειιιιι, εε άεεε νοιι Ηιιιι ιιιε!ιτ.
Με! ιιι ει·ι”ιιιιτειικι; Τειιηιει·ε.ιιιτΠετεειιε 3'7.4°. Αεειιάε ΒΤ,θ°,
ΡιιΙε 120, Δι.Ιιιιιιιιιε 22.
Αιιι 10. Μοτἔειιε εειιιιάει. ειεΙι Ρετ. ιιι ειιιειιι εερετϋεειι
Ζιιετε.ιιάε. ι·εε.ειι·ι.ειιειι ειιι' Ιειιιιεε Αιιι·ιιι'ειι ειιι· "Με ειιι'
ΒιιεΙιε ει·ΙιΙεειιι; ΡιιιάΙΙειι ιιιιτιεΙετεεε, τειι.ειι·ειι ειιι' Πει".
ττεεε; ενιΙΙΙιίιιΙιεΙιε Βεινεςιιιι,ε,·ειι ει·ΙιεΙιειι; ΡιιΙε Μειτι ιιιιά
ΜΜΜ. Μια· ι·ειι·εΙιιιεεειις; εειιιιετι:Ιιειιάε Αι.Ιιιιιιιιι,ει; Ριιιιειιι.
εεΙιΙιιεΜ εειιΙεε!ιε; Ζιιιι€ε ιιιιάΜιιιιά!ιϋ!ιΙε ιι·εεΙιειι, ΖειιιιΠειεεΙι
ετιιιτ!ιε:εεειιινοΙΙειι. άιε ΜειιάεΙιι ειιιτιι νετιιτϋεεετι. ΠΙεει·ιι
ιιιε!ιτ ειειιι.εετ; ἰἱΙιετ άειι Ιζιιιιιεειι ε.ιιιΒιιειιειι ΒεεεεΙςετειιεειιε:
Πει·ιάε.ιιιρίιιιιε ιιιε!ιτνετι:;ι·εεεει·ι.,Ηετιιετεεεαπ” νει·ει·ειι:ετι,
Ιιεἱιιε εειιετιιιειι θετειιεειιε; άἰε ΙιεΙιετ ιςεεειιιτεΙΙειι. ιιἰειιι εε
εειιάετε εεττ, ιΙιτε ιιιιι;ετεΗτειιπε ειιι 3 Β'ιιιι;τετετειτιιε.ειιιιιιιειι“ει” Με ΜΗ: ιιιειιι. ριιιιιεεει, Πιι·ε Πειιιριιιιιι.ι; Με ιιιειι
Βιρρειιεεεειι ρεΙιειιά; άετ ΠιιτετΙειιι ετννε.εε.ιιι”πει.τιεΙιειι.Μιά
Ι)ιιτειιίεΙΙ; Ρετ. Μπι άειι Πτιιι ιιιιιετ ιιιειι ;;ειιειι, Ιιειιιι θει!ιε
τετιεἱτειι ετΙιε.Ιι ιιιειι ει.ινιιειιι·ϋΙιετι ι·ϋι.ιιιιειιειι Πτιιι, :Με άειιι
εειιιι ΒτΜειτειι ειιι τετειιΙιεΙιεεΒεάιιιιειιι, εεε τετΙιειι ιιιιά νἱεΙειι
νιειεεειι ΒΙιιι.ΙιετρετοΙιειι. Ράιιετει·εριιιιεΙιειι, νιεΙειι ΕριιΙιεΙιεΙ
ιιιιά ει·ει.ιιιιΙιι·ιειι θγΙιιιάετιι εεειεΙιειιά. ειιείεΙΝ. Πι·ιιι πειτε
εινιειεεΙιεΙιις. ΑΠε ρειΙριιεΙειι Ιιγιιιριιάτϋεειι άεε Κετρειε Βε
εε!ινι·εΠτ. Βει εριιιΙιε.ΙιιιεειιοριετάιετΠιιιει·ειιειιιιιιιςάεε Αιιἔειι
Μιιιει·ετιιιιάεε ι"ι·ιεεΙιεΒετιιιεΙεΙιιιιιιιιι;ειι ειι ίιιιάειι. 'Ι'ειιιρετε.
ειιι· 87.8°. Ιιι εοΙειιειιι εερει·εεειι Ζιιειιι.ιιάε ει·ΓοΙει.ε ειιι 10.
Μετεειιε άετ 'Ι'εά.
Πιε Βεειιειι ειιι Μ. Πεεειιιεετ ιιιι ιιιεειΒ·ειιρειιιεΙει;ιεεΙιειι
Ιιιετιιιιτ νοιι Πτ. Βιιειιιε εειιι ειιερ;εΠιιιτι.,ετιςει.εΜπι. Ηεε
Ποιιερι·ιιιοεεΙΙ ιεΙε;ειιάειι Βει'ιιιιά:
ΜειιιιΙιεΙιε Ι.ειεΙιε νοιι ιιιιι.ι.ΙετειιιννιιεΙιε ιιιιά 2ιειιιΙιεΙι ειιι"
Βι·ιιιιΙιι·ιιιιι;; ειιι' άετ Ηειιιι άεε Βιιιιιρι'εε ιιιιά άει· ΒιιιτειτιἱΙιειειι
ειιιιεε ετεειιιιιιάεΙΙιερΐ- Με ΙιεεεΙιιιιεεετεεεε ΒΙιιτειιιειι·ιιτε: ιιι
άει· Μιιιε άει· ετϋεεει·ειι ειναι: ρι·ειιιιιιιι·ειιάειι Ε`ΙεεΙωιι ιιιεΙιτε
τοΕΙιε Ριιιιειε, άιε ιιιειι Με άιιτεΙι Βιιιηςετιιιιιει·Ι Ιιει·νει·ἔει·ιιι'ειι
ετιιτειεειι.επ εειιιετιιειι: ιιεε!ι άειι Βιιιιάει·ιι Με ννιι·άΜε ?πιιε
!ιΙεεεετ ιιιιά εειιι. Με νιοΙει.ι.ε ιιΙιετ.
Ιιιι ΗετεεειιιεΙ ετινιιε ΙιεΙΙε·εΙΙιε ΓΙιιεειςΙιειι:; ειιι' άειιι Ρει·ι
εετάιιιιιι εε.ι·ιετε.ιεειιιι€ε ριιιιειι“ϋτιιιι€εΒιιιιε.ιιει.τιιτε,άεε Ρει·ι
εετάιιιιιι νιεεει·ιιΙε Βιιιι2 εεεει:τ. πιιι Ηιει1ε ειιι2ε1ιιειι, ιΙιειΙε
εειιάιιιτειιάειι Βιιιτε.ιιειι·Μετι. ΕΙΙιειιεοΙειιε ΒιιιιιιιιειτΜε Μιάου
ειεΙι ιιιι Βιιάεεετά άετ Χ·'ει·Ιιείε ειιι! άετ Κειιιιτιετιι; άιε ΒΙιιιι·
ειιιειτιιι.ετΙιεἱΙε νοιι νιεΙετιετ, ιΙιειΙε νοιι ιιεΙΙ- Με 2ιεεεΙτετΙιετ
ΓιιτΙιε. ειιιά ιιιεΙιτ.εΙΙειτι ιιιιιετ άειιι Ρει·ιεετά, εειιάετιι τεἱεΙιειι
Με τὶεϊ ιιι άεε ΗειΖιιιιιεΙιεΙ ιιιι1ειιι; άετ Ιεικτετε νιιειεΙι, Ιειιιιι
ι”ετειι.ι. Ιιι άειι Κιιιιιιιιετιι ιιιιά νει·Ι1ϋΓειι ΒΙιιφει·ιιιιιεει. [Με
πιιε άειι Ηει”εεεειι ειιειὶιεεεειιάε Βιιιιι Με ειιιε ει.ε.ειιιιιιιιιιΙιεΙιε.
εΙεεε-νιεΙειιε, τιιεΙιιιεπ ιιει·ιιιιεΙεεΒιιιι: ει·ιιιιιει·ιιάε Ε'ε.ι·Ιιε.
Αεί' άετ ΡΙειιτε εεετιιΙἱε ιιιιά εεεειιάει·ε ειιι' άειιιΠιε.ιιΙιτει.ι;ιιιε
2εΙιΙτειεΙιε Βιιιιε.ιιειι·ιι.ιε; άεε ΒΙερΙιτε.ςιιιει ετ.εΙΙειιιινειεεεε.ιι2
ΙιεάεεΙιτ ειιι. ΒΙιιιιιιιειι·Μειι, άἱε Μεε ιιιειετ.ιπι άετ ΟΙιετΠεεΙιε
ΙιεΕἱιιάειι,εειιι ιιιιιεΙι Ιιιετ ιιιιά άε άειι ειιιι2ειι ΜΝΗΜΗ άιιι·ειι
άτιιιε;ειι ιιιιά άει1ιεεΠιειιειιι άιιιιιιεΙι·ειΙιεε Αιιεεειιειι ι;ειιειι; ιιι
άειιι ΜΜΜ! εεΙΙιει: ιιιεεεειιΙιε.ίτ.Β1ιιιειιεττιι.ι.ε.
Με τεεΙιτε Ειιιιεε ει:ινε.ε ειιι. άετ Βιι1ειιιι·ειιάνει·ινεεΙιεειιι
ειιι' άετ ΡΙειιι·ιι ριιΙιιι. ϋΙιετ άειιι Πιιτ.ει·ΙερρειιθΪιιἱΗθ Βιιιιε.ιιε
ι.τιτιε; άιε 8εΙιΙειιιιΙιειιτ άετ Βι·ειιειιιειι νιοΙειιτοιΙι. εεάεειω
πιιι ι:ετιιιε;ετ Βάειιιςε εΙειειιΓει·ειεει· Β'Ιϋεειιι;κειτ.. [Με Ιιιιιιε
Βιιιιι.τε πιιι άει· Βι·ιιετε·ειιά ιιεεΙιετιιάι8· νετινιιειιεειι. Μαι Θε
ινειιε ιιειάετ ΙιιιιιΒ·ειι ΙιιιιιιεΙιιιι, ιιιεΙιι.ε Μιιιοι·ιιιεεάειειει:ειιά.

Πιε ΕΠΙ: ει.ιιτΙι νει·ετεεεει·ι:, 25 Οιιιι. Ιιιιι€, 15 Οιιιι. εκει.
4'|ε (Με. ιιιειι; ιιιιι.ετάετ Κιηιεει ιπι ειιιειιι Βιιάε ιιιιεεάειι
ιιειιάε Βιιιιιιιιει.τΜε; άεε ΡιιΙρε.ε·ενιεεε Ιειιιιιετιιιιιι, επ άεε
Εεεει·ειεινειιε ετιιιιιετιιά: άιε ΜΜ πω, Με ΡιιΙ ιι Ιεεει ειεΙι
ιιιε!ιτ πιιι άειιι Μεεεετ εεεεΙιεΙιειι; άιε θειιιιιιιτ Μεε ετνι"
ιιιΙειι2ειιά.
Πιε Εεεετ ιιιειι; νετ τεεεει·ι, 82 (Με. Ιε.ιιις, 17-24 (Με.
Ιιτειτ.8 (Με. άιεΙι; άεε εΙιετ€εινεεε ιιοτιιιιι.Ιτω. ιιιεΙιι· εΙειεΙι,
Με. ρειι2ειειιιιιιιιιι άειιιΙιειι.
δω Νἱετειι ιιοτιιιεΙ ειι·εεε. Κιι.ρεεΙ ΜΜΜ: ΙδεΙιεΙι. ΟΙιετΜεΙιε
ιιιειι; άιε νειιιιιιιε ει.εΙΙ:ιεειεει.ετιι νετετειι.ετι ιιιιά ιιιιετιιιιιιι
άεε Νἰετειιςεωεεε ιιι·ειειι: Με Βιιιάειιιιιιεετειι2 ιιιε!ιτ νετιι·ι·άε
εετι, ιιιιι.ει·εεΙιειάετεἰ‹·ιι ιιιειιι εεΙιετί νοιι άετ Ργτειιιιάειιειιε
ειιι”, νοιι ιι;εΙεινειεεετ ΡιιτΙιε, ι‹εἱιιε ΒΙιπειιεττΜε εει.<.τειιά.
Αιιι ΝιετειιΙιεεΙιειι άειιι.ΙιεΙιε Βιιιιε.ιιεττιιι.ε, άἰε Μ άεε ΒεεΙιειιε
ειιιιιειιιιιειι ιιιιά ειειι εεΙιετΓ νοιι ιιεεΙι ιιει·ιιιειΙειιιθιενιιεεεει»
ε;τειιπειι. Ιιιι ΔΙΙιτειιιειιιειι Μεε-ιι Με Νιετε ειιιεεετάετ πειιι
ειιεεεερτοεΙιειιειι Ρειτάειιειιετειἱειι ιιιειιιε εεεειιάετεε άετ.
ΠΜ Ρετιτει:ιειιιιιΙἱιιιιε, ινε ιιιιιι άιε ΜΗ: ειιΙιεςτ, Ιιεεει.ει πιιι.
2ιι.ΙιΙτειεΙιειιριιιιεΠϋτιιιιε;ειι ΒΙιιι.ε.ιιετι·ιτιειι.άιε εἰε!ι ιι.ιιάετεινε
ειιι άειιιεεΙΙιειι ιιιε!ιτ.ιιιεΙιι· ιιιιάειι. Πιε ΒειιΙειιιιΙιε.ιιτ.άετ ΒΙιιεε
ιιἱειιτε Βεεειιάει·εε 2ειε;ειιά.
Πιε Ιιιιιιιιιι. ε.ετιιιε ειιιιε εεεειιάειε νετειιάει·ιιιιςειι. Πιε ιιι
άει· Αεττε εεΒιιάΙιεΙιε ΒΙιιτ εειιι· άϋεειι;, ενε.εεετιι;,Με", εε·
άεειιι: εἱειι Μεε ειιιιεειιι 8ιειιειι πιιι ειιιειιι ετε.ιιιιεΙιειι ει.νιιιε
8|ειιιτειιάειι Ηε.ιιτειιειι. .
Πιε ΟΙιιιιάιιΙεε ειιειιιιι.ιιι!!ετεεειιι' Ιιεἰάειι 8εἱτειι πειτε νει·
ι.τι·εεεετι,ε!ιειιεε Με ιι.ιιεΙιΜε Βιιιεάτιιεειι.
Πιε 'Ι'οιιειΙΙειι νετει·ϋεεετι, ιι.ιιιιιιιιει·ιιά ι.ιι.ιιεειιειςτεεε; άιε
ι·ε‹ιιιιε εεάεεΙιι ειιι. ιεΙιΙι·ειειιειι ριιιιειΓετιιιιε;ειιΒιιιιιιιιετ.τιι.τειι;
άἰε Πιιιιε ατειι-εεΙιιειετιει·ει8, ειιι Ηιτετ Οεετάε.εΙιε :νει ΐετ
ιιειιιιιι.ιειι (άιιτεΙι 1ιιειειειιειι ειιι Εεε2ειτειι Ιιει·νετεεετεεΜ).
ΑΠε Πι·ἱιεειι ιιιειι-ι νει·Βιι·ϋεεετι:.ιιι ἱΙιι·ειιι Ρετειιειιγιιι τΙιειΙε
ειιιιετ.Γει·ιιιικε,τΙιειΙε ιιιε!ιτ :ι.ιιειςεάειιιιιε,εειιάιιιτειιάε, άεε Πιά
εειι ειιι άιιιιιιεΙι·ειΙιεε ΑιιεεεΙιειι εεεειιάε ΒΙιιι.ειιεττΙΙ:ιε.
Βιε 8·ιΙιεάεΙΙ‹ιιεειιειι άιιιιιι, άιε Ι)ιιι·ε οιιιιε Ιιεεειιάετε νετ
Η.ιιάι>τιιιιι.τειι;άιε ΡΜ ΙΙιεει. ιιιειι Ιεἰειιιι ιι.επιεΙιειι, ιετ. εεττ, Ειπε
θιετ'εεεενετει·ει€ετι, ὶιεετι`ϋΙΙι πιιι. ΒΙιιι. Ιιιι νει·άει·ειι 8ι.ιτιι
Ιερρειι ιιιι άει· Ιιιιιιειι Βεἱιε ιἱιιάειι Μάι Βιιιιιιιιεττιττε, άἱε στι
άει· εεει·ειι θεετάε.ειιε ι;Ιειειι ιιιιιετ άετ Ριε εεειιιιιειι ιιιιά ιιι
άιε 'Ι'ιείε άι·ιιι€ειι. Ι)ιεεε ΒΙιιιειιειι·ιι.ιε ιΙιειΙε ριιιιετιετιιιιε. ιπι
νιεΙειι ΒιεΙΙειι ιιιιει· ιιιιεΙιεειιΠιιιι·ειιά,ει·εεειι-ειεΙιά!ιιιει·ειει·εεεε
ΗειιΙειι `ειΙάειιά. ΠεειιεοΙειιε ΒιιιτειιεΙιτΜε Ιιειιιιιιειι ειιι' άετ
τεεΙιιειι Ηεἱιε νετ, εἰΙάειι εειιι· ιιιετ ιιἰεΙιτ εε ,ςι·εεεε ΗϋΙιΙειι
Με ΙἱιιΙιε. Ιιιι ΚΙειιιιιιτιι ειεεΒιιεάεΙΙιεριι;τεεεε Βιιιτειιιιτι·ιιτε.
Ιιι άειι ΚερΗιιιεεΙιειι ιπι ΒιτεεεειιΕ'Ιϋι.τεΙάεε θε ερΙιειιειά. ιιιιεΙι
ιιι άετ ΚιιεεΙιειιειιεει.ιιιιι ΒΙιιτειιετι·ιτιε.
Ιιι άεε Βιιιιιρι'ιιιιιειιεΙιι ΒΙιιι.ιιιιεττιιτε, ιιεει·ιιι ε;ετιιιεετΜειιεςε
ιιιιά Αιιεάειιιιιιιι;.
Πιε Με;;ειιεειι!ειιιιΙιειιτΜε", ιιιιιετ άει· Μιιεεεει ειιιιι;ε ΒΙΜ
ειιεττιιτε.
Πιε ΒιιΙιΙειιιιιιιιιιτάεε ΠἱεΚάιιτιιιε εειιιείετιετείε. άἱε Ρ'εΙΙιΙιεΙ
ετιιι·ιι ;εεεΙινιοιΙειι; ειιειι ιπι Πϋιιιιάετιιι Με ΡεΙΙι!ιεΙεειινι·εΙ
Με; Μι εειιιει·Ιιειι. Ιιτι Πεετιιζειι ιιιι Μει:ειιάει·ιιιιτειειιιε Με
εποε ιιιι Οεεεριιε.ειιε ιιιεΙιιε Ιιεεειιάετεε ειι εειιιετΙιειι.
Αιιε άετ 'Ι'Ηιτε ειιτιιειιιιιιειιε ΚιιεεΙιειιιιιιιτΙιειἱιεΙ‹ε ειιιά Με
ι'ιιΙΙειιά τειΙι, ειεΙΙειιινειεε Με θι·ειιΙιεΙιε ετιιεΙειιά. ΑΜ άετ
θειιιιιιιιΜ·:Ιιε ιιιειι: ιιιειι ιιιε!ιτ άιιιιΙιΙε Ριιιιειε.
Ιιι άειιι ειιι άετ $εειιειι άει· Δειτε. ειιι.ιιειιιιιιειιειι ΒΙιιτε ειιιά
Ιιει ειιιετ ιιιιΙιι·εεΚεριεεΙιειι Πιιι:ετειιειιιιιιες Με: εεειιεενιεΙε
ννειεεεΜε ι·ει.ιιε ΒιιιιΚει·ρει·ειιειι. Πιιιετ άειι ΒΙιιιΚετρετε!ιειι
ιιιιάειι ιιιειι ιιιιι· ινειιιεε ρε!γιιιιεΙεει·ε. Γεω ιι1Ιε ειιιά ιιιειιειιιι
ε!ε$1ι·,βγιιιριιοεγτειι.

Πιε Ηειιριεεάιιιε;ιιιιε ειιι Βεετιιιιάιιιιε; άετ Ι)ιιιΒιιεεε
«Ι.ειιΚε.ειιιιειι ει ειιιε Πιιιετειιειιιιιι€ άεε Βιιιιεε ιιιειι
νιιιιιιι, ιτεεειι εεειι ειιΞειιιιιττετ Πτειι.εΙιετι ειιι; άιεεε ιιι
ιιιιεετειιι ?Με ιιιεΙιιι ειετ18εΓιιιιάειι, εε Πεμ εὶεΙι ιιιιιι, σε
άετ ΚτειιΚΙιειιενετΙειιΓ Πιτ Με εειιτε Ι.ειιΚεειιιιε ιιι εε
ιιιειι εΙιετιιΜετιει:ιεεΙι ει. άεεε ιιιτ άειιεεΙΙιειι ειιειιιιιιιιειι
πιιι άειιι ρεετιιιεττε.Ιειι ΒΙιιιεείιιιιάε Με εειιι1εειιά ειιι·

ΑιιΓτεειιιετΙιεΙτιιιι€ άετ Πιεειιεεε ειιεεΙιειι Κειιιιειι. Η. Ο.
θε.εει8), άεεεειι Ατεειιι πιιι· Ιειάετ Πιι Οτιέςιιιιι1 ιιιεΙιτ
ειιΒιιιιΒιε εεννεεειι ει, άετ εεε άετ Πτετειιιτ 34 ΡιιΠε
νοιι εειιιετ Ι.ειιΙιε.επιιε ειιεειιιιιιειιεεειεΙΝ: ω, ΙιεΙιειιριει
ειιεάτι1εΚΙιεΙι, άεεε ειιιιε εειιιιιιε ΒιιΤετειι2ιτιιιιε άετ Αττειι
άετ Βιιιι.ΚετρειεΙιειι ιιιι.τε. νιιε.ιιι άιε Ι.ειιΙιεειιιιε νοιι άειι

ΙιειιΙιεεχι.εεειι ιιιειιι: 2ιι ιιιιτετεεΙιειάειι ιιιιά ειιιε άειιι 8εε
ιἱοιιεεεϊιιιιάε άΙε Βιιιειιεεε ιιιιιιιεεΙιεΙι Ζε ετεΙΙειι εει. ιιι
άετ Ριιιιτιιιιε; άεε ΚτειιΜιειιεειΙάεε άετ ΙιειιΚε.ειιιιε ινειεΙιτ
ετ εεετ άοειι εε ιιιειι νοιι εΙΙειι ειιάετειι Αιιι:ετειι ω,
ιιιάειιι ετ νοιι 34 ΓιιΙΙειι ιιιιτ 8 εΙε ινιτΜιεΙιε εειιιε @ειι

°) Βεειειι ιιιεά. _ιοιιι·ιι.22. Νεν. 1898.
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!!!!ο!!!!ο Βε!!ο!! !!!.εεο!! !ν!!!, ά!!εε !!!!τ !το!εάο!!! τι!!!ο!!ιο

Βοετ!!!!ά!!!ιο άοτ Π!!!Β!!σεο Βε!!οιι !!0!!!ιο!!.

Β!!! !νο!ο!!ε!!! νοτ!!!!!!!!!εε άοτ 2ο!!! άοτ ντε!εεε!! Β!!!!

!!οτροτο!!ο!! οι! άε!! το!!!ο!! !!!ε!!! ο!!!ο!! Γι!!! εο!!σ!! Πο!!
!!!!ο!!!!!ι !ιο!!!!!, !ε! !!!ε!!! μ!!! Γεε!ε!ε!!οτιά. $!τ!!!!!ρο!!
!!!!!!!!ι!·!!!!Βο!!!!!τ 1:100 !!!ε 1:60 οτι, Α.. Ετ!!ε!!!το!
!!ετ!τ!!!ε! !!!ε! το!! ο!!!ο!!! Ιο!!!! νοτ!!!!!!οτ!άε!! Εε!!ε, ντο
άοε νοτ!ιο!!!!!εε 1:218 νοτ. Βο! άοτ ετοεε!ε!! Με!!τεο.!ι!
άοτ !!οεο!!τ!ο!ιο!!ο!ιΕ!!!!ο το!! !!ο!!!οτ Ι.. εο!!!ν!!!!!!! άοε
νοτ!!!!!!!!!εε το!! 1 : 10 !!!ε 1:80. Οοντά!!!!!!ο!ι Με!! Φο
Σε!!! άοτ Ι.ο!!!!σο!!ο!! ε!ο!! !!!ε!!! 8!ο!ο!ι, εο!!άοτ!ι ε!ε!ε!
!!!! νετ!!ιι!!”ο άοτ !έτο!!!!!!ο!! ο!ο!!!!!ο!! τε!εο!ι τ!!! !!!ιά ετ
τε!ο!!!ο !!! ο!!!!εο!! Ε!!!!ο!! Φο Η6!!ο άοτ Ετγ!!!τοο!!ο!!.
Νε!ιο!ι άοτ νοτ!!!ε!!ττ!!!!.!άοτ Ζε!!! άοτ Ι.ο!!!!οογ!ο!ι το!!!

!τοννϋ!!!!!!ο!!ά!ε Ζε!!! άοτ Ετγ!!ιτοογ!ο!! !!!ιά ννοτάο!!!!ιο!!τ
!!ετ!!!!!!!!!ε,τοΕτ!!!!τοο!!ε!! !ιοο!ιο.ο!!!ε!.

!ν!!!ιτο!!ά 8!τ!!!!!ρο!! ά!ε εετ!!!εο!! Θ!τοάο νο!! νοτ
!!!ε!!τι!!!ε άοτ ντο!εεο!! Β!!!!!!ϋτρετο!!ο!ι (ι!!!εο!!!!!τ 1:100)
!!!ε Ι.ο!!!τοο!!οεο !!!ιά οτε! ά!ε !ιο!ιοτο!! !!!ε 1.ο!!!!!!ο!!!!ο
!!οοο!ο!!!!ο! ντ!εεο!! !ν!!!, εο!!το!!ο!!! πιο!! !!! άοτ Ι..!!ετ!!.!!!τ
ά!οεο !ιο!άο!! Βοοο!ο!!!!!!!!Βε!!άσε!! ο!!άετε. Π!!!ετ Ι.οιι!το

ογ!οεο νετε!ε!!! πιο!! !!!! Α!!8ο!!!ο!!!ο!!, εε! εε !!οο!ι οοιι
!ε!! Κτο!!!!!ιο!!ο!! ('Ι'γρ!!!!ε, Ργοε!!!!ο, Μο!ο.τ!ε., Μγο!!!!ε
ε!ο.) Ττε.ι!!!!ο!! οάετ Αρρ!!οο!!ο!! νε!! νετεο!!!οάο!!ο!! !!!!!
!ο!!! (8ροτ!!!!!ι, Ρ!!οοετρ!!!, Τ!!!!οτο!!!!!ι ε!ο.) ο!!!ε!!!!!άει!ο

νστ!!!ιοτοο!ιο!!άο νοτ!!!ο!!τ!!!ιΒ άοτ Ζε!!! άοτ Ι!ο!!!!οογ!ο!!,
Φο !!!!!οτ Π!!!ε!!!!!άο!! εο!ιτ !!οο!!ετοά!8 !νοτάο!! !!οο!ι, !!!ε
ο. Β. !!! ο!!!ο!!! νο!! Βο!ιοάο !!!!ά $!!!!!! τ!!!!Βε!!!ο!!!ο!!
Ε!!!!ο το!! Οε!οο!!!τε!!!!ε, νο ε!ο !!!ε 1:2 νοτ, !!!!!!το!!ά
!!!ε!! οτε! ο!ιιο !!!ο!!!ο!!άο, ε!!!!!ά!ε !στ!εο!!το!!ο!!άο 1.ο!!!το

ο!!0εο, ποοο! ά!ε !!!!!!!!!!άο!ιάο!! ΟτΒο.!ιο !!! !!!το!!Ε!!!ιο!!ο
πο!! !!!ιά !!!το!!ι !!!!ο!στ!!!εο!ιο!! Βου !!!ο!!!ε!!ά νετε!!άετ!
!νοτάε!!, !!!ε Ι.ο!!!το.ο!!!!ε !ιο!τε!ο!!!!ο!.
Ε!!ε!ο!!!*), άοτ τ!!! άοτ Ηε!!!ά άοτ !!!ε 1889 !!ι!!εο
!!!ο!!!ο!! Ε!!!!ο ά!ε οο!!!ο !.ο!!!τοο!!!!ο Βοεο!!!!!ιοτ άοτ ο!!!ο
!!!εο!!ο!! !!!ε ο!οο!!ο.τ!!εεΚτο!!!!!!ο!! ο!ιο!!ετο!!το!! νοτε!!ο!!!ο,
!!!!!! !!!ε Ηε!!!ρ!!!!!!οτεο!!ε!άι!!!εε!!!οτ!!!!ιο! ά!ο Ζε!! άοτ

Κτο!!!!!!ο!!εάο!!ετ οιι, !!!!!! ε!ο!! οοε! άε!!ο! !ι!ο!!! οι! ά!ε

ε!!!Βε!!!ε!!! !!!!!!;ο!!ο!!!!!!ο!!οΖε!! άοτ !ιο!!!ο!!, ει!!ιοο!!!ο!! !!!ιά
ο!!!'011!εο!!ο!!Κτε!ι!!!!ο!!ε!!, εσ!!άοτ!! !!!!! !!!!τ ά!ε το!!!!!ν
!!!!τιο Πε!!οτ !!!! νοτ!!!!!!!!!εε οι! άοτ !ε!!το!!!!ι8 ντο!!το!!άο!!
ο!!το!!!εο!!ο!! Ι.ο!!!τοε!!!!ε !!!! Αι!εο. Ετ 2511!!!!!οο!ι ο!!!ο!!

9!νοο!ιο!!!!!ο!!ο!! Ρο!! τ!! !!ο!!!οτ Ι.οι!!!!!ο!!!!ο.
Α. Ετειο!!!το!, άοτ ρετε!!!!!!ο!ι ά!ε !!!ο!ε!ο!! Ε!!!!ο άοτ
!!! Βοάο ε!ο!ιο!!άο!ι Κτο.!!!!!ιο!! !!οο!!εο!!!ο! !!!!.!, !!!!! ο!ιο!!εσ
άοτ Κτ!!!!!!!!ο!! ποοο!! άοτ ο!ιτο!!!εο!!ε!! ο!ιιο Βο!!άετε!ο!

!!!!!ε ο!!ιτ!!!!!!ιο!!; Ιοο! !!!ε! !!ε!!!! Π!!!οτεο!!!οά νο!! ε!ο!!!

!!!ιά ο!!το!!!εο!! άεε !!ε!!ρ!εο!!!ο!!! !ι!ο!!! εο εε!!! οι!! Φο

!!!!εο!!!!ο Ποσο! άοτ Ετ!!τ!!!!!!ι!!!ε !!!ε ν!ε!!!!ο!!τ το!!! ά!ε

πι!! $!ο!!οτ!!ο!! ίοε!ε!ο!!!ιοτε Τ!!!!!εοο!!ε, άο.εε άοε !.ο!άε!!

ρ!!!!ο!!ο!! ο!!!εο!ε!ο !!!ιά ά!ιεε εε το!! Λ!ι!ε!!Β ει!! τι!!! Ετ

εο!ιο!!!!!!ιοο!! ο!!!!!οτε!!!ε, ά!ε σ!! εο!ιε! !ιο! ο!!το!!!εο!!οτ
Ι.ει!!!οο!!!!ο οτε! !!! ο!!!οτ πο!! ερε!ετε!! Ρετ!οάε άοτεο!

σο!! οι!!!το!ο!! εο!!ο!!». Ετ !!!!!! !!οο!ι ο!!!ο!! Ε!!!!, άοτ

16!Νοο!!ε!! Βοάο!!!ετ! !!!!.!, οι!! !!οι!!ο!! Ποιι!!!!ο!!!!ο. Αιιεεετ
άοι!! νοτ!ε!!!ε !!!ιά άοτ Πε!!οτ άοτ Κτο!!!!!!ο!! ο!!!ο!!!
!!'το.ε!!!!ο! Με! !!οο!ι ο!!!ο!! ντοεο!ι!!!ο!!ο!!Π!!!οτεο!!!οά
2ν!!εο!!ο!ι άοτ οο!!!ο!! !!!ιά ο!!το!!!εο!ιο!! !.οι!!τοο!!!!ο Βετο!!
άο!! οι! ο!!!ο!!. «Με Α!!! άοτ Β!!!!νοτ!!!!άοτ!!!!Β !ιο! άοτ!
το!! !!!!τ !!οο!ιοο!!!ο!ε!! Ε!!!!ο!! νο!! ο!οι!!οτ Ι.ε!!!!εο!!!!ο»,

εεε! οτ, «!!!!!οτεο!!ε!άο! ε!ο!! !!! ο!!!!εο!! μ!!! ντοεο!!!!!ο!ιο!!
Ρ!!!!ο!ο!! το!! άοτ οι!! ο!!το!!!εο!!οτ. Π!ο Π!!Ϊοτο!!Ζ !!!! ο!ιιο

εε !!! Φο Απο!! ερτ!!!εε!!άε, άε!εε ο!!!ο!!! !!!ε!!! ε!!! οοιι
!οτ Νοο!ιεο!!!1!›Μ! άοτ ο!!το!!!εο!!ο!!Εστ!!! νοτ!!οε!, !!!ε!
!!οτ Με!!!!!!!!! !!οο!ι εο!!σ!! !!!!ε άοι!! !!!οεεο!! Β!ι!!!›ο!ι!!!άο

πι!! $!ο!!οτ!!ο!! ά!ε Π!!!Β!!οεο οι!! εε!!! νοτ!ο.ι!!”ε!ιάοΠο!!

!!!!ο!!!!ε εεε!ο!!! !νοτάο!! !!οο!ι». νο!! άοιι Ι.οι!!τοο!!ο!!
ε!!!ά !!!! !!στ!!ιο!ο!! ΒΙι!!ο !!!!εο!!!!!τ 25 τι!!! !!!ο!!ο!!!!ο!ε!!τ

!!!ιά 76 ΡΕ!. ρο!!!!!!ο!ο!!τ. Ετε.ε!!!!ο!!) Μ!!! !!ο! ο!ιιο!!!

Ό Πο!!!εο!!εεΑτο!!!ν !!!τ !!!!!!.Μεά!ο!!! ΠΠ!.
Η Ποπ!. !!!εά. !νοο!!οι!εο!ιι·.1895, Ν!. 89-48.

Ε!!!!ε το!! ο!!το!!!εο!!οτ Ι.ο!!!τοο!!!!ο 68,5 τι!!! Πο!!!τοο!!ε!!
!!ισ!!ο!!!!ο!ο!!τ !!!ιά !!!!τ 31,5 ρΟ!. ρο!γ!!!!ο!οϋ.τ, σε! άοτ
εο!!!ο!! Ι.ει!!!!!ο!!!!ο ά!!Βοοο!! ποτε!! 98--99 τι!!! άοτ Πο!!
!!οο!!ο!ι !!ιο!!ο!!ιιο!ο!!τ !!!ιά 1--2 !!Ο!. ρο!γ!!!ιο!οετ. Π!οεοε
!!!!!τεεε!!ο!!ο Υοτ!!!!!!!!!εε άοτ !!!ο!!σ!!!!ο!ο!!τε!ι!.ο!!!!σογ!ο!!
α!! άοτ! ρο!γ!!!!ο!ε!!το!ι !ε! !!οο!ι Ετοο!!!το! !!!!!! εο!νο!!!
Μ! άοτ ο!!το!!!εο!ιο!! !!!ε οπο!! σο! άοτ εο!!!ο!! Ι.ο!!!!!ιο!!!!ο
ο!!! εο Ιοε!ε!ο!!ε!ιάοε, άε.εε οε εο!!τ έ!!! !!!ε ά!!!!.ς!!σε!!εο!!οε
Μ!!!ο! 2!!! Π!!!οτεο!!ο!ά!!!ι!τ άοτ !!ο!άο!! Ι.ο!!!τεο!!!!ε!οτ!!!ο!!

εο!!το!!ο!!! !νοτάο!! !!οο!ι.

Π!ο νοτεο!!!οάο!!ο!! Εοτ!!!ε!! άοτ ο!ιτο!!!εο!ιο!!Πο!!!τοο!!!!ο,
!!ο!!!!!ο, !!!γο!οεο!!ο !!!ιά Ιγ!!!ρ!!ε!!εο!ιο, στ!!! Α. Ετ!!ε!!
!!ο! !!!!! άοτ οο!!!ο!ι Ι.ο!!!τοο!!!!ο !!!ε!!! Βο!!ο!! Ιοεεο!!, ά!!
!!!ε!! άσο!! !!!ο!!! !”οε!ε!ο!!ε!!!!!!!!!!ο, ντο!ιοτ ο!!! Β!!ι!!τϋτροτ
ο!!ε!! ε!ε!!!!!!!.

Βο!τεο!ι!ο!! !!!τ ά!ο!ο!!!Βο!!ΕΦ!!! το!! ο.ο!!!ετΙ.οι!!!οο!!!!ο,
ν!! Φοεο Κτε!!!!!!ο!! ε!ο!! !!!ε!!! !!!! Ατ!εο!!!!!εεοι! ο!ιιο νοτ

!!οτεεεε!ιοο!ιο Ετ!!το!!!!!!!ι!; ε!!!ντ!ο!τε!! Με!. εστιάετ!ι ν!!!
ε!ο ο!!εο!!ο!!!ο!!ά ρτ!!!!!!τ ε!!!ε!!!!!άο!! !ε!, εε !!!!άε!! !ν!τ
!!!ο!ε!ε!ιε ο!ιιο 8!σ!!!ο!!!!ε !!!ιά Το!!ε!!!!!!ε εσν!!ο Ρ!!!!τ!!!
ε!!!ε !!!!!οτ άοι! οτε!ο!! Κτο!!!!!ιο!!εεγ!!ιρ!ο!!!ο!! ε.!!εο!!!!!τ!.
Αι!!!!!!Β!!ο!! ε!!!ε!ο!!ε!! Βο.!εεο!!!!!οτοε!! !!!ιά ο!ιιο ε!!!2!!!!ά
!!ο!!ο Μο!!άο!εο!!!το!!!!!!!ς,Φο 1-2 Ψοο!!ο!! ο.!!!!!!!!ο!!,!!!!
!οτ Π!!ιε!!!!!άο!! οιπ!!! !!! Λ!!εοοά!τι!!!ε !!!ιετΒο!!ο!! !!οο!ι,

άοι!!! Εστω!!! !!!ε!ε!ο!!ε ο!ιιο νετοτοεεετ!!!!ε άοτ Η!!!ε

!γ!!ιρ!!άτ!!εοτ!, Ι.οο!τοτ!!!!Β άεε Ζ!!!!!!!!ο!εο!!οε!!!ιά Βο!!!το!
!!!!!!τ, των!!! !”οο!οτο!! στο ο!!!ο!!. Μσε!οτε) !!!!! άο!ιοτ
ά!οεο $!ο!!ιο!!!!ε !!!ε $!ο!!!!!!!!!ε !οι!!τοο!!!!οο. !!επε!ο!ι!!ο!.
Νε!!ε!! άοτ Το!!ε!!!!!!ε !!!ιά $!ο!!!ο.!!!!ε ε!!!ά !!!!ο!!ε!!!!!ι!!!!.τ
!!!ε Ετε!εγ!!!ρ!ο!!!ο Ετεο!!ε!!!!!!!εο!ι το!! Βο!!ο!! άεε ΜΒ.
!τ!ιο!!!ε, Π!οττ!!σο !!!ιά Οετά!ε!!8!ο!! !ιοο!!εο!!!ο!. Με ε!!!ε
άοτ !ο!εο!!άο!ι Ηγ!!!ρ!ο!!!ο ε!!!ά Ετεο!!ο!!!!!!!εο!! το!! ο!!!Βο
!το!ο!!οτ !ιοε!!!οττ!!οε!εο!!οτ Π!!!!!!οεο οι! ετ!τ!!!!!!ο!!. Α.

Ετ!!ο!!!το! !!!!!! ά!ε !τ!!!!οο!!!εο !!!!ε!!!σττ!!!ιο!εο!!ο Π!!!
!!ιεεο Γ!!! ο!ιιο άοτ οο!!ε!ο.!!!οετοι! !!!ιά !ν!ο!!!!Ηε!ο!! Ετ

εο!ιο!!!!!!!οο!!άοτ εο!!!ε!! !.ο!!!το.ε!!!!ο !!!ιά Ε!!ε!ο!!! !!!!εε!
άετεο!!ιο!! ο!!!ο!! !!οάε!!!!!!!εενο!!ε!! Ρ!!!!2 οι! !!!!!οτ άοτι

$!!!!ρ!ο!!!ο!! εστω!!! άοτ εο!!!ο!! !!!ε οπο!! άοτ ο!!το!!!εο!!ο!!
Ι.ο!ι!!!!ο!!!!ο. Νεο!! !!!!!!ετ!!ετεετ”') !!!!!εε!ο εο!!ο!!_!οάοτ
Γι!!! νοτ! $!ο!!!ο!!!!!ε Βορειετ! !!!!! !!εο!!ιοττ!!!!ε!εο!!οτΠ!!!

!!!οεο ει! ο!!!οτ Β!!!!!ι!!!οτε!!ο!!ι!!!!; ο.ι!!!”οτάετ!!, στου!! οπο!!
ο!ιιο Β!!!εεε άοτ Πει!! !!οο!ι !!!ε!!! νοτ!!ο!!άο!! εε!!! εο!!!ο.

Π!ο !!
!

Εο!Βο άοτ !!!!ο!!!οττ!!οο!εο!!ο!!Π!!!!!!οεο ε!ο!! ο!!!
ε!ε!!ε!!άο!! Β!!!!ι!!!Βο!! οο!εο!! ε!ο!! !!!ε!ε!ο!ιε οποτε! !!!ε Ν!!

εο!!!ι!!!!!!!!!το!!οάετ Β!!!!ι!!!Βο!! :!!!ε άοτι!Μ!!!!άο, άοι!!! οιοοτ

ο!!!ο!!!!!ε Ρε!οο!!!ο!! οάετ ετοεεοτο ΒΙ!!!ε!!!τονο.εο!ο !!! άοι·

Ηοι!!, !!! ε!!ε!! !!!!!ΒΙ!ο!!ο!!Μι!ε!!ο!!!, Κ!!οο!!ο!!, οάετ οπο!!

!!!ε Η!τ!!!›!υ!!ι!!Βο!!, ε!!!!τοάετ ρ!!!!ο!!ϋτ!!!!ε οάετ Βοτά

ί6τ!!!!!ς, !!!!!οτ Π!!!ε!!!!!άο!! άοι! 'Ι'οά νοτο!!!!!.εεο!!ά. Νωε

!!ει!!!!!!!!!!!!οο!! ε!!!ά !!!ε! !!!ε νοττ!!!εε!, ν!! άο!!!!ο!ι Βο
ειιο!!! !νοτάο!! !ε!. Πο.τ!!!!!!!!!!!!!εο!!, Β!!!!!!!!Βο!! !!! άοτ

Β!εεο !!!ιά !!! Εο!!τε άεεεο!! !!!ο!!Βοτ· !!!!!! Μεσοι! νοτ
!ιο.!!άο!!εο!!!. Ποτ !!!!!! !ε! ο!!νο!εε!ιο.!!!ε !!!ιά ντο!ε!ο!!!ο!!

ε!ο!!! οτ!!ϋ!!!ε!ι Ηετ!!ε!οΠεο!!!!!! ε.ι!!_ άετ το!! Α. Ετ!!.ο!!
Κο! ει!! άοιι ε!οτ!!ο!!Ζοτ!`ο.!!άοτ !το!εεο!ι Β!!!!!!ϋτροτο!ιο!!
ε!!τ!!ο!τεο!!!!!τ!νν!τά.

Ζ!! άοτ νοτοτϋεεοτιι!!Β άοτ Ηε!!ε!γ!!!ρ!ιάτ!!εο!! !τ!!! εο!!τ

!!!!!ά ο!ιιο νοτοτοεεετ!!!!!>;άοτ Ι!γ!!!ρ!ιάτάεο!! οπο!! ο!ιάοτοτ

ΚϋτρεττοΒ!σ!!ο!!, !νο!›ο! !!οο!ι Βο!!ά!!'3) !”ι!τ ά!ε ε!οι!!ε

Ι.οι!!τεο!!!!ο άοτ Π!!!ε!ο!!ά ο!!ετε!!!!ετ!ε!!εο!! !ε!, ά!!εε Φο

εο!!›ε!! ά!!το!!!!!!εο!γρ!εο!! οι! νοτεο!!!οάο!!ε!! Κετρετε!ε!!ο!ι
ο!!!!τε!ο!! !!!!!!!ιο!! !!!!ά !!!ε!!! !·οο!ο!!!!.τ οι! εε!!! !!τοι!ο!!ο!!.

Μο!ε! ε!!!ά ε!ο !!!ε!!!οτ !!!ε !!ο! άοτ ο!!το!!!εο!ιο!! !.ο!!!τοο
!!!!ο οάετ άοτ εο!!!.ο!! Ρεο!!άο-Ι!ο!!!!εο!!!!ο.
Ι!! άοτ! Ε!!!!ο!!, !!!ε ά!ε ετε!ο!ι Κτο!!!!!!ε!!εεγ!!!ρ!ο!!!ο
!!!ο!ι! !!!! Μ!!!ιάε εοτιάοτ!! ε. Β. νο!!! Ποτ!!! !!!!εοο!!ε!!,
!!6!!!!ε!! Με!! !!!!άοτε Πτ!!εο!! οι!οτε! ο.!!εο!!!το!!ο!!. Ι!!!

Ποτ!!! !!!!! πιο!! !!ιο!ιτ!!ιο!! Ποτ!!!Βοεο!!!!!!!το Βε!ι!!!άο!!, !!ε

ε Ζο!!εο!!τ. τ!!! κι!!! !!!!εά!ο!!! 1
,

οοε

Η Ποστ..Ατο!!. Γ
. Μ!!! Μοά!ο!!! 1891,Χ!.ν!!!, 324!. -

Η Ψοτ!!!!!!ά!.άοε Οο!ιοττεεεοε!”!!τ!!!!!οτοΜεά!ο!!!. Βοτ!!!!189!



πω!

εοιιπετε τιι εοτοΒειι Ρετττειι, πο πτε τττιΒτετττεεΜιιιιπ
εττεεττοιιιιτεΒτ τιι πεπ νοτπετετιιιιπ ττετ οπετ τιτοΒτνοτ
Βειιπειι πετ. Βτιιε πιιτττττε.ττοιιπετ ΒιιτιιιττπηιΒτοτττττετ
πετ τιιιιιιετ τιι ττιιπειι.
-τΕπι Μττετιιιιιιιτ πππ πιετετ ιιεοΒ ετιιτττετΖεττ ετετ Βε
τιιετΙ:Βε.τοπετ Μπιτ τιι ετιιτπειι Ε'ττττειιειιοΒ πειτε τεΒτειι.
Ετ εττετοΒτ ιιιετετειιε ιιτοΒτ πτε Πτιιιειιετοιιειι Με Βετ πετ
εΒτοιιτεοΒειι Ι.ειιΚεειιιτε πιιπ τετ ειιοΒ πετοΒετ. ΑιιοΒ σε
Ι.εΒετ τετ πιετετειτενετετοεεεττ τ.τετιιιιπειι,ε.Βετ ιιτοΒτιιΒετ

ιιιττεετε. Με επι τεοΒτ τιτιιιττεεε8γιιιρτοπι πττπ Ρττειιτε
πιεε ε.ιιΒεττΙΒττ.

ο

Ππε τ-'τεΒετ τετ τεοΒτ τιιοοιιετειιτ.- Πιιτετ Πιπετειιπειι
Μτπ εε τεοΒτ ΒοοΒ, πεεπτεοΒειι τεΒττ εε πτεπει· επιιε
ττοΒ. .Με Ζετοτιειι νοιι Αττεοττοιιπεε ΚιιοοΒειιιιιεττιε τιιιιιιι
τιι ετιιτπειι 1τ'εττειι ΒοεΒετε.πτεε 8οΒιιιετεΒετττετιεττ .πετ
ΚιιοοΒειι Βετιιι Βεπτομτειι. Βεεοιιπετε επι $τετιιιιιιι (8τετ
ιιιιτεοΒιιιετε) Βετιιιιπειτ πετπειι. ΒιιΒ ττιιεπι νττε.ε Με
ιιτεΒτ εεττ.ειι ετιι ετε.τιιε τγρΒοεπε, ποΒετ Με Κτειιττειι
εοιιιιιοτειιτ πεττεπειι, ΒεοΒε.οΒτετ.

νοιι ιιετνττεειι Αττεοττοιιειιετιιπ τ.ττΒιιιιιιιεςειιτιιιεεεεΒεπ
ποτπειι. Ιιπ ΒΒετετιι'εεΒειτ Ε'τιττε Βεετειιπ ετιιε ΜΒ
ιιιιιιιε πεε Μιιει:. οτΒτοιιτ. οττε Με πεε Μιιεο. τ`τοιιτιιττε,
Βεπτιιετ πιιτοΒ τετττεεΒεεειιετεττοιι πετ τττιιεττετ-ιιππ πιι

μεΒϋττρεπ Νει·νειιτεεετιι. ΒτεειιτοΒτη ΒεεεΒτετΒτ ετιιε
πορρετεετττπεΕ'εετεττε1ττΒιιιιιιιε,Βετνοτπετιιτεπ πιιτοΒ «Ηττε

ιιιοττΒεετε τπ πετ Ξεττετπε πιιπ ΒιιΒεττιιι2 πετ Νετνειι

ίεεετιι. πτετιτε Ιτιτττττε.ττοιιπετεετΒειι πιττ τγιιιρΒοτπειι Ζε!

τειιιιιιπ τ.)εεειιετεττοιι πετ Νετνειιτεεετιι εεΙΒετ». πετ! ε
ειιΒ ΙτιιττεεετττΒεΡεοτεττετττΒπιιιιιε ιιιιπ 8εΒπετΒϋττεττεττ,
Α. Γτεειιττ ε! 1τιιτιεεετττπεΡεοτεΙτετττΒιιιιιιιεπιττ Μπειτ
πεπι Βετιιιιπε: «ΒτιιτειιετττττετιιπετΒετΒπεε Ρεττιιειιττιιιιιε,
ετιιε εττιτττεΒιιτεΒεετ2τιππ Γεετ εττπιιιιτττοΒετ.ΝετνειιΒιιιιπετ
ιιιττ Ι.γπιρΒοτπτετΙειι. Με πειπ ΤΒεττ τιι πεε Ιιιιιετε πετ

Νετιτειιτεεετ εετΒετ ετιιεεπτιιιι€ειι πε.τειιυ. ΑιιοΒ πετ
Αειιεττειιε πετ νοιι τ.γιιιμΒοεγτειι τιιττττττττ,πειτε ειιι:Β

πειιτΒετ, πιιπ ιιοοΒ πειιτπετ πτε Με -- εε Βεετε.ιιπ ετιιε
εεΒτε τειιττεεπιτεοΒε,ρεττρΒετε Νειιττττε.
ΒιιΒ ττιιειιι νττε.ε τετ εε Βετ ετιιτ,εειι Ρε.ττειι πιι τιεοτοττ
εοΒειι θεεεΒιντττειι πετ ΜιιππεοΒτετιιιΒειιτ πιιπ πεε ΖεΒιι
ττετεεΒεεπεττοιιιπιειι.
Ι)ετ νοτττεεειιπε ΠΜ εετετ ιιτιοΒ πετ ροετιιιοττετειι
ΒΙιιτιιιιτετειιοΒιιιιε ετιιε εο Β‹›εΒετεπτεε νετιιιεΙιτιιιιε πετ
Σεπτ! πετ Ι.ειιττοογτειι, Με ειε ιιιιτ τιι πειιτπειι Ρττττειι
πετιιιιπειι ποτπειι τετ, ειιπετετεεττε πετετ πτεπετιιιιι πεε
νετΒττττιιτεεπετ ιιιοιιοιιιιοτεεττειι πετεεειι ΒτιιτττοτρετοΒειι
πιι πεπ ροτειιιιοτετττειιπεε νοπ Α. Ε'τεειιττετ Με τπτ
σε :τουτο Ιιειιττεειιιτε εΒετετττεττεττεεΒΒεπετοΒιιετε νετ
Βττττιιτεε. Βετει:Βιιειι πττ πτε Βειιετ πεε Β'επτεε νοιι πεπ
ετετειι Αιιτττιιεειι πιι, νοιι πετ Ζεττ, πο ιιεεΒ Αιι€εΒε πεε
Ρετ. Με ετετειι Ηετεετιιιρτοιιιε ειιΓεεττετεπ εττιπ, εο
Μιτπε Με Βιιιιεε Ι)τιιιετ νοιι Αιιτε.ιιπ ΝονειιιΒετ Βτε ειιιιι
10. ΠεεειιιΒετ 40 'Εεεε οπετ σε. 6 Ψοι:Βειι Βεττεεειι;

ΒετττεττετοΒττπεππττ εΒετ πτε Ζεττ πετ εοτιπετειι Βγιιιιι
τοπιο, εο εεΒειι πττ, πεεε πτεεετΒε ιιιιτ σε. 12 'Ππε πε
πειιεττ Βετ. Ρετ. Βετ ετοΒ πεοΒ πετ Μειιπεττιιετετοιι επι
21. ΝονειιιΒετ τ νττοοΒε τεοΒτ ποΒΙ ττετττΒΙτ,ιιιιπ ετετ
πειτε τετ πεε θιεττ1τιτπεε 8εΒπε.οΒπετπειιε ε.ιιτεεττετειι.
Βτε ΚτειιττΒεττεπειιετ ιιππ ποτ ΒΙιιτΒετιιιιπ πτ1τπειι ε.τεο
Με Πττιπιιοεε νοΙττιοτιιιιιειιετεΒετ ετεττειι, πειτε πετ Βτιιτ
Βετιιιιπ ιιτοτιτπεπιιτοΒ τιιι Βεπειιτιιιιε νετττττε, πεεε Με

Βτιιτιιιιτετειιοτιιιιιεετετ ροετ πιοττειιι ετε.ττπετιιιιπειιΒετ.

νετετετεΒειι πττ ετΒει· πεπ ΚτειιττΒεττενεττειιί Με σε
ΒειιρτεεοΒττοΒετειι ΚτειιττΒεττεετπιρτοιιιε ππτ πειιι πιιπ
ετττπετττειιΒττπε πετ Με Ι.ειιΚεειιιτε εειιτε. Βεπετι:Βιιετειι
ΚττιιιττΒεττ,εο ττιιπειι πττ, πεεε εΒειιεο πτε πτε Κτειιττ
Βεττεπειιετ ιιππ πετ ΒτιιτΒετιιιιπ ειιοΒ εττε ειιπετειι τπτ
πτεεε τίτε.ιτττΒεττΜε τγρτεοΒ Βεεετετιιιετειι8τιιιρτοιιιε ειτε

περτεετ νοτΒειιπειι ετιιπ.
Με ετετ.εεΚτειιττΒεττεεγτιιρτοπιΒιιτ Βτετ ετιιε ειιτ2ττιιπ
Ιτι:Βε νετπτοεεετιιιιε πετ Τοιιετττειι Ηετιπ τιι Ηε.ιιπ εεΒειιπ

') νττεΒοπ'ε ΑτοΒτν ει. '78, τι
.

56.

ιιιττ ετιιετ πτειιιττετιΒεπτειιτειιπειτΤειιιρετεττιτετΒϋΒιιιιε Βε

ετειιπειι, ετιιε ετΒειιτττεΒε 8τοιιιιιττττε ιιππ Θτιιετντττετετ
ει·ετ ιιιττ πειιι Αιιτττετειι ειιπετετ εεΒπετετ ΕτεοΒετιιιιιι

πειπ Με πετ ΒεειιιοττΒεπτεεΒειι Βτεττιεεε ειιτετειιπειτ.
Ατε.τιττετιετεε8τιιιρτοιιι ιιε.εΒ πετ τιγρετττορΒτεοΒειι Τοπ
εττττττετετ Βτετ ετιιε ττετετεεεετιιιιε πετ ειιΒιιττττειιΗετε

ΙτιπιιΒπτττεειι πεπεεειι. . Βετ πετ ετετειι ΒεετοΒττειιιιε πεε

Κτε.ιιττειι. πο Με 'Ι'οιιεττΙτιτεεεΒοτι 3 ΨοοΒειι Βεετειιπειι
Βιιττε, πετειι Με ΗετεττιιιρΒπτττεειι ετετ εεΒτ πειιτε νετ

ετπεεεττ. τΣε τετ Βτετ Με ειιοΒ τιι νετεεΒτεπειιειι επιτε
τειι Ε'εττειι (Ροιιττοττ, ΙζετεεΒ) πτε Ι.τιιιρΒπτπεειι
νετετοεεετιιιιε πειιτττοτιΜε ετιιε ιιτιοΒ πετ ΤοιιετΙττττεεπτ

ετε.ιιπειιε ΕτεοΒετιιιιιιε τεετειιετεττειι. «

Βτιιε ΒεειιιοττΒεπτεοΒε ΒττιτΒεεε τετ πιιι Μ. ΝονειιιΒετ
ειιτεοΒτεπειι ιιτετιτνοτΒειιπειι, πε εΒεεεεΒειι τσιπ ΡεΒτειι
ετΙετ πεττττερτει:Βειιπειι τττει:Βετιτιιιιε;ειισε Βτιιτιιιιε ιιεεΒ

2 2τεΙΙττττ:τιττεττιι πτε ττιιττε Μτιιιπετ πειιιτιοΒτειι Ετυ
εεΒιιτττειι τεΙεττν τεοΒτ πεττιιε πιιτ ιιππ τιι ττιιτπετΖεττ
ετειιπ, ετιιε ΝεοΒΒτιιτιιιιε ε.ιιοΒ ιιτι:Βτ ετε.ττθετιιιιτειιΒιιτ.
Βιε πειτε Με Ι.ειιττοογτειιπιειιεε πειιιε.τε τιιιοΒ ιιοεΒ ιιτεΒτ
Βεεοιιπετε Βοοτι 8επεεειι εετιι. πιι πτε ΒεεεΒε.ττειιΒεττπεε
Βτιιτεε τ

ιι

Ιτετιιετ ντ7ετεεειιτττετ.

ΝεεΒ πετ Ειιτερειιιιιιιιε πετ Τοιιετττειι πιιτεΒ Με Επι·
εοΒιιτττε Βετ Ρετ. ετοΒ ιιιιτ;ετττΒτΒτε Βιιπε ΝονετιιΒετ

πειτε ποΒτ ΒεττιΒττ,πεε τιιιπετιετ,πειτε εετιιε ΒεεοΒπετπειι

ΒιιιιρτεττοΒττοΒεετ σε 'Ι'οιιεττττττεπιιτποΙτειιττττιτειιπετειι.
Ετετ Αιιτε.ιι8 ΒεοεπιΒετ, τΟ Τεττε νετ πεπι Τοπε Βε.τΡετ.

ειιπετειιπειι ετοΒ τιττπεπιετιι πιιινοτιτ επ ΓττΒΙειι, ΒττεΒετ
πετιτεοΒετιιττοΒΒετ ετοΒ Με ΒεετιιοττΒεΒτεοΒε ΠτετΒεεε
ετετ τετιτ ΒειιιετττΒετ εειιιιιοΒτ. Απι 8. ΒτεΒτ Ρετ. επ
εεττ .τ Τεπειι_ ετεο εεττ πεπι ό., :ιιι Βετ”ττΒειιΚορτεεΒιιιετ
εεπ πιι τετπειι, πτε ετ ιιτοΒτ πειιιιιιετ τοοεΙτεττειι Μπιτ;
ιιιειι ττιιπετ ειιεεεΒτεττετ τιΒετ νετεοΒτεπειιε Κϋτρεττεετο
πεπ ριιιιοττοτιιιτεε ιιππ ειιεπεπεΒιιτετε ΙΙειιτΒτιιτιιιιιτειι, εε
πεεε Με ΠτεεοΒε πετ ΚορτεεΒιιιεττειι ε.ιιεΒ εετεΒτετε ΒΙπ

τιιιιττειιε.ιιπειιοιιιιιιειι πετπειι Ιτϋτιιιειι, Με ΒΙε.εεε πετ

τετ2τ τεοτιτ ειιττε.ττειιπ. τττττετερτπ εοΒιιεττ πετ Πετιπ
Βεττερτοοεεε τοττε;εεεΒττττειιτετ, πετετ Με 8εοττοιι. πο τιι
πειι νετεετιτεπειιετειι Οτττειιειι ιιιεΒτ οπετ πειιτεετ Μεεε
πεΒιιτε Βτιιτετεττεεεπετιιιιπειι πετπειι, εοττεττιι πειι ΒοΒττ
πετττποοΒειι. ΑιιεΒ Με εοιιετ ΒεοΒε.οΒτετειι ΒεττιιετΒτιι

τιιιιεειι τετιτεπ ιιτοΒτ.

Βετ Τοπ, Με πτε ρτε.ειιιοττετε ΒεπιιεετΙοετεττεττ. πτε
ιιεοΒ τΒτεπι Αιιτττετειι ιπιτ τιιιτπε Ζεττ ετιιεπι εοιιιιιοΙειι
τειι Ζιιετειιπε Ρτιιτε πειιιε.ι:Βτ τω, τετ ειιτεοΙιτεπειι πιιτ"Με
ντεΙττιοτιειι ιιιιιιεττϋτπιτεειι Με ειιοΒ Βετππετεειι θεΒττιι
Βτιιτιιιιεειι ειιτπεπειιτττΒτειι. Ε.Βειιεο ε.ττεειιιετιι πτε Με

ΕττεεΒετιιιιιιπειι πετ ΒεειιιοττΒεπτεοΒειι ΒτετΒεεε ττιιπειιπττ
ε.ιιοΒ ετιιε νετετεεεετιιιιε ετΙετ Ι.γιτιρΒπτττεειι, Με ε.Βετ,
πτε Βειιπε. εε πττ Με εοιιτε Ιιειιτττιειιιτε Με εΒετετττε
ττεττεοΒ τιιιττττιττ, ιιττεειιπε ειιττεττειιπ πτοεε πετπειι.

Πετιιιι.τεεετιππτε τεΒτειι τιι ιιιιεετεπι Ρεττε, εε ετιιπ ετΒετ
πτε ειιεΒ τιι ντετειι επιπετειι Ε'ττττειι εοποΒΙ Με Βετιιι
τοτττττετΜε ειιοΒ Με Ρεγετ°ετΒειι Ρτεοιιεε ετε.ττττιιπΙτττττ.
Βτε πιεεετεε, πιεΒτ πετοΒε νετεττ3εεετιιιιε πετ Ι.εΒετ πιιπ
πετ Μττε ειιτερτεεΒειι πιιτοΒτιιιε πεπι νοιι Ε'τεειιττετ
Πιτ Με τιποτε Ιιειιττεειιιτε ειιπεπεΒειιετι Τγριιε, εΒειιεο
ε" Βετιιιιπ πεε Ηετιιεε. ΟΒ Με Μειιετε, Με τιι νετ
εετιτεπειιειι Ρεττειι ΒεοΒτιοΒτετ,ειιιοΒ νετ πεπι 'Γοπε ιιιεε
ιιοιιιπιειι Βε.τ. Βτιτ ιιτι:Βτ Γεετεεετετττ πετπειι ττϋιιιιειι, πε.
Ρετ. τιι εετιιειιι εοροτεϋειι Ζιιετειιπε πεπ Ηετιι ιιιιτετ ετοΒ

εεΒειι ττεεε.

Ντι· εετιειι, πεεε πττ, πειτε πττ νοιι πειπ ΒτιιτΒετιιιιπε

εΒεεΒειι. πεπ νοτττεεειιπειι ΜτΙ πιι πεπ τγρτεοτιεετειιΒε
εοΒττεΒειιειι Ρττττειινοιι εοιιτετ ΙιειιτττιειιιτεεπΒτειι πιττεεειι.
ΕΞε τεΒττττετιιΒγιιιρτοιιι, πετοΒεε νοιι ττΒειιπ ετιιειιι Αιιτοτ
Με τπτ πτεεε ΚτειιττΒεττ ετιιτεετπιεεεειι εΒετιιτττεττεττεεΒ

τιιιεετττΒττποτπειι τετ. ΖτεΒετι πττ πεε τιι ΒεττεοΒτ, εο
Μιιιιειι πττ τιιι ΖιιεεπιιιιεπΒε.ιιε πεπιττ ειιοτι πεπ ροετ
ιιιοττετειι ΒΙιιτΒετιιιιπ Με νετπεττΒΒτιτ ειιιεεΒειι πιιπ Βετ
πετ ειιπειιοιππιειιειι ΒτειΒιιοεε ΒτετΒειι.
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. ιποττ1ιεειε επειε1ι1.

Πε1ιετ πιε Πτεεε1ιεππετ εεπιεπ Ι.επ1τεεπιιε κι εε1ιτ
ινεπιε 1ιε1τεππτ. ΠΜ ε.11επιιτοτεπ πειΒεπ επ τι" Απ
πω, πεεε πιεειε Κτεπ1τ1ιειί' επ πεπ 1ιιίεοτιοπε1ττεπιπιει1επ
επ τ.11ιι1επεει, πππ εε 1ιεπεπ πο ιπεπε1ιε ε;εττ1επ1ιτ,εοΒετ
πιε Πτ1ιε1ιετ πετεε11ιεπ ιπ νετεειιιεπεπεπ Μι1ττοοτπεπιε
ιπεπ επτπεε1τι επ 1ιει1ιειι. ΕΧρετιιπεπιε11 Με π1ιετ ιππ
1τειπεπι πετ Μι1ττοοτπεπιειπεπ πει νετειιε1ιε11ιιετεπ ειπε

1.επ1ιεειπιε 1ιετνοτπετιιιεπ ινετπεπ 1τϋππεπ (Ρειν1οντ
ε1τι"'). ιιππ πιει ιεπετ Αιιι.οτ πει ινιεπετ ε.ππετε Μπιτο
οτπεπιειπεπ Με Ηεπρ1.πτεεε1ιε επι.τεεε1ιεπ.
Ιππετειπ εοπ1ιεεει ππε πειπ Πιπετε.ππε, πεεε πει νετ
εε1ιιεπεπεπ Ρει11επ επ νετεε1ιιεπεπεπ 'πτε11ειισε Ε'τι11ι

ετιπρτοτπε ιπι: επεε1ι1ιεεεεππεπ 1.τιπρ1ιπτιιεεπνετετπεεετιιπ
πεπ 1ιεπιππεπ, πε.εε επ πεπ 1ιεττε11εππεπ Βιε11επ ιπι πε
8ε1›επεπ 1ι'σι11επιο 1πιππεπεεριοττειιιτ πιε ιπΓεετιπεεπ

Κτεπ1τ1ιειιεεττεΒετ εει ιιππ πεεε ιπεπ ππε πειπ θιτπππε
επειι επί ειπε 1πίεειιοπ εε1ι1ιεεεεπ 1ιπππε. Πε. πιιπ ιιπτετ
πεπ.Αιιίε.πεεεγιπρτοτπεπ 1›εεοππετε εε1ι1τειε1ι Ετεε1ιειπιιπ

πεπ νοπ 8ειιεπ πετ Μτιππε1π ιιππ νοπ Βει1επ πεε Βετ
ιπεε 1ιεοπεε1ι1.ετινοτπεπ ειππ, πο Με τπεπ Με πιο Τοπ
ει11επ ω” πεπ Πειτιιι. 1ιεεοππετε πιο Βιιτπιίο11ι1εε1, ιιιπ
πιο ΕιπΒιιππερίοτιεπ πετ πιι€εποιπιπεπεπ Μι1ιτοοτπεπιειπεπ
επεεεε1ιεπ. Απε1ι πει ππεετειπ Ρε.11ε 1τοππτεπ πιε Τοπ
ειΙ1επ Με πετ ειιετει ετ1ττειι1ειε '1'1ιει1 Με Ειππεπεερίοτ
ιεπ ειπετ Ιπιεειιοπ ττε11επ.
Ο1ιτεεεοιν") ιπ Κιεττ πεεεπτει1ιτ ειπεπ 151111,ινο1ιει
πετ Ρ11εεετ πεπ επ εεπι.ετ Ι.επιτειειιιιε 1ειπεππεπ ΡΜ.
πιιε1ι1ιετ ειιεπίε11ε επ πετ Κτεπ1τ1ιειτ ετ1ττειι1ιτειιππ ε1ετ1›.
ΑΜ θιτιιππ πιεεετ Βεο1ιιιειιτυπε ιιειι ετ πιε Κτεπ1ι1ιει1.111τ.
εοπτ. ιπιεει.ιπε Με πετεε1ιπει εοΒετ σε 1πειιιιει.ιοπεπε.πετ
επι 41- :κι 'Βιμ.
νε1ιεειπετετ"ι, τω» ειο1ι νιε1 ιππ πετ Βτ1οτεε1ιππε
πετ Αειιο1οΒιε πιεεετ Κτε.π1πιειτ πεεε1ιε11ιπτ πω, ειε1ιτ
πιεεε11›ε εΙε ειπε Γο1ττε ειπετ Αιιτοιπτοκιεειιοπ νοιπ Βι

εεειιοπειτεετιιε ειτε επ. ινο1ιει πιε Ρεριοπε ιιπ 1)εττπε
ειπε ετοεεε 11ο11εεριεΙειι. 1)πτε1ι ιοττεεεε12τε ειιΒεπτεπε

Ρεριοπιιιιεετιοπεπ Μ. εε ιιππ επειι πειιιιι8ετι πει ιιιππεπ
11ιιππεπ ειπε ιοττεε1ιτει1εππε Ι.ειι1τοεγιοεε ιιετνοτ2πτιιΓεπ,
οππο πεεεεεπ πιεεε11ιε ιπ ειπε Με! εππιπεππε Ι.ειι1‹εειιιιε
ιι1ιετΒειιεπ εειιεπ επ 1επππεπ.
Α. Γ'τε.επ1τε1 1ιιι11 πιε Κτε.π1τιιειτ ιιιτετ
πει:1ι Πιτ @ειεε πετ ε1ιτοπιεεπεπ Ι.επ1τεεπιιε.
πιτιεε1ιεπ 1ιειπεπ ειπ 9.1ιπ1ιειιεενετιι111τπιεε επ Με ετνι
εε1ιεπ πετ ειιτοπιεειιεπ Ι.ππεεπτιιπετειι1οεε πππ πετ εοπτειι
Μι1ιειττιιπετεπιοεε, πιε Με ιιιτειιι νι7εεεπ πεε1ι ειειι
Β1ειε1ι, ιιιτειιι νετ1ε.ιιίε πεε1ι ε1ιετ νετεο1ιιεπεπ ειππ.

'Ι'1ιετερεπτιεε1ι ιπι ιιΙιεε Μ681ιε1ιε νετειιε1ιτ ινοτπεπ.
ο1ιπε πειτε ειπ Ετίο18 πειτε 1ιειπετ1‹τ ινετπεπ 1τπππεπ.

Ψοτπ1ιετεε1ιεππ Μ; ιπ ειπιπεπ 11ιι11επινο1ι1 νετ πειπ Τοπε
ειπε νεττπιππετιιιιε πετ Ζειι1 πετ 1.ειι1τοογτεπ εεεεπιι1ιετ
πεπ Ετμ1ιτοεγ1επ 1ιεο1ιειο1ιτετ.ντοπει εοπετ πετ Μι121ιιιιιοτ
ειο1ι ετινειε νετ1τιειιιεττ Με; Μπιτ ειπε επιιετιπετε Βεειπ
11ιιεεππε πεε Κτεπ1τ1ιειιενετ1ειπΓεε πι πεπιιτε1ι πιε1ι1;πετ
1ιει€επι1ιτι ινοτπεπ.

Νεο1ιιτε8. νετ Κιιτ2ειπ ειππ πιε 11εειι1ιει.ε ειπετ
πεπεπετεπ τπι1ττοε1τοριεε1ιεπ11πτετεπειιππρ πεε νοτ1ιετ;επ
πεπ 1·`ε11εενοιι 1)τ. Β.ππιπειειπ ιπι «117τει.εειι»Ντ.
22 τ

ι. 626 νετϋ11ειι1:1ιειιτ. Ιππεπεο ε1ιετε1ττετιειιεε1ι Πιτ
ειπε ιιοιιιε Ι.επ1τεειτιιε Με σε 1‹1ιπιεε1ιεπ8γιπριοιπε ιπι
επε1ι πετ ιπι1ττοε1τοριεειιεΒείπππ. 5ε1ιτ επεεεπι1πει κι
σε Βιιτειιεειπππε πετ Υεπεπινιιιιπε πιιτειι πιε Ι.τιπρ1ιοπιε
8εινεεεπ. Με εε νοπ Βεππε πεεε1ιτιεπειι ινοτπεπ πππ
ιτε1ε1ιε Ετεε1ιειπππε πετεε11ιε εΙε πιε Πτεε.ο1ιε πετ Ηπε

Αιιειι σε «11ετντιεε1ιιιπΒ πετ ιτε
ννϋ1ιπ1ιε1ιεπ81τιιειιιτ πετ Ι.ττπρ1ιπτιιεεπ» Μ; πειιτ1ιε1·ιεπ
1ιεο1ιεε1ιτεπ8εινεεεπ.

Πτεεε1ιο
Ετ πιτππιτ

Ν
)

Πεπιεε1ιε 1πεπιειπ.ννοε1ιεπεε1ιτ.1892,Ντ. 28.

Η
)

Πεπιεε1ιε Πεπιειιι. 1νοε1ιεπεε1ιτ.1890,Ντ. 50.

π
) 1νιειιει· πιεπιε. Ψοε1ιεπεε1ιτ. 1895,Ντ. ε
.

Β11ε1ιετεπ:ειπειι ιιππ Βεεπτεε1ιιιιιπειι.

.Τ
.

νοιι: Ηεππ1ιπο1ι πετ θγπ11εο1οΒιε. 111 Βπ, 2. Η9.11ιε,

Ι. Α11111θ11ΠΠΗ.(ννιεε1ιππεπ, νετ1ε8· νοπ Βετιι·ιτιε.ππ18991.
Βετ νοι·1ιεςεππε Βεππ ποε νειτ'εε1ιεπ Ήιι.ππ1ιπε1ιεε πω·
θγππεοΙοειε πιιιτ'ιιεει:εει. ΕΟ Βτιιε1τ1ιοιιτειιΜε ιπι Με 88 Απ·
1ιι1πιιπιτεπιιππ 15 1ιτ1ιοετεριι1τιετι'1'ετ'ε1πνετεε1ιεπ. Ετ "Με
ειε1ι πεπ ι:ε1ιοιι ετεειιιεπεπεπ Β11ππεπ νιτιιτπιπ επ. Α. νοιι
11ο” ιι οτ ιι ε·ιεπιπιιππε1ιιιτειπε ινιιιιτ1ιιιι'1:ε1εεειεε1ιε1)ειτεεε1
1ιιπετπετ Κτεπιτ1ιειτεππεπ Βεε1ιεπ1ιιππεπενε1ιεε. Βει τω»Βικι
ιιε11ειτνοπ ιιιι'εειι6εεπ Ρτοεεεεεπ. πιε ε1ε1ιΜε πεπ Βιππειτε·
ινεπε1ιε1ιπεπ ειιε1ιτειτεπ,ιπι: ειπε Κεππιπιειι στ.»επετοπιιεε1ιειι
11:ετ1ιτι1τπιεεενοπ πετ τττπεπτεπΒεπειιιιιιιιτ. ναι'. 1ιτιπει: ππε
πιε 11εειι11τιτεειτ.τεπετΡοτεε1ιππι.τ, :ιι πεπεπ ετ ιππ Ηιι1τε πει·
θε1ιπιππιετ1ιοπε,πιιι·ε1ι ινε1ε1ιεπω: Βεε1τεπ ιπ 7 Επι-πεπ πεπ
Μπι: ινιιτπε, ιτε1ε.ιι€1ε.Νιιε1ι επεε1ιειιι1ιε1ιετΒιιτετε11ιιιιι;πετ
Απετοιιιιε ποε Βεε1τεππιππειτεννε1ιεετσιπ .ιτε Βεεε1ιι·ει1ιππιτπετ
νετ1ετιιιπεεπ πεεεε11ιεπΜε ε.ιιε1ι τι." Β1ιιι:ππι.τεπ.ντε1ε1ιειπ
πεεεε11ιεετι'ο1ςεπ. Βει τω»Βεεε1ιτει1ιππε;πεπ ινιε1ιτιιτεπθερι
τε1επετ Ιππτειιππιιπαεπ ιιτιι·ππετ ιιιιιτ'ειιιττειειιεπΒιτετε.ιιιιτπεπ
θεςεπετε.ππεε ιπ ιτεπι1ετεππετΑιιει'ιι1ιτ1ιε1ι1τειτΒεε1ιπππιτιτε
ττιι€επ ιιππ ειπε 1·`1ι11εει;τεπετ Βτ1'ε1ιτιιππ·πειπ Ιιεεετ νεφε
Ιειτι. 1π πεπ ινε1τετεπΑ1ιεε1ιπιττεπινετπεπ πιο ιιτιιιι11τεπΝεπ
1ιι1πιιπτ.τεππεπ Βεε1τεπειππερετνεπεεΜε Βι1πππΒεπ ιιππ πεπ
Β.εετεπ ειπ1ιτγοπε.1ετΟτε:ειπε 1ιεερτοε1ιεπ.πιιιπ 9τ·1ι1ιιειιπιε
Βειιιποεοεεεπιπνεειοπ ιιππ πετ ειππιπε Με μια 1ιε1τε.πιιτεΡε!!
νοπ Αεπιποπιτεοεε. - Βει ω Β'ιι11ενοπ ΜΜετιε.1 1ιι1πετπιε

π
. 11οετ1ι οτπ'εε1ιε Ατ1ιε11:ειπ Ο1ι_ιεει;ειππ·ειιεππεπ 8τιιπιιιπιπ

Πιτ _ιεπεπ θγπ11εο1οτ;επΜε ειπε Ζιει·πε πετ πεπιεε1ιεπ εγ
π11εο1οι;ιεε1ιειι1πτετειιιτ.

Πιο 2ινει1ε ι;τπεεετε 11111011πει: νοτ1ιε,ε·ειιπεπΒιιππειι απο
νοπ πετ Βεεε1ιτει1ιιιπιτπεπ Πιετιιεεπτειποιπε ειπετεποιπιπεπ,ντε1
ε1ιε ιπ 1ιιο_ιει.21.ιιτιο1ιπιε1ιτπεε;ειτεεειιετ Αιιετ'ιι1ιτ1ιε1ι1κειτπο·
ττε1ιεππιτπ. Θ. 11ἴιπ τετ 1ιε1ιτιππε1τπιε Απιι.τοπιιε πει: (Πετιπ
ιιοιπε πω, 11. ΓτοιπιπεΙ σε '1'1ιει·εριε,θεεεπετ ιιε
εε1ιτει1ιι:πιε ρε11ιτιτινεΒε1ιεππ1ιιπτ.>;ε” 1πορετε1ι1επΟπτειποιιιε
ιιππ 8ε.ι·ινεγ ππε Οε.ι·ειποιπ ιπ ε." 9ε1ιιντιπιτετεε1ιει'1.Γ):
Ειπε 1ιεπιιι ειιιε11τει.ιε,πιε πο 1ιτεππεππ ιπι Με πιο Οετειποιπ
ι'τεε,·ε. Ι)εε1ιε1π ιππεεεπ κιτ πιε νοτ1ιεςετιπεπ Ατ1ιειτεπ, ιιι
ινε1ε1ιεππετ ε;επεπνν11ττικε8ι.εππ πετ Οιιτειποιτι1ε1ιτεεπιιι'π1ιτ·
1ιε1ι πιεπετ «περι. Με πιιι ετπεει.επι Ι)επΙτ επιπ·εεεππειιιπεπ.
ΑΜ' τω. Ιιι ιιππ: 1ιιιππ 1ειπετ 1ιιετ πιεΙιτ ειπιτεε·ιιιιπεπ ινετπεπ.
Βε πει πιιτ ερεειε11Με ππε ττετεπε1π 1ει:ιετ Ζειτ 1ιεετ1ιει1ευε
θε.πιτε1 πεπ Οε.ι·ειποιιιε ιπ πει·9ε1ιννεπετει·εε1ιπΓτιιιπτ.τεννιεεεπ
Με επειι πιε ετιιπειιι:ςεπ11ιει·ε.ρειιι:ιεε1ιεπΒεεπ11;ετε,πιε ππτε1ι
πιε πεπ ειιεττεειτ1ιειιετεπΟπετειιοπωπε11ιοπεπ ετ1ιιιιι;ττπνετπειι.
1)επ θε1ι1ιιεεπεπ ννετ1ιεε 1ιι1πετειπε 1)ε.τε1ε11ιιπιτπεπ 1)εει
πιιοπιιι ιπε1ιεπιιιιι νοπ ν Με. Πιο Απεετε.1ιππε; πεε Βιιε1ιει-ιπι:
ειπε νοτειιε1ιε1ιε. 11ἴιι· ετπρΓε1ι1εππιε Απετπιππππρ; πεεεε11ιειι
ιεπεπι Γεε1ιεο11εεεπ.

Α

117.Βεε1τπιειππ.

Ρτοπτειιιιιιι πεε Χι. Λετιιειειοεε

πετ Θεεε11εεπεΕτ 1ιν1ειππ. Λετπι:ε ιιι 1171112νοπ:
19. Με πιιιπ 21. Διιευ.ετ. 1899.

Ε1τό11πιιπ,ε· πεε ΧΙ.Αετπτετειετεε
0οιιιιετειειε πεπ 19. Αιιιιιιε1 1899.

4 111ιτΝεοΙιιπιτιεπε.

'Ι'εεεεοτππιιπε:

1
.

Βιεπιιιιε του 4-8 11111·Α1:ιεπτ1ε.
Βεε1ιεπεε1ιεττεπετιε1ιτπεπ νοτει.εππεει
Βεετιιπιπππε; πεπ Οττεε ιιππ τι" Με πεπ π1ιε1ιετειιΑετΖτε
ιεειεε.

1
1
.

ν17ιι1ι1πεπ νοτειεππεε ιπιπ 5 8 πετ Βιετιιτ.επ.

4
.

Βετιε1ιτπετ Με πειπ Χ. Αετετει.ει.τε.εννεε1τεΑπεετ1ιειιππε
ειπετ θε1ιπ1ιτεποτππιιπτ.τιιππ Απεε1ιΙπεεεε επ πεπ «Ρετετε
1ιιιτεετπτ2:1ιε1ιεπ Βεε111εεε1ιπωνετειπ»εενν21ι1τεπΟοτππιιιι·
πω. (Η. '11τιι1ιετι).

δ
.

νοτπεπιει·1τιιπετεππετ 1πιπ1ειτιιπεειπει· 1)ιεειιεειοπ ιι1ιετππε
Νοτιπε1ετειιιι. (Α. Κ π π ϊ 1'ετ).

Ν
)
1
-'
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ο 1)ιποπππιοπ. Ι

'Ι. νοι·1οπιιππ ποπ Ρι·οτο11οιιπποι· ιιοπιιεοπ 8ιιπππε.

Ρι·οιιπο ποπ 20. Αποποι.

Τοποποτππιιπο.
Π. Βιι:πιιιιις νοιι 9-2 οΜτ.

1
.

Βοτιο1ιτιιιιοι· πιο Τιιπτιςιιοιτ.ποι· ππι ποπι ιππ. Αοι·πιοιπεο
ποινιιιιΙτ.οπ0οπιπιιππιοπ ιπ Βοοιιοπ ποι· Γιιι·ποιοο ιιπ θοιπι.οπ
1ιι·οπιιο.(Α. Βοιι τι.

Π
.

Βι.ιιιοιιπποοπ
ποπ νοι·ννο1ιππεπτο.ιιιοπεπι· Βοιππιπριππε ποι·

ρι·π.

8 νοι·τι·π.Βοπππ Ι)ιποπππιοπ πω· ιοιπ·οππο '1'ιιοιποιο.:

ο
ι «Ποιιοι· πιπ ιπ ?πιπ οιποι· οοιιι:οιιΙπίοοιιοππιιτοπΕποιτ.νοτ

1πιιτ'οιι-1οπΒι·γιιιοιπο ππινοι·ποιο». (Ο. 1)οιιιοι. .

ιι
) «Βοοπ1ιο.ιο ποι· Βιρ1ιι.ιιοτιο-ΒοποππΙππρ ιιπ Βιοπποιιοπ

8ι.π.πιιιι·ππ1ιοπιιπππονοπ 1888-1899». (Η. 8 ο ιι πι πι τ).
ΙΙΙ. Βιι.πππε νοπ 4-8 'ΕΤΕπ.

1
.

νοι·ιι·πο,ιοπππ Πιποπππιοπ ιι1ιοι·ιο1ποππο 'Ι'1ιοιπο.ι:ο:

π
) «Βοποπ ποποποππι.ο ποποιοποπο Ροπιιι·οοιιππ». (Η. Τι· π

1
ι
π
.
ι· ω.

ο
ι «Θοιππππ1ιοτειιιοππππ Ιπιιοπιιπο1ποπι·οπο».(Η. ν. Β π ε ο 1

1
ι
ο ι· π ω.

ο
ι

«Βοποπ 0ιιιι·πιΒιο ποι· Οπ1ιοππ·οπο».(Α. ν. Β ο ι· ο ιπ π
.
π ω.

8
.

νοι·1οππιιο·ποπ Ρι·οιοιιο11πποι· 1ιοπιιοοιι Βιιπππο;.

8ππποποππ ποπ οι. Αποππι.

Τοποποτππππε:
Π. πιοπο” νοιι 10-2 πω.

1
.

νοι·ι.τιιι;ο πππ Βιποπππιοπ ιι1ιοι·ιο18·οπποΤ1ιοιποιο:

ο
) «Βοποπ ΒοΕπιποιιπππο ποτ νοτιοι.ιππποπ νοιιι 8τοππ

ρπποιο ποι· οοι·ιιιιιι:1ιο1ιοπΜοπιοιπ». ω. 8 π
.

πω. πιο.)

ο
ι «Πιο πιοπιποι ποι· οπο». (θ. ν. Κπ ο πιο.)

ο
) «Βοποπ πιο1ιτοροι·πι.ινοπππ οροι·πτινο Βοιιοππιππε ποι·

Βοιι·οι1οπιοπτ.οι·ι». (θ. ιν ο ι π ο π ιι ο π ω.)

π
) «Βοποπ 8οοιιππϋ.ι·-1πιοοιιοποπποι· Ι.ορι·6ποπ». (Ο. Βι·π ι

ποτ.)
ν. Βιτοπιιε νοπ 8-8 'ΠΜ.

1
.

Ζπι· Βοϋπιππιοπιι·πεο. Οοιπιπιππιοππ1ιοι·ιο1ιτ.(θ. ν. Κ π ο π
·

το.)
Βοι·οιιιιιποοιι ιιιιοι· πινω ννιιππο1ιοππννοι·ι1ιοΑ1ιππποιπποοπ
οπο: Πτοππιππ οπ ποι· 8ι.ιιιπιοπ.

8
.

νοι·1οππππ ποπ τοιοικο11πποι· 1ιοποιεοπ8ιι.πππε.

ο 01η· Νο.ο1ιπιιι.τ.ειο,π:

8ο1ιΙπππποπ Χι. Αοι·πι.οϋποοπ.

ιιοππιποιιιοπ.

- πιο πιο 'Ι'οποπιι1Μι:οι· οι·ιπ.ιιι·οπ, ποι1 πο: 1)ιι·οοι.οι ποπ
ννοιιι1ιοιιοπιποπιοιπιπο1ιοπΙππιιι.πιπ, Ραπ'. Πι·. Ψ. Α πιο ρ ,

πι» ποπ Οπι·ο.τοι·ροπι.οπ ποπ 01ιοι·11οινποιιοπ
Εοιιι·ιιοπιι·ιιπ ποπιο·πιι·ι. ποιπ πππ ιιπ ποιπο Βιο1ιο πιο
Πιτοοιοτ ποπ ιποπιοιπιποιιοπ Ιππιιτπιπ ποι· Ιιοιιιποοοποιιοπι·
Βοι'. Βι·. (Με ι.ι·οιοπ.- ιιπ .ιιιπποι· 1900 νο11οπποπ πιοιι 50 .ΙπΙιι·ο ποιο ποτ ιιο
τιιιιπιιο Ηγο·ιοπι1ποτΡΜ. Η π:: ν. Ρ ο ι τ. ο π ι. ο ιο ι· ποιπο

Ει·πππΙοποπποιι
Αι·ιιοιιοπ «ιι1ιοι·πιο ροτιοπιποιιο0ιοποιπιππππιι;

οιι. ποι· ΑοππινπΙοπι:ποιι1οποιπι'οοιιοι·Βοπιοπ1ο»νοι·ϋποιιι:1ιο1ιιο.
πππ πιοποπι Απιπππ 1ιοοιιπιοΙιτιοιπιο ποιιιποιιο οιιοιιιιποιιοθο
πο1ιποιιιιιι.ποπ Α1τπιοιπιοι·ποι· Ηνςιοπο ππι·οιι Πο1ιοι·ι·οιο1ιππο
νοπ ΘιοπΙιοΙιιπιππ-Μοποιιιοπ ιπ Βι·οπιο πππ
πωπω :π οιιι·οπ.- Βοι· θοπνοι·ποπιοπιπ-1ποπιοιππ1ιππροοιοι·νοιι Ροπο1ιοπ Βι·.

Χ ο π ο ρ ιι ο π 8 π π Ι ι πι π
.

ιπι. ππι' ποπ οπι.πρτοοιιοπποπΡοπιοπ
ποιο1ιΜουν ιι ιι ο ι· πιο ιιι ιι ι· τ

.

ινοι·ποπ.- Οτποππνοι·ιοιιιππο. Βοι· Μ.. ννιωιιιιιι.οι
ποπ π. 01ο οπο - ποιπ θο1ιιοτποι·πι ποπ 0νι~-1)πτ_ιο-Οοπιοιπ.
8ιο.πιπτοτ.ιι Ζ ι ι· 1

:
π π ο ιι ιι ο.- Βι· π ιιπ π τι Βοι· Ο1ιοι·πι·πι ποπ ιιππι·ειιο1οπ'ποποππιο

οιι.ι·-Μι2ο.ι·οιιιπ,8πιοιπι·πιιι Πι·. Οππι ρονν - πππι 0οι·ρποι·πι.
ποπ 1

.

ι.πτ1ιοπαι.ιιποποπΑι·ιιιοοοοι·ρπ; ποιπ 1ιοπιιιππιπο ιι1ιη;ιιοπ
ποτ Βιιιριοπεποοιπιπιππιοπ ποτ ππω·ιπ ιιπ Μι1ιιιι.τ-Μοπιοιποι
Ρι·προ.ι·οιο,8ιοοτπι·οιΙι Πι·. Βο ποι - επιπ ιίοι·πιιιοπποπ ποπ
θοοοποιιιιοοοιπιτοπποτ ;;οποπιιιοπ Ε'ο1ιι·ιιι.- _νοι·πιοι·`π›οπ: 1

1 Ιπ 8ι. Ροιοι·πιιπη.ι; πιπ 4. Αιιεππι
θοιιοιπιι·οι.1ιΠι·. Ο
ι

το ο
· οι· Α ι· ο ιιο πο·ο1π ιι ι, ιιοπιο.ππιποπ

]πιι.Βιιοπ ποπ ιπιιιιειτ-πιοπιοιπιποιιοιιΒο1οιιι·τοπΟοπιιτοπ, ιιπ 02.
Βοποππ_ιπ1ιτο. Νοο1ι Α1ιποινιι·ιιπ,ο ποτ ιποπιοο-οιιιτιιι·ο·ιποιιοπ
Λοοποιπιο ι. π
.

1800 πω· Α. Οι·πιποιοι· ιιπ ποιι ιπιιιι.π.ι·Ιιοπριιιι
οι·π ιπ 8πιννι·οροι, Ιίοι·οποπ πππ Νοι·ινο. ποππ Μπι ποπ πππ

Κιιι·ιιππιοι·- ιιππ1ππιπιιοινποιιοπΒοπιιιποπτππππ ππιιπι 1871οιποπ
Ροπιοπ ιιπ ΜοπιοιππΙ·Ι)οροι·τοπιοπι πρ, ννο οι· πιο νοπ πιοποιπ·
Ποροι·ιοιποπι ιιοι·πιιπεοποποποπΖοιιποιιτιι”11οπ«Ατοιιιν Πιτ 8ο·
ι·ιο1ιτιιοιιοΜοπιοιπυ. πιο <<ΠριποιπιοΙοο;ιποιιοΖοιι.ποπτιι“ι»ποπι·
οιιι;ο πππ ο.ιιοιιποποπ νιο1ιο.οιι ιιιοιιιι·ιπο1ι ιιιιιι:ιε οπο. 1870
"οιπο οι· πππι Ο1ιοι·οι·πιποι· Γοπιππο Κι·οππαιπι. οι·ποππτ. πιο
.πιο οπο: 1881 ννιοποι·πιιοιι 8ι. Ροιοι·πιιιιι·ο πω, ννο οι· ιιπ
ποι· Ο1ιοι··πιιιιιπι-Μοπιοιππινοτινο.1ιππο ππποπιο11τ ινιιι·πο πππ
πιο1ιπριιι.οι·πιπ 1ιοι·πιιιοπποπ Πιη;1ιοπ ποι· πι.ππιιποιιοπ Βορι
τιι.ιποοπιπιιππιοπνοι·ιππιππ·οιπο ιππ πιοπι.ιποιιοπ πιιπιιιι.τοπΓιο.
;ςοπ ιιοποιιπιιιοιο. Ιιι ποπ 1οιιιοπ .ιπ1ιι·οπ ι'ππΒιι·ι:ο οι· πιο
ππιππιποπ Μιτςιιοπ ιιπ πιιι.-ιιιοπ. ιποΙοιιι·ι.οπ0οπιιιο. 2

1 Απι

7
.

Αποππι ιιι Ψοπποπ (ιπι .Τπηοινποιιοπ Κι·οιποι που πιιι·τιο;ο
Κιι·οιιπριοιποι·πι. Πι·. Γοιιιι Βι π π ο ιπι ππιιοππ νο11οπποτ.οιι
82. Ι.οιιοππιιιιιιο. ΑΜ' ποιπ Ηοιιπινοπ·ο νοπ οιιιοιπ Κι·ιιπ1ιοπ·
Βοποπ ιιπιι·οιιπιο Ρι'οι·πο ππι·οιιχοι.οππποπ πππ πιπ ποι· ινοποπ
ιπ Θοι”οιιι·οοιιοιιι. ιπ οιποπ ιιοι'οπ θι·πιιοπ οοποιιιοπποι·ι επ
ννοι·ποπ,που Βι·. Βιππο π1ικοπριιιπεοπ, ινο1ιοι οι· πιοιι πιο
ι·οοιιι.οπω" «πιο ππι ΚπιοςοΙοπιι εοιποοιιοπ πππ πιπ Ο1ιοι·πτιπ
οιπο ποιο ινπππο ιπποποιοοπ 1ιοι.ιο. π.. ιι·π.ιοπ επ πιοποπ νοπ·
ιοτιπποοπ Οοπιρ1ιοπτ.ιοποπ1ιιπππ. πιο ποιποπι Βοποπ οιπ ποποπ
Εππο 1ιοι·οιτοτοπ.Βοι· Ηιποοποιιιοποπο πιιι.πιιιιτο πππ Βπιιπππ
πππ 1ιοιιο ποιπο πιοπιοιπιποιιοΑππιιιιπππις πιπ ποι·Βοι·ρπιοι· ιππι
νοι·πιπιτ "ποποπ, ιιπ ινο1οιιοι·οι· νοπ 1885-92 πιππιι·ιο.
1ιπι·ποι·ιιι·πι1ιοιιοι·Φπιιιωιοπ ιπ 8ι.. Ροιοτπιιπι·8 πππ 'Ι'πιπ
ιι1ιοι·πιιιιπι οι· πιο Αι·πιπτο11ο ιπι Κιι·οιιπριο1 ινοππο.π,
πιο οι· ποπ ποιπ Ειοιιο πππ Αοιιι.ππε οι·π·πι·π. - ε»
Απι 8

.

Αιιςππι ποι· Ρι·οι'οπποι· οιποι·ιιιιπ ποι· εοι·ιοπι1ιοιιοπ
Μοπιοιπ πππ Βοποπ ποι· ιπι·ιππποιιοπ Β'ιιοπιπιτ ποι· 1ποπικοποπ
Ππινοι·πιιιιι:, Θο1ιοιιπι·ιιιιι Βι·. πιοπ. νιπωι 1.οι;·οπιπ ιιπ
68. Ι.ο1ιοππ_ιο1ιι·ο.Βοι· νοι·πιοτ1ιοπο ππι· οιπ 8οιιιιιοι· ποι· πιοπ
Μπι" Ππινοι·πιι.Μ. ιιπ ννο1οιιοι·οι·1854π... Αι·ιι.πι·ο.π πππ 1859
πιο ιποπ. Ποοκοι·ινιιι·ποοι·ιπποι.ο. 8οιποπ Πιοππτ 1ιοεπ.ππΕ.. πιο
πιιιιιππω ιπι Κι·ιτπικι·ιοπιο.ποοιι ποπποπ

ΒοοππιπππιΒ
οι· πιο1ι

πιο Ρι·ινοπποοοπτ ιιπ εοτιοιιιιιοιιο Μοπιοιπ ιιπ ποι· οπιπιιιοτ
ιπι·ιπιιποιιοπ Ροοπιι.πι. πιιιιιιιιιι·ι.ο, ιπ ινο1οιιοι·οι· 1878πππι οι·
ποπι.1ιοιιοπΡτοι'οπποι·οι·ππππο ννπι·πο. νοπ ποιποπ 2ο1ιιι·οιο1ιοπ
Αιιιοιιοπ οι·ινιι.1ιποπννιι· πιο: ππι· ποιπ πω. «Ποιιοι· Αριιπ.πιο
ιπ 8οι·ιοιιιιιοιι-πιοπιοιπιπο1ιοι·Βοοιο1ιππιι·» πππ ποιπο Πο1ιοι
ποιπππποπ ποπ Βοο1ιιο ι·'ποιιοπ «Βιιπππποιιπ ποι· οοιιοιιιιιο1ιοπ

ἴὶποπιοιπιζ›
πππ ποι· «Οριιι1ιπ1πιοΙοειο»νοπ 8ο ι

ι ιιπ πι: π ι·Ε ιππ
πππιπο ο.- Ψπιιι·οππ ιπππ ποππο ππι· επ 1ιιιπιιςπππι· πιο ννιιιιππ πππ
Βιιο1ιπιο·ιιιπ1οπιππιοιτποι· 1ποππποιιπικοιιπππ ιιιι·οι·Οτοππο ποποπ
πιο ιπ ιιιι·οιπ Βιοππι: πιο1ιοπποπ Αοι·πτο ικιο.Βοπ πω, ιιιιπποπ
Μι· 1ιοπτ.οπππι· οινοι Β'π1Ιοπππ ποιπ Οιιοι·ιιοννπο1ιοπΟοπνοι·πο·
πιοπο ιιοτιοιιιοπ. ιπ ινο1οιιοπ ποπ νοι·ιιο1τ.οπποι· Ι.πιπππο1ιπιτ.ιιι
ιιιι·οπΛοιπι.οπ οιπ ππι·ο1ιο.πποι·ι'τοπ1ιο1ιοπιππ. πιο ποι·«νι'ι·πιποιι»
ποτ «Αοι·πι1ιο1ιοπ0ιπωιιι‹ ποπ Ο1ιπτιιοννποιιοπθοπνοιιιοιποπτπ»
(Βροοο6ιιοπ προοπιιο.Χοροποποποιι πιώ.) οπτιιιπιιπο, ποι. πιο
Ι.ιπππποιιοιιπνοι·ππιπιπΙππο ποπ Κι·οιποπ 8τοι·οιι_ιο1πιι.πιιοιι Απ·
πιιι·ππι; ποπ Βοι·ιοπιπ ιιιιοι· πιο Τιιπιιππιοικ ποπ Πι·. Ν. Α.

8 ο ιι ο Π· π
. π ο ιν π κι. ιπ νοι·ποοιαοι· Αππιιιιιιπππο ποπιπο11ιοπ

ποπ .ιπιιι·οποοιιιιΙτ.νοπ 1200ππι' 1700 πω. οι·1ιιιιιι. ΙΒιιοππο πο:
πιο 1.'νοΙτποιιοππιιοι·Επππποιιπιτπνοι·ποιιιπι1πποιιοποιιιοπποπ,ι1ιι·οιπ
.Μοτο Ν. (Μ. Ν ι ο πι ιι ι π, ννοιο1ιοι·24 .Ιπ1ιι·ο ποι· Ιπιππποιιιιι'τ.
@πιοπο ποτ, π.ιιπποι·ποπι θοιιπ1ι.,πιι_πιπιππ 850 πω. ιπι· Βι·
πιο1ιππο·ποιποι· Κιπποι· επ επιιιοπ, πιπ ποιπ 8ο1ιπ ποπ θνιππο.
πιο.ιοπτπιιππ1ιπο1νιι·τποτ. - Βιοποιιιο Ιπιπππο1ιο.ι'ι:ποι ποι· Ε'ι·οπ
ποπ ποιιινοι·ιιι·ππιιοπ ΓοΙπποιιοι·π 'Ι

' π ο ιι ο ι· ιιο π π ο π· οιπο .Τοπι
ι·οπροππιοπ ιιπ Βοι;τοο·ο νοπ 120 πω. οππι;οποαι:, ννο1ο1ιοπιο
1οιιοππιππμ,ς1ιοιιιιοπιο1ιοποπο, πππ ποι· Μπππ πιο1ιτπιοπο:
1ιοι·ΕοπιοΙ1ι.ννοι·ποπποΙιιο.- 1π Ρτοπιιι·οιο1ιπιιτ νοι· Κπι·οοιπ οιπο Αοι·πι;ιπ ποπ Ροπτοπ
οιποπ 8τοπιοτιιοπ οι·1ιο1τοπ,οιπο πιο _ιοιπτ.ποπι. ποοιι ποιπ νοτ
Β·ο11οιππιοπιπι. ιππ ιπι πιοπ πιο Αοι·πιιπ Ρο1τιοι·, ,ποποιοπο
Η ιι π π ο ιι ο π· ο

ι , ννοιοιιοοπο ννοιιινπιοπ πιπιππιτ. ιπ Ροιιπ ποπ
Βοοτοι·ιιιοΙ οτιειπο;τποι πιιπ _ιοι.2τπιπ ποπ Γτοπ2ϋπιποιιοπΑπο:

Ρ ο Ι ο ι οι· νοι·1ιοιι·πτ1ιοι:ιππ. απ.)- Βοι· Βοποππ·ιιττιπο Μ οι·ιποιιιιπιπιοι· νοπ Ρι·ππ ιι
τοι οιι Ιιπποπππιι ιπι νοπ Ηοιιπο πππ Αι·2ι;. Ποι·πο11ιοπω·
ποιοι ΓΙοιτοποι2τ, ποππ ινιιιιι·οππ ποπ ποπιποιι-ιτοπποπιποιιοπ
Κιιοιςοπ Ιπιππινοιιι·πιπ πππ ποοιι ποιπ Κι·ιοο·ο πιιοιι 1)οοοπτιιπ
ποι· Ροι·ιποι· πιοπιοιιιιποιιοπ ι?'οιοπιιιιι.- Απ ποι· Ππινοιπιι.πι .Το ι·_ι ουν (Ι)οι·ρο.τιννοιποπ. πιο πππ
ποτ Βοιαιππιπιποιιππι; ποπ Βοοι.οι·πιιοι·νοι·ποιιι.,οιιοιι ιπ πιοποιπ
απο. 268Ιιππο ποι· 8οιπτ.1ιο1ιοπ 8οπιιποι·ο ιπ
οι Ι ο Ρποιι1ι.:ιι.οπ , πππποι· ποι· ιιιοο1οπιπο1ιοπ, πιπ Μπο
π ο πι πι ο π ινοτποπ. πππι
πιο.οιιτ.ιιοποπ πππ πιο οιίοι·ποι·1ιοιιοπΝοοιιοιπιιπιπο ποι ποτ Ππι·
νοι·πιι.πι ιιοπιοιιοπ. Ροιποποπ ιιιπιπο1ι οι· Οοπέ'οπ
πιοπ πιιι·ιοπ πιοιιιιιιοιιι· πιο 5 ρθι. οιΙΙοι· Απι'πιι-_
πο1ιιποπποπ ιιπιππιτιοιιιιττ. ινοι·ποπ.- Ζπιπ Βιπιι·ιιτ ιπ πιο ιπι1ιιπτ-ιιιο‹ιιοιπιποιιοΑποποτπιο ιιο.1ιοπ
πιοιι ιπ πιοποπι .Ιιιιιι·ο οιπο :τοπιο Απποιιι Βιιππιπνοπ οιοπιοι
ω.. οπ ιιιιπποπ _ιοποοιι ιπ _ιοποπι.Τιιιιι·οπιοπο ιποιιι· πιο 5 πιο
ποπι Βοιι'οποπεπιππ οιποπ πιιππιπνιπο1ιοπΟνπιιιοπιιιιππ νοι·ποιιοπο
Αιιπ1ιιιιποι·ο.ιιιο;οποιππιοπννοι·ποπ. Πιοπο οι·ιιιιιιοπ πο.οιιΑπποι
νιιιιπ,ο; ιιιι·οι· 8ιππιοπ νοπ ποι· Αοοποιιιιο οιπ Ζοιιεπιππ, ννοιο1ιοπ

πω. _

πιο πιπ Πιιο.ιποπ 1
.

Κοι.οπ·οι·ιοπο· -
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ειο πιτ δωιιἔιιιιιι· άοε θειιιι1εοιιιιιιιοιιε1ιοι·εε1ιΠεε. ΝιιοΙι Μ· ιιει·ιιΙιιιιιιοι·Βο1ιινοάει·. Με( μια ειιι(ι.ζε1ιάει,ω (Πω Με
ειιιιιάΘΜω8Πιιιτεοιοιιιιοιι ει·1ιιιΙιειι εὶε ιιιιι ΠιιιΙοιιι. Μ( ΚινιιιΙιειι1ιιιτεοΜιιιιιΙΙιιιΜι1ιοΙι ι.ιεεο1ιΙοεεειιινοι·άειι ιιιιά άιιε Βιε
θι·ιιιιά άε>εεειιι1ιιιοιιά ι ο Α ιι ε 11Μι ιι ι; ά ο ι· 11ι·2 Ι;1ι ο 1ιο ιι ιιι(Μερει·εοιιιιΙ Ιιε1ιιι1ιο1ιι·ι..
Ρτιιιιιε ιιιο1ιτειιετοΙιι.- Ζει· Ει·ιι;ιιιι2ιιιιι; ιιιιεοι·οι· Μιτι1ιειΙιιιιΒιοιι(ιιι Ντ. 301 111ιει·'
άιο 7Ι.νοι·ειιιιιιιι1ιιιιι; άοιιτεο1ιει· Νιι.ιιιι·ίοι·εο!ιοι·
ιιιιάΑοι·ει.ο ιιι 1111ιιο1ιειι 1ιι·ιιιςειι Με Μεστά ειιιιι.ιιο
ΒιιιΖεΙΙιειιειι Με άοιιι ιιιιιιιιιιι1ιι·(εειςοετο11τοιιΡιοΒ·ι·ιιιιιιιι. 1ιι
άετ ει·ειοιι εΙΙι;οιιισιιιοιι διεειιιιι;(8./18.θιερτειιι1ιοι·)
ννοι·άειι.Με Με εο1ιοιιιιιἱιτ1ιοἰΙτειι,άιει νοι·ιι·1ι.ε·εΒ·ο1ιιιΙιειιινστ
άιιιι.ιιιιά ειναι· νοιι Βι·.Ρι·ιάηο(Νειιεοιι Μπιτ "Με
Ροι·εο!ιιιιι€ει·ειεε ιιιιοΙι άετ Νοι·άρο1ι·ειεςιοιι;
νοιι Ρι·ο('. Πι·. ν. Βοι·ρ;ιιιιιιι ιι (Βει·1ιιι) 111ιοι·«άιο Βι·τιιιι
ι.:οιιεω1ιιιίι.οιι άειι· Βιιάἰοει·ιιρΙι1ο (Π: άιο Βο
1ιιιιιάΙιιιιιι;ο1ιιι·ιιι·αιει:1ιει·Κι·ιιιιΜιειτοιι»ιιιιάνοιι
Ριο('. Ράι·ει.οι· (Βοι·1ιιι)ϋ1ιοι· «άιο ν7ιι.ιιά!ιιιιε άοε
ιιειι·οιιοιιι1εοΙιειι ννοΙτ.1ιι1άοε εειι οιιιοιιι.Ιιι1ιι·
Ιιιιιιάει·ι». Ιιι άει·εννοιτειι ιιΙΙι.ειιιιιειιιοιι 81ιιιιιιις
(Πω. 8ι>ρωιιι1ιει·)ενει·άειι Ρι·οΓ. Βιτο!ι-Ηιι·εο1ι(`εΙά
(Βειρε1ι.ς)Μπιτ «ννιεεειιεο!ιιι(`τ ιιιιά Πε1Πιιιιιετ.».
Ριο(.Πι·.ΒοΗειιιιιιιιι (ινιωιι άΙιει· άειι «Βιιτ.νν1ο1ιο
1ιιιιεεειιιιις άοι1Ιοι1ιοάοιι άετ Μισοι·οτιεο1ιοιι
ΡΙινεί1ι» ιιιιά Ρι·οΐ. Πτ. ΚΙειιιρει·οι· (Βιιιι·1ιιι) 111181'
«.1ιιειιιε ν. Ι.ιε1ιις ιιιιά άιο Μεάιοιιι» 11οιι:ι·ιιι.μι!ιιι!
ιιιιι. Ιιι άετ ι.κοιιιοιιιεο1ιε(τ.Ιιο1ιοιι 81ι.ειιιι€ άετ
ιιιοάιοιιιιεοΙιειι Ηιιιιριει·ιιρρο (ιιιπ 8./20.8ερωιιι1ιοτι
ιιιιι.ει·Μπι νοι·ειιι Ρι·ο(. Κϋιιιε'ε (Βοι·1ιιι) ννει·άιιιιΜε Ριο
(εεεοι·ειι Ι1ιιι·ι:1ιιιιιά (Μιιι·1ιιιι·ει ιιιιά Βιι.1ιΙ (Πεκ) Μπιτ
«άιεθτε11ιιιιι.ε άετ ριιι1ιο1οΒ·ιεο1ιοιι Αιιιιιοιιιιο
ιιιιά εΙΙιμιιιιειιιοιι Ριιι1ιοΙοειο 2ιι1° Βιιτινιο!ιο
1ιιιιιι;εςοεο1ιιοΙιιο, ερεοιε11 ειιι· Κειιιι1ι1ιιτι
Ιο1ιι·ο» το('ετιι·οιι. Αιιεεει·άοιιιΜιά άιο ιπι( άειι·νοι·ιεειιι Νε
τιιι·ίοι·εοΙιε·ι·-νετειιπιιιιΙιιτη;οι·ειιιιιεΠιο ροι·ιιιιιιιοιιι.ο 'Γυ
1ιοι·οιιΙοεο-Ποιιιιιιιεειοιι ιιιιι.ει· άιειιι νοι·ειι.ε Ρωι.
Ηιιοιιρο'ε(Ρι·ιιει ειπε ςοιιιοιιιειιιιιο8ιτειιιις νοτ
ει:1ιιοάοιιοτ ΓιιοΙιεοοι.1οιιοιι νοι·ιιιιεωΙιειι, τω· ινο1ο1ιο
ειι1ι1ι·ειο!ιοΒιιιει·ιιτο νοιι θρεσιιιΙιειοιι ιιιιιζειποΙάει.ειιιά. - Πιο
θεεοΜίιε(ϋ1ιι·ιιιιι: Με 71. Οοιιει·εεεοε Με( ιιι άειι Ηιιιιάοιι
άετ Η6ι·τειι: Θε1ιειιιιτΜ.1ιΡι·ο('. Οι. Ρ. ν. Ψιιι1ιο1 (1. θε
εοΙιιι(ιείιι1ιι·ει·), Ρι·οϊ. Μ. ννειΙε1ιιιι· Ι)γοΚ(2. ΘοεοΙιιιι”τε
(111ιτει·ι.Ρι1νιιτάοοοιιτ Οι. ιιιω. 8. ΜοΙΙιοι·(Βο1ιι·ι(εΕιιιιι·οι·)
ιιιιά Οοιιιιιιοι·2ιε·ιιτιιτ1ι177115.Βιιι Κ (θεεειι(ϋ1ιι·οι·).- Με Βιιιάι ΜοεΙωιιι1ιιιι(ϋι·άειι Πιιτει·1ιιιΜι1ιι·ει·
Κ ιιι ιι κ «ιιι1ι ιι

ι
ιι ε ο ι· ιιιι νοιΠοεε0ιι€ιιι.ΙιιΙιι·ει 1,8Ι1.851 1151. 9

Κορ. ι·οι·ιιιιεειι.1ιι. Με ειιι.άτι 81:50 ιι Α ιιι 5 ιι Ιειτ.οτιο ιι

νιιιι·άιιιινοιι 215.858Κι·ιιιιΙιειι ιιι Αιιερι·ιιοΙι ἔειιοιιιιιιειι, ινε1ι:Ιιε
478.898Βοειιι:Ιιε ιι1ιειιιτωιοιι.- Αιιι 5. Αιιειιετ. ννιιι·ά‹ιάιο άειπ 1111ΙΜΣι·ι·εεοι·τ“εστω
Νιεάοι·Ιιημι νοιι Μοάιοειιιιοιικοιι ιιιιά Ιιιετι·ιι
ιιιιιιιιειι απ( άειι·ΑροτΙιε1ιει·1ιιεε11ι1οι·εεΠιειοιιι Β.ιιιιιι άετ
ΡΙιιιιιιιιειι. 11% νοιΙειιιοι, Μ. άετ Βι·ιιιιά ιιι Ρο18ο νοιι ΒεΙ1ιει.
ειιωιιιάιιιιε; 1ιγειοε1ιοριεο1ιοι·11(ιιτιοειιτειιιιιάειι ιιιιά Μι. ε1ιιειι
8οΙιεάωι νοιι ιιιοΙιτει·ειι11(1ιΙ1ιοιιιιιινετιιτειι.οΙιτ.- Πιο Ει·1:ι·ιιιιΒιιιιΒοιι :ιιι Βοοι·1ιιιιιιιιά Ί'νρΙιιιε
ιιι άειι Νοι.1ιετιιιιάει.;ο1ιιοτειι 1ιει.1ιειιιιιισΙι άειιιι Βε
πω” άοε θειιοι·ε.11ιενο11ιιιιιοΙιι.1μειιάεε «Βοι1ιοιι Κτειιι:εε». Θει

- Ζιιι· ΒοΙΜιιιρίιιιιε άοε ιιι Τιιεο1ι1ιειιτ1ιοι·τ·
εο1ιοιιάειι Μιι.Ιιιι·1ιι-Ε'ιο1ιοτε 1ιε(ιιιάειι ειι:1ιπω( δω
άειιτ.ιιιιάετ ιιιιΙΜιι·-ιιιοάιοιιιιεε1ιειι Αοιιάοιιι1ειάει.εοΙΙιετ,ινο1ο1ιιι
ιιιι Βιιιι('ε οιιιεε Μ011Με 1870 Κι·ιιιι1ιο.άιι.ειιιιτειι·881 ιιιι 111ιι1ιιι·ιε
Βειάειιάο. 1ιι Βο!ιιιιιά1ιιιιεε;ο1ιει.Μ1ιει1ιιιιι.- Πιο Ροει ιιι Ροι·ι.ιι;ςιιΙ. Πιο θειιο1ιει ιιιιιο1ιτ ιιι

Ο ιι ο ι·το ινεἰιοι·ε ?οι·τεο1ιι·ιι.ιο. 8ο νοιι: Με ιιιιε άοιι τεΙεε:ι·ιι

$1ιἰεο1ιειι
Βοι·1κ:1ιτειι1ιοι·εο1ιιιοιιΜιιιιιιιιι. ε1ιιά άιιεο11ιεινοιιι ω.

ιιΠ (Π. Αιιειιειι, ειιι ννε1ι:1ιειιιΤε” άοε εειιιο Ρεει(ιιΙΙ (μειώ
άοι: ννιιι·άο,Με ειιιιι 10. (22.) Αιιςιιει: 48 Β ι· Ι‹ τει ιι Ια ιι ιι μια
ιιιιά 15 'Ι'οάοε(ΜΙο ιιιι άοε Ροει νοτεοΚ0ιιιιιι0ιι.
Με νει·Ιιιιιιετ. ιετ 1ιι άειι Ιειετοιι Τιι.εειι εο1ιοιιιιι Γι επι ει”
ειιι ΒτΙιι·ιιιι1‹ιιιιἔεΓιιΙΙ ιιιιά ιιι Βιι ιοε1Ιο ε ειιι Τοάοε(ιι.ΙΙ ιπι
άειι·Ροει. οοιιετ.ιιιιι·ιννοι·άσιιι.Με ιιιιο1ι Οιιοι·το ιι.1ιοοιιιιιιιιιιάιι>
(επι Αστειο 1ιοΙιιιιιρ1ειιιιιιιι:1ι,άειεεάετ ιιι Ροι·τιιιςιιΙ ειιιςο(άΙιτεε
ΒιιιιιτΜεά1οιιειιιιιά άιο αετι·οθειιοιι νοι·ειοΙιτειιιιιεετε;ο1ιιιιππ·
το1ο1ιοιιάειιιειι. Βε ιει άει1ιοι·ιιἱιιιι ννειιοι·ε Αιιε1ιτοιιιιιιιι;άετ
Βρἱάειιιιο ειι 1ιεΓάι·οΙιτειι. Β!.- Π1οθεειιιιιιιιιειι.1ιΙ άοε Κι·ιι.ιιΙιοιι 1ιι άειι Οινι1
1ιοιιιιι(Μει·ιι Μ. Ροτει·ε1ιιιιιι:ε Μπακ πιο Θ

.

Λικ.

ά
.
.1
.

7524 (88ιιιο1ιι·Με ιιι ά
. πιω. άιιτιιιιτοτ747 'Ι'νιι1ιιιε-

(8) ιιιοΙιι·).598 Βνιι1ιΗιε- (4 Νοε.), 72 Βα1ιιιι·Ιεο1ι- (11 ιιιο1ιι·ι
117 Ι)ιρ1ιτ.1ιοι·ιο- (18 ιιιει1ιι·),57 1Ιιι.εειιιι- (15 πω.) ιιιιά 28
Ροο1ιοιι1ιι·ειιιΙιε- (1 ιιιο1ιι·:Μειιι άειι·7οι·ικ.).

Μοττε11τϋ.τε-Βιι11οτιιι 88. Ροτοι·ε1:ιιιτ8ε.

Ρ'ιιι· άιο 77οο1ιο νοιιι 1
.

Με 7
.

ΑιιΒιιει 1899.

Ζιι1ι1 άετ $1οι·1ιο(Μ1ο:

1
) ιιιιο1ιθιοεοΙιΙοοΙιτ ιιιιά Α1τοι·:

==ι-βε$-5-8-Βεβέβ:έ
ιιθιιιιι=εεεεεεεεεεεεεε__¦ὲ_`εοσιιοοιο ο ·σ°
.1.1.1.1111-1111Ξε-<-<ΝωπιιεΦΦΙ`ῶ=

378258829184541201888287474143852872

2
) ιιιιο1ιάειι 'Ι'οάοειιτειι.ο1ιοιι:

Η 1ι.οιω.ιιτ1ι.θ.
'ΓὶιιΙι.
ιι.1ιά.42.Ρο1ιτιε ι·οοιιτι·ειιε Ο

,

ΤΠι1ιιιε
ο1ιιιειἔοεειιιιιιιιιιι1ςάοτοτιιι Ο

,

Ροο1αιιι 1
,

Μιιεει·ιι 18, Βο1ιιιι·Ιε.ο1ι7
'

Πιρ1ιτ1ιοι·ιο24. θι·οιιρ 8
,

ΚοιιοΙι1ιιιειοιι 8
,

θι·οιηιϋειεΒιιιιι;ειι
ειιιεἱιιιάιιιιι; Μ.. Βι·νειιιοΙε.ε 1

,

θι·ιρρε 1
. Ο1ιο1ει·ιι ιιειιιι.1ιιε

Ο
.

Β.ιιΙιι· 11, Πριάοιιιιεο1ιο11οιιιιιι.>;ιιιεθ
,

Αοιιτοι· θε1οιι1ιι·1ιοιι
ιιιιιι.1ειιιιιε θ

,

Ρειτοι.Μεοριάοιιι1οιι Ο
.

Βοτ21:ι·ιιιιΚ1ιειτ Ο
,

Αιιι1ιι·ιικ θ
,

Ηνάι·ορ1ιο1ιιο Ο
,

Ριιοτροι·ε18ε1ιοι· Ο
.

Ρνι6.ιιιιο ιιιιά Βεριιοιιοιιιιο θ
.,

'Ι'ιι1ιοι·οιιΙοεεάετ Βιιιιςοιι 89, 'Ι'ιι1ιοτοιι!οεοιιιιάοι·ει· 0ι·ιζει.ιιο
Α11ιοΙιο11ειιιιιειιιιά Πο1ιι·1ιιιιιει·ειιιοιιε12. Ιιο1ιειιεεο1ιιν1ι.ο1ιειιιιά
Αττοιι1ιιιιιιι('ει.ιιι.ιιιιι85. Πιι.ι·ιι.ειιιιιεεειιιΙιε 22. Κι·ιιιιΜιοιι.οιι άειι·
νειάιιιιιιιι€εοτἔιιιιο 127, Τοάτι;οΒοτοιιε 81.

ῇ-ΔΝΝΟΝΟΕΝ
.ΤΒ13ΒΒ .ΑΒ.Τάινοτάοιι ιι

ι ω» (Βιιο1ι1ιε.ιιά1ιιιιε νοιι Κ. Σ.. ΒΙΟΚΒΒ ιιι
81. ΡετστεΒιιτε. Νοι·εΙινῖΡι·. Μ. ετιιν1ειη :ι11οιιιιι:ιιιιά ειιιΒιιιιά. Αιιιιοιιοοιι-θοιιιρ(ο1ιειι-ιιιΒιιιοιιιιιιιιιι.

νοιι

(58) 28-19.

ι>εινιιι-ιιειι.ΑΝειιιιι
(Οι Μ58ετι-. Ι).ειτιιι- ιιτιά δτο(Τννιοο1ιεοΙΚτειιιΚ1ιοιι:ετι

Ρτοί. Οι. Βοειιιιιιε1ιιι ιιιιά Μ. Μάι. Ρ1ιι1ονι.
Μάι" 17., 1(ϋιιι8ιιι-ΑιιΒιιειεειι·ιιεεο 29, :ιπι '1"1ιιοι·Βιιττειι.

1.Α Β011ΒΒ01".Ε
Π"ΠΕΠ||. "|.8ΕΠ- ιιε.εειι.εσεπτ
ΩιεοΠοιεΦΗΜΗ., Ώστάδι·ο.

8-1εοιι "Με 1. Πει Με πω: Δ. ΟοιοΕιοπ
Πισω.ιιΔΜι·1ιο1ιοΜιιιοπι1ινεεωτιιιιω .ΝαιΔιοικ
δε" ιιιπ!Αροι.ιιοιωιιννι-τοιι-Ηεπάιιιιιμωιε·ιπάω-πε
Αι.ιε1ιίιιιΓιοιιιιάΡτοεροσωνοιιάετλΙιιιει·π1ννΔεΠΟΦ
Υοι·ινιιιιιιιις,ΡΑΝ.. 30.Κα. 5ειιιι-Οεωιωε.

2022.... .ι 157668.
1(1Νιι (Πειτε. ΕιιιΝι:ι.

Κιιι··ειιιετιι1τ Πιτ Μεε·ειι- ιιιιά Βετιιικι·ειικε,
εοιν1οιιιι ΒΙιιιιιι·ιιιιιιιι, Βιιι1ιειεε, (ὶἰ‹·1ιτ.ΓοιτειιοΙιι: ιιιιά ιιιιάει·ειι Βι.οάινεο1ιεε1
ει·Ιει·ειιι1ιιιιιιςοιι1..ε1άειιάοιιιιά Βεοοτινιι.Ιοεοειιιειι.Μπι· ιιιιά Ειιι(οιιιιιι€εΒιιι·οιι. Ι

Ν

Βοειτποτ ιιιιά 5.τετ1ιο1ιοτ Ι.ιιιιοι·:Β1ι. ©1112: Ρετ1ειοτ.
ΜΒ1%241_.-- η ... . . 1 . ι

[Π. Ο. νδΪΘ Θ1Θ'8
Αιιειιι1τ Γ. Μιιεειι- ιι. ΠιιιιιιΚινιιιΙιε ιιι

Σ Βεά κθΕΝ188ΕθΒΝ Βεἱ Πιιιιιι (11(ιι81(Μειι)

ι ςοϋ(ι”ιιε·τνοιιι 1
.

Αρι·ι1Με 11ιΙιι.ιεΠοσοιιι1ιοτ;
ερεοιεΙΙ οιιιρ('ο1ι1οιινοιι

κ Πειτε θε1ι.-Βιιι1ι Η188°01
ρ1ινει1ιιι1ιε01ι-‹1ἱ£ιτειιεοΙιοεΗο11νει·(ιιΙιτειι;
Μειει1ιιιιοιι. Ν1ιΙιει·εε άιιπ·1ι Ρι·οερεοω.
σε) ι:ι-ε.

5-.

Η
. ΜιΒιδι-νοιιή Κινι.ιι1:οιιδ1οΒοι·ιιιιιοιι:

1 Βο1ιννεετει· Β1ιεε Τειιιεεοιι, Ηοιιοιι1|
ιιροοιι. ιι. 158, ιπι. 18.
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ιι
ι Με! Κιεειιιιιιιι

τω· Καμπ». Βιιτιιι- από 8101Ηνοο1ιεοΙΙιτιιιι1ιο,Ι·'οϋ.1ο11ι18οιιπιά ιιι άει· Ει·ιι111ιι·ιιιις Ειτι €156τιτ0101ιε5 ΓΠ8.Π88Π11811:1885
Ποι·ιι1ιεο1ιοιιιπιοιιο.Ηι·δεεωε πω! 51.1ιοετοιι1ι11ιι1εο1ιΒοΙοΙωτοε Ιιιιιιιτιιι ειιι ΡΙιιτιο ΒΙΠι;ΡΓΗΡ8Πψ ωειοι.€.$ (Με Ε158Π 1

η

ΟεὁΠἈοτ νοπι ι ΑΡΓΠ υω 15.ΟοΒοΒοτ. ἶ;ε=ΐἶΪῇθτΡοτΠιεεϋἶἱὲῖἔθῆἔἔὲἐ
ΡΤοερθοτθ Ε”ιωε-

8.Γ5θ ΗΠΒ'ΒΠΒΓΟ81Π Ο

_ νοιι ΜειΒ. Πο1°1:01 Πι Μια.

(24 1311)· ΡΓθΙΠΘΡΓ νο11 Βο11ιθΕ11° νοτ1ιιιιιι“ ιιι :ι.Ι1οιι Αροτ1ιο1κοιι.
(211)26-15.

0ι·ειι.ιι1εο1ιοε Β1εοιι- ..

Πιι.ιιΒιι.ιι-Δ11ιπιιι1ιισ.τ Ποι·1ιο1

Π
τ
.

νοιι Κιιιιι:11ονσε1γ'ε Ρτινι111ιπ11.

Πιτ Μειξςειι-, 1)ειτττι- ιιπιά ΞτοΙΐννεο1ιε01ΚτωιΚε.

Βο.ό. Κιε.ειιι€οιι. ΗΜ. Με..
Ι.οιτοιιι1οτ Μπι Πι·. Ειι;ιειι νοιι Κοιιοικοννεκγ,
Βροο1ιι1ει.τετ1

”.

118.Βοιι-,Πειι·ιιι- ιι. Βιο11'ινεο1ιεο11ει:ι.ιι1ιο.

Π
Ε
Π
".

έ χ .

Τ “ά Β
'

1

"

” τιο ετ ιποπ ε

Με ω... ,,1)1ε1ιιιιι"-θ1ιιεΜι· Νοιιιο11,2111·
_ιοιΙοειΔημ» ριιεεοιιο1, ΜΜΜ. ΐο18οιιι1ο

1Ξιςετιεο1ιαίιειι:

1
) ΜΜΜ 11οιι1ο1ιτείο14.2ιε1:ιι·1ιοΎοι·8ι·δει

ειω·ιιιιις, 8
)

νοι·ι11811ο1ιοΠο1118ΠοΗ.ε1ιιι·ιιιιι
ειιιο1ιω.» Νιιιιιο ,,Ι.ἱο1ιτετιιι·1ιοΒιιιοο1οιι",

‹1
.

1
ι.

,, 11ΗΠΒΒΕ11ι".
Πιο ΒΜιιΖωιόεπι Βοειι1ιειτοΜι εοΒ·ειι..Ί . ”δε11ιιειενοΙ“ειιι‹1τ1ιιτο1ιιετι·οιιοιιι.ΟοιιΙιιι··

ν _ Βγετειιιε ιιι νω.ι...ιυπ πιιι Βο11ο11οιιε
ρ|'0Π1ΙΙί.8' ΜΙΧ δθί.9 κια2ατεΙ.9 θΧ!!'ΠΙ!.$' 11618ΕΙΙΙΙΙ. ρι·ιειιιοιι ιιιιο1ι,_ΡΟ1Πὶθ“ ει·τειο1ιτ.

,,881108εννεΙ.“ Με 'Ι'1ιοειίοι·81ιιε,ΗΠι ν ειτοο1ιοι·,Κι·1πιποο1ιοι·.Πιι1°1110818.8οπο.Με
Με ινειτοετονοι·1ιτειιιιιιε ποίιιπάειι.

Βοιι1οοιιει (ΠΠεεΕι15. : Πιι (Πιε ιιι1ι12-Γιιο1ιοι·Υοι·ει·δεεοι·ιιιι8
ΜΜΜ - 71. ιετ ιιιίοΙεο εοἱιιοι· εο1ιτετ.ει.ι·1ιοιινει·ετδε

ΟΟΜΡΠ1Μεθ νιοι-ιν-επτ πισω: νοι·2ιιςεννοιεοιιι 1κιιιιιιιοιι ιιι Μ'

ροιιι· ρτσέρειι·ετ εοι-ιιι€ιιιε 1'ε:ιιι ε1οιι11:ιε ς;ει2ειιεε.

π
ο οι.. Ηιιιιρτηιιο11οιιιθεοι·8-Τ11ς

8 (1 ι Η η ιοι·-Ω,ιιο11ε ΙΙ.Β81.ΘΠ.Θ1.1·Ω1181.1.8
ο «Μιά..ω1.ωμ 1ιο1ιΔιιιι1:ι1ι.ι·υ·1ιΜπι

ννω.....Β. νω...ωι 18% 9'Η.20θ
Ρ18801ιθΠ,Αυε 1ιοιιιετ άει· @ιιο:Ι

10ιι "Μάιου 8ιιΙω Βοννοιιιιοτι;κι" ω. Ηπιι€181νοι·1τοπιι1ιειιι10ει.τι8ε1:1.Ή11άιιιιΞει·
8ι1ε Μ. ει.. 1:ϋιιιιι.1.ειιιιι 'Ι'1ιο11 πιι16ε1ιο1ιεε ε..ι...ι..... ΜΙιτΗιω Βι·ιιΠε.Αιι1Ήιε8τι
πω... ω. Βιι‹1...ω ννοι.......Β.... ω. Βο.άο1ο811·1ιιιιιεε...ο Βιι1·0ΡΜεοΜΜ Β0ΐΘΓ1Θὸἱετ:
Με Ιιιερεοι.1οιι άει· Ψ116ιιιιεει· Μιιιετιι1ηιιε11ειι Δοτὶειι-Οεεε11εο1ια£τ.
(78)12-7.

άοπι Γ1€11οιι,ννο ιιι οι·ιιιοτ Ποιο Με Βι
1ιειιιιοιι ιιι εο1ιι·ε;ι·οεεοΒιιΜ“οι·ιιιιιιι;οιιιιι
Ρι·ιιι.ι·ο1ιοιιιιιιτ.- Πω.. 100 ΚΜ.
Μ. (Μεε πιιι. 9-1°ιιο1ιοι·Υοι·8·ι·ϋειιετιιιις
Μ: Ικιεοιιι1ειεοιιιρΐε1ι1οιιεννοι·τ1ιπι» Βο1εο,
11ΗΠ151.ι·,111ιιι·1ιιο,ΙΚοιιιιοιι,ΙΙοςιιι1οιι στο.-
Ρι·οιε 88 ΚΜ. -
ΒιιιοοΙο πιιι; 8-1'ιιο1ιοι·Υει·8ι·δειεοι·ιιιις,1

οιιςιιει.ΜΗ εοιπο1ι1Με '1'1ιοιιιοτιι. πω.,
Με ε.ιιοΙι κ" Μ11ΗΒι·- ιι. Πιιι·1ιιοιννοο!ιοιι,
ΠΠ· .1ιι8ι1.11οιιιιοιι,Βοι;ιι1τοιι ιιιιι1@όεπ

& Ο0›
σΈιιιι.1·':ι1ιι·11ι.

11οιιιι.ιιοιιιι.Οιι6. 14
ή
Πει·ειιιεεε1ιει·1)ι·.ἑιιὰο1ίν17ιιιιιιο1ι.

(ΚΜΙΙ)
.1οάοΐοι·ιιι-ΒΜειεε-νει·Βιιιι1ιιιιρ;.ετιιιιΒΜιι, ιιἱο1ιτΙιειΙ1οιι«Ι,ιιιιιοι· άοπι νοιΒειιι‹1ω

Με! ιιοι·ιιοΜοε!
Β111ιμι· ιιιικ1 Β ιιιιι1Ιοιο1ικει·Με .1οάοΓοι·ιιι.

ΝιιοΙι Ρι·ινιιιάοοεπιτ Πι·. Κτοιιι.ιγοι·. Η:ιΠε ει. 8.: ειιι· Ζο1τ
1ιεειεε Υνιιιισειιευου!νει·.

ω... ιιειοΙι άοπι νοτίειΙιτειι νοιι

Π
Ρι·οΡ.
Θοτάι1ιο1ι.ΠΗοιάεΙΙιει·ε.

(ΚΠ0Π)
ειιιςεειε τε

'Γεωιιἱιι-Βἱποἱε5-1'οι·Μιι‹1ιιιιἔ.

ν...·αιωθιω.

,,1Ιο1ιοι·Μι Ψ1ι·Κυπρ Με Τωιιιιι1Μπ1ιοιΒετιιικτιιιικ1ιο1Ιοπι1ει·Κιπι1οτ“
νοιι Ν. Ρ. (ΠΙΝΙ10ΒΙΝ, Ρτινιιιι1οοοιιτειιι άει· Κειιε. 11ο”. Μ111τ.8.τ-ΑΙιε.άοιιιιο

(1)_1ετε!ειψι.Μεε1Μιιε 1897. Νι·. 1).
Βιο1ιοειικ:Ιι Με νετϋΠειιι11ο1ιιιιιιι;ειιί11ιοι·Τειιιιιιι11ιιιινοιι:

Ρτοΐ. θ. Ήοι·οι·ι11.ΗοιόεΙΒοηι,ι,Ρτιιιιϋ.τ.ιι·Ζτ.ν. Ειι€οΙ, Βι·ϋιιιι. Κ. ΗοΙωρίεΙ.
Βιιιιεε1ιιιτ;ς, Κιιιάοτειι·ΖιΜη, Αιιοιιοιι, 1)οιιτι.οΙιε Μεάιο1τι. Ψοο1ιοιιεο1ιτ1ϊτ

1888,Νι·. Π, 25. 50; 1897, Νι·. 3
.

8οιιτ1οι·ειΙιάι·ιιο1ιοΜε 1νιιιιεοΙι ειι 1)1ειιετειιάιιτε1ιΜε Ηει·ι·ιιιι:

Β εο1ιοι· &. Οτο 1
1
ο
,

8ι. Ροτει·ι-ι1ιιιιΉ,Μειο1ιοννει_ιιι.29 ιι. Οττο _1τ.,Ποε1ιειιι.

ιιιιι1οι·ωι$ροι·ι. - Ρι·οιε 76 ΕΜ. -
ΒιιιοοΙο πιιι; 8·ίι1.01ιοτΨοτει·δεεοι·ιιιιι;,

ι ειι;ιιοι. ειο1ι, ι-ιοιιιοι·1ιοςιιοιιιειιΗιιιιι1Μι1ιο
"πειιι, εποε 1ιοεοιιόοτεΜε Βιιιιιοιις1ιιε

1 τω· 'Γ1ιοιιτοι·π. Β.Μεοστο.- Πω. 88 11.1ι1.
Ιιι Μ. Ρεωι·ε1ιιιτ8 2ιι ΜΒΜ Ιιεἰιι.

Μι...» κ
. ετιιιιιιεε

:17.Βο1εο1ιιι_1ιιΜοι·ε1ιιι_1ιι,27.
εεεειιιϋ1ιοι·άει· ΒιιεεἰεοΙιοιι 1·1ιιιιι1εΙΒΜιι1ε.
ΝΒ. ,,8ε1Ιοεεννο$“ο1ιιιο Βιι1ορζε1ρι·ιε·
ιιιειι ννοι·ι1οιιΜε Ιιιε1ιοι·ευ 8. 10 ιι.Η 12.61.
νοι·1ιιιιιΐτ. 1

ο ιιιιο1ιΜι· Ηιτϋεεο41.θΙι_1οοϋι·ε,
Ιιι επιι·1ιοιι Ι.οι1οι·-ΕΙιι1ει ιιο1ιειτΒἱοιιιοιι' :πιιι ΠιιιΜιιιι;ωι.

1 Α1ιιιιιιιιιιιιιι Βιιιοο1εε νοιι 16 Με 86 19.61.ι 8ροοιι1ρτοὶε1ἰεωιιιιι1Βοειο1ιτο1
Μπι; ιιι άειιτεοοι· ιι. Γτο.ιι26ο.ιεο1ιοι·5ρτι
.ο1ιο 1ιοετοιιι“ι·οι. ._-··= (46)1-1.

1ιιιΠοιιτεο1ιωιΑ1οκο.ιιάετ-Ηωρ1ΜΙΜπι
Νιιο1ιυνειεοιι1ιε1Ιτ ϋ1ιετπι· ω» ι11οιιετ
Γι·ο1οΡΠο8οτ ιιιικ1Ρ11οδοι·1ιιιιοιιΓἰὶι· ι11ο
ρι·ινιιτο Κι·8.πι1ιειιρΠο;ο(_ιςοΒοιιΖιι1ιΙιιιιι;

1 νοιι 50 Οορ.).

11τι1:1ι111·τι1:1τειι·οιν. Α
.

ννω....ειξ..Κιιι:1ιιι.ι·1ιιοιι1ι./Ρι·.

τετ-καιω



υδιν_ ΟΡ οικω

ΒΕΡ 23 ΗΒΟ'

Μ. ιι ιιιιιιιιιιιιιιιι

!!!!!!!!!!!!!ΗΒ !!!!!Π!!!!!!!!Β!!!
υιιιει σοι· Βοσιιοτιου νου

Πι. !ο!ιιιιιιιοε !(ι·ειιιιι!ιο!ε.
κι”.

Πι. !ιιισο!ι !Νοιιιιο!ι.
ει. Ροιοι·ε!ιυι·ιι.

Νοιιο Ρ'ο!Βε Χ!!!. .!ειιισ.

Ριοι°. Οι. Και! !3ο!ιιο.
.Ι ιιι·ιειν (Ποιιιο.ιι.

Πιο «δι. Ροι.οιε!ιιιι·ι;ειΜεσιοιυ!εε!ιενΨοο!ιοιιεο!ιιὶ!`ι.»οιεο!ιο!ιιι_ιοσευ-" ΔΒουιιευιειιιε-Αυξι:58ε "πιο @Πο Ξυεει·ο.ι.ε "
Βου ιιυ!ιο υ σ.- Πει·ΑΒουιιοιυου!.ηιι·ε!.!ει ιιι Βι;ι"Μιιιι Β Μι!. τοι συε.!ι!ι.ιοιοιυο ιιιιεεο!ι!ιοεε!ιο!ιοιι «κι Βιιο!ι!ιουσ!ιιυενοιι Κ.Ξι. Βάο12οι·ιιι
ΜΙιι·, 4 Κο!. τω·σεε !ιυ!!ιο“οι Με!. Ροετιιιει.ε!!υυε;ιιι σου η,ι·ιαειου!5ι.Ροι.οιεουιο,Νεννε!η·-Ρι·οερεο!:3614,ιιι ιιο!ιτευ.-Ε ο που οιιιι'ι.ε
Σι|.υό,οιιι20ΜΜΕ _ι!!!ιι!ιο!ι,10Πει·Ε !ιυ!!ιι!!!ιι!ιο!ι.Πει Συηοπ!ουηποιε εουνιειι!!οιοιιισιο Β.οσεο!.!ουυεισε!ιο!ιευ Μιι.!:!ιει!ιιυΒουο!ιιο!.ιιιιιιιοιι
Μι·Με 3πιο!Βοεριι!!;ευοΖοι!ε ιιι Ρετ!!!ει 18Κοιυ.οσοι·35Ρ!'ουιι.-Ποιι σου ε οεσουΠιο ιιι !ιιο ιισοιι Βοσοο!.ειιι·Οι. Βιι,6,ο1ι'Έη.υεο!;!υ8ι.Ρο.
Αυι.οι·ουννοι·σου258οι:ιει·εω!ιι!ιεο!!ιιει·Οιιοιυιι!ει·ιιΕο!ιιιεεειιυσι.- ωιε!ιιιι·8,Ρειει·εουι·Βοιδειτε,Ροιει-Ρευ!υοεριιιι! ιιι ι·ιο!ιιου Βρι·οο!ι.
!Κο!ει·υιοννοι·σευ ιιιο!ι σου: δικιο νου 18 Μι!. οιο ΒοΒου !ιουοι·!ι·ι. ει.ι.ιιισουΜουιιις, ΜΜννοο!ι ουσ Ε'ι·ειιιιιενοιι 2-3 Π!ιι.

ε Μ οοε _8ι. Ρειοι·εοιιι·8, (3 Ξερι.οιυ!ιοι; 21. Αιιουει

ιιιιιοι1ι. Πι. ιιιοσ. Η. Βου: Ζιιι εγιυριοιιιο.ι!εο!ιευΒο!ιιιιισ!ιιυιι· σοι Ρεοι·ιοειε ιιο!ιει ειυι€ειι Βοοιιιιο!ιιυυοου ιιοει· σιοεο
Κι·ιιιι!ι!ιοιι. - Βιιο!ιοι·υ.ιιοει€ου ουσ Βοεριοο!ιιιιιιιοιι: Βι·ειει σιι!ιι·ι.ιουςσεε ουυοιοι·ιιιιιιε ιιι Τει”. - Κιιιιι80!18Υοι·ιι·οοο
Με σοιιι Θεο!ειο σοι Οιο!οι.ιιο ιιιισ Ρ!ιοιιιι€ο-Βιιιυο!οΒιο. ι!οι·ευει.ςοοεοειινοιι 11οοουι..!.1ι·.Βιι.ιιι.ς·Μϋ!ιο!ιοιι.- Ει·οιο!ιο!!ο σεε
νοι·οιυε ει. Ρειοι·ειιιιι·ι;ει Αει·2ιο. - Μιι.ι!ιει!ιιυοευ οσε σοι· Θεεε!!εουο.ιι οιοοτ.. Αει2ιο ευ Βιειι. η νοι
ιυ!εο!ιοοε - Αιι2ο!Βου.

Ζιιι· εγιιιιιιοιιιο!!εο!ιοιι Βο!ιιιιισ!ιιιιιι σει· Ρεοι·ιιιειε
ιιο!ιε! ειιιιιιειι Βοο!ιεο!ιιιιιιιιοιι !!!ιοι· οιοεο !!ι·οιι!ι!ιο!!.

νου

Βι·. ιυοσ. Η. Βου.
ινοι·ιιοΒ·,εε!ιο.!ιου οιυ 81. .Τιι!ι 1899 ιιι άοιιι !!!ιυιι'εο!ιοιι

Αει·ειονοι·ε!υ.)

Μ. Η.! Β!ε μου !ιευυ ιιιιιιι !οισοι υιιι νου οιιιει
ειιυρωιιιο.ι.ιεο!ιευ Βο!ιο.υσ!ιιυε σοι Ρεοιιεειε εριοο!ιευ, σε
υπο Αοιιο!ο8ιε ιιυιιιοι υοο!ι ιπι Βιιυ!ιο!ιι Πεμ.
Πει !ι!ειυοιο 'Πιει! σοι Αοιοιε υιιιιιυ!: ου, σοεε σιο
Ρεοι!ε.ειε οιυο ιιειιιειιιιιιο Κιου!ι!ιο!ι εοι, σοο!ι σιε Με!ιι
εο!ι! σοι Αιιιοιου ερι!ο!ιι ειο!ι Ιιιι οιυο ιιοινοεο Με
οοε. !›ιεεοι Αιιειο!ιι. εο!ι!ιοεεο Μου κι ιιιιο!ι οιι, σειιυ
οιιιοιεοιιε !ει: εε ιιοο!ι ιιιιιυοι υιο!ιι Βο!ιιυεου, σειι Ιυ!εο

ιιοιιειιο8οι οιι ι!ιισου, ιιιισειειεο!ιε ειυσ σιο νοιειιο!ιο,
σιο Κιου!ι!ιοιι ευ υ!ιοιιιιι€ου, !ε!ι!εοεο!ι!εεευ ιιιισ Με
νοι!ιοιιιιυευ ιιιιιοι Βοεο!ιινιειειυ οοιιι. νοιινο.ιισιοιι Ευ
ιιι!!ιοιιο!ιοσειυ !ιουυ εισαι σιιιο!ι οιοι!ι!.ε 1)!εροειιιου οι
!ι!ιιιι ινοισοιι. 8ο!ι!!εεε!ιο!ι ιει σεε ειιιιιυοι.ιιεο!ιο Αυ!
ιι·οιουσοι· Ρεοι·ιοε!ε!!εο!ιοιι 2ο !ιοιι!ι8 ουσ ευ ιοΒο!ιυοεειΒ
8.!18Βοειιι00!ιου,εο σιιεε σοι οιεσου!ιου οιι ειυου Ζιιεο.ιιι

ιιιουυειιι8 πιπ σου Νοινου ε!ο!ι σειιι Βεο!ιεο!ιιοι ιιιιιυει
ουσ ιιιιιυοι Μεσοι ιι.ιι!σιυιι8ι. Αυεεεισειυ οιοι.ει ιιυε σιο
Ι.ιιοιιιιυι· ιιουο.ιιο Βεο!ιοο!ιιυιιεευ, νο σει Ζιιειιιιιιιιου!ιο.ιιε
ιυιι σειι Νοινοιι 8ειιισοου ιιι οιο Αιι8οιι εριιιιοοιισ ιει..
Μι νοιινοιεο ιιιιι πιο! σιο Αι!ιο!!. νου Κιιοιι!!.2!η
υ!ιοι σιε Αειιο!οε!ο ουσ Ροι!ιοεουοεο σοι Ρεοιιιιε!ε'),
ινο!ο!ιει Αυτοι υιιο!ι εο!ιι ειυΒο!ιοιισοι Βοεριοοιιιιυο σιο
εει 1·'ιειΒο ιυιι Βιοεεει Βιιιεο!ιιοσειιιιοιι Ιιιι σειι 2.ιιεο.ιιι
ιιιευ!ιοιιο σει Ρεοιιιιε!ε ιιιιι σειυ Νοινοιιεγετοιιι οιυτιιιι.
!)οι·ι ίιυσου Βιο σιοεε ΡιεΒο 8οιιιιιι ουσ οιιε!!!!ιι!ιο!ι ιω

εριοο!ιου ιιυσ !ιιιτ!ειιι..

Ιυ ινο!ο!ιοι Βοοιο!ιιιιιε ο.!ιει· σιο Μινου οιι ιιυεοιοι·
Κιου!ι!1οιι.ειο!ιου, σιιιιιοοι ιιιιιεεευ »ιιι ειιιο!ι Μεσοι
υιοιιιε, εο σο.εε οιυο οτινο!Βε υυ!!υεινοεο Έ!ιειοριε οοιιι
ο!ιυε Νιιι2ου Μ.

Ή Αιο!ιδ!!!ι-Βο1°ιυπιοΙουιο ουσ διιι!ι!!!ε. οι. εε, 4εει.

Ρυι'ε Βιει.ε !ι!οι!ιιι σ!ε Βε!ιουσ!υιιο σο!ιει ο!ιιο επιμο
ιυιιιιεο!ιο, σιε !ιο!ιουυιιιο!ι ιιι ΤΙιεοι·, ©!ιιγειιιο!ιιυ, Ργιο
Βιι.!!ιιεεοιιιο, Οο.ι!ιο!εουιε, 1ο!ιι.!ιγο!, Βιισει·ιι υ. ε. ιν. ιιε
ει;ουι.. νοιι ιιιυοι!ιο!ιου Μιιιο!ιι !ιοιυιιιιι Αιεοιι, .!οσ!ιει!!
ιιι Βειιειο!ιιι, ινο!ο!ιο ειιιιιιιιιυεεεοιυοεε οι»! σου ιινοιιι€ει
!ιοι·ιιυυο!ιιΒου Ε'ει!!ειι εο!ιι· ουτε Βιευετε !οιειου.

ΑΙ!ο σ!εεε Μιιι.ο! !ιιι!ιο κι Με! ιιιοιυοι Ρεοι!οε!ε, 811
σοι ιο!ι _ιει.υι.εο!ιοιι ω. ιο .!ει!ιιε πιει; ιιυιιυιοι!ιιοο!ιου
Μισο, ουιιου·ιιυσι, σοοιι ο!ιυε !ιοεουσοιου 15ι!ο!ε. Αυ
ιειυε!ιο!ι υιιι!!ευ ειε ο!!ο εο!ιι εο!ιου, ιυσοιυ σο.ε Αιιεεο!ιειι
σεε Αιιεεο!ι!ειεοε οοεεει· ινιιισο; σουυ ιι!ιει !ιοιι.ο υπο

ν!!ιι!ιιιυε οιι! ουσ σοι Αιιεεο!ιιοΒ τιειιοιε ειο!ι Μεσοι
Με. νιο!ο .!ο!ιιο ιιιο!ι κι σιεεοε !ο.υεινει!!Βο οριο!. Με
κι εε ειιιι.ι !ιο!ιοιυ ιιυσ ο.!!εε Οιιι!ιοιι εο!υ !!οεε. Πο.
σιιιο!ι ινιιισο σιε Ρεοι!ιιειε ιιιο!ιι. εο!ι!οο!ιι.οι; ιι!ιοι!ιο.ιιρι
!ιε!ιο Ιου σιε !σιιιιιιι·ιιιιΒ ω! ιιιιι Βειιιοοιιτ, σο.εε ειο ιπι
@πιο σοι Ζοιι. ιιιι!σει_ιζοινοι·σου ιετ.. Πο!ιοι ιιιιιο!ιιο Ιου
οιο Βεο!ιο.ο!ιιιιιι8, σει.εε !ιοεοιισοιο νειιιιιισειιιυεοιι ιιι σοι
!.ο!ιευεινειεο, ινιο 2.15. σιο 'Ι!ιοιΙ.ιο!ιοιι. :Με 0!ιο!ει·υοιυτ
οσοι σοι· Αιιιουι!ιο!ι ιπι Αιιε!ουσο, ιιι νιιο!ι:!ιου Ηει!!ου Με

Νιιυιιιυε οιυο ε.ιισοιο ουσ ιυιι ινοιιι8οι οιιειι.8ευσε πω,
οιι! σου Αιιεεο!ι!ιιε εσυειι8 οιιιουινιι!ιευ εο!ιιουου.

Πει ιυε!υο !.ιοιιυιιειι;!ιοιι αυτοι σιεεου Βεσιιιι;ιιυΒου ο!ι
1180111,ο!ιευεο ιιιοιυ ιοιοιι!ιο!ιοε Χοιρειοοινιο!ιι ειιο!ι σει.
!ιοι εειυ!ι, ιει υιιι σει θιοσει.ιι!ιο €οκοιιιιιιου, συ.εε ο!ιιο
Αιιιοιυιουιοοιιιοιι ιιι !ι'ο!Βο ιοιεισιι·ιου 8ιοιιιιιεο!ιεο!ε !ιοι
σοι θιοιιοεε σει Ρεοιιιιειε οιυο Βο!!ο ειιιο1ου ιιιοιιο, ινο
!ιιι οιιο!ι σιο Νιι!ιειιυι!ιο!ι. νοιι Αιεου ουσ .!οσ!ιιιιιι ειιιε
ο!ιου ινιιισο.

άοιοιι ιιι σου !οι.ιιοιι .Ιο.!ιιου !ιο.!›οοι ιιιιο!ι Μεσοι· ιιιιι
σοι Βο!ιο.υσ!υιιε ιιιοιυοι Ρεοιιυειε ιιοεοεο!ιου, νιουιοοι οιυ
ειο !οε οιι νιεισου, Με ιυο!ιι οοε ιυοσιοιυιεο!ιειιι Μπει
εεεε, !ιοεουσοι·ε σε ι.οο!ι σοι Βιιυειι€ε Πιυειουσ σιιου
Κοιυ, σιιιεε Ιου εο!οει σεε !ιοο!ιοουιειο οιιιωι νει.

Α!!ε ιιιοιυο νοιεο!ιιεσουοιι 1σοου ιυιι σου ειο!ι σειου
εο!ι!ιοεεουσου νειειιο!ιου οι!! Ιου υιοι· Μουτ ο.ιιεο!ιου, σε
εε ιιιιι ιιυυσιοει Ζοιινει·!ιιει ποιο. Βο!ι!!εεε!ιο!ι νοιειιο!ιιιε
Μι σιο Β ο!οινοσο!°εο!ιου Βριι!!ιιενιΠ-ΜΗΜ. σιο Ιου οι



_Ή11_
11"ε1α1νεα ε1α1αε11ει1Ρι·1εεα112'εε11εα Π1αεο111118εααα
νν11αα1ε.

111111ε1αε1 Ρεε11111ε1εα1ε Η11α111ε11111εα11αεεε1·αεα1111:11
νε11111118ε11,1α1111ι·111,εαεια11111ε11111111νρε1111α1εε11ε1αα, εε

ραεε1 111εε1ε11ε1111ε1α111ε18111111αεαα 11111εο111118εαε1αε

αε2ε1ε11αε1:1111111111ε1 ννεεεε1 εα121ε111, 1ααεε 111 1111ε
α1εεε εαε111111εεεαααα ε111211αα111111εα111ε1111ε1ααααεαααια
$11111ν1ααεα11ι·1α11εα.1111ε11εεα11111εα1ερ1αε11111ε1αεα121·

ννα11ααΒεα: 11.11111111:11ε1εαΜο1αεα αα1εα α1ε ε111ε11εαεα

11εει·11111ε1111εαΒ1ε11εα1111ε11ε1ααα 11111εεε1ααα α1ε 81111α11
εεε 11εεεεα ε1ε111ε1ε111ε1εα11ε111εα.

Ν11ε11νε1ε11111εαεα1111111εανε111εεεε1ααεεα 1νεααε 1α11
11111181111·11αε1111εε11αε11α11εεεα111α. 11:11αε111αε ααεε111111
70-92 11131.111111111111εαε1· 11εεεε1εαΕρ1αε1ια1ε11ααε ινε
Βεα 2 11111. 5:111εν1ε11111ε1ααεα. Δια Α11εαα 1νε1·αεα
11α11ε11εαε11111111εα,α1ε 1α 1111111111111εε11αεα 111ε.α11εαΒ1ε1
1εα εα1ε111ε1111εα,111111α1εεε1 11111εε1Β11ε11εε111111111111111
1ε11·11111.αΒεα11111111,εε αεεε ε1ε 11111111α.111111α111α αε1'
α1εεε 1717ε1εεε1αεα ε111εεε1·εα 11ε1α 1α11 81111οα11αεαε1

Ξεεα11αεα 1111α1Υ11Γ511Γ81,εε 11ε1111111ε1α εα1ε111ε1111ε11αεε
51111111ν11εε11ε111111ε1α111·1111ε1,1νε11111εεαα1α 51111αεε 11111
ε1αε1 1ε1ε11111αΒ1ααε 1111111ν11α.

Δια α111:11ε1εαΜε111ε111111α1α11ααα νει· αεα1 Αα1ε1ε11εα
1111ενε11111.ααε1111ααα εα11ε1α1 11ε1111111111.ε1111ει1α1ε 1εεε

τεα 8ε11αρι1εα1α118111111ααα Β111ε1ε111εε1111ε1:11οαε11111ε1ε).
Α11ε α1εεε Ρ1εεεαα1εα ε1αα 8α.αα ε11111αει·21εε,αε α1ε
1111α11111111111.8ε1111ε11ν1εαει·εε111ε111111αε111ε11.

8011111ε1αεε1αια111αεε11αα 11111181ααε1 Βε11.11αα1ααεΒενε
εεα εε1α, εε α11.εεε1αε 11ε1ααα11αααε111.111ε811111α1811ε11αε1·
Η11α111111ε1111ι1111αεααεα111111811.αεααε.ε11111ε1111,εε 1ε11111α111α
ε1·αεα111ε111-ε 1111111118111111ε11ν111ε11εαε1111ε11.111εε1ε, 11111111
11ε11ε1·ε1111αεε11111ε1αε111α11.εεε11Η11.αα1αε11ε1ε11:111ε1111ε1αι111
νν11α. 1511111181Με αο1111α11:111,εε 1ε11111111111εαε11Α11ε11αε
α1ε 811111ε1111111111111111111αεα 11111εο111118·1νεα, 111111111ε
αε111ι1,111.11εαα1 11ι1ε1αε81ε11εα 1νααα ε1αε, α1εεε 1α11
1111111ε,α1ε 11111/811111ε11εε1111111εα1ε1, 1ν11111εαα11.α1αεα
αααε1εα 81ε11εα αε1 8111111αε1α Δ111νεααααε 11ε1α1111.
Βε1 ννεα18ει· 1111.1·1α11111111.1εα51ε11εα Βεα11111εε, 1118ε1111ε1
α1εεε111εαε1α 111ε111ε111·ε1·ε118.1111α11 ε1αεα1 1α 811111111
ε111111αε11.αεε1εα1:111ε1εα1ν11.11ε11ε.αε111111.111αι·ε111εα.
11111111ε1αε 811111α111111εννα.ε1111αα8,111ε18εαεααα Α11εααε,
11111Βε11ε ααα 11111αε1 Η11.11α11111ε1ενε1αεαεα11αεα, αεα11111
1111111111α11ε1α,α11111·1ε1111111εααα 111ε1αεΗειαε αα111νει·
ε1:111ν1ααε11ευ 1111α11εα.
Βε1 11111ε1ε11111εαα1ν1ε1111ε11α1εεε1Με111εαε ααα αε1·
111111ειεα6111111111-εαει· 'Ε11εε1·11ε111111α1ααε1ε1 1ε111εααε1:
1.1ε1·6α111:ν1ε111111αε1ε1 1ε11111ε11ε1·11111111ε1α1α1αε1· Ν11ε111ε
και· Α111νε11ααι11;;11111ανν11α α11.11ε11118ε1111ε18111 α1ε111
αα1εα ε1111αε11,111111.1α11α11ε.11ε1111ε1.
Με Μ11111111ε11εε1αα εε111·αε11αΒ ααα 11εε1ε11εα111α11
α1112ε1·Βε12ααε αει· εεεα11αεα 11εα1 ααα 1α 2α εε1111.11ει·

Βε1111.11α1ααεαει· 111·11α11εα61ε11ε11. 1311ε111ιαα 11111.α111ει·
1ε1ε111α1α11ε11ε11,νν1ε 11111ε11εαεαεεεε11εα 11111111.
1α111α1111111ε111ε1αε1111ε1α1αε Βεο1111ε111ααέεα1ια111111εα,
1νε11111ε11:1111ε11αε1αε1 Ρεο11εε1ε 11ε1α1111111111111ε.
Β1ε1εαε 11111εα11ε11α11 111α ααα 1ν1εαε1αα1:111α αε1
Ηε1111111αα1:11α111111αεααε1, 1νε11111εΕι·ε1111ε1αααε11:1111α1111
1α11α1:111α11111ε11111αει·εα1°εε1111.1.111ε11111ε111ε111111ε11ε. 111111
αε1 81·ρ11111εα1ε.εαεεε1ααεε 11111αα11.11ε11α εε1ε11εα11'11111εα
α1111112α νει·ε111εεε111.
1)11αα11εαα1ε 11:111111αε1· Ηο1111111ααα1ε 1311ααα1Ξ·αε1·
Κ1εα1111ε11ε11ε1·αεεε111·εε1111α11εε11111111ε11.11111ε1·αε1 αα1εα

ε111111111ε11ααα αε11α11.1εα1111ε1·ε1εα8111111111αε1 1111111,
ε1αε 1111-1 Μ11111αε1ε111111,1111α111ε11111ε1α 1νε1εεε1
111ε1111;ε1111αε1α11111111αα1ε αε.11111ε111εεεααε1νε11111εααα
11ο1α1111ε15111αε11111εε1111111111αα1εα, εε ε111εε111111.α11α1ε1αε
1νε1εεε 11εεεε, Βε1111αε1ε1αε111ε1αεα1νε1εεεα $ε11111111ε11εα.
Ι)1εεε11›ε111111αα1α11.α11111αε1 11εεεε1ε11112εε11αε α11εΒ1α

1ααε 111111ε11αε δε11111ε1αεα111αεα1111111ε1111ε111ε11.Με
111·111111ε$1ε11ενε111ε111αεαα 11ε1να11α11ε11ε11αε1εαε 11111
1ει·ε Βε111111α1ααα,1νε11ε1111α 1111111ν1εαε1 αοο11 1ε111111ε

:α--α-
.111.-Δε εεΑ-,-____.;

81111αρρεα1111α-αααε11111111,11111εε11111111111111111·νεα εε111ε1
εα1111311.

1

1111 1111111111111ε1111εεε1αε11Ρ1εεεεε νε1 ααε, αε1 νεα
1ααεα 11ε1εαε11ε1111111111111ε11111α111111αε1 αε1 Ο11ει·1111ε11ε
1111αε1111111α11αα11ε1”ε1·8111111.

·

13111111·ε11111111111111111ε1αε εααειε Βεε1111.11111ααα.Αα 111111
αα1ε1εα Ε1111ε11111111εα11ε1εα 11ε1 11111111α 1111111ν1εαει·

111ε1αε811111111111111εα11111,αα1ε1 αεαεα α1ε Η11α1€ε111111ε1
α11αε11111.11εα1511.1)1εεε111ε1αεα11111αε1111111εαε1αεα11.αα

ε1αε. Ηε11ε 11111ααα 1α11 αει 111εεεε1ερ11αεα1ε 8ο11αρι1ε
1111,εε 11εα1αε1 αει· θε111111ε1εα,1εαε111111εααεααεαΡ11111ε1
ε1αε ε1αεε1·ε111εΗε11.1ε11111ε.1ε1 α11·εε _1ε12111111αε1νε1
αεα, εε 1111111αε1 1111.111111εα1ε1111ε1)1·εεεεε ε11αεΒε11εαα1αι11;
2α1111:11.1α αεα 11·1111ε1εα.111111εα,ινε 11111Η1111.11111ααιια
ε1αε ν1ε1ε111111ε1εαε1, 11εαα1ε 11111αεε ν1ε1 1111α118ει·
11εε111111:1111111.

1111αει· Ρ1ε11εεε, νν1ε 1ν1ι· 1
1
1

α1εεε11Βε1ε111ε1εαεεεε11ε11
11ε11εα,νεα 1ααεα 111181αα1111111αε1111 ααεεεα 1νε11ει·
ε11111ε11ε1,εε ε111111α1ε α111·1111ε1εε1εεεαε Ε111αε1·ια1εαα

ε1·ε1111αει· Μ111ε 1111,1α 11'ε18ε αεεεε11 1111.αα111εα 11ε1

11·1ε1:11εαΡ1ε11εεεει1, ε11εε 1νο αε1111α1ε $ε11αρι1εαα11ααε1·

α11α1`εε1111111εααε1αε, α1εεε111εαα1ε111 νεα 11111·Ρε11

1111ε11ε1111111ε11ε11,αε1111111ει·αε11εα ε1ε 111111111
1
1

α1ε αε1

1α111ε1111α11111111,11111αει· ε1ε 1εε1. ααε11111111ει11111αεεα.
111111111αεεαα1ε1· 1α11.αε1 1111εεεε1·ε1111αεε1ε1 ε1αε 1111αε1

1111111Τ1εαι1α11ε νε1αε11α1εα, Με 111α 1ε1ε111εε1εα1α αε1·
1111111αε111181, α1ε α1ε 81111αρι1εα1ιαα - αε1ν1111α11ε11
ε11111111νε1εε- ο11αε Β1α1ααε 111 εα11ε1αεα. Αιε 1111ααε
111ε1111αεα11 αε1ν1111α111111ε1α Β1ε1αε1 1νε1εεε1511α1αα11.ε11,
αε1 1α α1ε αο1111111ε11111αε1·5111ε1111ε1Βε111ααα 111α111121ε111

1111111εε1 1111111111.
111111111111ααεεεεε11 εε1ν1111ε11111νεα εε 1111αα1α11.α11α1·11
α1ε 11:1ααε81111111111ενε11 11111Ρε1·11111ει·1εε1αε1111111ε11εα,ει·

1111111111ε1αεαα ε1αε 111111ε111ε11εΒ1α1αι1α, α1ε 11α111εαα11
1111εε111111Ρεε1111ε1ε1ε1.

Α111111α1ε εε11εαε 11ο1111.11ε1111εα1111111111

1111111α11νε1εεα. 11111111αα1ε1ε1111ε111ε12 Νεεε1ε1·111αα11αεεε11ι

1
. αεε Ν11αε111ε11εε,αεα11 ε11:1111α11111αα1ε1 αε1 1.ααα111ι

αεε 1111εε1ε11111111Ρ11α1111:11εα,ααα

2.111·111εα11ααααεε ε11ε1εα 'Ε11ε11εεεεε Νεεε1ε. Ετ

211181αε11 νε111ε1αα11εα1111111.11ααε11ααεα.
Βε1 1α1111ε81α1ε α1νε11ε11"ε1111νετ. 1αε 1111αεα ε11111

111αΝεεε11α1α, αει·1 ινε 1111111εα1 ε11111α111:11αα1εα α1ε

αεεε11111Βεα11111,111ε1αε,ε1ε1111αααε111ερ1€1εεεε,11εε111111ε1111ε
61ε11εα·α1ε αα111111ε11Βεαα1111εα111εααο11εα.1)111ε11Μαη
ρεα11εεε1 α111ε11εαααα αε1 αεα 11ε11εε1111αε1εα,11ε1111αε1

1111εα1111118111,ααα 1
1
1

α11.1:11αε1αε1ε α1εεεε 111.118ε1·ε1111111
1101211111Ζε1111111α, 11ααε1 111111α11.ααε111νε111ε11111εε111εα
11118111νε111ε11ε1.11αεε11ααεαοαει· νε111ε11ε1)ααε1ε. Βε1

Μ18ε1 1ε1 111εεα111111εε111ε1ε1111ε.11111,εεααε1α εε11ααα111·
ααα 21111111·1αεε1111α1ε1111εεε111111α1ε11νε1αεα.
Αααα Με 11ε1ε 111ααεαεε Ν11.8ε1ε1111.αα11ε1Ρεε1111ε1ε
ε1·111111111εα.Μ11α 11ααε1.α11α11νν111εεενε1111111α11αε11,α1ε

11εα1ι·1111ν1111ενε1α 11111εαΝεεε11·α11αε 1ε1·1ε11111ε11εα.Α1=

111ε111111ε11ααε11αε1ααα1ε1 1111111Νε.5ε1 11ααεα 11ε11·ε11εα
αεα 81ε11ε11ε111ε 1αε111αα1ε1 1νεα18ε1α11111ε81111111111νεα
1νε1εεεαΒ1111α1111εα,11·ε1ε11εαε1· Πα1.ει·11111111εαεε Νεεε1ε
11111111εαε1 1νεα111ε11εε1 11α111111εαααα 111ανε1α Ν11111ε1
11ε11α11111ε11εα.
Βε1α1εεε1· Ν11Βε1ε111111α11ααεαεα1181ε εε 111111111111111,
α1ε Ν11Βε11α11Βε11ε α11α13111ε1εε1αεα1111:11εε 11ε11111ε11εα;
εε1111111α1ε εε11αρ11εα ε1αεα111ε11εα11`ε1α1ε1αα, ε111ε1εα

ε1αε α1ε 11111α11εα51ε11εα εε11111111ανεα εε111ε1. 1ε1 αε1

11ε1ε Β11αα αεα Ν118ε1ε 1.1ε1ε1ε1111·11.α111,εε 11ε1111α11α11α

11111αε1 15111ε1ε11111111εε, 1νεαα 1α11Πα1ε111νε111ε1·αεα

Ν11εε1111αα1εεε1· 81ε11ε 1111151:11εε1ε αα1ε1·Μεεεε1 8111111
11ε11αε1111ε1α1.
1·1ε11εα1111:1181111111111388ΜΘΕΜαθ @Η ΜΜΜ] 0011118111»

Νεεε1α 1111αα

11111011115111Μω1Ρ1111ε1111·ε111111,α1εεε111ε11αα1εα εν1111110-.
1111111εε11ε11Ε11ε18ε.
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Β11ειιει·ειιιιειεειι ιιειι Βεεριεειιιιιιεειι.

Βιειει· .1ειιι·εε1ιετιειιτεεε Βιιιιειοι·ιιιιιιε ιι
ι πι”. 7«ΜΜιοι

ιιιεειιει· Βεε1ιειιεε1ιειιε1ιει·ιεΜ εεε ιιιιιει· ιιειιι Α11ει·1ιεε1ι
ε·ειι Ρεεεεετοιει 11ιι·ει· Μειεετε.ιι εει· Κειιεει·ιιι 11ιιι·ιε
Γεοι1ει·οινιιε ει.ε1ιειιτ1ειι'Γιιιεγ'εε1ιειι θειιετοι·ιιιιιιε άει· θε
εε1ιεε1ιειι.ι·ιιεειεε1ιει·Αει·ειε ιιι 81. Ρετει·εειιι·ι; 111ιει·ΜεΜε 1898»,8ι. Ρειει·ε1ιιιι·,ε·,ι·ιιεειεειι.1
Βει εει· ι·ε1ετινειιΝειι1ιειτ (Με Πει1ετΜι.ειιινεεειιε εει ιιιιε ιιι
11ιιεε1ιιιιι1ιιειι' επειι ειεε ιιι ιιιι·ειιι Πιιιιειιιζε εε 1ιεεε1ιειεειιε
8ε1ιι·ιι'ιΜε άιε ι·οιΙιει;ειιι1ε Με ιιειι ιιιτετεεεε ινειιει·ει·Με
Ιιε1ιει· Κι·ειεε ι·εε1ιιιειι,εΙε Βειιι·ε.ι.ι·ειιι· 1Βιιινιιιε1ιειιιιη;εεεεειιιε1ιιε
εει· Τιι1ιει·ειι1εεεειιιιειει·ιειι(ερεειε11νε11ιεεειιιιιει·ιειι) ιιιι ΤΜ'
1ειιιι1ειι1ιιιιεεεε ιιιιι·ι1ιιο1ιειιΒιιι·ερει. Ζιιιιειιι ειιιι1 άιε ιιι εει·
ιιι·ιιε;ειι Ριι1ι1ιεειιιειιειιιιιει1ει·εε1εετειι Βι·ιιιιιι·ιιιιε;ειι ιι1ιει· εεε
1Υει·ι1ειι ιιιι‹1 ‹ιιε Βεειιιτετε εε1ιοιι 1ιεετε1ιειιι1ει·8ειιε.τοι·ιειι
ι·ι·ει·ιιιι·ε1ιιιιεειει·ιτιΜε ειε 2ειι.ι·ειι.Με Με ι”ει·ιιει·ιιιιιθειιιιτε
ιιειι ειιιπιιιιειιιειι ιιιιτιειι 1ιειι·ει1ιειιειιι‹1ιιειι νι·ε1ε1ιεΒεειιιτιιτε
ιιιειιι νοιι ιιιιιειι ιιι ει·ινιιι·τειιιιιι1ιειιΜε.
νει·ιεεεει· πιει·θειιι·ιιτ ιει. 1)ι·. ιιιει1.Η. 1νε ι· ε ι τε ιι γ, ε. Ζ.
ιιιι·ιειι·ειιι·Ιει· Αι·:ι. ειεε 8ιιιιιιτει·ιιιιιιε. 8ιε ειιιιιιιιι ι1ιε Βιιιετε
1ιιιιιεεεεεε1ιιε1ιτεεεε Βε.ιιειει·ιιιιιιε. ειιιε ειιιειειιειιι1ε Βεεειιι·ει
1ιιιιιε;ι1εεεε11ιειι,εειιιει· ιιιιιει·ειι Βιιιι·ιε1ιτιιιιε·, Εεεε ιιειι Πει
ε;ε1ιιιιιε·.ειεε 8ειιιιι1ει·ιιιι εεε Αιιετε1τει·εε·ιιιιεειιειι εει· εεε
ετιε.ειι Τ1ιει·εριε. ειιά ειι ιιειι ειιιε ιιιιι άε.ιι1εειιεινει·ι1ιει·Αιιε
ιιιιιι·1ιειι1ιειτ1ιεει·1ιειιειε Κι·ιιιι1‹ειιειει.ιεει1‹ιιε1ιει. ιε1ιε11ει·ιεειι
ι·εειιιιιιι·ιετι Κι·ε.ιιιιιιειι.εεεεειιιειιιειι εει· ει·ει.ειι. Με ειιιιι 31.
Ι3εε. 1898ειιι1εεεειιειι Ρετιειιιειι (52 εε εει· Ζει1ι1).
ιιιπ Πε1ιει·,ι.:ε1ιιιιιε·εεε εε ειειι εε1ιι· Ιειιι·ι·ειειιειι ιιιει:οι·ιεε1ιειι
Τιιει1ε ειιά εει· Βεεε1ιι·ει1ιιιιιεεεε 8ειιιει.οι·ιιιιιιε (ιι.ιιε 1ει.ειει·ει·
1ιε1ιειιΜι· ιιιιι· άιε ειιιιι1ιο1ιεΖιΠει· νοιι 4,8 Κιι1ιιιιι'ιιι1ειιΜια
ιιι·ε πω ιιι ιιειι Κι·ειι1ιειικιιιιιιιει·ιιΙιει·νει·1ννειιι1ειιΜι· ιιιιε πι
ιιειι 1ιειάειι1ειει.ειι. ειιεειε11-ιιιει1ιειιιιεειιειιΑ1ιεειιιιιιι:ειιεεε Βε
ι·ιειιιεε. - 117” άειε1ιγειειιιεε1ι·ι1ιεετειιεε1ιεΒεειιιιε ε" Ατι
ιιτει1τ1ιει.ι·ιι1'ι,εε 2ειι.,,ι:εε 1ιειιιε ιι·εεειιτΙιειιειι Α1ιιινειειιιιιιε.ειι
νοιι ι1ειιιΜε εειιει. ιιι νο11ιεειιιιειοι·ιειιιι1:1ιειιειι. Ι)ειε Ρι·ιιι
ειιι εει· Πε1ιει·ει·ιιιιιιι·ιιιιε·εειιειιιι. Με ειιιιι Μειιιιιιιιιιι ιιιιι·ειι€ε
τω" ιιι ιιιει·ι1ειι:ιεε·1ιε1ιεεειιειιιε1ιε·εΝιιιιι·ιιιιεειιιιιιιε.1ιιιιε,ιιιι‹1
ειναι· ειιεεει· ιιειι 4 Νε1ιειιιιιε1ι12ειιειι 2 ΗειιριιιιιιιιΙπειιειι νοιι
νε11ιε; ι:1ειειιιιι·ιι,ι.τειιιΜεεε: 8ιιρρε. Ριε1εοιιερειεε σε. ?Με
ειιεεε ιΡι·ιιειιι- οι1ει·Μειι1-) 8ρειεε. Αιιεεει·ε1ειιιιιιιΙειι ιιιυ! Κειιι·
ιιι ει·εεεει·ειι Μειι:ειι. Αιι εει· Ηειιιιι‹1ει·νειι Ρειι.ειι 1ιοιει·
ιιιπ! νοιι ειιεεε:ε1ιειιειι Ζειιιιειι 1ιει·εειιιιετνει·ι'. ειεε ιιιειιεΙιε
Ζιιιιι1ιι·εει· 2-ι'ιιεΙιειι Νει·ιιιιι1ειινειεε-ιιιιε εει· 8-ιει.ο1ιειιΝει·ιιιιιι
ίειιιιιειιιι;εεει ιιειι Ρετ. εεε δειιιι.ιει·ιιιιιιε.
Ιιιι ει:ε.ιιιιιιεειιειιΤιιει1 εει· Αι·ι›ειι ινιι·ι1εει 52 ρΟι. άει· Ρετ.
1ιει·ειιιιει·εΒε1ιιει.ιιιιι.:ει.ιιεειιοιιιιιιειι.Πιε Πιερ:: 1ιει·ειιιι:ειι·εΒε
Ιεε:ιιιιε ει!. Ιιιιεειιειι ε1ιιι·ειι 1ιι·ε.ιι1ιεΑεεειιι1ειιτειι ιιιπ! θε
εειιιι·ιειει· («Με εει· εεΙιινιει·ιεει.ε Τιιει1 άει· Ρ1ιιιει14ει·ιιιιε.ιιι
ιιεεε) »ειτε νειιι νει·ιιιεεει· ιιιειιι ιιιιι'8·εινει·ι'ειι.ε1ιειιεεννειιιε·Με
Ρι·ιιι;ε ιιιιειι εει· Βειιειιιιιιιε· άει· «Ηει·ειιιτε.ι»@Με ρι·οε·ιιεειιι.
1)εε1ι ιι·ειετ 1'ει·ι. ιιιιι Β.εε1ιι:(ειιεει άιε 1)ιιι·ι'ιις1ιειτι1ιεεεεΤΙιει
ιεε ι1ει·Αι·εειιειιιεειιιι1ειΒ·ειιιιι ειιιι άιε 8ειιινιει·ι,ε1ιειιειι Με.
ιινε1ε1ιεΜε Αιιιιιιιιιεεε εει εειιιειιι Ρειιιειιτειιιιιειει·ιε1 ιιειι, Με
ειε1ι ινειιιιιιε ιι1ιει·ννιε.ε·ειιιιιιιιε ιιειι ιιιιι.ει·ειι Κ1ειεεειι ιιιιι1ιιειι
ιιιιιει·ειι 8οιιιε1ιι:ειιεει· Μιιιε11ι1εεεε ι·ειιι·ιιιιι·ι.
Πιε ει.ειιιειιεε1ιεΠε1ιει·ειειιι 1ιειι·ιι1ι60 Ρειιειιτειι (νοιι ιιειι
Με ειιιιι 31. Πεο. 18118ειιιιιιεεειιειι ιιιιιιιιειι 2 ιι·ε,εειι ε11ειιιιιιι·
αει· θιιι·ι1ειιιει·. 7 ιιειι 9 Τε.ε·ε, "Με ιιι Βειι·αιοιιι ;;εεοε·ειι πει·
ι1ειιι.ιιενειι 84 ιιιι Α1ιει· νοιι 21-49 .1ιιιιι·ειι. 9 ι. Α. ν. 18*20

.1
.

Πιε ΟΙεεειιιεειιειι εεε Μετει·ιιιΙε ιιιιε1ι εει· 8ειιινει·εεεε 1ιιιιι
εειι1ιειιιιιι1εειει ιιεειι 2

1

νει·εειιιετιειιειι8οιιειιιιιι.εεεεε1ιειι, ειεε
ιιιιιιιει·ιιιιι ειιι 11οιιιι,ε εει· Αι·1ιειι ιει:, εε ιι

ι ειεε ιι1ιεειιιειιι
εεεεριιι·ιε ιιειι ιιιιιιιειιιιιειι ιι1ιε·ειιιειιι1ιειι·ιειιιε·ειιι1εΒιιιι.1ιειΙιιιιι;
εει· Κι·ιιιιιιιιειι. ιιι 8ιιιι1ιειι ιιεειι επι ειεε ννειι·τειιιιιεει. Ιιιι
11ιιι·ε1ιεειιιιιιιιιειι”εεε Μειει·ιε1 εΙε ιιπ 8ειιιιιοι·ιιι ι.ε1ιε1ιειιιιιιιιιε
εεεις·ιιει. 1ιειι·ιιοιιι.ετιιιει·τιειι,ιι·ειιιιε·ιειε1ιεε ιιιειιτ ειιι εϋ.ιι21ιειι
ιιιιε·εειειιεεειι,Με :ιιι ειεε 1ιοι1'ιιιιιιι.;ε1εεειιοάετ ιιιιι·ε1ιεειιιι·ει·ε
ιιιι·ιει·ε 1ιειι1ειιεειιιρ1ιειι·ιειι 11'ιι.ιΙειιι'ειιιι.
Ιιι 9 Ε'1ι11ειιειιι‹ι ιιιι 8ειιι:ιιιιι ιεειεε Βιιει11ειι ιιεε1ιεεινιεεειι
ινει·ι1ειι: νοιι ιιιεεειι 9 Ρε.11ειι ειιι ιιι 8 ι1ιε11ιεε·ιιοεε ιιιιι·ειι
Αιιειιιιιεεε ιιιπ! Ειιιι.<;ειι1ιειιιιιεΜε ιχεειειιει·ι, ιιι ειιιειιι- ιιιεΙιι:
ειεε ιιειι Κι·ειι1ιειιεεεε1ιιε1ιιειι Μεεε ειο1ι ιιιε1ιτει·εεΙιειι, νι·ε1
ειιει· Ριιι1 εειιιειιιι ιει). «Πε 1ιϋιιιιειι ειεε 49 Ρετιειιτειι εΙε
εειιινιιιάειιειιιιε 1ιειι·ι-ι.ε1ι:ετιινει·ι1ειι».1νε.ι·ε εε ιιιε1ιτ ι·ιοιιιιε·ει·
εειι·εεειι, νοιι οιιειιετ 'Γιι1ιει·ειιιοεειιι 41 ιιειι εεεε1ι1οεεειιετιιι

9 Γ1111ειιιιι ι·ει1ειι,ότι ειο1ι,Με εεεεε·ι. ιιιι.εΙι ιιειι Κι·ειι1ιειι
εεεειιιε1ιιειι 1ιειιι ειιι2ιεει· Ρε11 εΙε ιιιειειιοετιεε1ιεννειιε11ιειι.
1ιεεειειιιιειιΜεεε?
1νειε ειιιιΙιε1ι 1)ιιιιει· ιιιι‹ι Βεειιιι.ειιε πιει· Βε1ι:ιιιιι1ιιιιε ιιιι1ιε
ιι·ιιιι, εε ιιιιιιειι Με ειιιιιιε1ιει.ειεε ιιιιιιι1ει·εθιιι·ι1ειιει· νοιι 9.5
Τεε;ειι (νοιι 22 Με 288). 8ιε ειιιερι·ιειιτ σει· ιιπ άιε ι1ειιι.εε1ιειι
νειιιε1ιειΙειιιιτειι ιιι Αιιεειε1ιιιε;ειιοιιιιιιειιειιιιιιιι1ει·ειι Ζειι. ιει
ειεε ειι ω”. ιι1ιει·- εΙε τιι1ιει·ειιιοεεεει ρ1ιιε ειι'ιιιιε Με
ειε, ε11εεει. ιιιιε ιιιι·εινεειιεειιειι εεειε.1ε>>,'ιιειι εε11ιει ειιι εε
ε·ιιιιει.ιεεεετε11τεε8ε.ιιετοι·ιιιιιι,Με Τει”. ινε1ειιεενε111ιοιιιιιιειι
1ιοετειιιι·ειεΒε1ιειιιιιιιιιιι;Β'θ1ιν11.111'τιιειι εεε ειιιει· ει·εεεειι @ιιι
νοιι Με1ειιιιε.·ειιάιε εεειειιειειειι ΡιιιΙε ειιεννειιιειι ιιιιιιιι. ιιιιιεε

ιιιιιιιιτι·εειιιιειι. ιιε.εε επι· ινειιιε·,ειιεειιιει· Ρει;ιειιι:ειι άιε εοειε
1ειι νει·ιιιι.1ι.ιιιεεε, ό

.

ιι
.

Με Νοιιιινειιι1ιε·ικειι εεε Βι·οιεει·ινει·1ιε
ειιιειι 1ιιιιι·ειε1ιειιι11ιι.ιι.ε·ειιιιιιιιιιι:ει·1ιι·οε1ιειιειιΑιιιειιειιε1τ ιιιι
θειικιει·ιιιιιι ,ε·εετειι:εε.
Βειιιε1ιε1ι εει· ει·ι·ειειιιειι 11εειιιτε.τειινει·ι1ειιΜε ?Με ιιι 4

Κετεεει·ιειι εετΙιει1ι. ΙΒε ιιειι. ειιι:

1
.

Ψεεειιι1ιε1ιε Βεεεει·ιιιιε εει . . 25.
Π. ΠειιιΙιειιε Βεεεει·ιιιιι>·.εει .Ι . . . 10.
Πι. Κειιιε ιιιιεινειιε11ιειιεΒεεεειιιιιε· εει 8.
Π”. 17ει·εειιιιιιιιιιει·ιιιιε·εει. . . . . . 7

.

ι1Βε ινιιι·ιιειι 1εε ιι1ιει·ιιειιιιιεεεεεεει·ι: . 70 ιιΟτ.
Οιιιιε νι·εεειικ1ιειιενει·ιιιιιιει·ιιιι·.ι·1›1ιε1ιειι.18Με.
θειι1εοιιιει· ινιιι·ι1ειι . . . . . . . . 7 εθι.

Βιιι νει·ε1ειειι ιιιιι: ιιειι Βεειιιτιιτειι ειιιιε·ει· ιιειιιεεΙιει· νε11‹ε
ιειιιιιιοι·ιειι ιιειι εεε Κε.ιεει·1ιειιειι8ειιε.ιει·ιιιιιιε Πιιιι1ε, άει· ιιι
Αιιεειι·ει.ειιει1ει·1ιιιι·2ειιΒει·ιειιιε2ειι: ιιιιιιιι·1ιε1ιιι11ι·ιιιπ "επιε
εεε 1Βιιιεειιι·ειι1ιιιιιεειινοι·,ε;ειιοιιιιιιειιννιι·ιι, ειεςιειιιι ειι- Τει”
εεεειε11ει·ε.ιιειι.ιιεεειοι·ι1ειιιιιε1ιεθεινιε1ιτεειιιιε.ιιιιιειι114,2Ριιιιιι
Με Πιιι·ειιεειιιιιιτ τει ιιιειειιιεειι Ρετ. ε·ειειιε ι11ιει·1ιειιιπθε
ινιειιιειιιιι:ιιιιιιειι Ζειετειι, 11.8 Με θεεειιιιιιιιιιιι·ε1ιεε1ιιιιι;τ).Ζιι
ει·1ι1ει·ειιειπε ι1ιεεε Ζιι1"ει·ιι1ειο1ιι.- ειιε άει· ιιι άει· Αιιειε.1τ
εειι1ιτειιεειιεεειιειιι.ειι Πεεει·ει·ιιιιιιτιιιιε ιιειι άειε θειιι:ιε.ει επι
εε1ιειιι1ιεεει·Πεεει·ει·ιιε1ιι·ιιιιε ιιειι εει· 11ε1ιειιειινειεεάιε ννοιι1
άιε ιιιειειειι Ρετιειιτειι νοι· άειε Βιιιιιι·ιιι ιεειεε" Μεεε; Με
ρι·εειιεει:ιεε1ιεεΚι·ιιει·ιιιιιι ινει·ι1ειιειε νοιιι νει·ιε.εεει· ε.ιιεειιει
ιιειιιι ειι Πιιειιιιει;ειι ειιτ1ει·ει·,ε1ιειιεε ινιο1ιιι€ει·,ετννιι.ειι1›ει·
εειιιιιει:.

Α. ?Με ι.

Κιιιιιεε1ιε νειιι·ιιεε εεε εειιι θε1ιιειε εει· Οιε1εειε ιιειι

Ρ1ιει·γιιεο-Βιιιιιοιει.:ιε. 11ει·ειιεεεεεεειι νοιι Ι)εεειιι.
Όι. Ηει18-Μϋιιο1ιειι. 1ιει·1ιιι.:νοιι θ. Β'ιεε1ιει·. .Τειιιι
1899.

111.Βειιι1. ιιειι 2. 11ι·.1ιι1εκ Βι·ει τιιιιι;: «Πε1ιει·
Βεεεει·1ιιιτειιιιιιΕ11ι·ιιι».
Π” εε Μεεε· ιιιι 1'ει·Ι.ιιιι' εει· ειιι·οιιιεε1ιειι ει·οει·εεεινειι
Ηε1ινιιει·1ιει·ιε1ιειιειιιιιι·ειειν1εΡιιιιιιειιιειι εεε Βεεεει·ιιϋι·ειιε ιιιι
Βιι.ι·ιιι.εεε ιιιει·ει. νοιι ινιιιιε ιιιι .Τε1ιι·ε 1878 1ιεεειιι·ιε1ιειι
ινιιι·τιε.ειιειιι. νειΓεεεει· ιιιι Ι1ιε1ιτε άει· Νειιι·ειι 1ιειιι·ε ειι ετ
1ιιιιι·ειι. Π" Νει·νειιεγειειιι Μια ειε1ι 1ιε1ιιιιιιιι:1ιε1ιιιιιε ειιιει·
Αιι:ε.1ι1εει1ιιιιιι·ει·Βιιιιιειτειι ω. ινε1ε1ιε 1νε.1ι1εγει· Με
«Νειιι·ειιεε 1ιεπειειιιιετιιειι. Πιο Νειιι·ειιε ειειιειι ιιιιι· ιιιιι·ειι
Οειιτεει: ιιιπ ειιιιιιιιιει· ιιι 1'ει1ιιιιιιιιιιε. νει·ιειεεει· ιιιιιιιιιι. ιιειι
επι, εειεε άιε Ρειι·ιι.ειιειε 1νιιιιειι ειιά' ειιιει· ε.1ιιιει·ιιιειι Ηεειι
8101111112',άει· Νειιι·οιιεειινι·ειιε1ιετιιιιτ. Μ» ιιιιιιιιειι Με Ιειιιει·
ιιιειιι ειιά'άιε Ηγρειιιεεε εεε νετιιιεεει·ε ιιιιιιει· ειιιεειιειι, 11101·
1ειι ειεε: ειιε·ε1ιειι, Μεεε ειε Με Βι·εε1ιειιιιιιιεειι άει· Ρει·ε.ειιειε
ιιι ι·εειιι: εεεεριιιιι1ει·1'νειεε ει·1ι1ιι.ι·τ.
ΠΙ. Βιι.ιιι1. Ηειτ 8. Πι·. ιιειι Κειιιιιι:
ειιι Η15ι·ειι ε1ιιιε Βιι1ιγι·ιιιιιι?ε
ιπι .1ιιιιι·ε1890 σε.: εει· Ρ1ιι·ειο1οι:ιε Ε

) Μια ιιιιτ εει· Αε
ειειιτ ω, άεει-ιεει· Ηει·ιιειν ειιειιι. ιιιιειι ειιιιε Μι1η·ι·ιιιιιι, εε
ιιιιι:.ε. ιιιιι Με 8ε1ιεΙ1ινε11ειιιιιιιειιιιιιιεειι ιιειι ι'ει·τειι1ειτειι,εει
ει· εει Τειιι1ιειι,ι1ειιειιει· Με Ι.ε.1η·ι·ιιιιιι1πειι1ει·εειιενϋ11ιε_εει.
ι'ει·ιιι.ιιιιιιε. ιιοειι θειιϋι·ι·εεετιειι εει'ιιιιι1ειι 1ιε.1ιε.θε,ε;ειι άιε

1
1

ιι·ιι1‹1'εε1ιειι Βε1ιειιριιιιιεειι ει·1ιε1ιειεε 1ιει.1ι1ιιιι Εεεε· ε"
ΡιιγειεΙοεειι ειιει·ε·ιεο1ιει· 1νιιιει·ερι·ιιειι: Βει·ιι επειιι ειιά

Μ ε11ε ιιιε.ειιτειιεε Τειι1ιειι 11ιι1ιγι·ιιιι.1ιεπειιτρειιειιειιιιειι ιιε
ε1ιειειιτετειιιιιιιιιι.ε1ιιεειεε Ηει·ι·εεεειειι. 1ιει.:ιει·εε ινιιι·ι1ε επειι
νοιι ιιιε1ιι·ει·ειιειιιι1ετειι1Βιιρει·ιιιιεεεετοι·ειι1ιεετε.ιιε·ι,‹1ιε ειιιιιιιιι
ιιειι (1ιιι·ιιιιει·ει" ειεε, Μ" εει Ιε1ιγι·ιιιι.ιιιεεειι Τ1ιιει·ειι ειιιε
Πεεεειειι νοιι 8ειτειι εει· Ηει·ιιει·νειι ιιιε1ιιι ει·ι'ε1ετ. Αιιε1ι άιε
ιιιιιιιεεΙιειι Βεε1ιεε1ιτιιιιςειιεπι Μειιεε1ιειι ερι·εε1ιειιιιιιιιιι. ι1εεε
επειι Ι.ε1ιγι·ιιιτιιιιε1·ιι·εεει·ϋ11ιε·ε 'Γειιιιιιειτ ειιτει.ειιι. Ζει·ειιιι·ι.
ειεε ειιει· 1›ει Τειι1ιειι ιιιιι· άιε 8ειιιιεε1ιειι. εε 1ιεειειιι: ιιιιιε1ι
Βε ιιι ει:ειιι - 11ε1Ιε ιιοειι ειο1ιει·ειιι·ιιε θε1ιει· ιιιιτ1 εε ιει:
ιιιιγειε1εειεε1ιι1ειιιι1ιει·,άεει: επειι εειιιι 1ι1ειιεειιειι.Με νει·
ιιιει. εει· θειιιιεε1ιε ειιειιι. ιιοειι ειιι Βεει: νοιι Ηει·νει·ιιιϋ,εει1
1ιεειειιετι1ι1ειετ. .Ϊειιειιι. εει· ειε1ι ιιπ ιιιεεε ννιοιιιιεε Ρι·ε.,ι.ς·ε
ιιι11ιει·ιιιι:ει·εεειι·τ,εει άιε νοι·1ιεεειιι1ε Βι·εεειιιιι·ε 1ιεει:ειιεεει
ρι'ο1ι1ειι.

«θιε1ιι. εε

Α. 8ιιειιει·.

Ρι·οτο1ιο11ε άεε νει·ειιιε 8ι;. Ρει:ετεειιτΞει· Αει·ετε.

857. 8ιτειιιιε: ιιειι 30. 1ι115.ι·21899.
νει·ειιΖειιι1ει·:11 ε ι· ι τ

.

ε. Βε1ιι·ειιιι·: 1
)
ο ιι ε ε ι· τ
.

1
. 8ειι ιιι ι τι ιιειιιειιει.ι·ιι·πειεε Ρετ. εει ενειειιει· ει· ν ο ι· 9

.1ε.ιιι·ειι 1ιοε1ιει·ιι‹1ιεε ιιορρε1εειι.ιε;ε Κ1ιιιιιι›
ι'ιιεεε ερει·ιι·ι; 1ιε.τ.
Ρετ. Με _ιει:ι. 21 .1ειιιι·ε:ιιι ει, εει ιπι Με 1889ε1ε11-_ιιι.ιι
ι·ι,<;εε1ιιιιτ1ε1ιειιιιιε Ο1ι1ειι1ιιιι·εειΚιιιι1ει·ιιιιεριιεΙ. Πει· ι1ειιιιι1ι,εε
Βει'ιιιιι1νιιιιι·ιιιιι;ειιιιιι· ιο1ε;ειιι1ει·: Αιιι τεε1ιι.ειιΒειιι μια άιε
Αιιε εεε Πειει·εειιειι1ιεΙε ιε.ει;ιιι άει·εεΙ1ιειι Βιειιιιιιιε· ειιιι ιιειι
Ριιεε 111ιει·;ειιεεει·ι1ειιι1ιεετειιι:1ιει1ειιι.ειιι1εΚειιτειιΚι·ιιιιιιιιιιιιεκ
εε εει.εεΡετ. ειιιιι Τιιει1 ιιιπ άειε Βοτειιιιι ρει1ιεειιιιιι·ιι;ι:. (Γιε
ιιιοιιει:ι·ειιοιιάεε θγρεεεεεεεεε εει· ι·εειιτειι Βιιιι·ειιιιιιιι). Αιιι
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ππποι·οπ Ε'ιιππ ππο·οιπ.ιιι·πιοποιιιοπ νοι·Ιιτι1ι.πιππο.Ηοοιιο·ι·ππιοοι·
Κ1ιιπιριιιππ πιιτ εοινο1τιι.ποι·8οιιινιοιο. Πιο 8ιιριπο.τιοπ 1ιοιι·ο.πτ
90° πιο Αππποτιοπ '70°. νοπ Ηιιππο οπο ποιιιοπ οπ ππνιιπ1ιι·
πο1ιοιιι1ιο1ι.ποππ οιπ πιοπιιο11οπΒοπι·οπποιποιιτινιιι·ποοιιποοιιι1ιιτ
ιιιοι·ποιι1ιιιιπποπ. Βοι· Οπτοοιι1ππιινοι· πο.πιπ.ιπποππ πιοιιι. πο·
1ιι·1ιποιιιιοιιιιππ οιιι.πο1ιιοπιππ ιπιο1ιπιιιιοι· πιο πιο Ρ1ιο1ρπ
ποππ Μοτιιοπο, νοπ ννο1οιιοι·ποι· Αυτοι· ποιοπτ ποπι. ποππ πιο
ππι· οιπ νοιοοτ πππι Βοπιοπποπιοπι. ννιι.ι·ο. Απι ι·οοιιι.οπ Ε'πππ
ινιιι·πο πιο Οροι·πιιοπ ποπ 1. πππι 1889 π.ιιποοιιιιιι·ι. Νο.οιι
1)πι·οιιτι·οπιιιιιιο;ποι· 1νοιοιιτ1ιοι1ο@πως οπ ο1ιπο ποπ Κποοιιοπ
ιιποποι·οιι'οπποπ Ριιππ ιιι πιο ο;οινιιππο1ιτο1ιοιποοιι ι·οπι·οππιτοπ.
Πιο ι'ιιπππο 1ιοιιτο ι·οοοτιοππιοπ ποιοι· ποιπ Βο1ιοπο'πο1ιοπ
ΒΙπιποιιοι·ι'. νοι1πτπππιι;ο νοι·πο.ι·1ιππο·Μιι.τοπππ. 1)οπ οι·πιο1το
Ηοππ1τοι πιιι· οιπ οοιι·ιοπιοοπποπ. ι1.1οιιιοιιπιι·οτιοπποπ 0νρπ
ο1ιςιιπποπ). 1)οπ 2. πω" ινιιι·πο 'ο .Το1ιι·προτοι· ι·οι·οοποπιιποπ.
Βοιιπ Ηοι·οο1ιοΙοπ ποι· Γοι·πο οι·νιιιοποπ πιοιι, ποππ πιο Τοπο
ιοπιιο ποι· Αοιιι11οππο1ιποιι11οιπ πιο1ιι.οππι·οιο1ιι.ο.Βπ. ιι·ιιι·πο
ππιιοι· πιοιιτ πιο Ρ ιι ο1ρ π'πο1ιο Οροι·οτιοπ οποιο οιιποοι"ιι1ιι·ι,
ποπποι·π πιιο1ιποπ '1'ιι1οπο.νιοπ1οιοοιοπ1ιι·οποοιι·ι. πππ οπο ποιπ
Οπριιι. ιππ οιπ Χοπ ιπιτ ποι· Βιιπιπ ποππ ιιιιπποπ ιιππ ο1ιοπ
1ιοι·οιιππιοιιιοιππο1τ,ιιι·οιοιιι'ποπ Βοπτοπποπιοπτ1οιοιιτο·ο1οπο.Πιο
Ηοι1ππο· οιι'ο1πτοιιπ 8οπιπιοι· 1890. Ρπ.τ. ινιιι·πο ιπ ο·πτοιπΖιι
πιοππο πιιτ οοιιιοποιιπιιοιο1ποπτ1ο.πποπ.ιι·ο1ο1ιοπιο ιοποοπ ππι
Γ: ιππ- ιποι.ι·ο..ποπποτ. 8οιι.ποιιι 1ιοππτοι;πιο πιιι· ι.τοινοππ1ιο1ιοπ
Βοιιπιιινοτ1ιπππ πιιτ ποππ πιοιιτπ ιποιιι· ιιπ ιιιι·ο 1ΐιιπποποι.1ιοπ.
.1οι2τιπτ πιοιπο εοννοποποΡο.ι. πιο Βιο ποποπ 1ιοπποπ νοΙ1ο
8ο1ι1οπι.;οιποοι·ιιι;πιο τι·ιτι ιπιτ οποιοι· 8οιιιο πππ ο.ππιιι·πιτπο·ο
1ιοιιι·τοπΓιιπποπ ππι', ποππ πιο πιο πο11ιπτππο;ιο1ιται·οππο?πππ
τοπι·οπ ο1ιπο_ιοοιιο1ιοΒι·ιπιιπππο· ιιππ οιιπο ιι·οοππννο1ο1ιο8ο1ιιποι·
ποπ ιππο1ιοπ,πιο νιιοΙοιιοππιο ιι·ιι1ιοι·πο ποπι· ι;ο1ιττοπποι, ποππ
το.πποπ πππ πρι·ιπο·οπ. Νιιι· ιιι οπο» Βοοιοιιππι; ιπι ποπ Βο
ππιτιι.ι.ποιπ ιποο1οπ.πιιπι1ιο1ιποππ. ποππ πιο Ι)οι·ποιι1οιιιοπινο1ι1
πιο :ππι ι·οοιιτοιινιιιιιιοι πο" πιοιιι πιιι·ιιιιοι· 1ιιπο.ιιππιιιι;1ιο1ι
ιπι. πο ποππ 1ιοιπιΝιοποι·1ιοο1ιοππιο ?οιποπ πιο1ιοιποπ ποποπ;
οπ 1ιοι·ιιιιιποπ ππ.ι·πιιι',ποππ πιο Ροι. πριιτ πιιι· Οροι·ο.ιιοιι 1επιιι,
ποι· νοι·ποιο 'Ι'ιιοι1 ποι· 'Ι'οιιιπ-Βο1ιο 1ιοι·οιιππο Μπιτ ποινοι·ποπ
πιιι·. ποπποι·ιπ πιοΟιιιιο1ποπ 11πιοι·πο1ιοιι1ιο1ππιοιιι πιο1ιι·1ιιιιοιπ

ρο.ππτο. (πππι `οοποπποι·π1ιοιοποπ ποπι· ιιιιιο1ιτοοι, ποππ Ρο.ι..
_ιοιοτ.πιο 9 .Ποιο ποιι. ποι· Οροι·ιιτιοπ ο1ιποπιιο1ιπιιι· οιπο Απ
ποπι.ππο· οιποπ Βοοιπινοπ νοι·ιιοπποπ πιππ, πιιτ. "οποιοι Βο
πτιιιιιιιτ1ιοιτπιπ ι·οοιπι ν πιο ιι οι· ποποπ ποππ.

Πιποιιππιοπ:
Α ππ οι· π. 1οιι 1ιο1ιοιπ πιο1ιι·οι·οπΓο.11οπ ποππ ποι· Η π ρ ρ
ι·οο1ι ι'ποιιοπ Μοι1ιοποοροι·ιι·ι.πππ ποππ ποι· 'Γιιιιιποιιπτιι·ροιιοιι
πιο ιι1ιιιι;οπ Κποοιιοπ πτνριπο1ιπιιοοποιιιιιτιοπ. ΕΣιποι· νοπ πιο
ποπ Ε'πι11οπιπι:πιο 11 όποιο πιτ. Αποιι π.. ππι' πιοποιπ ινοπο
οι·2ιο1ιοιι Βοπιι1τοτοπιππ ππι·οιιινοο· ποπι· ποιιϋπο. Ιιι ποπι 1.
Ρο11οιπι. 8οΙι πι" πιιτ ποι· πππι ο π'πο1ιοπ 1ιιιοι1ιοποοποιο
πππιςο1ιοπιπιοπ,ιπι 2. π.11οι·πιπο·ππω. Οιιο·Ιοιο1ιιπιι·πιο Ρ ιι οι ρ π
πο1ιο 1ι1οτ1ιοποποιπ· πνιπρο.τ1ιιπο1ιιπτιιι·οποιιτ πιππ ιπ ποιοιιοπ
Β'ο11οππιο1ιιιιοιιι. οπ ποπι· ιιπ ποιιοιιοππιο Κποοιιοπ π.ιιπποι·οιιοπ,
ποππ τι·οτο ποπ Ειπει·ιπ'οπ ποιιι·οιτοτποπ ινοοιιπτιιππι ιι1ιοι·
ιοποιιοιιπ πιιτ ι'οι·ι.
8ο1ιπιιτε. 1πιοι·οπποπτ νιιιι.τοοπ Ε'5.11οΜπι Το1ιιποιιπιιι·ρο
τιοπ οιι ποποπ. οι ποπ ποοιιιιοι·ιιζοννοο1ιπτιιιιπι οιπ πο ι.;πτοπ
ιπι, ιπι: ποππ πιο Ε'ιιιοο, ποππ νοπ ποπ νοι·πιιιπιιιιοιπποπ Οροι·ιι
τιοποπ ιπι ποο1ιπιο Το.1πποιιπτιι·ροτιοποιπο ποι· ιιοποιιτοππτοπ.
Α πποι·π. Πιο πιοπο ΚοιΙοιιοιπιοπ ιπι ποοιι νοι·πιιιιππιο1πποτ
πιο πιο ΤοιπποΧπιιι·ροτιοπ. Βοι· 'Ι'οιιιπ ννιι·π νοι·1ιο.1ι.πιπππιπππιε
πρι; νοι·ιπιππτ. ινοππ επ οποο1ιτιπιιππ πο.ιιιι·1ιοιι_ιοπονοι·πιιιιιι
ιποΙππο νοι·πιιοποπ ννοι·ποπ.
2. 1ιο.πο·ο.Ειπ Ε"ο.11νοιι Ροι·ι'οι·οι.ιοππροι·ιτο
πιτιπ.
Απι 8. Ποιο 1899 ινπι·πο Ρ.12.πιιτποπ 8ιπιρτοπιοπ οιποι· Ροτ
Γοι·οιιοππροι·ιτοπιιιππ.ιιιοοιιοιιιιποπ.Απι ποιοοπ Αιιοππ Βιιιτιιπ.
Πιο Αποιιιιιοπο 1ιο.ι.τοοι·ι;οι›οπ: Ριοτοιιο1ιο1ιοιτιπο8ο1ιιποι·ποπ
ποι ι·οι·1ιοι·οοποποοποιπνο11ιο·οπνιωιιιποιιι. ιπ ποι Ιιιιιιοπ ιιπ
τοι·1οιιιπ1ιιι1ιτοπιο πιππ ι·ππο1ιππι' ποπ οποιο Αιιποπιοπ ο.ιιπ1ιι·οι
τοιοπ. πριτιοι·ο·ο11ι.ο·οπΒι·1ιιιοο1ιοπ.
Αιπ 29. 8ορι. 1898 νοιι· Ροτ. ιπι Μοιιπ-11Ιππ·πο1οποπ1ιοπριιοι
οιποι· ιποιιι·οοι·ιι·τοπΗοι·πιο ιπιοιιιπο1.ποπι.. ποποπ οροι·ιι·ι ινοι·
ποπ. Βιοπο11ιο1ιοτιο20 Βιιιιιποπ 1ιοπιππποπ πππ που· πιο οιπ·
οο1ποπιιπτ,οοινοποποΒοιιιιπι;ο οι·πι.ποοιι ιιοι·πιοιιτι,ι.;οι·Μπ.πποπο
ι·οροπιι·τινοι·ποιι. 8τιι1ιΙππιπι:>;1ιοττοπιππ οιοιοιι ποππ ποι· Ορο
ι·οτιοπ οιπι.ιοπιοΙιτπππ ποι· πιο 1·ιοιιιιπο·πιιι· ποποπ οιπιιι·ο ιιπ
1ιοποιιιοππο ροι·ιτι›ιιιι.ιποιιοΒοι2οι·ποιιοιπππο;οπ ι·οι·ιιοοι·ι;οιιοππ
“πιο”. Νιιοιι ποιποι· ΒπτΙοππππο· Ιοοππι:ο οι· ι·ιιιιιε ποιιιοπι
Ηπππιιιοι·Κ (Βο1ιπιιοιι)ιιοοιιοοιιοπ πππ ποι. πιιι· ιπι .Το.ιιπιιι·ποπι·
Ο1ιπτιρπιιοπ ο1ι1πο·ι.
8οοτιοππ1ιοιιιπποι·πιοι›ι.ιι1ιιςοπο1ιοπνοπ ποπ Ζοιο1ιοπποι·Ροι·ι'οι·ο.
ιιοππροι·ιτοπιιιπ ι'ο1.<.ιοπποπ:Αιπ ιιπτοι·πτοπ Ι1οπιπ ποιοι πιππ
οιπ οτινο ιοιιπι.πι·οπποι·Βιιο1ιΙιοι·νοι· ποι πιππ πιο οιπο 1ιι.ιιοπποπι
Μοποιιτοι.ο1ιιιιππιπ πιιτ οιποιιποι· νοι·ιι·πο1ιποποΒοι·πιποιι1ιιιοο
νοπ 8 πιο. Βοποπ οι·ιι·οιπι.Ποπ οπιιι1ιι·οπποΒοι·πιπι.ιιοιιιπτιιοοιι
ι;ι·πιπιο·οι·ινοιτοι·ι. ποπ οιιιιιιιι·οπι·ο ιιοι·πιο1 πω. Απο [Μιει·
ο·ο.πιποπ” ιινοιτοιιιιι ποπ οποοπ 'Γιιοι1 πι πιο ι)ο.ι·ιιιιι·ιιππ ιιο
πο1ιινο.ι·πι,πιο 8οΙιιο1ιτοιιπιππ ιιιιτοι·πο1ιοιπιιοι·πππ ροι·ιοιιττ.
Ποπ 2ιιιιιιιιοιιπο Ιιπι·ιιιι·οιιι ιπι 10 πιο.. ποπ :ι1ιιιι1ιι·οιιπο4 οιπ.
1ιι·οιτιιππ ποιοι. πιππ Ιοτοτοι·οπποιιιιι·ι πτπιοιιιοι·ιιιιε €οεοπ οι·

πτοι·οππο. Εππιιιιιο.τπι· πιππ8ο1ι1οιιιι1ιο.ιιτποππιιιιιιιι·οπποπ οι·ινοι
τοι·τοπΒ.οιιι·οπιπι ποοιιοι·ο.πιο·νοι·πιο1ει,Ιοτ2τοι·οοι·πιι ιιππ φοιτ.
Απ ποι· 8οιιπιιι·ιπι·οιιοποπ ιποο.ιοοι·ιι·ι ο·οινοποποπ οοιιιιιι·οιι
ποπ Ποι·ιπι·οιιι·οπνι·ιιι·οππιο νοι·ιιπποι·ιιποοιι ποι ποι· Οροι·ο.ιιοπ
ποππ πο ποο1ιο·ι·ππιι.ι·ιςοινοποιι.ποππ ννοιιι ιιοιπο νο11ιο·οΝοοι·οπο
_ιοποοΙιπτοι·ιπο ι·ιιιοιιιι·ιπιπο Νοι·οοπιιιιπιιπι; πιιτ νοι·ινοι:1ιπιιιιο
ποπ επιιι1ιι·οπποπ Πο.ι·ιιιιοιιι·πιιποιιπιιτοπ ποππ ποι· Οροιιιι.ιοπ
οιπτι·οτ.
Πιο 1ο.ποποιποπτπι.ο1ιοππο8τοποποινπι·πο ποποπ Απο οιι.π1ινροι·
τι·ορ1ιιοποπ πιιιιι1ιι·οπποπ 11οι·πιτιιοι1πιι1ιοι·ινιιπποπ(Οιιπτιροι.ιοπ
ιιπ .Τοπιιοι·)πιο πο1ι1ιοππ1ιο1ιιπιο1ο·οποπ πτιιι·1ιοπ8οιτοππι·ιιοιιοπ
ποπ πιο ρπππιι·οπποπ Ρ'ο.οοο.1ιπο.πποποοιπι Πο1ιοι·τι·ιιι.πππ ποιπ
ποπι· ινοιιοπ ιπ ποπ οποο Βο1ιι· ππι πιο πιοποπιι·ιο 8το11οπιππ
ιιοτοιι,ιιι1οι.2ι.οι·οι ιιπποποιπ1ιο1ιιο ?οιπο νοπ Βοιιιπποι·ιιπο
ποι· 0ιι·οιι1ειι.ιοππ1οοι·ιι.οι·πιππποπ πιο πιιι· Ροι·ιοι·οτιοπποι· οιιπο
1ιιπ πιιι·οΙι Νο.ι·1ιοπςοπο1ιννο.οπι.οπΠ.ιι·ιπινπιιπ ιιιιιι·τοπ.

ιΑπι.οι·οιοι·οτι.
Η ο ι·ιτπ. Βοι· ι·οι”οι·ιι·τοΡο.11ιπι:1ιοποπποι·ππο πιο Οροι·οι.οπιο
ιπιοι·οπππιιτ. Βοι· ιποοι·οοι·ιι·ι.ο1)πι·πιο.1ιπο1ιπιιτπω· Μπι· πο νοι
ιτπποι·τ,‹Ιοππ ποππ ποι· Βιοροπιτιοιι 1ιοιπο Βοπτιτιιτιοπ οιπ ιπτο
οιππι οι·ιιι1ιςτο,ποπποι·π ποι· ι·οι·οποιο Τιιοι1οιιι; 1ιιιο1ι.πιο ποποπ
οιπο.πποι· 1ιορ;οπποπ Ηπι·πιποιιιιποοιι ιπιτ οιπειπποι· νοι·1ι1οιιτοπ
ιιππ π1οοι·ο.ιιι·ονοι·οιιππο ιιπ 1)ο.ι·ιπΠοιο ρ;ι·ιιιοιιαπο επι· Ροτ
ι'οι·πιιοπ ιιιιιι·ιο. Ιιι Ζιιιιιιπι'ι πιιιππιο ινιο πιοποι· ?οιι ποιοι.
ποι·ἔιει.ιτιποι·ποι·οιιι εοπο1ιτοι ννοι·ποπ,ιιο.ππ'Γ1ιοιΙο ι·οπ πιι·οιιο1
1ιπιτοι·θιιτο πιο1ιτι·οροπιι·τνιοι·ποπ.
8.1Ιππιπο· ποιποιιπιι·ιι·τ οιποπ νοπ Οιι11ιοι·ι; ποπ
πι.ι·πιι·τοιι 1πιιιιΙοτιοππορροι·πτ πιο οι· ιπ Ηοπποι'
πιο 111ιοιπ2ιι 1πιιπιοτιοποπ νοπ Μοπιπο.ιιιοιιτοππροο.ιιιιιοι·ιποιιοπ
Οο1οιι ιιπ (ιιοιιι·ιιπο1ιιπι.
Βοι· Αρριιτοι 1ιοπτοιιτπππ οιποιιι θιοπον1ιιιποι· ποπποπ 1ιοιπο

Οοιιππποοπ ππιο1ι Ηο1ιριι·οριο αι·πο1ι1οπποππιο. Επι ε
ι.

Ρι'ι·ορι
ιιιοιιι ποπ Ονιιπποι· ιιι 2 ιιποιοιοιιο Ηιιιι'τοπ. 1π ποι· ιιπιοτοπ,
1ι1οιιιοι·οπ,πιο θιοπιιιιοο1οιιοπ οπτιιο1τοιιπππ ιπι: πιοποιοο πιιι·
.-ιιιιπιιιιιπο ποπ ιιιιιοιιποιιοπ ΟοΙοπ ιιοπτιιπιπι. Πιο ι.ιι·ιιπποι·ο.οιιοι·ο
Ηοιπο οπτιιιι1τοιπ 8ι·πι.οπι νοπ νοι·πιοιιο1τοπ1)ι·π.ιιτιιοι:οπ.ινο1
οπο επι· 1πι·ιιοι·ιπιιπο;ποι· οιιιπποτ1ιπιοπποπ1ιιιιτ πιοποπ πο11οπ.
Α11ο Β Ρι“ι·Ειριο..πιο πιιι·οιι1ιο1ιι·τ.1π ποι· Οοπ'πιιπο ποπ 1111981°811

Ρι'ι·οριοπ ιπι οιπο ιιιοιπο θιιιπι·οιιι·ο ιπιτ οιιιοπι Κποο1ι·οπιι1 πο·

ι'οπι:ιοι. ιιιιοιο1ιοπιι·οιι1 πιο @πιο ιπ ποπ Οι·1ιπποι· οιπ
- ποπι·

πιοιιι ιιιιπιιοτοπ πιοπο 1ο ποι· Οοιιιιιιιιο ποπ οποιοπ Ρι'ι·οριοπ
πιοο1ιτοιπο πιοιιοι·ο (ιιΙππι·ιιιιι·οπιο οιπ 1πιιπππι.ιιο1ιπιοποπ ποι!.
Αιιι Βοποπ ποπ ποπ 1)ι·πιιτποτποιιιιιο.1τοπποπ'Ι'1ιοι1οπποπ 0ι·ιιπ
ποιπ ιπι. οιπο Οοπ'πππο· ιπι (πιοπο. ινο1οιιο ποποπ οιπ Οπιππιι
1ιιιιο1ιοπιιιιτ πο1ι1ιτπιοι·ιπιποι·Οοιιπππο; εοποιιιοπποπ οπο πππ
ποππ πιοπι ποι· οιιιιο.1ιι·τοππιο οιποπ οτννιιπ οι·ποιιιιιοι·ιοπΑιι
πο: οιι νοι·πο1ιπιι'οπ.Πιο οι·ποιιινοι·ιοΙιι- πππ Βιιπριι·πτιοπ ιιο
"ποπι πιο Ρο.ι. ιπ ποι· Ι.ιιιιοοπεγιπποπτι1ι επ ποππ.

11ιποπππιοπ.
1ποι·ιιο: Αποιι ι'ιιιιιοι· πιππ ποποπ Αρρο.ι·πτο ιπι ΗειπποΙ
ο;οινοποπ,ιι·ο1οιιοπο.πποιοοΡι·ιποιρ νοι·ιοΙοτοπ. ππι· ι”οιι1τοππιο
ποππο11ιοπ πιο 1ιιιι.ιοιπιποπποπ Υοι·ι·ιο1ιιιιππ·οπ.
8οιιπιιτε: ΑΜ πι. οι·ποιιινοι·το Βιιπριι·οτιοπ ποιιοιπτ ποι·
Βι·ιιπποι ποπ Αρροι·πτοπ 1ιοποπποι·οπΘονι·ιοΙιτ εο1οι;τ ιιι 1ιο.1ιοπ,
ποππ ποππι. 1ιι·πιιοιιιοπιππ ποοιι πιοιιτ πιιι·ο1ι ποπ Αρροι·πιτεπ
οιπιο.1ιι·οπ.
Μοπι ιι . 1οιι ο1οιιιιο. ποππ πιιτ ποι· οι·ποΙιιιιοι·ι.οιιΙππριι·ιι

ιι
ο
π πιο Ιπ ιο1π.τιοπππιιποιιιιπο·ο.πο1ι ποιοι· ιιι πιο ποποπ πο

οποτ.
Μοι·ιτο: Πιο πιιιι·ιιοι·ο Αι·1ιοιι; ποι· Βοπριι·π.ι.ιοππιπππ1ιο1π
πιοπι ππι· πιιι· Πο1ιοι·ννιπππποποπ Ηιπποι·πιπποπ, ποππ ποπι· πιο
1ιιιι`τ"πιο ποιοι· ιπ πιο Ιο1111ξθ11ιι·οιιιοπ: ιπι 0ιοι;ςοπτιιοι1.ιο
ποπ 1.ιιπι.ιοποιποπ ποιοι· οπιι·οιτοιιποπ νοι·ιιιιιτπιπποπ οιπ Μπι
ποτπι·ιιοιι νοι·1ιιιπποπποιπ.

Η οΙ1πι.: 1οιι ;;1οπ1ιο, ποππ πιο 1ινιποι·πιιιππο πιιι· οιπο
Πο1ιιιπο·ποι·Βοπριι·πτιοππιπιιπιιοιιιοοιννοοιιοπ. Βοιπι Αππιι.τ1ιιποπ
ιιι:ιππτοιιοι:1ιοιπο 1ιοπποι·ονοι·ιιι·οιιππἔ ποπ (ποποπ ιιπ Κοπι

ιιορ1°ιιππ Βποιιοπ ιιοπινοοιιτποιπ. 'Ι'ι·οριο1ι. πιππ οιπ π.τιιοι·ι
πο1ιοπΟο1 ππι' πιο Ηοιι11ιιιιιππιιπ νοι·ι·οι1ιτοιι ππι' ποι·πο1ι›οπ,πο
ποιοποι. ννοππ πιππ πιο 11π.ππ ιιπ πιο Βοπριτειιιοππϋπιιππο·οιι
Ιιιι1τ.οιπο ισοποπτοππο1ιποποοποπ Μοπιοοιιιοπτοπππι' πιο ποππ
που οιπιο.οιιπι.ονιίοιπο ιπ πιο 1.πποςοπ.

Μιιιιιοιιιιπποπ

οπο ποι· θιοοο11πο1ιο.ιι: ρι·οοιιπο1ιοι· Δοι·πι:ο οιι Βιπο.
πο;

Βιτ2ππιι νοπι 2
.

8ορτοπι1ιοι· 1898.

1
.

Πι·. 8ιοπποι· (πιο 0ιιιπτι ποιποππιι·ιι·τ οιποπ Ροι:ιοπτοπ.
8οοιπο.ππ νοπ Βοιιιι, ινο1ο1ιοι·ιιπ Βοι·ι Βοι·ι Ιοιποι.. Επιιοπι
ποππ πιππ ποπ Ι.οιποπ ιπ οιποιπ Κιιπτοποιτο 1ιποιιιιιο'π,πιο οπ
οπποιιιιποιι ποι, επο·οοοποπ.

2
.

Οι. Μ. 8οιι ιπιπ τ πολι. ποπ ο.πι;ο1ιιιππιι.;τοπνοι·ι.ι·ποιπο"
«8οι·ιιιποο1ιο.ιιπιιιιιο·ποι· Πιριιτιιοι·ιο». ιΒοι·ιοιιι. ποπι· πιο ιιπ
8ιοπτιιιιιπιιοιι1ιοιιπο ιι·ο.1ιι·οππποπ .1οιιι·οπ 189? 1ιο1ιπππο1τοπ
1)ιριιτιιοι·ιοιοι11ο.)



-έβΟ9

Πι: Βει·ιιεπειιι π ι'ι·εεςι.νει·ιι·ει;επάεπ, σε ει· εει εειπειιι
Μειει·ιεΙ εειι ω· 8ει·ιιπιρει·ιεεε ειπε Ρι·ειιιιειιεεειιειιιπε εει·
Γειεεεπειεπιιε άει· Ι)ιρΙιεεειιε, ερεειεΙΙ άετ Βειιιιιιιιιεεπ. εειι
ειειιτεπ Ιιειιπε?
Ι)ι·. Βειιιπι‹ι ι: Ζει· Βεεπτννει·ιιιπε ιιιεεει· Γι·εεε εει ει·ιπ
Μειει·ιεΙ πιεει. ι.εεειεπει, εε, εεεεεειιεπ νοπ εεε ι'ι·ιιΙιεπ Ηειε
ιιιιιιιιιιπεειι, ενειιτ. ειιιιεεπ Εειιιιιιιιιςεπ ι·εερ. Ρει·εεειι Με
θΙοιι.ιεεε'ιιει·,άιε ειριιιιιει·ιιιεειιεπ ΕεεπιιιπΒ·ειι ιιι άειι Βιιιιιι”εΙΒ·ειι
πιει·Πιρειεει·ιε εεεει·ιειι πιει ιιεΙιει· ιπι ΠεεριτιιΙ Ιιειιιπ επι·
Βεεεεειιιιιπε· ιιιιιιιεπ.
Οι. ν. ΗεΙει: Ιιι άετ Ρι·ινειρι·ειιιε εειεπ ιιιπι πιειιι·ει·ε
ΓειΙε ερετει· ροετάιριιιΙιει·ιτιεεεει·Ιιειιιιιιιπι.ι;επεεεεειιιει, ινειειιε
ιιιι·ει· Ζειι: ιιει· δει·ιιιπιιιει·εριε ιιπιει·2ε,ςεπ ινοι·ιιεπ ινετεπ.
Πτ. Πειιιι“ε1ιι: Βιριιιιιει·ιιιεειιε ΑεεοιπιιιεάειιοπεΙειιπιιιπεεπ
εειεπ ιιππ ειιει·ιιιπ8·ε εειε 7-8 .Ιπιιι·ειι ιιιειιτ. ιιι θεειειιι. εε
ιιοιππιεπ, Μι.ιιι·επει‹ιιεεειεεπ ειιιιει πιεΙιτ εε εεΙιεπ ινει·επ, ιιι
.ιειιι·επ εοιιινει·ει·ΠιεΙιειιει·ιε-Βριεεπιιεπ ει: ι·ει·ιιι ειιιιιι·ειειι.
Βι·. ν. ΗεΙε τ.εειιιει·ιιτ, ει· Ιιεεε ιιι εειπεπ Ε'ιιΙιειι ιπειιι·ι'ε‹·ιι
επεπιπεετιεειι νοι·ιιεει·εεεεπεε Βειιεεειι·ιιεεε ειιιιι·επ Ιιεπιιειι.
Ιπ ι·ιε1επ Ρε.ΙΙεπ ιπεεεπ ιειεΙιτει·ε Βειιετει·ιιπ,<.ιεπΜι· Ρετιειιιειι
ιιπεειπει·Ιιτ εΙειεειι.
Ι)ι·. 1)εε Ι Γε ι ε: ΑεεοπιιποιιιιτιοπειεΙιπιιιιιεεπ εεπει·ιειι Με”
4--θ νι'εεεεπ ιιπιι ιι·ιιι·ιιεπ πιειιι εε Ιειειιτ ιιεει·εειιεπ, εε Με
8ειιετϋι·ιιπ ιπειει ειπε ι·εεΙιε ει·ιιεεΙιειιε εει. Νικ· εε Μικε
ειιιιετεπ ο ει· εειιι Ι‹Ιειπεπ Κιπιιει·π εει ‹ιιεε ιπϋειιειι, εοπει.
ιιιιιιιεπ άιε ΓεΙΙε ινοιιΙ εεπιιπιιιειι άειι Αιη;ειιειειεπ επι· Βεοε
εεειεπε.
Πτ. Ζιν ι π ειπ επ π Ιιει. ιιι άεπ Ιετετεπ 8 .ιειιι·επ πω· ειπεπ
ΡΜ! ροειάιεΜιιει·ιιιεε!ιει· Αεεοιππιεεετιεπειιιιιιιιιιιιε ιςεεειιεπ.Πι·
ι·ιειιιετ ιιπ νοιειεεειιτιειι Με Γι·εεε, σε ιπι Κι·ειιιιεπιιιιπεε ειο
ρενΙεειιεειι $ειιιιπιπ_ιεειιοπεπ €ειιιιισιιι ινιιιιΙεπ, π” νειπ νει·
ιι·εεεπάεπ νει·πειπτ Μιά.
Ι)ι·. 8 ι ενε π ιι ιι ε ε π εειπει·ιιι. επ άειπ Μετει·ιει άειι·Αιι,εειι
ιιιω Βεπιεπ ειιι·ειιεειιιιιιιιιοιι 2-Β Ρε11ε εειιινει·ει· ιιοετιιιριι
ιεει·ιτιεεεει· Αεεοπιιπεεειιειιειειιπιιιπε· ιιπ .Τειιι·ε νετ, ππειιιειοιι
τοτε εειιιο νοπ 8-4 ννεειιεπι.ιιειιει Βιιιιει· Ιιειπεπ επι· Βεεε
εειιιιιπις: ει· εειιιο εε ιιεειι επ πιε,·ςΙιειι, εεεε εοΙειιε εποε εε
Ιε.<:επι.Ιιειιιιιπ· Βεεεεειιτιιπε νει·Ιειειι ε·ιιιιιειι.
Βι·. ν. Β.ι ιπεεεε Πεμ άεπ νει·ιι·ειςεπεεω σε επι Κι·ειι
ιιεπΙιεπεε άιε Πιεε·ποεε εεοτει·ιειοι;ιεεε εεετειιι νιιιι·ιιε ιιπειεε
πιει·ιιι ω· Πτ. $ειιπιιάι.'ε νει·ιιειπεπάε Αιιιιι·ει·ι. ιιιιεε εει
ω· θειιιι·ιει·ιε;ιιειτάετ ειιεεειιιιεεειιειι ιιιιιιιεειιειι Ι)ιεε;ιιεεε Με
Β.εεπιτετε άετ Βιετιειιιι νιεΙιειεει. νοιι ειι·ϋεεει·ειιιινε-ιιι εειιι
ιι·ει·ιιεπ, ννειιπ ιπεπ ιιπ ειεεειεε πω· Με Τι·εεεεοτειπιι·ιεπ, εει
ιΙειιεπ ω· ειρΙιτιιειιιιεειιε Οιιει·ειιτει· Με· Ει·ιιι·επιιιιπει ειιεεει·
Ζινειιει εειιιο, εεπιιι.ιεπ ιιιιεΙΙιε.
Βι·. Ζινι π επι επ ιι ετεΠε άιε Π·ιιιι·ε, σε ιιιειιτμι” ιπι ΜΙ
ε·ειιιειιιειι ιιιειιι· ιιεεεεετειιιιι·τ εειιιο Με ε·ιιιιει·9
Πι. Βειιιπιιιι: Με Ιπεισειιοπεπ επι· Τι·εειιεοτειπιε εειειι
άιεεειεεπ Με ι'ι·ιιιιει·: 1) ιιιιιιιιιιειεει· ει·ειιειιιιε Ει·ειιειιιιπε·:
2ι επειειιει·πάε ΠιιΓειιιειιειι ιιει· Ρειιεπιειι, επ εειιιειειι ειιει·
Νιιιιι·ιιπις ιιι ειεΙι επ πειιιπεπ, ινε ιιιιι·ειιΜε 'Γι·ε‹:ιιεοτετπιεειιιει·
επ ι·εεεεεπ Οεπειιιιιρι.ιοιιε" ιιι-ιιιω ι·ει·εεεειι,ει. ννει·‹ιεπεοΙΙ.
3. Πι. Ποιοι· ινε;; επ εει·ι‹·ειετ ιιεει· ειπε εινειιε Βει·ιε εεε
ιει·ιοΙοε·ιεειιει· ιιπ‹ι εΙιειπιεειιει· Πιιιει·ειιοιιιιπε·επ εεε Βιιπε
ινεεεει·ε. (ιπι Ι)ι·ιιειι ει·εειιιειιεπ.)
· ε. Ζ. Βεει·ετει·Ι)ι·. Η. θειιννει·ιε.

Βιιιιιιιιι νεπι 18. $εριειπεει· 1898.
1. Οι. ν. Βει·επιεπ π εειιειιτει ιιεει· 8. Βι·. Η ειιιεεειι
Με Οπειι ιιεει· 1 Β`εΙΙ νοπ νοΙνειιιε άετ ΡΙοιιιιι·ε. ει;;ιποιεεε
εεε τἱειιι ετεειιεειιεπ Κι·ειιιιειιιιειιεε.
1ιΙ)ι·. ν. Βει·ςιπεπιι: 'Ε. Π.. 78 ε. ιι. Απεπιπεετιεειι
ι‹ειιιε Πετιπει·ιιι·επιιιιπςεπ: εειι νιεΙειι .ιειιι·επ 8ει·ειεΙΙιει·ιιιε.
νει· ό Τε επ ρΙϋιεΙιεε Βειιιιιει·2επ ιιι πιει· Ιιιιιιεπ δειτε, εειε
άειπ ω" ιιππ, ιιειπε εειιιο. Βι·ει·εεεειι ιιει Ρει.ιεπι πιειιι.
ΖιιπΒε ι·ιεει,ι.ι,τι·εο!ιεπ. Ηεεει·ει· Μεππ, ι·ιε;Με Αι·ιει·ιειι. Ριι1ε

νοιι,
ι·ει;ειπιιιεειε; 'Γειπρει·ετιιι·Με”, Ηει·ε ιιπ‹ι Βιιπεεπ πει·

ιπε .
Αεεειιιειι ειιιι€ειι·ιεεειι, εεχιιιιιιειι·ιεειι: ι·εειιιε νοιι άειι·Πεο
εεεεεΙεεεειιε ειιιει.ειε;επε ννειει. εεε ειιει· ιιεει· άειπ Εριεεε
ιι·ιιιιπ ειιιε ει·εεεε εεεΙειιιε Πει·ιπεειιιιιιε·ε νει. Ι.ιπιιε ιιειπε
Πι·ιιοιιειιιριιπεΙιεεεειι, ιιειιι Τιιπιοι·. Βεει.ιιιπ Ιεει·, Ιεενειιιειιτ
ιιεπιιιιι ειειειι πει. 27. Αρι·ιΙ Ορειειιειι. Βεειιιιι ιιι εει·
Ι.ιπεε εΙειι. Βιε εε1εεεεΙ εεειιι.ιιτε, νεπ ιιιιιιε πεειι ι·εειιι.ε ιιιπ
180° ἔε‹ιι·ειιιε Γιειιιιι· «ειπ. ειειι εεε ‹Ιεπι $ειιιιιιι ιιει·επε ιιπει
τιι·ειιτειι·ιι ιπιτ.εει·ιιιΒ·ει·Νεειιιιιιι”ε ννιεεει· ειιι·εοΙιτ; ιι·ει.ε ρω·
ι·εειιιιπ ειιι;·;ειιιιιι·ιεπ Ι)ειιπι·οιιιε μια πει· ινεπιις Ι)ει·ιπιπΙιεΙτ
Με θεε εε; άει·ειιι”Ετειι”πιιπε ‹ὶεε Πει·ιπε ειιι·ειιειιιεπ 8ειιιιιιι.
επ ιιει· Κιιιιρε ιιει· Γιεκπι·, τιιειιιι·ειεε Επιιεει·ιιιιε Με ΟοΙΙεει
ι·ειι εεε Πει·πιε. Με εΙειεεπ Οσιοπ τι·επενει·ε. επι! εεεειιιι.
ι1οειι εεεΙε.ει, οιι`επεει·Με ειο ρει·ειγιιεειιε ΓΙειιιιι· άιε Με
τετεείει·ιιει·υπε εεε Ιπιιειτε πισω: Ιειειει. Ζικιεπι Ιιεεεπ άιε
εειάεπ δειιειιιιεΙ άετ Ριεκιιι· ιιιιιτειιιειιιιιιιιιιιειι επειιιεπάει· επι!
ειπε ειιιειι εεε επιιιιπιιιειι νει·ιιιειιιε πω! ι.ιεεειιι·ιιιπριεεΜε
εειιιει·ιιιιιι εε ω”. ΠεΙιει· Μιιι·ριιγ-επεειοιπεεε ειι·ιεεΙιεπ
()εεειιιιι Μιά ιιπιει·ειειιι Αεεειιπιι.ι. άειι· Ριειιιιι·: ΒειιΙιιεε τι‹·ι·
Βεεεειι·ιιπάε ειιιειι 2ετεςι;ζε Νιιιιι. νεπι 28. Α ιι·ιΙ ειε ε. Με
εεειιιιιόιε·ε ΒιιτΙεει·ιιιι;; νοπ Πιιεει€ειπ Κοιιι. ειπρετεεει· Με
επι ειπε ειπειεε 8ιει€ει·ιιιιε νοπ 38.0° ιπι =,;ειιεειι νει·ιιιιιι

ιιει·ιπεΙ. Ιπ άετ Νειιι. ειιιιιι·εΑεεεεεεε ιιιιι·ειι Νεει·εεε ιιι Β'ειεε
επ εεει·ιι εεεειιπιιι·ιει· εεεεπ, Αιιεειπειπάει·ινειειιεπ ω· ενοικι
ι·επιιει·, ερειει·ει· θειιΙιιεε ιιιιι·ειι θεειιπάει·πιιει. Πει· Μει·ριιγ
ιιπορι' ειπε· ειπ Θ. Πει εε. Μ. .Τιιιιι ννιι·‹ι Ρετιεπι. επιΙεεεεπ:
Με ειειι μι. ειιιειι, 1-2 Με! ιεε·Ιιειι θεπιιι νοπ πει·ιιιιιιει·
Οεπειειεπε.

2) Ι.. Μ., 44 ε. π. Βειτ θ 'Γερι·επ ννειιει·εωιιι πεεε ινιιιιιω
ιει.ιιιοιι ιπειιι·ι`εειι ει·ει·οειιειι. Βτει·ιιει· Κι·εΐιενει·ιειι. Ε)ιπιιι·ε
Τιιεε νοι·Ιιει· εεΙΙ πιιειι ειπεπι ιιιπι νειπ Αιει:ε νει·ει·ιιπει.επΡε!
νει· νιει ετιπιιεπ‹ιε Γιιιεει,ςιιειι με· ειιιιιπ ιι.ει.ιει;ππε·επεειπ.
ιιι-ιιιω ιιειιιιε· επ Βιιιιιιι·ει·Ιιειιππε· ,εειιιιεπ. ΡιιΙε ιιΙειπ, Ιιειιπι
ειιιι1εει·. Αεσιοιπεπ ρι·εΙΙε·εεεεππτ,ειιιεειι·ιεεεπ,εενιπιπετι·ιεειι,
ιπεοΙιτι;; εεειιιιιτε ιΤει·ιπεειιιιιιειε τεοειε νοπ άετ @πρεπε
ειιι'ειει€επιι, νει·ιιιιιι'ι ειπεν ιιεει εεε Βριεεετιιππι. [πειτε ι‹ειπ
'Ι'ιιιποι·, Βεειιιπι Ιεει·,ΒειιΙειιιιΙιειιε ειιιπιιιιιιι·ιι,ε.ιιεειι εεεπ ετϋεει.
άειι·Γιπεει· Με ειπ Πιπιιει·πιεε. Ορει·ειιιειιιΙ1. .ιιι1ιιινιειπ ΜΗ Ι;
Μ Πι·ειιιιπε· ιιει· ιιιπιεπι·οιιι·ει·ιιε, ειιειιιιιιπεπΙιεεεπάεπ Πικετ
εειιεπΙιεΙ· Νεειι άετ Ορετε.τιεπ Βεεεει·ιιιιε, Με ε·ειι2ε Νεειιι:
ιιιπιιιιι·ειι ιειειιιιειιε Βπιιεει·ιιπε· νοπ Κετιι. 12 .Με θ Πει·
Νεειιιιι. Βιιιιιιε. $εειιοπ: Νεει·εεε ω· 8εειειιιιιιε.ιιι εεε Βιειι
άει·ιπε ειε ιπε θεεειιιπ.

8) Η. Ε., 46 ε. π. νω- 4 Τε.ε;επ ωεωιειι ειιιι·Ιιε Με
εεειπει·2ειι. εειιιιειιι Με» διπιι1 ιιοειι ιε'ιπ‹ιε, τε.<ειιειι1ει·ει·ε
ειιειι. Αιιι 'Ι'ε.,ςενει· άετ Ορει·ε.ιιειι ερρΙιειι·ιεε ιιιχει.ιει· ιιειπ
ειιιιιε 8ειιι.ι·ει; πιεσε. Ε'ι·ιιιιει· ιιιπ· νοιἰιεει·ιςειιεπ‹ιε Υετ
άεπιιπεεεεεειιινει·άεπ. εεπει: 80""ά· ΜιωιθΓε ΜΜΒΡ008.
Ρπιε 120, ιιιιιιιπ ιιιιιιεει·, νει-τει. Αετιεπιεπ εεγιππιειι·ιεειε
τεοιιτενοιπ Νεεει ειιιειι εεειεΙιτε Πει·ιπεειιιιπε;ε ειεΙιτ- Με
ι'ιιιιιειιι·, ιιιπ ‹ιεπ Νεεει ιπ ιιιιι·2ειπ Βεε;επ ειειι ιιει·ιιιπειεΙιεπε,
ιιιι·επι Πιιτειιπιεεεει· πιιειι ειπει· 8·εειε.ιιτεπ Ριεκιιι· πιειιτ επι
ειιι·εειιεπά. Π. .επι θρει·ετιεπ: Βοεπιτι ιπ ει" Ειπειι εΙεε,
Με Με ιιιπ άιε Αιιε ςετιι·ειιιε Β'Ιειιιιι·; Ι)εωι·ει0ε ιιπτι Βιιιι`ιιιι
ι·ππε· ειπεε Βιιι·πιιοιιι·ε ιιει· επιιιπ. ινει·ειιι' άετ Πε.ι·ιπ εειοι·ι
εειεειι·ι. Ηειιεειιιεπ, 2ετε;ιε·ε Νειιι. ΒεεειιοπεΙοεει· Ψει·ιειιι,
ρι·ιιιιιιι·εΨιιπάΙιειιιιπε·.

(,Αιιιοι·ειει·ει.)
Ι)ι·. ν. Βει·ειπε ππ ιιιω ειπεπ. Με Ι)ιεειιοεε άειι·.ειιιειι
ιιι·ειιιιπε·Με· Γιειιιιι· εει ιιι ιιπ Αιιεεπιειπεπ Ιειιιιιι.; ειπε εε
επει·πιε Βιε.ιιιιπε· ειπεπ· Πει·ιπεειιιιπεε. Με ιιιει·εει. ιιειππιε εει
ειπεπι επιιει·επ Ζπετεπιιε Ιιεππι νει·. Βε ιιιιπιεπ εεει· επενειιεπ
Αεννειειιιιπεειι νεπι ι:νιιιεειιεπ ΒιΙ‹ιε νοι·, ννειειιε άιε Πιεεπεεε
επ ειπει· εειιινιετιι.ιεπιπεειιεπ. θε εει ειιννειιειι ειο Βιιιιιιιπε·
ιιει·.8ειιΙιπειε πει· ε;ει·ιπε; εε ιιϋππε ειιεΙι Με ε;εεΙειιτε ε'Ιειιιιι·
εει Ηοειιετιιπ‹ι ειειι ππτει· άειπ Βιρρεπεεει_ειι νει·εει·8επ πάει·
πεειι ιιπιιε ιιπτει· εεε ΠιερΙιτειι·πιε εινιεειιεπ Πει.ε·επΜε ιιιω
επι ιιιπειπεεεεεεπ ιιιπ! εε άιε Ιεεειιπετεοι·ιετιεοΙιε.ιιιι'τι·ειειιιι,ε·
ειειι άειπ Νεειιινειε επι.ειειιεπ. Γει·πει· Ιιιιιιπε ειπ ιεειΙει· Με·
τεει·ιεπιι1ε.Με ει· ειιοιι άειπ ΡΙιιπιειεπιιιε πω! άειι·Κειιιετειιιιιιε
ειιι·επω. επι· νει·ννεεεεειιιπε· ιιιεεει· Ζιιειεπιιε πιιι ιι6ιιει· ιιπ
Πιιππάει·πι ειι;εεπιιεπΟεοιπειεπεπ Με ιιιιιΞειιειιι·ινετεπιεεειιιι€
εεεειι. Ψιειιιια εει Ιιιει· Με Απειιιπεεε Με ιιιπ· ΑΙιε·επιειπ
ειιειεπό (Μειπει· ΡιιΙε. νει·ιειΙειιεε Αιιεεειιεπ άετΙΙειιειιι·επιιεπ).
Πει άετ ινιωιιιιιιιειι ειιιει· εειιπειιεπ Επιεεεειτιιιιιε· εει ιιιει·
‹Ιιε ιιπτει·ειιειιιιπε ιπ άετ Νιιι·εεεε ιιπεπιεειιι·Ιιεε: εεει· εποε
Με εειειι Πεεει·ι·εεειιιιπε·επ ιπϋι.ι;ιιειι. Με Βειεριει απ” νει·
τι·εεεπάει· ειπεπ ?ΜΙ επ, ιπ ινεΙειιειιι πεειι Ρωι.νειιιιιιε θε
ειιιειεπ ιπιτ ειπει· ιεεεΙιπειεει·ιετιεεε εεειειιτεπ Βειιιιπε·ε ειπ
τω. Ιπ άετ Νιιι·εοεε εοΠεειι·ιε πιε Βειιιιπι:ε Με ιαιππτε νω
τι·ιι,εεπάει·πει; εει άετ Ορει·ειιοπ άεπ εεΠεειι·ι.επ Πε1·ιιιειιιε
Ιεπε τεειεπει. εεε Ηιπιιει·πιεε ειι επιιει·ει· 8ιειΙε επιιιιιιιεπ.
Π: ν εεε: Νεπ εει εει άειι ε;εεειιιιιιει·ιεπ Ε'ειιεπ άιε Απ
Ιεειιιπε άετ Επιει·εεπεετοιποεε "Με εεεπεει:ει· Πετει·ειεπ. Πι·
ι·ιειιιετ ιιπ ιΠιι·ιι·ει:επάεπ άιε ι·`ι·εε;ε, εε ει· ιπ πει· ιιιτει·ειιιι·
Απειιεεπ άει·ιιεει· ε·είιιπάεπί) Πιιπ εειεετ εειεπ εοιειιε ιιιειιτ
εεισιιιπι..
Πε. ν. Βει·ε·ιπεπιι: Βι· Ιιεεε εειιιο Απςε.εειι άει·ιιεει·
εειιιπάεπ. εεειειειι ει· ιιιειιι εννειιιε, άεεε ειπ ιιει·ει·τιιι·εενει·
ι”ειιι·επι.πειει:ειιτιιειι ειιιειι εειιοπ νοπ επιιειεπ Ορει·ει:ειιι·επ
ειπε·εεειιΙειι·επ εεε ειιιειι ννοιιΙ εποε νει·ειι'επι.Ιιειιι.Μ. ΙΙιιιι
εειεεε Με εε ειειι ειπε άετ Βιιιιειιοπ ιιιπ Νει.ιιινειιάιειιειε ει·
Β·εεεπ, εε εεπει πει· Βεεεετιεπ εεε Πει·πιεε ιιιιιιειιιιεε.
Πι. ν. Β τη· ιι Πεμ επ. σε ιπ ιιειιι νοπ Πι: ΗειιΙε`εειι
ιεΐει·ιι·ιεπ ΓειΙ (πει:ιιτι·εειιεεεε Αιιι';;ειιεπ άειι· Βειιειιινιιιιάε
ειιιειι ιιπεινεειιπιιιεειεεε νει·Ιιειτεπ εεε Ρει.ιεπιεπ Με Πε
Ιειιε ειπει· ει·εεεει·επ Πει·ιπρει·τιει εει Βι·ιιεππιιπε άετ Πιεετεεε
εεειιιιιιει·ε Νειιτε επεεΙεει: ινιιι·όεπ?
Πι. Ι·Ιοιι1εεειι: Νειιι. ιπ ειπεπι πιω» ιπι Κι·επιιεπ
Ιιειιεε εεεεεειιεετεπ Γε.Ιιε. ινε εεε εεεειιεΙιεπ. εει Ρει·ιτοπιιιε
επι';ειτειεπ, εε »Με Με» νει·εεεειι·επ. ιιιπ άεπ ι)ει·ιιι εεεεει·
ιιπιει Οοπτ.ι·ειειιπ ιιεεεπ, ειιερεετετιν 2ιι εεειιιιιιειπ. Βει άετ
Ι.επιι·ε εεε Ζειτι·ειιπιε εειτ άειι·Ορει·ειιεπ ιιιιι·ι'ιε πιεπ ειιειι επι'
εεε νοτιιεπάεπεειπ ι.ιοπιιι.ιεπιιει·Αεεεειοπεπ ι·εειιπειι.
Πι. ν. Βει·ιςπι επ π: Βιι άετ Πει·ιιι εποε Με Βειει·ειοπ
Με Ειπιιιιιι·επ εεε Πει·πιιοιιι·εε ρω· ειιιιιπ :ιιι επι· ιιπειεπιιιςεπά
εειΙεειι·ε, εει εεε ΒειιΙιεεεεπ Με ΒειιεΙινντιπάε εει εεΙεεεπ
Κι·επιιεπ είε εειιι· εειιννιει·ιε. εε εεεε Ριει:εεπ ιιει· Νεεε- ετιει·
πεειιιι·εε;ΙιεΙιε Πιεειιιεεπ ιιιει·εει πιειιι. επ άεπ Βειι.επιιειιειι
;ζειιϋι·ιειι.
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2. Πι·. Βοι·υΙιιι υ ιι τ (Με θιιειΙ υει·ιοΙιτειιιυιει· νοι·ειεΙΙιιυα
νου ΓυΙΙευ ΙΙΙιει· Με ι·οοιοιιΙε Βι·ιιοΙιορει·ιιιιου υιιοΙι Βουειυ ι.
Πι·. ν. Βει·υ·ιυ ου ιι: Πει· εοΙιινιιοΙιετε ΡυυΙιτ άει· Ορει·υ
Που ΙΙεε;ε ιο άει· ΒιιιιιευυιιΙιε υυά άει· οιιιυιτ νειΙιυυι1ευευ
νειεουΙευυε :Με Νιιυιιιιετοι·ιεΙε, ιΙοου εειευ Με Βιι'αυι·ιιυιι·ευ
υἱευει· ειπε. νιοΙΙειουΙ. Ι‹οιυυιε ΙιΙει· ει.ιιοΙιΜε Ι'ει·εοι·ειιυε,·άει·
ΝιιυεειιΙε Ιυειου άει· θιει·ΙΙιεειΙΙου Ιυ ΒιιΙΙονΙειΙΙιοΙιοΙ υιιΐυεινοΙιι·ι
υυά ειυε ιΙιεεειιι τΙΙι·εοτυ·ει·οιουωΙυ Βειι·ιιι:Ιιτ. Πυτει· άευ ΙΙΙιεε
ει·ΐοΙο·ειι ιυ οΙεεει· Βε2ἱευιιυι: Ιιο.Ιιε ειου Ιυ εΙυειυ ΓιιΙΙε Ιιειιι
ενιιΙευιει· θι·ιιυ‹Ι ΙΙυιΙευ Ιεεεευ, ιιι εΙυειυ :ινεΙτευ ει·υι·ειυΙιτε
Ρ.ιιιευι. ειιι 'Ι'ι·οΙιυε υυά ινυι·‹ιε Με ειιι· Γεει.ειεΙΙιιιιυ· άει· Πιο
ευοεε άει· νει·υο.υά ειιι· ΡεεΙουιιο·ιιιιε άει· ΙνιιυιΙε υιιιιυΒ· εε
ΒΙΙ'ιιετ; άει· ιΙι·ΙΙ.τοΠοΠ ινε.ι· ιΙει·ιιι·ιΙα νει·εουυιυτ2Ι5.Μεε ειιιοΙι
πω: ιι·ΙειΙει·ΙιοΙιει· ΒΜει· ΙιεΙυε ι;ευιΙειευιΙε Βοιυιι.>ιιιυε.·ευ ει·
:ιεΙου ινιιι·. Πιο ΜεΙυοτΙε εεΙυετ υιι.Ιιε ει· ου· ,ειιι υυά εἰουει·.
8. Πι·. ν Η οΙ ετ _Ιυυ. (Με θιιετ) υει·ιοΙιιετ ΙΙΙιει· οιυου ΓιιΙΙ
νου υι·ετει·ιεουει·8ΙιοΙΙοεε Με άειυ Κι·ιιιιΙιουΙιιιιιεε (ιυΙι Πι·
εουεΙυιιυἔευ άει· ΒριυιιΙιτι·ιτο.ΙΙου. θεΙιετϋιιιυ;; υυά Πιιι·ειι.Ι
υυά εεουυιιυι·ει· Ι.ιιιυυεΙευοΙΙοεε ευεευοιυιιιειιεε Με.οοΙιειι; ειε
δυοΙΙοεε εοΙιινιιυο εοΙ'οι·τιιιιΙ' οΙοοιι·ιεοΙιε ΠεΙιυυάΙιιυι.:Ι.
Πι·. ν. ΗοΙ ε τ Ι. Μια, ου νοι· άει· θοΙιετοι·ιιυε εουου Ευ·
εουεΙυιιυεειι άει· θυοΙΙοεε ΙιεενιιιτΙευ Μιτου? Πιεεει· Ρυυοτ ειιι
ινΙουιΙιι·, ιιυ ΗιυυΙΙου ειιι' Με εεουυτΙΙΙιε ΒιιιυυιιΙευοΙΙοεο, ειε
ιιιιι· ΙιεΙ Ι:ιιιο·ειυΒοειιιυόε άει· 8ΙιοΙιοεε εΙοΙι υιιευΙΙ‹Ιε υυά ιΙει·οιι
ΑιιΙ'Ι.ι·ειευ άευ ?ΜΙ ει·ει ευ εΙυειυ ευεεει·εεινοΙιιιΙιοΙιειι υιιιοΙιε.
νοι·υυει·μεΙιευιΙε 8Ιιο1ιιιεειι ουι·οΙι εΙυεειτιο·ε Οουιι·ιιοτΙοιι άει·
ΙΙΙιοΙιευιιιιιευιιΙο.ιιιι· ουυε Βεουιιουι·ευοΙΙοεε εειευ εουει Ιιει
Ηνειιοι·Ιει·Ιιευ Μουτ εο εεΙΙου.
Πι·. ν. Η οΙετ 2.: ΠΙο ΞΙιοΙΙοεε υιιΙιε ιπι Κι·ιι.ιιυουΙιιιιιεε ιιυι·
οιυου Του· Ιουν: ΙιοειιιυτΙειι. Μου ειυιιιυΙΙι:ει· ευει·,ο·,ΙεουειΡοι·υ
ιΙον'εουει· ΡἱιιεεΙιιυε· εοΙ ειε νϋΙΙΙς υεεειτιετ ε·εινεεευ.
Πι·. ν. ΒϋυΙευιΙοι·Ι'Ι' ινεἱετ ειιι' Με ι·εΙυιἰνε δοΙτευυεΙΙ:
νου ΠΙιοΙΙοεευ ειιι' ΙινεΙ.ει·ἰεοΙιεΓ ΒυεΙ8 Ιιιιι ιιυ‹Ι ΙΙιιιΙει: «Ιου Ρ'.ιΙΙ
οΙΞευιΙΙοΙι ειιυ2 ιΙειυ ΒΙΙιΙε άοι· ΒΙι. ΙεοΙιιοιΙΙου ευι.εριεοΙιειιιΙ.
Πι· Ι'ι·ιιετ,ου υυά ννεε Ι'υι· εουειιι:ε υνειει·ΙεοΙιε θνιυιιιουιε
νοι·Ιειο·ου. Πει· Μιιυιι,·εΙνου Πι·ιιοΙ‹ειυιιΙΙυ‹ΙΙἰοΙιΙ‹ειι άεε ΙεοΙιιιι
όιοιιετιιιιιιυεεε·ευυιιε Μουτ, ιιιυ ΙεοΙιιιιε υιιε2ιιεοΙιΙΙεεεου.
Πι·. ν. ΗοΙ ε τ:Θ.: Αιιεεει· άει· Βοινεοιιιιεεειοι·ιιυε υυά Βρι
υ:ιΙΙι·ι·ιτο.ιΙουυιιττευ Ι‹εΙιιε Βι·υιιιιοιυε υεετιιυοειι. ΠΙε 8οΙιιυοι·
κου ΙιεΙιιι Βοουευ εεἰειι Ιυ Μιάου ΒεΙυευ οΙειοΙιιυΙιεειο·. ουυο
Ρι·έιιιουιΙει·ειυ2ειυει· 8ειτο. ρ;εινεεευ.
Πι·. ν. ΗοΙει Ι. Ιιευιει·υτ. οιιεε εΙυε ΙεοΙιυιιε. ΙΙΙο 2υ Βυο·
ΙΙηεει ΐϋυτε_ (Μου ιιι άει· ΒειςεΙ εεΙιι· οι·ουουοιι·ι εεΙ υυά Μουτ
ΙειοΙιτ υυει·εεΙιου ινει·ιΙου Ιιουυε. Πι· Ιι5.Ιτ τυο ΒειεΙουυιιυε
‹<Ιιγετει·ΙεοΙιοθυοΙΙιιεει ιιιουτ Ι'ΙΙι· ι;ΙϋουΙιοΙι. ου ιΙοου ιι·ει·ιιιΙε
άεε εουυεΙΙε θοΙιννιυόευ άει· ΒΙ«ιΙΙοεε Με ΐοι·ΙιιισΙοι·ιιιιε·ευ άει·
ΙΙΙΙΙι·υεΙειιιιΙε που Βιιιρευ. Με Με Ψεεειι ιΙει· 8Ι‹οΙἱοεε ευε
ιιιιιουευ, ιιιιεειουΙιεεεευ Ιειεεε. ΒιοΙιτιο·ει· "Με ουγετει·ιεουε
ΡεουτΙοευοΙιοεο».
Πι·. κι·ϋ,ο·οι· Σ. εουεΙυτ Με ουτεοΙιεἱιΙευά ΙΜ· Με υνετει·ι
εουε Νιιιιιι· άει· Βι·υι·ιιυΙιιιυυ· Με εουυεΙΙε Ι'ΙΊι·υεε.ιιιυειτ άει·
'Ι'Ιιετοριε Με ΗοινιοΙιτ ευ Ι'ειΙΙειι.

ο. Ζ. Βεοι·ειο.ι·.Πι·. Η. Β 0Ι1ννυ1°Ι.2.

ΙΙοι·ιυΙεουΙεε.

- Πει· ΟΙιει' άει· υιιΙΙιε.ι·-ιυεοιοΙυΙεοΙιευ Αοιιοειυιε υυά Ρι·Ι6.ει
ιΙευΙ: οσε ΜεάΙοιυυΙι·υΙΙιε, Ρι·οΓ. Πι·. Ρο εου υ Μο , υπ νου
εεΙυει· Βοἰεο Με ειιᾶΙΙ‹:υε ΒιιεεΙιιυ‹Ι ιιο.οΙι Πι. Ρετειευιιιἔ ευ
ι·ΙΙουεεΙιευι·Ι. υυά ινἱευει· ιυ ΙΙιιυοιιου ιζειι·ετευ.- Πει· Πἰι·εοτοι· εεε δι. Ρει.ει·ευιιι·ιι·ει· ινειυΙιοΙιευ ιυεοιοιυι
εουευ Ιυετιιιιτε. ΙΙΙΙΙΙ:ειΙιειΙ άεε ΠουεειΙε εεε ΜΙυΙειει·Ιιιιυε άει·
νοΙΙιευιιΙΙιΙΙΙι·υυε; υυά εεΙεΙιιτει· θεοι·εΙΙΙ.ι· άεε ΜεάιοΙυειΙι·ιιιυε,
ΡΜ. Πι·. ν. Α υι·ευ. ιετ οευυιιιν :ιι ιυ Ο υι·ιιιοι· άεε
ΟΙιυι·υοιν'εοΙιου ΙιεΙιι·υε2ιι·Ιιε ει·ιιιιυ οι ινοι·ιΙου υυά
ΙιεΙ; εΙου Ιιει·εΙΙε ιιυ εεΙιιευ υειιευ Βεετἱιυιυιιυεεοι·τ υειςευευ.- Πει· Βοοιοι· υυά οι·όευιΙιοΙιε Ρι·οίεεεοι· άει· Αυοιοιυιε ου
άει· Μιιευιιιιει· ΠυΙνει·εΙΝΙ.ι. Πι·. 8ει·υ οιν ιετ ΜΙ' εΙεευεε Αυ
ευοΙιευ νου ει·ειρ;ευιιυιιτειιι Ροετευ ευεΙιουευ
ινοτοευ.- Πει· ιΙιιι·οΙι άευ Του Ρι·οι'εεεοι· Βευεοειι·'ε ετΙειΙιε;τε
Ιιευι·ειιιΙιΙ άει· θευυι·τεΙιΙΙΙ'ε υυά θι·υοΙιοΙοεςΙε ου ‹Ιει· υιΙΙΙιιιι·
υιειΙΙοιυιεοΙιευ Αοιιοειιιιε, υπ ιι·εΙουου εΙου, Με ι·ειΙευτετ. 16
Οιιυόιιιιιιου ι:ευιεΙυει: Ιιιιυου, ιι·ιι·‹ι ,ο·ΙειοΙι υιιοΙι ΒεεΙυυ άεε
ιιευευ ἙιεΙιι·ῇο.Ιιι·ευεεει.π ννεπΙευ.- Ει·υ ειυυ τ: Πει· Ρι·ινοτοοοευτ υυά Ρι·οεεοιοι Πι·,
ΒιιυόευυειοΙι ἱυ Κιοιν - ευυι ιιιιεεετοι·οουτΙΙεΙιειι
Ρι·οίεεεοι· άει· ΡΙιοι·ιυιιΙ‹οΙοι;Ιο :ιιι άει· άοπι ευΠιιι
νει·ειιυι υυά άει· Πινιειουεειι2τ Βιοιιτει·ιιτΙι Πι·. Η ο ι· ο ιν -
που θευιΙΙ'ευ άεε ΜΙΙΙτετ-ΜεοιοιυυΙΙυερεοιοι·ε εεε Ουεεευει·
ΜΙΙιτιιι·υε2Ιι·Ιιε.- Ι' ο ι· ιι υ ε ε·υ Ι ε ο ε τ.: Πει· 0οιιιι€ε Με ΙΙΙΙΙΙΙΙ.ι·-ΜεάιοιυιιΙ
Ιυειιεοιοι·ε άεε Οοεεειιει· Βε:ιι·Ιιε, Πι·. Η Ι ο ο οι, ιιυι:ει· Βε
Γοι·οει· ιιυ ο· ο ιι ιιι θε υ ειυι νοιυ; άει· Κιεινει· θοιινει·υο
υιευιε-ΙΙιίεεΙΙοιυιιΙιυερεοι.οι·,Πι·. Β ε ιι ο υ ιι ο ιν εΜ. ειιι' ειΒευεε

Πι·ειιοΙιου, ιιιιτει· Β ε ιο το ει· υ ιι ι; ι υ ιυ ιι·ἱι· ΙιΙΙου ου
Βιιιιιτει·ιι.τΙι.- νει·ετοι·υειι: ΙΙ Ιυ 'Ι'ΙΙΙιε άει· θοΙιΙΙΙ'ε όεε ΜΙΙΙιεΙ.ι·
ΠειΙΙοιυο.ΙΙυερεοΙ:οι·ε άεε υε.ιιυιιεΙεοΙιειι ΙΙΙιΙΜιι·Ιιεειι·υε, ινιτυΙ
Βιο.ιιιετοιΙι Πι·. Ν ι υ ο Ι οἱ Π ε ο υ ειυ ο ιν . ιιπ 60. ΣουευειιιΙιτε.
Με ΑΜΙ; ιιιειι·άει· νει·ετοι·Ιιευε ιυεΙιι· Με 80 .ΙιιΙιι·ε τυΙΙΙ.ιιι·.-

Σ
!) Πει· Πἱι·εοιοι· εεε ΜΙυει·εΙυειοεε Νο Ιε υτεο υοιν (Ιιυ Θου

νει·ιιευιευτ Ι.ιιυΙΙιιι Πι·. Ο ο υ ι· ου Ο Ιι ιυ ε Ι ε ιν ε κι ιιυ ΑΙιει·
νου 62 .ΙιιΙιι·ειι. Πει· Ηιιιι.ιεεοΙιΙεόευο ιιιειι· ι”ι·ΙΙυει· Αι·ετ Ιυ
Κοινυο. ιΙιιυιι Ιιι ΤοιυεΙι, ινουἱυ ει· πειεινειΙιε ι·οι·ουιιυι; ιιοι·τΙου
ννιιι·: εειιι 13 .ΤιιΙιι·ευ ΙεΙιεΙ.ε ει· οιε Ι'Ψεεεει·ΙιεΙΙ:ιυε:ιιΙτ. ιυ Νο·
Ιευι.εοΙιοιν. - 3) Ιυ Ί'Ιι·οΙ άει· Ιιευιιυυιε ΠειυιυιοΙο€ε θευιτΜε
ι·ιιιΙι Πι·. Θ

.

Ηει·ι:ΙιεΙυιει· πιιε Ιΐι·ειυυΓιιι·τιι. Μ. ἰιιι Η. Ιιε
Ιιευευιυι·ο. - Η Ιυ Ινιευ άει· εΙιειιιειΙΙυε Ρι·οΓεεεοι·ω· νει·
ιιΙειοΙιευιΙειι Αιιυιοιιιιε υυά ΖοοΙοιι;ιε πιο άει· οοι·ιιειευ ΠιιΙνει·
Μεε Πι·. Κ. .Ι. Βι·υυΙ ιιυ ΑΙΜ· νου 80 .ΤιιΙιι·ευ. Πει· νει·
ετοι·Ιιειιοι.ν.ιι·Ιιι Ι'ι·ΙΙΙιει·ειι .ΙιιΙιι·ευ ρι·:ιοΜεοΙιοι·Απο. νοι· ω.
Ι0 .Τιιυι·ευ ινιιι·ιΙο ει· ρευειουΙι·ι.. ή 5Ι Ιυ Ρο.ι·Ιε Πι·. Γ. Ρο υ -
οοτ, Ιι·ΙΙΙιει·ει· Ρι·οΐι>εεοι· άει· ΗοοΙε εε εαυτό ιυΙΙΙιιιιι·ε υυά
ΟΙιοΙ'υι·π ‹Ιεε ΜΙΙΙΙΙΙι·ΙιοεριιυΙε νοιυ νει.Ι-οε-Β·ι·έι.οε.- Ιιι ΗοιτΙεΙυει·,ο·ετο.ι·Ιι νοι· Κυι·2ειυ ἱιιι ΑΙιει· νου 88 .Ιου
ι·ειι άοι· Ιιει·υυυιιε ΠΙιευιΙΙιει· ?του ειιιει·. Πι·. Β. ΙΙΙ. Β υ υ εε ιι.
ιΙεεεευ ιυΙιΙι·εἱοΙιε ΒυοιΙεοΙιιιιιεευ υυου νοιι υυιυιτ.τεΙυο.ι·ειτι
Νιιτπευ υπ ιΙΙε υιετΙιοιιιιεοΙιεΙνιεεευεοΙιιιΐτ. ;;εινεεευ εΙυ‹Ι. ΙνΙι·
ετιιιιιοι·υ Ιιιει· ιιυι· ευ εεΙυε Αι·ΙιεΙτευ ιιυει· άΙε Βροοιι·οεΙιοριε
υυά ἱΙΙιει· ιΙιε ΒεειιιυιυιιυΒ· πιεε Ηειι·υειιοΙΙΙοε.- Αιιι θ. (Η.) Αυευετ υερ;ιιιο· άει· Πιι·οοιοι· άει· ιιιοιΙΙοιιιι
εοΙιειι ΠιιΙνοι·ειτ.ΜεΙιΙΙιιιυ Ιυ ΗιιΙΙε. Ρι·ιιι'. Πι·. 'Ι

' Ιιεουοτ
"Ιου ο ι·. ι=οιιιευ70. Θου υ ι·ι.ε ι ιι ε. ΙΙΙ ε Ιι ει· Ιιεειι.υυ εεΙυε
ΠοοειιτειιτΙιΜιι.ι,·ΙιεΙΙ.νοι· 43 .ΤειΙιι·ευυυά ΙιεΙ‹ΙοΙ‹Ιετ εειυε _]ειΖΙἔε
Βα·ΙΙιιυπ Ιιει·εΙτε εεΙΙ. 87 .ΙιιΙιι·ευ;- Πι·. Α. 'Γ. Βου·ιι_Ιεννευι, ιι·εΙοΙιει·, Με Μι· νοι· Κυι·
κευι υει·ιοΙιτειευ. νου 58 Ουυάιοιιτευ ιυιιι Ουειιιι·2τ άεε οιυου
εουου ΝΙΙιοΙο.Ι-ΠοειιΙιεΙε Ιυ ΙΙοετοιιτ ειιι Που ι;ειι·ΙΙ.ΙιΙτ ινιιιοε.
Με ιιιιοΙι Ι‹ιιι2ει· Ζει: Βοετοιν ινΙευει· νει·Ιυεεειι ιιυτΙ ιετ ιιι
ει·Ιιιε Ι'ι·υυει·ε ΒιεΙΙιιυ·,; Με ΟΙιει·ιιι·ετ. ιιιυ Ι(ιεΙυειιτεοΙιιιε'εευευ
Ι.υιιιΙεουειΠεΙιοερΙΙ:ιΙ :ιιι·υοΙαι·ευεΙιι·τ.- νοι· Κιιι:ειυ υειιιυιι; Με Ιι_ΙιιυΙΙιι`εοΙιε ιυεοιοιυι

ε ο Ιι ε Ο ε ε ο Ι Ι ε ο υ :Με είε ΡεΙει· ΙΙιι·οε 25_ΙΙΙΙιι·ιιιειιΒεετευευε.
ΜΙ' ινεΙοΙιει· άει· Ρι·ιιεΙ·Ιειιι Πι·. .Ι ει

. Με; ειν Μπι εΙυε θΙιΙειε
άει· 'Ι'ΙιιιιιυΙιειι ‹Ιοι· 0ΙοεεΙΙεοΙιιιίι. νει·Ιιιε υυά οιυου οει· θι·υυιΙει·
άεε νει·εΙυε Πι·. Ο. Ι. 'Ι'ε.ΙΙιο οιιιε ρΙιοτοιςι·ειρΙιΙεοΙιεθιι·υιιιιε
άει· θι·υυτΙει· άει· θεεεΙΙεοΙιεΐι :οι ΑιιιειεΙΙιιιιι.τ ιπι Βιι2ιιυεε·
πιιιιιυει· οιι.ι·υι·ιι.οΙιτε.Πιε Ρι·οιοΙ‹οΙΙε άει· θεεεΙΙεοΙιεΙτ. ιι·ειοειι
ιιι ιιοΙυΙεοΙιει· Βρι·ιιοΙιε ιιι άει· «Κι·οιιΙΙαι Ι.ουιιι·εΙ‹ιι>›νει·οΙΙευι.
ΙΙουτ. (ΠΙΝ- Με Αυε θι·ουειι·ιιΙο οιοιυεΙιΙει ιι·ιιιΙ, απο άει· οοι·ΙΙυ·ε Μ·
Ι‹ιιυιιιε ΚΙιυΙΙα·ι· Ρι·οι'. Πι·. Ε'ι·ιετΙι·ιοΙι ΠοεΙει· ινεςευ
ειιιοε Αυιι·ευΙει«Ιειιε ιι

ι
οευ ΒιιΙιεειιιυ‹Ι. Μ. ειεΙιτ ,εει.ιευινο.ι·ιΙε

ἰι
¦ι 69. Ε.ευευε_Ιουι·ε υυά

Μ; εειιι. ιιιιυεειι 40 .Πι.Ιιι·ευΜε Απ:

ι Μαιο.- Πειε θιΙοεειιει· ΒΙ.οιΙ τυοερι ΜΗ. ιο ινοΙουειιι οο
ΙωιυιιιΙΙοΙι εειι: .Ιιι.Ιιι·ευ ΠιιοηΙιιυιιο·ειι νοι·ι,ιοΙιοιιιιιιοιιειιιοΙ.Μπι
αεο·ουινιιι·τι,ιι·νου εΙυει· Βε;Ιει·ιιυΒ·ε-0ουιυιιεεΙου ειυοι· ΙΙΙ.ενΙεΙοιι
ιιιιιοι·εοι;ευ.- Πι·. Τ. Ι. ΙΙ'_ΙυεειυευΙ Ιιεινειει ιιιιί θι·ιιυιΙ εΙυει· νου
Ρι·οΙ'. Ι. 'Ι'εουιει.οννΜεου υιιοΙι Ποοιιιιιε·ιιτειι πιιειι.υιιιιευ·
ιιεειεΙΙιειι ΒΙΙΙΖ'6θ«ΚιεΙ_ιιιι· υυά εεΙυε υιειΙΙοΙιιΙεουε 'Γορου·ι·ιιουΙε
Με ειιι Με μιεςουιι·οι·ιιο·εΖειι», Μεε ιΙΙε Ιιε.υΙιιι.εΙεουειιΜυο
ι·ιιΙΙιΞιιΙει·υΙοΙιΙ:. Με άει· ι·οι·Ι.2_ΙΙΙΙιι·Ιο·ε Ι. ι·υεειεουε ΙιιιΙυεοΙο
ιιιεοΙιε θουε;ι·εεε ειυιιιιυιυ, εειτ 1798, εου(Ιει·υ ει·ει. ειιι: 1808 οιυ
οιεΙΙ ΙιοετοΙιειι. Ει· ρι·ομοιιιι·ι. ιΙιιυει· ειιι· ινοΙιι·ευ ΒιιουΙο.ι·ίεΙει·
εει· υιιιιΙιεειεοΙιευ ΒΜει· Ιιυ .ΙιιΙιι·ε 1908 ειιιε θεεουιοΙιιε άει·
ΒιιιΙει· ευ νει·ι"ε.εεευ υυά ειιι υιυΙΙου·ι·ιι υιεοΙιεε ΠειιΙΙιου άει·
Αει·2Ιε. ινεΙοΙιε ου τΙιεεειι ΒιιτΙοι·ιι “Με τ ΙιιιΙιου, 2ιιειιιυιιιευ
ευειεΙΙευ. Πιε ΒιιεειεοΙιε υο.ΙυεοΙο,ο·ΙεουεθεεεΙΙεοΙιιιΓτ ιιι Εμ·
τιο·οι·ευ.ιιι ιι·εΙουει· Ν. εεΙυευ Βει·Ιουτ.ι·οι·τι·υς. υει.Ι: εΙου ειιι
ειἱιιιιυΙΒ οιεεευ ΑιιεΙουτευ υυπεεοΙιΙοεεευ.

(Βου. Βυεε. υιιΙυ. ΟυεοΙιτεοΙιεετννε.- ιιπ-ο- Ιυ εΙυει· Βει·υι.υιιυΒ·άει· ΙιΙεειιιευ ετΙΙ.οτΙεοΙιευ θει.υιτΙ-5.ιε
ειπε υυιει· εειιι νοι·ειι.: όεε ΒεειΙάευε·ΙΙιΙευιοιυιι1Ιιιειιοοιοι·εΠι·.

8 υ ιι υ ι ι ε ο υ ε νι· ε κι ιετ ΙιεεουΙοεεευ ινοι·ιΙειι, Με ι.ι·ιιιι2εΜουτ.
Ιυ Βε:υε Μι' ΙΙιι·ευ Βιι.υΙΙ:Με2υετο.υοοιυου· ο·ευειιιευ ΒεειουΙΙ-

°

ευη· :υ ιιυτει·:ιεΙιευ, ιιυι εοοιιυυ Με ειιτερι·εεΙιευιΙευΒιιυιτοιε
ιιιιιεει·εο·εΙιιει·ει·ειΙ'ευ ευ Ιιουυευ. Πιο ΒεεΙουτιουυ,ς Με νοιι
88 ετυοτ.ΙεουουΒε.υΙιΙΙιεΙΙ.ι·ιτειι υυά 20 Ρο!ικειιιι·2ιευ υιιεεε
ΕΙΙΙιι·ι. ινει·οευ. ΙΗει·.Ι- Ιιι ΜοεΙιιιυ Με εΙυ Αει·Ι Πιι· υιιυεΙΙΙιοι·ε

Κ ι·ιιυΙιε ει·ι·ιουΙ.εΙ:ινει·οευ, ευ νι·εΙουουι Ζινεου υει·ειιε ίιυει·
42.000 Β.ΙιΙ. ιιιιι·οΙι ίι·οιννιΙΙΙ,οε θρευιΙευ υυΙ';;ευι·οουτ ννοι·ιΙευ
ειυιΙ. [Με ΑενΙ, Μι· ινε·ΙεΙιοειιΙΙο Βιιιοτνει·ινοΙΙιιυπ εΙυ θι·ιιυιΙ
ειιΙου υυευτε·εΙιΙΙεΙι Ιιει·ιςοοευειιΜε, εοΙΙ Πιι· 100 Κι·ευΙιε Ιιει·7
εει·Ιουτοτ ινει·ιΙειι.- Πε.ε ΚΙεινει· Ιιιιοτει·ΙοΙοι:ΙεουεΙυειιτιιτ, ινεΙοΙιεε εεΙυε Ειπ
εΙευυιιι; νοι·υεΙιιυΙΙοΙι άοπι ι·οΙουευΖιιοΙιει·Πιυιιυιιυτευ Β ι·οοεΙιι
νο1°ΙΙ:ιΠυΙ1,υυΙ ιιυ ι·ει·ΙΙοεεευευ .Ιε.Ιιι·ε Αυε εεΙυει· ΑυτΙιει
Ιυυιι· ειιι· Ηει·ειεΙΙιιιιιι· νου ΠΙρυιυει·ιεεει·ιιιυ
20.000ΑιυρυΙΙειι ιυιι. ιΙΙοεευι θει·ιιιυ νοι·ιιυΐοΙι;τ, ιΙε.νου 1000
ΑυιρυΙΙευ $ει·ιιιιι υυευιΒο1τΙιοΙι. Ιυ άει· Ι οι ρ Ι' ιι υ ο υ ο ι Ι υ υ ο

---υ
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ιιιιιιοΦΠ10%) νοιι ιοΙΙινιιιιιι€οιι ΤΙιιοι·οιι θοΒιεεειιο οοιιιιιιάο1τ.Ι ΐοιοτιιιιιιϋ.οοιεοι·2οιπςτ«πω. Πιο Πιιεοι;ςο[ΑΜ. ινιι·ιι ειιιοοοι·ΙιοΙι
Αιιοοοι·οοιιιοιιιι‹Ιω Με 1ιιοιιτιιι εννοι Αοι·πο ιιιι· Βοιιιιιιιρϊιιιι€ ]
άοι· ιιιριιιιιωιιο ιιι ΖννοιΙ)ϋι·ιοι·.- Βιιιο Β6ου.ι·ιιεο Ριιοιιιιιοιιιο (Η ιοο Μισο οίιισιοΙ
Ιου Βοι·ιοΙιτοιι ιιι σοι· οινοιιοιι ΗΜι'ιο οοε .Ιιιιι-Μοιιιιιο ιιιι
Βυτίο Κοιοιιοινιιιι, Κι·οιε Ζειιοιν άοε ΑΜι·ει
οιιιιιιοοιιοιι Ηοιινοτιιοιιιοιιιο. ιιιιο;οιιι·οοιιοιι,
ινο1οιιοΜε ειιιιι 10. Αιι8·ιιοι; ΣΒ 'Ι'υιιοοιιιιΙο ιιιι· ιι”οΙεο ιιο.ιιο.
5οιι. ιιιοειοι·Ζοιτ εοιιοιι Νοιιοι·ιιιιιιιιιιιιι;;οιιΜε 2ιιιιι 17.Αιιειιοι)
Πισω νοτεοιιοιιιιιιοιι οοιιι ιιπά άοι· Βοοιιιιαιιοιτοκιιοω.ιισάοι·
@ιοο4000 Βοινοιιιιοι· οοε Ποι·ιοε Με ειιιοιιάοι· ΠιιιςοΒοιιό οιπ
Ιιοίι·ιοτιι€οιιοοι·οοιιι.- Πιο Ρο οι ιιι Ο ροι·ιο. Βιο Βρι‹ιοιιιιο ιιι Ροι·ιιιου.Ι
ιιι:ιοιιτ ινοιιοι·ο, ινοιιιι ειιιοιι Ιοιι€ειιιιιο Γοι·τ.οοιιι·ιιτο. Βιιι ειιιιι
14. @Οι Αιικιιοι ινιιικιοιι 51 Βι·ιιι·ιιιιιιιιιιο;οιιιιιιι 18 'Ι'οιιοοΒιιιοιι
οοιιι.οοιιι Αιιειιι·ιιοιι σοι 6οιιοιιο οωιειοιιι·τ. Αιιο μπω Βου
ινιιι·‹ιοιι 2 Ροοιι€ιΙΙο, άιο :ιιι άοι· Ι.ιεοκιιοιιοι· ΒιοοιιΙπιιιιιιιιιιο ιιι
Ζειιιιιιιιι_ιιιιιιιιι Αιιιιιιγο ιιιιι“εοιι·οιοιιοιυο, ἔοιιιοΜοι.
-- Ιιι Ν ο ιν - Υ ο ι· ιι ινοτιιοιι εο€οιιινιιι·ιις νοιι άοιιι€οιι
Αοι·2τοιι νο ι·ειιοιιο οωιιἔιιοιι άοε ιιιοι·ειροιιιι
οοιιοιι ΧΥοι·τιιοε άοι· Ειιιοει€οιι 1ιιιτ'ι. οιι€οετοΙΙι,
άιο ιιιιοιι «ιοο ΑιιΒοοοιι άοε Μιιιιοιιοιιοι· Ρτοιοοειοι·ον. ιιιιι‹ιο*

ΔΝΝΟΝΟΒΝ δΕΠ)ΒΒ ”ΔΒ'1'βίνοδιοιινιιι-ᾶοἶΒι10Ειξοι1ἀΙιιιιεἶιοιιΑ Κ.- 1..-1ι1οκοπωΈ@δι Ροιοτοοιιτε,Νονεκκιιο Μ, οοινιοιιιοιιοιι ιιι- ιιιιιι ο.ιιοιιιιιιι. Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιριοιτοιι ο.ιι€οιιοιυιτιοιι. ή

ι
οΜο: ιιιιιιοιι.-
ι

»οι Νοιιτιιι€ιοιι, Κι·οΙιε ιιιι‹ι οπο” οιιιο;οινιιιιτιο.Πτ. Ο πιο ρ -
Ιιο1ι ινιιιω "οι Μι θι·ιιιι‹Ι νοιι Βιιροτιιιιοιιιοιι, ιιιο οι· ιπι
ΒοοοοιοΙι-$ριωΙ ιιι Νοιν-Υοι·Ιι οιιειοΙΙι.οι ιιίιιτοΒι·ι'οι;ζονοιι άοι·
Αιιννοιιιιιιιιε άοι· ιιιιοειι;οιιΜια ιιοιιιοιιτιιοιι Ιιοιιιι Κι·οΙιε εο

(Νοοιι άοιι Με _ιοι.2τ.Ιιοιαιιιιιι. ,ς.ιοιιιιοταιοιιοιι
ι:1ι;.;οιιοοιιιιι'ιοιιάοι· Βιι:ειι€οιι Ειπε κοπο ιιιοιιοΙΙιο πιο οιιιο ‹ιοι·
ινιοιιιι€ετοιιινιεοοιιοοιιοΜιο!ιοιιΒιιτιιιιοοιιεοΙιοΓιοιι άοι· Ιοτιτοιι
Ζω οιιςοοοιιοιι ινοτι1οιι. νοιι ιιιι·οιι οιιιιιτοιοιιοιινιοι·Ι1ινοΙΙοιι
Ι5ι8οιιιιοιιιιιι:οιιινιιτι1οιιΙιιι· άιο Μοιιιοιιι ιιο.ιιιοιιτΙιοιι ΙΙιτο ἔοιι2
οιιοτιιιοκιιιιιτοιιιμωι ιιπσ! ιιιι·ο ιιοοιιοιιιοιι νοι·ιι·οιιάοιιιιοΒοο
ιιιτ'οοιιοιιο%ιιιεκοιιιιι Βοτι·οοιιι Ιιοιιιιιιοιι. Βε Με” οιυο ιιιιι·οΙι
άιο νοιιιιιιιιοιιιιιΒω· ιιιιοοιεοιι Επι: ιιιιι;τοιοτ8οοιειιοτοτ Αμ·
ροι·ειιο _ιοιιοι· ιιι·ιιιι νοιι Κοιιιο (Με 300 (ιιπσ Οοιειιιο) ειιι
ννιοιιοΙιι; ιιιιιιι Ιιιι'. ιιιιι· οιιι ;;ι·ϋοοοι·οο οσοι· Βοι·ιιη;οι·οοΩιιο.ιι
τιιιιι ιιι ἔιϋοεοι·οτ οκιοι· Βοι·ιιι€οι·οι·Ζω πι· νοι·ιιιιοιιιιιιικ :ιι
ιιιιιι€οιι. Βιιοιιου ιιϋιιιιοιι ιιι Β`οιεο οοτ ειιιοο1ιιιοιιΠοοιιιιοοιιοιιο
ιΜιιι;ιιοιι σοι· Μια Κιοιιιιοιι2ιιιιιιιοιπ ινοιιιιι·ιιιιιιιο, Ζοτεοι2τοο"Μ", Βοιιιιο;ι·ιιιιοιιοιο. ιπι νοτιιιιιϊ νοιι ινοιιι€οιι Μιιιιιτοιι
άοιοιι οιιιο 8οι·ιιιΒοΜοιιἔο ι·οπιιιιιοιοιιιιοι· ιιιιεειι€οι· @Με άοιι
ιιιιιοιι·ι.ινοπιοιι, οιι ιιοοιι ιιοιιι ΑιιειοοιιιιιιμειοΙΤ αυτ! ιιοιιι Βο
οιΙιιιο οιιιοι· Κοι1ιο νοιι οιι..300 Ηι·οι1(Με. ινιιιοι·ετοιιοιι

ιιιιἔἔι.)

ΒΑ απ; ο οΜοΠι'8 Ηο2/συεΜ/2

ιι
ι

Βιιιι Κιεειιιοοιι
τω· Μιι8οιι-, ΙΙ:ιι·ιιι- ιιιιιι Μοιι'ιτοι:ιιεοιιιι·ιιιιΜ,

Ρτοοροοιο ει·ιιιιο.
(24

ι κιεειιισιιι
[Μ

:οι Μιι€οιι- ιιιιιι Βιιιιιιιιιτιιιιιιιιοιιοιι,

ι (ΞοΟΙΪιιοτ Αρι·11-.Τοιιιιιιτ.

ιοο) ιιι-12.

ι·'οιιΙοιΙ›ιΒο ιιιιιΙ ιιι άοι· Ει·ιιιιιιι·ιιιιι; ι

Ηοι·οιιι;οικοιιιιιιοιιο.Ηι·ϋοοιοο ιιιιιι ιιιιοοιοο Μιιιιοοιι ςοΙοιιοιοει Ιιιοιιιιιι ιιιιι Νοτια»

ΠοόΠ'ιιοτ νοιιι 1. ΑΡΝΙ Με 15. Οοιοισοτ.

ΙΜ. Ει·οι1ιοι·ι· νοιι 8οΙιιοτιι.>

Πειρροι·'ο ιδειιιοτοιιιιιιι

Νοιιοε Κιιι·ιιοιιε
Εοιιοιιοιιι (Βιιιι“οιιιιιιμιιιιιοιι ιιιιιοι· ΗΜΜ
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πω: άετ Βεάεε!;!οπ νοε

Ρτε!'. Π!. ω! !1ε!!!ε. Μ. !ε!ιεππεε !!!·ειππ!ιε!ε.
.1πήενν (Πετρε.!;). !:118ε.

Πι·. Μάο!! !!!!επεε!ι.
8τ. Ρετει·εΜπε.

Με «8τ.Ρεπει·ε!!ιιι·εει·Πεάἱεἰπἱεε!!εΨεε1ιεεεε!ιτ!!!!»ετεε1ιε!ιιηεάεπ -" μ)”πωωω..ωεωεΞε μεη·|ε “Η Π;; "εεε “
θετιιιεΒειιά. - Πει·Δ'1ωιωεηωπεεμε1.Η!!Πι Ε·αεε1μμά8 11ω.τε!-άεε'!›ἰ!:!;ε!:επειι ειιεεε!ι!!εεε!!ε!ιω ά!εΒιιο!ι!ιειιά!ιιι18νοιι Σ. Ε. Με1τε:·1ιιΗΜ, 4 πω. Π” άειε!ιε!!›ε.1ε!ιι·1ιιε!.Ροε!.ιιιε!ιεΙΙιιιι€;1ιιάειι μηάειεη!8:.Ρετει·εϋάτε.Νεννε1ιγ-!.)τοερεο!2.ΗΜ, ιιι ι·1ε!ι!:ειι.-Ε ε.Μ;" ετη1:ε
1'..Ε::.ά.ε1·η20 ΜΜΕ )!!!ιι·11ε!ι,10Πει·1κ!ιε1!ή!!!ιι·11ε!ι.Ποτ11:!εε:'Ηεπη:τείεεονν!εεΠε ειιΓά!εΒ.εάε.ε!;!ουΒει!!ε!!ε!ιειιΜ!!!:!ιε!ΙππεειιΜεεε! :ιιειι επι
1111·Με 3πω! ΚεερεΙ!:επεΖε1Ιε1ηΡε!:1!:Π!.Π!Κερ. οάετ35Ρίειω.-Ι)ειι άειι ε εεε!ιΜ” Η !ιτε τιάε ιι Κεάεετειιι· Πι·.Β11άεΗΨεπεε11Μ8!!-ΡΘ·
Λά!ιοι·εππετάει: 25Βερει·εεεΜάΕε!1ιτει·θι·1$!πε1ετά!ιε!ιιι€εεειιά!.- !:ετε!1!11°ε'?εΒετεϋάτΒετ8ε!!:ε,Ρε!ει·-Ρειι!ΒοερΠε! ιιι Πε!ι!.ετι $ρι·εε!ι
Β.ε!ει·ετεπετάω ειεε άειε 8:18" νοιι 18 πω. Με Βοεευ Βοιιοτ!ι·τ. ε!!άπάει1Μετιωε, 1ά!!;!:ννο!.·.!ιΜιά Ε'ι·ε!τι€ νοιι 2-3 ΠΜ.

Μ θ!. Ρε!ετε!›ιιι·8, α! 8εΡ!:επι!›ετ) 28. Αι18ι1ετ

1:11ιε1τι1)ι·. πιεά. 1.!.ΒΙάτπειιτ!ιεΙ !Β!8:ι): Με!ε ετεπεε Πεεεπι!!ιιω ευε·επει·21Ι!ι·1ιετΡτεια!ε.Ἡ Βϋε!!ετειιεε!Β·ειι ειιά
Βεε τεε!!ιιιι.ε,·ειι: Ζεεε!πωει:ετε!!άιη; άει· Βιιιεε!ικά!,ςιισεεεετεε. ννε!ε!ιε άεε Βε!ε!1ε-νετε!ο11ετυομε.ωιΜ! άει1ει·πάειιΠιι!'ε!!
ω!!! επ Βειν15.1ιττΜε!. - νετω!εο!1τ.εε - Μοτεε11τΜε-Βά1Ιετἱπ Μ. Ρετει·εευτε·ε. - Απεε!ςεπ.

Με!!! ετε!εε !!εεεππ!ιιιπ ειφεπάτ:!!!ε!!ει· Ρι·εικ1ε.
νοιι

Μ. π1εά. Ε. Β!υιπε11τ!ιε.Ι(Β!εε).

Μ! ε!ι1ετ 2ε1ιπ!!11:τ!Ξειιετε!!!ε!ιειι ΤΙιετ!ΒΚε!!ε, Βεεοιιάετε
ει!! άεπι θεε!ετε άετ ΟΡ!ι!1ιε.!!πο!οε!ε, Ιὶυάειι εἱε!ι Βενεά!ιιι
Μ!! 111ε!!τοάετ π11πάετ !πτετεεεε.τι!ε Ε'ε!!ε. ά!ε ε!ιιε !ι1
ά!εεετ Ρετ!!! Βενε!!!τε νετσ!Τειι!!!ε!ιάιι€ τεε!ι!.!ετ!!εετι.

Ετετετ Τ!ιε!Ι.
Βεε!εττ1ττε Κτε.ι!!ε!ιε!τε!οτπιει!.

Με Απο!!! άει· ΑυεεεΚτειιΚεά, ά!ε ω!! Μ! 1.ε.ιιΓε νου
2ε!ιι1 .!ε.Ιιτευ (νοιπ Αι1Βιιε!; 18258 Με Αι1Βιιετ 1898) Π!
π1ε!ι1ε ΚτειιΚειι)ουτάε!ε Μάτ! Μεεε, Μεεε! 7196.
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Βε! άετ ΒΙερΜ.τ!!!ε ο!!!ετ!ε (ετ ειι€ιι!ετ!ε) ε!!ηρΙεΧ,
"απο ε!ε εεε! εεά. Με 8εκτϋ!ιιιΙ!ε!1, 8!ε!ε!ι2ε!!!8 οάετ 111
ΡοΙΒε νοπ ειιΒεει!!ετ ΟοιηυάεΣ!ν!τ!ε ειυϊττ!!;τ,Μ! ε!ε!! τι11ι·
επι ε!ε!!ετε!;ειι Γο!8ειιάε Μειι!ρά!ετ!οι1 ετνν!εεειι. Νεο!ι

Αι1ίε!!ιιι1ε άετ Ι.!άτε!11άετ εεά Ι.!;!νν!π!τεΙ πι!! 811εεπιειι
άε!!!! εεά ΑΒτε!!›ιιιιε; άει· πι1ηι11ε!ιτ ννε!ε!ι εεννοι·άει1επι
Βοτ!(ειι πι!! ε!!!ε!!! Π! κνετπτιεεθεττι!ΙΙεπι1Μυε Βε!ει1ε!1τει1
ΓεετευεειΠωεπι€ετο!!τεηννε!!ε!›ει1εο!ιε!1εά πετάω ά!εεε!1›ει1

1)!εεει· .Μ !!εε! «Νε 7 άει· !1ενιιε άει· Βιιεε!εε!!επ Μεά!ο!π!εε!ιεπ Ζε!!εε!ι!·!!!επ» !!ε!. ε·
π!!! Ζ!!!Κεε!Βε ε!τιεεεε!ιπι!εττ, νν!!.!ιτειιάΗ! άειι Ο0!!)ι1110!;!
νε!εεε1: Ζ!ιι!ατορίετι (Πε-Πε Με) 1ι1ε!!!!!ττπετάει -
Βε! άετ πι1ε!ιτε1πο!!!εο!ιειιΡαπ! άει· Β1ερ!ιετο-Οοιψιάετ1ν!!!ε
Βεννϋ.!!ττειιε!ε!! Βεεεετ ννε!εεε Ρτεεο!ρ!τειτεε!!›ε (0,1:10,0
νωπά! Πεν.), ά!ε οπο!! άετεε!!›επ νοτεετε!!επάειι Ρτοοε
άει· ειιι€εννεπάτ Μιά, ειιά Ιιιετ!!!ε.!!οιιεπ νοιι Β!ε!!σειιιιε
(1-11/ε ρα. Ρ!ιι!τ!!›. εεετ!ε. Ρετ!. εειιττε.!!εει!.).
ΒΙερ11ετ!!!ε ι1!οετοεε.ίειιά !ο!1 Μά!ὶ8 !!ε! Βεἔ11ιιιεπάετά
Ττεο!1οτι1,εεεο1ιάετε Με! παει!. )ι18ειιά!!ε!ιεπι Ιπά!ν!άιιειι.
1)!εεε Ρετ!!! νοε ΒΙερ1ιετ!!!ε τ1Ιοετοεε 1812εε!π !ιεττπεε1:!ε
ειιά εε!ινν!ιιάε!; ετε! Με!! Βεεε!!!ειπιε άετ· θτιιιιάΚτειιΚ
!!ε!!. - ΒΙερ1ιετ!!!ε ιιΙοετοεε. Μ! Ετ!νεε!ιεεηεε, πιε!ετ
Ρεττ!ε!! άειι ο!:ετειι Ι.!άτε.ι1ά Βεττε!Τειιά, ω!!! Βρ!ρ!1οτε.
εοπιιρ!!ε1ττ,ο!!ι!ε άεεε ε!ε!ι εετε.άε 8εετετ νοτι1 Έ!ιτ!!.πειι
εε.οΚ ευεάτ11ε!ωπιΜεεε, εε!υν!ιιάετ ειιννε!!ειι Μεττεεε1ιεπά
εε1ιπε!! Με ε!ι1ετ 8οιιά!τιιιι€ (οάετ 8ε!ι1ΜιιυΒ) άεε: 'ΕΜΜ
11ε11πεεεποεπε!ε.
Πιιτει· άειι Τυπιοτειι άει· Πάει· ναι· ε!ιι Ρε!! νου

Μο!!υεειιπι !!Βτοει1πι1πι!!! ε!!!ε Πετιιιο1άογετ.ε ει!!! θεοι·
Ι!άε Μ! ε!!!ε!!! 12)!!.!ιτ!Βει1 Μεάε!1επ. Με θγετε πω·

!ιειεε!ιιιιεεετοεε ειιά !1εεε ε!ε!! Με!!! ειιεεε!ιε:!ει!. Βοι· 1
ιι

ΜΙ!! Βεε!:ε.ιιάΜε ε!ιιετ εε!ιτι1!ετ!Βεπ Μειεεε. 111 άετ ω!!
ν!ε!ε Κάτω, τϋτ!ι!!ε!ιε Ηετε!ιειι ίειιάειι.
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Με ει·ειοΙιτΙισΙι Μεσοι άεε οιιι·οιιιεσΙιο Τι·ιισΙιοιιι σιι·σει
84 ιιοσ. ιιιειιιοε εεεε.ιιιιιιτειι ΚτειιΚειιιιιετοιιο!ε εεε.

Πειιοι· οιο Βοιιιιιιο!ιιιιε οεε 'Ι'ι·οσΙιοιιιε, εοινιε εειιιοι·

Ε'οΙΒειιιετιιιιοο, οεε Ρο.ιιιιιιε, οει· θεεοιιινι1ι·ο απο ΙιιίιΙτι·ει.ε
οει· Ηοτιιιιοιιτ Μεεε ισΙι ιιι ιιιοιιιετ ιπι Βοσειιιοει· Ι897
ιιι ΒΕ. Ροι.οιειιιιι·ε ειεσιιιοιιειιειι Βιεεετι.ετιοιι (ιιι ι·ιιεει
εσιιοι· 8ριο.σΙιο) εοινιε ιιι οειι ,,ΒοιιιοΒοιι πι· Αιι€ειιΙιεΗ
ΜΜΜ νοιι Πειιτεσιιιιιο.ιιιι, ΗεΓτ ΧΧΧνΙ, 1898 εεε·
ΓιιΙιι·ΙιεΙι οοιισΙιτει.

Ψο.ε Με Οοιιιιιιιστινιιιε ίοΙΙιειιΙοεο ειιιιοΙο.ιιετ, εο εΙε.ιιοε
Μι, ειπεε εε ιιισιιι ιιιεΙιι· 2ινοιίοΙΙιείτ εειιι Κοιιιιι, Μεε Με
ΑιιεισΙιτ οει· Βιιιι.Ιιετειι, πιιτ. $εΙιιιιιοι.-ΒιιιιρΙει· οιι
άετ 8ριι2ο, ιιιοιισσιι Ρο!Ιισιιιετ-θετο.τι·Ιι απο Τιοσιιοιιι ΙεΙι
πιεσε "οι νοιι ειιιειισοτ ει·ιιιιονει·εσΜοοειιε ΚτειιΜιοιι;ε
ρι·οσεεεε ειιιο ιιιι‹1 ιιιε σο ιρεο ιιι οιιιιιιιοει· ιιοει·8ειιειι,
Με εΙΙοιιι ιισιιιιΒε Μ..
Ζει· ΤΙιει·ειριε οει· ΒΙειιιιοι·ιΙιοοε ιιοοιιο.ιοιιιιιι ιιιϋσιιτε
ω» οοιιιειΙιειι. οοεε νοιι· Ιιειιιειι θι·ιιιιο Μεεε, σου οπου
Μοοιιε 2ιι θιιιιειοιι οει· ιιι ιιοιιει·ει Ζω ιι

ι

ει·οεεει· Αιι
σεΙι1 νοι·οοεσιιΙο.8οιιοιι οιιιοοιοιι ΒειιοιιοΙιιιιοεπιοιιιοοειι οιι!

ειι€ειιοιι. Βοι· :Με ΒεΙιειιοΙιιιιεειιιοοιιε ιιιιιεε οΙιιιε Αιιε
ιιοΙιιιιο ειιιιει.ιΒο ΒεειιΙΙ.οτε εοΙιειι, ιιο.ιϋτΙισΙι 2ειι.ι8 Ιιεεοιι
που πω! Κιιιιετεειιισεε οιιι·σιιΒοί11Ιιτι. Βοτοιιειι ιιιοσΙιτε
ισΙι οσοι, ειπεε ε.οΒοεεΙιοιι νοιι οει· εοΙσειιειι Β.οεοΙ οποτ
ιιι ΗΜ πιιτ οοιι Τοιισιιιι·ιιιιοοιι ειι ιιοΒιιιιιειι, εε ιιιισΙι
νοιι Βιοεεοι· ννισοτιεΙιειτ Μ, ιιι οοιι ειειειι Τιι8οιι οει·
ΑΒεσιιοιι (εε ροεειιι ειεε ο.|Ιει·οιιιΒε ιιισιιτ οιι, ι1εεε σει·
ΑΜ: εο Με εΙε ιιιοΒιισιι Ιιειιιιιεειοι;ειι Μιά, ινοιιι€ετειιε
Με ίτιιΙιει· εΙε Με ειε «ννοιεε Ριου» Με Κιιιιει μιο
ει” Βοι) ιιισΙιτ 2ο νιοΙ οεε 0ιιτοιι 2ο Νιου. ΙεΙι ιιιοιιιε
ιιιιιιιΙισΙι, ιι

ι

σειι ει·ετοιι Τιιεειι εο_ΙΙ ε.ιισΙι Με ειιιΓεισιιεΒοι

ιιιΒιιιιο εεε Αιιεοε εκει 2ιι ειιει·8ιεοΙι εοεσΙιεΙιοιι.
ΒΒειιεο ΒΙο.ιιΙιε ω, Μεε ιιι οιεεει Ζω Με Ιιε.Ιιειι
Οοιιιρι·εεεοιι ιιιοΙιτ 2ο Ιιειιι18 οιπ! οιι Μεεε εειιιοσιιτ ενετ
οοιι εοΙΙοιι. ΝειιιειιτΙισιι ειπε ιιιιιιι εισιι ιιι οιεεετ Ζειτ
Με ΒιιιοοΙιειιτ οιι Ιιει·ι1Ιιι·ειι. .Μιει· Ιειεεει;ε Ι)ι·ιισΚ ιιι
οιοεοι· Ζοιι, εοΠιετ πιιτ άεπι ννοι.τοσειιεσΙισ1ιοιι, ι·ιιΓτΙειοΙιτ
ιιιοιιιΒιιιιιοεο ΑιιΠοεοι·ιιιι€οιι Ιιοινοι·, οοεοιιοει·ε ιιι Β'οΙΙειι,
νεο ειε ΒιιιοοΙιειιι Ιοισιιτ ΜΜΜ. ειεε εει ιιιιε ιιισΙιτ εεΙτειι
κι. ΙεΙι πιοιιιε, Μεε ειιιε οιι οιιει·οιεσ1ιο ΒειιιιΒιιιιε ιιι
σου ει·ετειι Τειοοιι Βοι ΒΙειιιιοττΙιοοε. ιιεοιιε.ιοτιιιιι, εσΙΙιετ
ννοιιιι ειε ιιιιεσΙιεο!ιοΙι "Με, σοοο ιετ!ειιίο.ΙΙε ιιιιετΗϋεειε
Μ. - Πει Οοτιιοο οιυο: νει οοιιι ειοΙιειιιειι - οσΙιτειι
'Εεεε ποσο ΑιιεΙιιιισΙι οει· ΑΠεσιιοιι, εοΒιιτ Βοι οικου εισΙι
εοΙοει ἰιοοιΙοεεειιοιι ΒΙειιιιοτιΙιοοο. ιιεοιιοιοτιιιιι νιοΙιΙ Κε.ιιιιι
ινεΙσΙιε Ποίοιιι·, ιιιιιι ι1ειιιιιΕ οΙΙειιι Ιιοιιιιιιτ ιο

.

εσιιΙιεεεΙιειι
ΑΙΙοε οιι. ΟΠ; ο;ειιιιε Μεε Μι ιιιισιι οιινοιι ιιιιοιπειιοοιι
Κοιιιιειι, σεεε Β'ε.ΙΙο νοιι ΒΙειιιιοτιΙιοεε. ιιοοιιο.τοι·ιιιιι, Με
οπετ. ερει. ιιι Βοι1ε.ιιοΙιιιιε Μαιου, νοε άετ ΒεννοιιιιΙισιιε
Ε'ιιΙΙ ιιι ιιιειιιει Ριο.ιιιε Μ, ννο ε.Ιεο ιιοσιι εει· Ιτειιιε Βε
ΙιειιοΙιιιιε ειο.ττεεΓιιιιοοιι ιιιι.Μ;ε,νιο1 ΙεισΙιτει· σει ΤΙιοι·οριε
2ιιΒιιιιεΙισΙι ειιι‹Ι - νοτειιεεεεοιπ ιιιιιιιιΙισΙι, Μεε Με οιπο
(Πε Οοι·ιιοο. ιιοσιι ιιιτοσι ε: -- Με οιειειιι€ειι, ινε νοιι
νοι·ι1ε Ιιετειιι ειε ΒειιοιιοΙιιιι8 Ζιι ειιει·Βιεο!ι Βοεοιιιιειι
πατάει, οσοι· εοΒιιι· ΒΙεισιι ιιι οοιι οιποπ 'Ι'οεειι Ι.ιεριε
Ιϋειιιι€ειι ιιιει;ιΙΙιτι νιι1τοειι (Με ισΙι οεε ιιι εει Ρι·ε.ιιιε
ιιισιιτ εεΙτειι εεεοΙιειι Μεε). Πιτ ιιιισιι κι εε ιιισΙιτ εννοι
ίεΙΙιιιίτ, ειπεε οιεεε Ιοι:ποι·ε Μετιιοοε (Με ιινεισΙιε ιιιειισΙιο
οιεεεε νειΓειιτειι ει:ειιιρεΙιι ιιιϋσΙιτοιι) οιι·εσι Ηοι·ιιΙιειιτ
ειΠεστιοιιοιι Ιιοινοι·ιιιίειι Ιιειιιι. 8εΙΙιετ ιιι οει· Ζω, ννο
εσιιοιι Βιιριειοιιειιιτιιιιοοιι εσΙιειιιιιιιι· νοι·ιι·οοειι ννοιοειι,

Ικοιιιιιιτ εε νει, Μεε ρΙοτιΙισΙι ειιιιιιιιΙ οιιι ει:ει·Ιιετει· Βοιε
οε.οιιι·σιι Ιιοι·νοι·8οιιιίοιι Μιά, οιιιιε Μεε εειιιοε ειπε
ΕεσΙιετο. Ιειιεει· ειιτϋεΙιοΙοιοι. ΑιισΙι ιιι οιεεειιι Β'ε1Ιο
ιιιιιεε ιιιειι Με Τοιιε1ιιι·ιιιιο οιυο Ζειτ. Ιειιιε ειιεεεισειι. Ιιιι

ΑΙΙΒειιιειιιειι Ιιιιιιιι ιιιο.ιι εοΒοιι, ιο ετοιιΙιοι οει· Βιεριιιιι·ο

ερεειιιιιε Μ, οοετο νοι·εισιιτιεοι· ιιιιιεε ιιιειι ιιιιτ ι1ειιι Του
σΜι·ειι εειιι, ιιοεοεεΙιειι οιποπ, Μεε οει· Ζιιει.ειιο οει·
ΒιιιοεΙιιιιιτ εοΙΙιει: ειε οεΙιοιιιιτειι Αιι!ιοΙιεριιιιστο Μ· οσοι·
πισω· Με 'Ι'οιισιιιι·οιι εεινε.ιιιτ.
Μισο πιιτ Ατι·οριιιιιηοσιιοιιοιι ιιιιιεε ιιιειι εει οει· ΒΙειι
ιιοι·ι·ιιοοε ιιοοιιιιι.οιιιιιι εεΙπ νοι·εισιιιιε εειιι. Μου οοΚοιιιιιιι:
ΙοισΙιτ ετιιιι·Ιιε νει·Βιίτιιιιο,ιεοιεσΙιειιιιιιι€ειι. νιεΙΙεισιιι υπο
νοιι σει· ινιιιιι1ειι, οιι ΒΙιιιιιιι€ειι Ιεισιιι μειιοιετοιι Βιιιοε
Ιιιιιιτ οεε ΑισιιΙοιο Ιεισιιτει· ι·εεοι·Βιι·τ.

ΠεΙιει· απο ιιιτειοεειιιιιο ΗΜ νοιι ΒΙειιιιοι·ι·Ιιοοε ιιεο
ιιοιοτιιιιι Μεεε ισιι ιιι ιιιοιιιοι· σοοο ειι€ει”ι1Ιιτιειι ΡιιοΙισε.
ιιωι ΜιιτΙιειΙιιιιο Βειιιεσιιτ. ςεωιω θείεεεειιινιισΙιεΙιιιιε
ιιο! σει· Ηοι·ιιιιοιιτ.)
Ιιι ειιιοιιι οιιοει·ειι Ε'ειΙΙε νοιι ΒΙειιιιοι·ι·Ιιοεο ιιεοιιοιοι·ιιιιι
εο.Ιι ἱσΙι εσιιινερρειιοε ει·οεεο ειτι·ιΒο ΒΙοεοιι οιι οει· Ει
τειιειοιιεεειτο άετ ΙΕΙΙοιιΙιοθειιεο!ειιΚο ιιοσ οιι οει· οοτειιΙειι
ΜΜΜ Ιιειοει· οι·οεεειι ΖεΙιειι οιιΠ.τοτειι, ιιιισιι άετειι Βι·
οιΙ”ιιιιιιε ιιιιιΤιιΙΙειιιι εσιιιιοΠετ Βιισ!ιΒο.ιιε οει· Αιι€οιιιιιιεστιοιι
ειιιιτει.. Μισο ΠιιτιιοΠ Μιτου Μεεε ΒΙοεειι οσοι· Λο·
εσεεεε εΙε ιιιειοετο.τιεσιιε ιιιιί2ιιίεεεειι.

ΑιισΙι Βοι σει· ΒΙειιιιοι·ι!ιοεει εσιιιτο ο.οιι!τοιιιιιι οιπο ω».
ιιι οειιοιιριειι, οειεε ειπε Κιιιιετιιοιιιιιεεο, »κι εΙΙεισιιιΒε
ιιιοι;Ιισιιετ ίι·ιιΙι2ειιιε ειιι8ι·οιΕοιιι1ε Βειιειιο!ιιιιε ιιι.ετ ευε
ιιο.ΙιιιιΙοε ειιιιετιεο Β.οειιΙιο.τε @Με ιιιιιεε. Ηιει· @Η εο
εοιιοει·ε οει· Βετο: ρι·ιιιιιιιιι εει ιιοιι ιιοσει·ε, @μου άεπ

μι· ΙεισΙιτ εεειιιιοιΒι; οιπ!. Με πιο οει· νοιι πιιτ Βο
1ιο.ιιιιοΙτειιΡειΙε νοιι ΒΙειιιιοτιιιοεε ιιιιιιΙτοι·ιιιιι Μ: τοσοι
Βοεσιιοιοοιι, ε.ΙΙειιι εε ιιιετοιι ιιιειει εεΙιι· νοτιιιισιιΙοεειμε
Ε'ε!Ιο, Με ιιοσιι ειιιοιι τοΙο.ι;ιν Βιιιιετιεοιι ΔιιεΒιιιιε ιιοΙιιιιειι.
Βοεοιιοοι·ε ειπε ννιτΚιιιιις εεε ισιι νοιι 8οο.ι·ιίισοτιοιιειι ιιιιο
νοιι ΚΔΠ Ειγρει·ιιιο.ιιΒιιιιισιιιιι (ΒιεΙΙινιι.8).
Ζνι·ει ιιιοιιιει· Ε'ιιΙΙε νοιι ΒΙοιιιιοι·ιοΙιοοε ειιιιΙτοι·ιιιιι Ιιιιι.τειι
ειπε οοεοιιοειε ιιιιεΙυσΜιοΙιε Οοιιιρ!ισειιοιι: ειιιε εοΜ:Βοι:

εειιι εεετεΙιειιοε ΒοΙιηοσγειοΒΙειιιιοιτΙιοε. Βοι ειιιετ Ρε
ι.ιειιιιιι, Με ιιι Βειιιιιιοιιιιιο Μπι εΙε εσΙιοιι ιιιιεεο;ιεΙιιιιο
Β.ο.ιιοεοεσιιιιιιιιε σεειοιιοειι ιιιι‹Ι ννο ννοοειι !ιοσεει·ιιιΙιεει
8σιιινεΙΙιιιιε ιιοσ Βιοε‹οι· ΕιιιρΒιιο!ισΙι!τειι πιο ΤΙιτειιειι
ειισΙιε ιιισιιτε νοΓΒΘ110ΙΙΙΙΙ10Ι1ποιοοιι Κοιιιιτο, Βιιιοοιι Ιιειοε
Οοι·ιιοεο :ιι θι·ιιιιι1ε.
Ιιιι εννοιτοιι Β'ιιΙΙε πω· πιιι· ειιι ΑιιΒο οι·ΙστοιιΜ. Πε !ιε
ετο.ιιο σιτε εσιιινοτο ΠοΚι·γοσγειοο!ειιιιοι·ιΙιοο, ειε εσΙιοιι
ιιιοΙιτΕιισιι οιι εσιιτειι Βιιωτιιιιοιιιι€ειι άεε ΤΙιτειιοιιεοσΙιε

(Βε!ιτγοσγειιιιε) ιιιιι Ηιιιιοι·Ιεεειιιιε νοιι Ε'ιετοΙιι 8ει“ιιιιι·ι
Ιιειτο. Με Με Κιο.ιιΙιε (ειε ειιιιιιιιεθε ΜΜσΙιοιι) ιιι Βε
Ιιειιο!ιιιιε Ιιειιι, Ιιεειιιιιο οοι·ειτε οιπ” σει· Οοι·ιιοιι ειε

ει·οεεεε σειιτιοΙεε θιοεσιιινιιι· (ι·εερ. Αοεοεεε) Με ειιι
Βιιοεεεε Ηγροργοιι. Μειιιοε νιωθω εειιϋι·ι: ειιι Ηγρο
Νοε Βει·οοε ιιισιιτ ειιιιι ΒιΙιὶε ειιιεε ΗοιιιΙιε.ιιι€εεσιιινϋιε
εει ω ιιοιιτοιι Β|ειιιιοι·ι·Ιιοε. Βε Με Με” οιεεεε θο
εειιινι1ι· νοιι οει· ΠοΚι·γοσιετοο!ειιιιοτιιιοε ιιι ΑιιΙιε.ιι€ιεΙιειι
σε ιιι·ιιι€ειι. 'Ποτε εει Ιιοσιιει·ιιοιεειι σΙιειιιοτιεσΙιειι
8σιιινοΙΙιιιιε εοΙο.ιιε εε άεπ 'Ι'ιιι·51ιιοιιεο.σΚπιιτ $οιιιιο πιο
$ρι·ιωε πι: Νοι·ιιι ειιι·11σΙαιιιιιΙιτειι τεερ. Με ειιι·ιεε θε
σι·ετιοιι σε ειετιι·οτι ιιοσ Μισο ιιοιι.ειο ΒεΙιοιιοΙιιιιΒ άεπι
Ροι·ιεσΙιτειτοιι εεε θιοεσιιννϋι·ε ΙΒιιιιιιιΙτ. οιι ιιιιιιι. Βιιι·εΙι
οιιιε ερε.τει· ειιεεοίι1ΙιττεΙι·ιοεσιοιιιιε εεΙειιιε εε εοθετ ειπε
ειι1ΐεΙΙειιο ει·οεεε οποτε οεε 8εΙινοι·ιιι6ο,ιοιιε ειι ωιιω.
Βοι οιιιο Τιιιιιοι·, οειι ισΙι οιι οει· Οοιιιιιιιστινο ΒιιΙΙιι
2ο οεοΙιοσιιτειι θοΙεεειιιιειτ Μαιο, νιοτ οιιι ΙιειιίΙσοτιι

Βι·οεεεε ιιιοΙοιιοτιεσΙιεε Ξει·σοιιι εει οιιιειιι εινειιεΙιι·ιεειι
Κιιιοε.
Πιο θεεειιινιιιει εο.εε ιπι Ιιοι·ι2οιιτε.1οιι ΜΜΜ” ιπι
εσΙιοιι Ι.ιιιιιιιιε ιιιιο Αεοιιο.τοι·. Βιιτίοιιιιιιιε οεε Τιιιιιοτε.
Ιιιι Ι.ειιιΓε νοιι 4 .Τε.Ιιτειι, ινο Μι Με Μεε οεοοιισΜειι
Ιιοιιιιιε, Κειιι Βεσιοιν. Βοι· εννειιε Τιιιιιοτ πω· ειιι Μει
ιιοε Ι.ιροιιι οιι σει ιιιιιοτειι Οοιιιιιιιστινε. τισ.τει.
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ειε

ττττοεαοαιια.εα άτεεετ νοταεττααε ατο Ναταε ατοατ τντεαετ

αυταεΒαααεα, νιταε τετ αοα τττιαοτ αααεννααατεα Μαεε
αααταοα (Εεεττα, Πτυοττνεταααά, θιατνααοεαυεττα, Ιτταεο

τοτατε) εοαοα ετατΒο 'Εεεε άατατιτ ιαοαττυατε ετααεττετοα
κατ.

Π. Κταατταοττοα άετ Βοτετα._ . 81
ααα αντατ:

τ) Βρτεοτοττττε. . . . . . . . . 14

2) νεττεταυααοα . . . . . . . . 14

ε) νεττοταυαε άετ Βοτετα ταττ εταετ τα
ΑατΙταττατοΒετευεατεα Ρεάοτ (Παο
ττοιι άετ Οουτυαεττνα ΞεΙεταο) . . 1

4) Οοτρυε αττοαυαι τα εετοτα . . . . 2

τα ετυοτιι ααττααετττΒετιΕ'ατΙο νου ΕρτεατοττττεΙοτετοτο
ταττατε ατεταοτ νου 5αοττοα εταρτοατοαε ευαεοα_τυαο
ττνατο Βααττιαατ-Ιατοοττοααυτε τ)τοτιετο.

Βετ οττιε Ε'τεταααϋτρετ τα αετ Ξετετα αεττατ εταεα
Βοατοεεεττεαττταε,αεαι αετ άετ Αταοττ ετα Ετεοατταεταεατ
ταε Αααα αοττοαοα αατ. Ναοτι Ι)υτοααοτιτυαε άετ Βτααο
ατιυτ (τιντετ·τιοτιΙ.τττιαυε ααα Δεευατοτ) ατι άετ τεταροτα
του Βοττε αττεα οτα Ττιεττ άεε Ε'τοτααττατροτεττετ τα αει·
θετετα ετοτ:ττεα, ετα αααετετ Μαι ααττο εαταττττττεαε
ΔαιτευταοταατααοαΜε ααα θταεττ6τρεταυτοαεατιταεεα ααα
αττετ›τα άετ αεΒεατταοτττετττοααοατααετοα (ααεατεα) Βυτ
αυεντααα ταατοτααα οααε $τ:τιααεα ττττ άαε ΑυΒε ετταου.
Ποτ ιιατετ άετ Οοατυαεττνα ετταεααε 'Ι'αεττ αεε Ρτεταα
Ιτατροτε, αατ ααεοταετ οταεΑττ νεα ερτεετεττττεεαοταΒαεττοτ

Βοατταετααττε, ττοαιιτοααεα εταετ Ιαττετοα άετ Βταάε
ααυτ τοτοατεαττοτατ ντοταεα.

ν. Κταατταεττεα άεε Πνοατττατιταε.
Δ. Ιττε 154

ααα αντατ:

τ) Ιττττε ατ:ιιτα (εετοεα, ρταεττεα, αυτα
ιαοεα ααα Μτεεατοτταοα). . . .

2) Ιττττε αευτα ρατοαοανταατοεα (αυτετι
νεττοταυαεεα)

3) Ιττττε εατοαττ:α. . . . . . . .

α) Ααεεεεευε τα τττάε (ο οοτροτο αττεαο)
α) Οοτρυε αΙτεαυτα τα τττάο . . .

θ) Ιττάοάτατνετε τταυτααττοα . . ,
7) Οτ:εΙυετο ααα Θεοτυετο ραρτΙΙαε
8) Ιτταοαοοετε (Πνοατ-$ταραντοαι)
θ) ΙτταορΙεετε . . . . . . .

10) Μνατταετε αειταΙνττοα.
11) Μνατταετε εραεττοα . .

12) Οοααοαττατ. Ιττεοοτοαοτα.

Πατετ αεα ατ:ατεα Ιττττάοα τετ οτα Ε”αττ,άετ εεταο Βατ

ετεαυαε νταατεεαεταττεαοταετα ΒΙτταεεαταΒο τα νοταααΙτοα
αατ. - Ααταυε Ματ 1898 Ματ οτα Βτττα τα εταεα τα
.Τυαείετυαοτ (τετ Β.τεα) 8ετεεεαεα Κατα, τα αετα ετατιαατ
Ζεττ ντετε Μουεοαοτι αεταααοα. Οοτεατοτ ντιιταο Ντε
τααυά. Νυτ εταεια Ητττεατυαθεα ινυταε ετα Αττα ταο
ταααιτ, τεαοεα υατ:τι ετατεετι Ταμτα νττοαετ Βοαταυοαε
ταατΒ. Αυεεεταοτα ννυταο ετα 18τααττΒοε Μααοαεα αα
αεα Αααοα αεεοααατετ. 24 8τυααοα άαταυτ ετετττε ετε
ετετι αατ νοτ. 1)το Αυ8εαΙταετ ιααεετα αυεεεεαυτοττοα,
Βοταταετ, Ιταααοα αυτ αατα αοϋτταοτντοταοα. Οοατυαεττνα
αυτατ, αεεοααοτε αατα τααετοα Αυθοαντταττοτ ατα ατττυε
εεταττιοτ, Ιτεταο Βετ:τοττοα. 8ουετ τετεατο οοατυαεττνατο
Ιατοεττου. Ρυρτττεα ετατΙτ νετεαατ. - Ι.τεατεεαου. Αττο
ατα νεττααε αυααετιετ αατ ννοατ8 ατο Ρυρτττειι ευ εταετ
τετα. Ετετ ααετι ετατΒεα Ταεεα άυτεα τοττεοεετατεα Οτε
αταυεα ετατττετΒοεεα νου Αττορτα ααα Ξεοροτατατα τττττ
ετιιε ΒοτιττΒοαάοΕτινοττοτυαε άετ Ραρτττοτιετα. .τετατετετ
Ιαεετ ετατιαετ εεττττεαετΒετευεατααε ααα αιττ αοτα Ορα
ττιατταοεττοραετ εταοατττοαεΒεαααοα τταοτεοτιοα. Ια αττοτι
Βοατεατετιάετ Ι.ταεε τταάετιετεα τεταο ετττεαταττατεο.'Ττττ
ααααοα, αεεοαάετε τα άετ Ρεττραεττο. Ιτα Ιταττοα Αααα
ττααετ ετοα οτα Βττα, ααε εεατ αααττοτι τετ άετ Ρτευτ Ο
ται .ΤαεΒετ°ετ:αοα ορατααταιοεττοατεεαοαΗαααατταε.
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Με Ι.τεατεοαευ ααά ατΙε αααετοα Βοεοαινοταοα τιαττεα
εοαττεεετττ:ανοΙτεταιιατε αυτεοαϋττ. Με ΤτααυαΒοα τα
άετ Ι.ταεο αααταεα τοάοεα ευ, ταάετα τταταοταουο 8τττεαε
ααα Ρυαοτε αυτττατεα ααα ατε αετοττενοταααάεαεα ετττεεοτ
ννυταοα. Ναοα 8 Μοαατεα, ντο αοτ άοπι τττταοτ νττΙττε
εοεαααεα Μεταοαοα ατε 8οαεεαττττοαυτ” 'τι εεεααττοα κατ,
ετ:ατοααετ Ρτοοοεε ετα! αα ετεαεα. $οντοτ ετοα αατεα
ατε αοττττατεΙ.ταεε αευτταεττεα Ιτεεε, εεατευ ατε Ρατιτττε
αναοταετατετ:ατα εεττ.
Με Ραττοαττα αατ.το ετατι εοαττεεεττατιεοτιοα τα ττιτ
8τ:ατοττεα1ττετττετ,αα ττατ ρΙαταττοαΒααο .Ιυττ αυετετ ατα
Ιταττοαααα αατα άαταυτ ατα τοεατευ Ααεε οταο εεατ
εταννοτε εετϋε-ρταεττετ:αο Ιττττε ταττ εταυ-ινετεεεττι τοτεα
Ιττ:αεταΕττευαατ τα άετ νοταοτττααιταετ αυτ, ντοτοαεε ατε

Ρυρτττο νοΙτετααατε νοταοετττε.-- Με 8εαταοταεα τνατεα
εοατ αοτττε. ΟττοεεεΠοεεα νεα Μνάτταττετε νοταιοεατοα
ατεατε ατα Ζυεταααε αοτ αοετιαταατα νοτοαατοα Ραρτττε
τα ααάετα. Αυτα εταο ατεταττοαοαοτετεεαο Μοτοατταττεα
ττοα ιντττττεπατε. Ετετ οταε αυεατοατΒε Βτυτοατατεαυαε
(ατετ ααττττττοαεΒτυτοαετ ατατοτ αεια Οατο) αταοατοοταοα
εο ρτϋταττεαεαΠταεεαταε αυτ Βοεεοτυαε αετνοτ, ααεε εε
άστα ατταυ εττερττεετιτνατο, ατε Βτυτοατατετιααεατοατ ατε
άεε ινττττεατυοΑαοιιε τιααιτεοαεα. ντ7αατοτιάααα! αττι;ε
ταετα υυά ιαττ νοττετα Βεατιτε ατε Μετουττα1του ατε ετα
αυεεετετ ρτοτατιτ ινττττοαάεε Μτττοτ αετ αττοα εοτιινετεα
ττιττΕιτευααττοα τα ατε νοταεττταττιταετνεταυαάοαοα Ιττ
ττάεα ααοτττααατινεταοα, ττυαεα εττ:α αοατι θεειιοτ άετ

Βτατεατατεαυα8.
8ο εεατ Μτατιετ'): «Με αοοα τεεατ `τιοττεατοαΒτυτ
εατατεαυαττουαα άετ ΒοαττττοτατττοΙετ τττ1αετττοαεαΒΙΜ
ο8ετε εταα αεεοααετε τετ Εττττααττυααοαάετ Ιττε υαα άεε

Οοτρυε οτττατοατε αυτατοε αααυεεαοα». -Μοταε Βεοααοα
τυαΒεα :τα εταετ ττεττττ:ααεετ:αετάεαοα ΑααατιΙ νου Κτατι
ττοα ταυτοιι εεατ ται ΟοΒοτιταετταανοα. ννωτ1 ετ:αοτατεε
αατ, ααεε τετ Ιτττταοα υατατΙττ:αε Βτατειτοτ (ατατετ αετα

Οατε) αανοτατετεαττετιντε! αεεεετ ινττττειιατε άετ Ηευττ

τουρ :τα αετ Βατιττττο.Με Βτυτοατατεαυατέαοατταεττατατοατ
αΙτετα οταε αυεατοατΒετε ΨττΙτυαΒ άεε ττΙνατταττευταε,εοα
άετα αυτια ατε εοαοιιααατε εαυτο ΜοτευτταΙτεαττοααεττττιατ
αυντετΙου οτετ αααυ αυ ντττττεα. Βααοτ ετττττατε ΒΙΜ
εατατεαυα8 ιντο ττοτααααοτοε ΜτττεΙ ατο τετ Ιττττε αυτ
ττετεααοιι αετττΒεα Βτ:αταεταοα. Μτοτιοτ (τατιαάττεαεΜττ
ταεττυυα) ταετττττττ@Βου εοτετιο Βοτιταοταεα εταο ετατττε

Οοεατατϋευαε (ατε αυ 40 τι()τ.!) τα αεα ΟοατυαοττνατεαοΙτ.
Ψαε αυτι ατε Μαθε αααοτααετ, νττοΙοτιο8οαττάοα ατα
Αααα άετ Βττταετ:τιτααατταατ, εο αυτι τ
α Οοατυαεττντττάεα,
Ιττττάευ, αεεοααετε τω· Ι.ταεοατττταυαΒοα. ατο ατε αυ
νοττετααατθετα8ταατ ττιατεα, ατε ττ'οτεοααεε ΒΙτταεεαταθεε
ααιιττε τιι άετ αττοτατυτ αοττοατετ. Παεε _τοαοτταπατα εε

Ιααεοτ Ζεττ ααεα αεια Βττταετ:αταΒαυτια Ιττττε αυτττετεα
εοΙττε, τετ ταοταεε ταϊτεεεαε ατεατ αοττααατ. Ι)το Βεττοττοιιε
αατ ττααοτ ααά τεττοτατ εοαετ νατΙτα αεευαα, ατε Μεττ
εττυαττοα τετ Βατια αοττιιατ, Ι.υεε τετ ααεοτατ αυεαοετ:ατοε
εεα, ε‹› ααεε εε τταυτα αααααοαταεα τετ, ααεε ατε Ιττττε
εεατ υααααααατε νου άετα Βττταεεατα.εαυταεττετεα τετ.
Δααοτοτεεττε τετ αυοα ατε ατεταοτιαο Ε'οΙΒε άεε Βατε
εετιταεε, ατο ατοτττεεετνεαταεοαττααυα8, ατε νοτταυττααυτ
τααεταατα άεε Οαρεετεαεττεεετοτι ααερτεττ, τταυτα ττττ τα
Ιττττε νοταατντοττττεατα ταατ:τιοα.
Βεαινοτο εοτσε-ρταεττεεαο, ταεατ εατοατεστι νοτταυτοααε
Ιτττταοα ιαττ ρυαετταττατΒοαΒοεεαταΒοα αα άετ Βεεεε
ταετ°εεαοα Μετααταα αεαε τετι ταοαττααΙε τετ Μααεαοα
ταττΜοαεττυαττο ταταα Βοεεαεα, εταττιατ ααετ αυτα αετ
εταοτα εεατ ααααιτεοαεα αα Αταυταταυττοτεταετιαοα19-τττα
ττΒεα τυαΒεα Μαααε. Πτεεε Ε'οττα νοιι Ιττττε τετ ααεεετ
οταευτττετιτιαττααεττταυυά τεετάτντττααυττε. Αυεεετ εταετ
αττΒεταετιιοτι Βοαααατυαα ετιντοεοα ετατι ττιττ ατε εεατ
νοττΙιεττααττταοαττααΙειντοαοταοττεΡαταεεατεεεα (8ρετταο),
ερατετ ενεατυεΙτ εττιε Ιτταεοτ‹›τατε,αεεοααοτε ατοαυ ατατετο

$ναετ:ατευ αυτττεττττοαττεαεαεταά, ιναε εεατ οττ άετ Ραττ

'τ δ. ν. αττετιετ: ΙιεΙιταυεα τω»ΑυαουτιετΙττιιααε,1884, 4ΙΒ.
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τοτε εε!εεεε ιει: εεε εε!εε νετνει.ο!ιεεεεεε εει. Με Βιιι!!ει·
εεπ· ιεε!εεε ι·ε!ετιν !ε!οει.. !)!ε θεεοεινε!ετ Με ειεε ειι·εεε
ίδι·ιιιιι=ιεθεειε!τ (Με: (Με εοεειεΙει·εε Εεεε εειοε νοι·εε) Βιεςε
Μ. Με θεεοειινεΙεε εεεεοετ νοε άει· πατε νετε!οετεε Βε!ιεει·
εεεεεεειάε. - Βιε Πε!!εεε· νετ!!ει`ε!ε.τε.Νεοε ειιιεει εει!εεε
διεπει εεεε Με θε!ει;εεεε!τ, εεε Πεκ! Μεάει·εεεεεεε. Πε εε
εεεει ειο!ι ν!$!!ε; νοε!. Οε.εειει!εοεεε Βειιοετεε εείο!Βε ειε!.
ε. Ορει·ει!οε νοιι Εεειιεινειιτειιιοι·εε εἰεε εεεειε.>;εΡι·οε·εοεε.
Πιιιεε Γε!! νοε ε:!!οιιιε ι·ετ!εει.εεεεε Με !ε άει· εε. Ρετει·ε
επι· ει ιεεε!ε!ε!εο!ιεε )νοοεεεεοει·ιι°τ.(1898 Ντ. Ι) εεεοει·ιεεεε.
οο!ι ε!εεε !ειετεεεεετεε Γε!! εἰεεε εεεεΝ.!εεε 'Ι'ειιιοι·ε

ε:ιιι:εε !οε θε!εε;ειι!ιε!!: εε εεο!ιε.οετειι. Β!εεει· Γε!! εεττεί'

5!ειοείε!Ιε
ειε Χ!ιιτ! εε Λεει· νοε εεινε.8 .Τε.ει·εε. Ποοειςι·ε.

Εεε !ειι·εοοε!ει·ε Βι·εο!ιετε!ε·ει·εες. Ιε άει· νοι·εετεε.ιειιιει·
ειεε πιεε!! εεεεεει·ε!ιεεε εε!ε!ιοεε εγεοργοε5.!ιεΙιο!ιε Δεεεο!ιε!
Με . Βεε εριεο!ει·ε!ε νεεεεεει.ε !ιοοεε·ι·εειε ιε)!ο!ιτ, »Με
ο !ειιεε!!:. Πε.ε Ηγροεγοε Μεεετ εε!ιιε !.ειςε )ε εεοεεεει
εε Κἱε‹! ειε Εεεε εειιιεε Κο (εε Μεεετ. Ιεεει·εε!ε ε!εεεε
Βγεοργοε ειεεε ιεεε ε!εεε ι·ϋτεΒοεειι εοι·ι2οει.ε! ε!ε2ιεεεεεειι
θετε!!'εε, Πει· εεε ιοε νοι·!εε!!ι; !ιε!εε τεο!ιτε Βι·ε!!!.ι·εεε; Με.
Νεο!ι ειιιει Ρι·οεερειιοι.ιοε εεεετε εε ειεε, εεεε ε!εεει· Βιι·ε!('ειι
ειε Πει εειοε ειε νοεεεεε Κεειιιιει· ε!ε!ιεεεεε θείεεε εει·ετε!!ι.
ΜΜΜ »νετ κε ιιιεετ.ιιι άει· Ι.ιεεε, ι!ε.εεειε. (Με Κειειιιει·ννεε
εετ εεειεεεεεεε Ε!ικεεεει:ιειει·οε!ιοριεοεεε ειπετεεεεεε. 'Ποκε
εεει εο!ιιεε εε ειε· ει·ει·ει.('ει·τιετειε Ι)ιεεεοεε ε!!οιεε ι·ει.!εει.ε
ειε. Με! ιιι ειε νει· ει·εειειιιει· ινεοεεεεεεε Ζε!!εε εεε Βε1:
εεΒ2.εεεεεε ετε!!εε.
Βρειει· Με!! !ο!ι ειιιεε εεε!!ο!ιεε Γε!! ιει θεεει·ε!εΙε!.τ νοε

Ε!!ι·εοεεει·ε (1892.Β. 185).
Βεεο!εεειοε ω! Βε!εεε. Νεοε 4 Ψοο!ιεε - Βεοε!!ν ιιι άει·
(Πειτε. 'Ποτε άει· νοε ειεειιι θ!ιἰι·ει·εεε ειιεεεεεει·ιειι Βιετ.!ι·

Βετ!οάοι·ε!τ.εε
ειεε εεε Κ!εε εε ε!!ετεπεειιιειιΜεκεεεεεεε εε

τεε ε.
Πει· Ρε!! νοιι Βιεεο!!ε άει· θεεει·εΙει·ι.ει·ιε εε!.ι·ε.(' ειιιειι 22

!Βειι !!!Ιεειι.άει· ειεε Με Βετο νϋ!!!ιε νεο!ιΙ ιιιειω. .Τεάοο!ι
Νοε ειεε! Οο!!εεεε ιιεεεεεεε!ε νοιι ειεεεεει· ειε εγειο!!
εοεεε θετε.εεοε εε άει· Πει·περιεεε. Πει ε!εἱεε Με ε!ιι‹!ειοε
εο1°ειιοετεΠεεεεςε (ιιειοε Η ε ιι τ.ε ιι ε τ) ε!ιεε ει·ίο!ε!οε. Β!εει·
ε!0Πει·εε Βε!ιειιε!ειις εεεεοε ε!ο!ι εεε Κι·εεεε.

νΙΙΙ.Κτεεεεε!ιειι εετ Με” 846

εεε πω:
!) Οε.τει·εοτε εεε!!!ε. . . . . . . 281

2) Οειει·εοι.ε ε!εεετ!οε . . . . . . 8

8) Οεειι·εοτε εοεε!ει·ιε . . . . . . 12

4) (Ξει.ει·εοιε ρο!ει!ε εει. ετ ργι·ε.ιε!εε! 9

ε) Οε.τετεοτε ρο!ει!ε ροετει·ιοι· ετ ε!ο!
!ε.!;ε . . . . . . . . . . Β

θ) Πει.ετεοτε ιεο!!!ε )ενεεειε. . . . 7

7) Αεεεεοτεεε ρεεοι.(6τει!Βε Ι.ιεεεε

τι·εεεεεεε . . . 10

8) θετε.τεοτε ετ!εοε!!!εεεει. . . . . 2

Θ) Οει!;ετεοτεττεειεει.τ.!οε. . . . . . 28

10) Οε.τε.τεοτεεεοεεεει·ει. . . . . . 18

11) Οε!;ετε.οτε ε.οοτετε . . . . . . 8

12) θει.ετεο!ιε οοιερ!!οε.ιε . . . . . 2

18) Ι.ειει!!ο !ειι!!ε .οοεεεε!!.ε . . . . 2

14) Ιιει:ετ!ο !εει!ε ττεετεεεοε. . . . Η
16) Ι.ειιτιοοεεε οοεεεεεεε . . . . . 1

8οτε!τ ετε!εει εε ειεε, (ειεε ειε Ι.!εεεεετεεεεε!!.εε
4,7 με. άει· θεεειεει!.εεε! πιε!εετ Κεεε!εεε εεειεεο!ι!;.
Μεεετ Ρτοοειιιεειε ιει ε!ιε!!ο!ι εεει νοε Οοεε εεε
Βεο!κετ εεεεεεεεεειι, εειε!!ο!ι 4-6 με. (Ηεεεεεοε
νοε θτε.εΓε εεε 8ε.εει!εοε, Η!. 8. 804.).
Αεοε εετ Ρι·οοεετεει.2 εετ εεει!ειι θετει·ειο!ε εε εετ

Ζε.!ι! ε!!ετ εεεετεε Οετετεοτίοι·ιεεε Με εεε!!ο!ι (Με νοε
Βεοεετ εε εειεε!εεε 8τε!!ε ε.εεεεεεεεεε: εε! !3εο!€ετ
(55 ρΟ!;., εε! πιιι· θ? ρθε. Βιε τ.τε.ειιιετ!εοεε θετετεο!;

ε!ιεειτ 8 ρΟτ. ε.!Ιετ νοε Με εεοεεοετετεε Ι.ιεεεεετεε!ι
!ιε!τεε ειε. ννεε ειε 8ο!ιεε!!!8!‹ε!τ !ε εετ Ρι·οεεεεε!ν!τετ
εετ εεει!εε θεεει·εοε εεεεει!!!!:, εο εοεε!ετ. εε Με, (ειεε

ε!ε)εειεεε Ε'οι·ιεεε, ινο εεΓεεεε ιιι εεε εεεεετοτ!ε!εε
Ζοεεε οοιερεοτετε Τι·εεεεεεε ειεε εεεεε, τεεεεει· Ιστι
εοετε!τεε, Με (!!ε)εε!ιεεε, ινο ειε Τι·εεεεεεε 2ετεττεει ιε
ε!!εε 8οειοειεε εεπ· Ι.ιεεε εεεο!ι- εεε ειι·ιοε!(3ιιιι!ε εε!
τι·ετειι.
Ιετετεεεειιιτ εετ εετ Ρε!! νοε Ι.ειιιιοοεεε εε! εἱεεει

εο!ιι)εει!εεε Μεεοεεε. Βιε Ι.!εεε εειττε ειεε εεεεεερτο
ο!ιεε εεεε!!εεει!Βε θεετε!!ι νοε εε!!ε!εε!!οεετ Ρειεε. Βιε

Ρειι!!!ε νοιι εεει·ονε!ετ Ροι·ιε. Ζεε!ειοε εεετεεε Κετε

τοοοεεε ιιε!!εο!εεε. Αεεεει·εειε ίεεεεε ειεε νιεΙε Πεεετ-·
τεετε ε!εετ ειεεηοεε!εε Ρερ!!!ειιεειιιει·εε.
ΙΧ. Κεεε!ι!ιε!ιεε ε.Ο!εεεστρετε 68

εεε πετ:
Ι) Θ!ιιε!ισι·Ιιει·τι·εεεεεεε. . . . . . 68

2) Θ!εεεϋερετε!εεεεεεε . . . . . . 2

8) Ειεεεερ!Μει· εε 0!εε!ιοι·ρει· . . . 8

4) Αεεοεεεε εε (!!εεε6ι·ρει· . . . 8
νοε εεε Ειεεεερ!!τι.ει·ε ιει Θ!εεεετρει· 8ε!ειιε εε πιιι.,
ειιιεε ιει!. (Με Β!εοιτοιεεεεειεε εεοε εετ Η ι τε οε εετε
εο!ιεε Μετεοεε εε ειαι·εε!ι·εε. .!ε‹!οοε !ιοειιτε νοει 8εεεε.
ιιιεετ ν!ε! 8ει·εττετ ινεεεεε. - Βε ε!!εεειι 8ι·οεεε !!οο!;!8ε
Θ!εε!ι6τρειττεεεεεεε εει·εο!ι, ε·οεει εεο!ι σε Ι.ἱεεε ειεε
ε!!ιεεε!!οε εεειε. Ιιε εινειιεε Γε!! Βε!εεε ειε Βιιι·εοεοε
εκει. Νεοε εετ Βιιεο!εειιοιι Με! ειοε εετ Βιι!!ττετ ει
ειεει· ειο!ιτειι Β!εεεεεεεεεεεεεε! ε!εεεεοεΙοεεεε. !ιιι επι-
τεε Ρε!!ε ιι·ει·εε ειε Βιιτιεοι!οεενετεεοε τείεε!ι·ι;.

Α!!ε εεε! Ρ'ε!!ε νοε Αεεοεεε ιτε θ!εεεϋι·ρει· ινετεε εε·

Αεεεε εείεε!;ι·ετεε, ειε νοι·εει· !ιετεετε οεει· !ε.εεει·ε Ζει!.
ιε Οοι·εεε!- εεε 8ο!ετε!ννεεεεε ειεεεεε!!τε Ιτιεειρ('ε!
!ιεττειι.

Με· πω: Με (!ιιι .!εει·ε 1890)εεει·ε.Εειεεε 1ίε.εε, εε! εεει
ινερ,ιειιΙιεεοοιιιε εεεεετεεε οειιιι·ε!ε 8 .Τεει·ε εει·εο!ι (Ι882) εε
εει·ινε!ειρ;ειεε ΠΜεοιοει!ε εεειςεΐεει·ι. πετάει, "Με ειε Πε·
ειρ!”ε!ιιι ειε Ψεεεε ε!εεει!ιε. Νεο!ι ε!εειιι !ειοεεεε $τοεε ειε
Αιιειε ει·ε.ι.εε6 Βιεεεεε εε.ι·εε!' εεί'ιεςε 8οειεει·ιεε εεε Βιε·
εε! το ειεε άει· Ο!εεεϋι·ρει· Βε!εΙ!ο!ι-ννε!εε!ιι!!!ει·!ι·τ.Ηγροιιγοε..- τω.: ε!!ει· (!ειεει!ε εεεεεεεεε Μεε!οετ!οεειι εεεεεε εεε
Αεεε ειε. Ρ!ιτ!ι!ε!ε.
Ζινε!ιει· Γο.!!. Βιε θοεεεεετ!ε!ιι·!ὶιις νετ!εεεεε ε!ο!ι εεε Απε·
ειε. άει· Λεει. Με εεε εεε διιε.<;ειιε!ε!ε·ε Βεεεεεε εει.ιεεί.
Βεε Αεεε ει νε!!ε.τ ι·είε!'ι·ε!.- Πει· .Τεεεε νεο!!τε(ειεε: Πιετ
!ιε.ερε ιιιεετ πει Απε, εε εειεει· Πε!ειιιιε· εποε Με Απε
εει·οε εεε !ειοει.εε Βιοεε ειοετε 8ο!ι!!ιειιιεε εεεε!ι·ι: εε!.
Βει εειτ!ἱοεει· Βε!εεοειεες (εε Με· ερει: Αεεεεε) εε!εεεει.
ιεε.ε ε!εεε ΐειιιειι .<.ει·εεεε8τι·ε!ιεε ειε !ιιεει·ειι ειιι.ετειι Ωεε·
ει·ειιτεε άει· ΙιεΙιειι Οοι·εεε, άει· ειε 8τε1Ιε εεεε!ει., νεο εεε
!εεπτειεεει. εετοε ειε Ηοτεεεει. ε·ει!εεεε·εε ιει.. Δε εετ. ε!ο·
εεει Βιι·ε!ίεε οοει·εεεεεε!ι·εεεεε 8τε!!ε άει· Με ί!εεει. ειεε ε!εε
4-εο!ι!Β·ε 2-8 πιει. ειπε Ι..εο!ιε, ινεΙοεε εε ιει·ει· εεεει·εε.

Ρει!ιἰ!ιει·!ε
νοιι ειεειε εοει·ει.ε·εεοε νοι·εε ετεεεεεεε Εεε ο!.ιεε

εεε τ!εεεινεεε εεει·ειιιι εεε. Ι)!εεεε Βερεοεεε !εει. ειο εετ
!ι!εεεεεε Ηοιεεειιι.ννεεε εεειετε!εει· ειε άει· 8τε!!ε εε. ινο άει··
ει·ινεεετε $ειειίεε ιιι άει· Βοι·εεειιι ειεε (ιιιεετ. Με νοι·εει·ε
Κειειεει· ιει. επιιειιι! Πει'. Κειεειετνσεεεει· νό!!!;.ε εεπ. Βεεεεο
ειεε ε!!ε εεεει·εε ετεεεεεεειι Μεειειι νο!!ειε.ιι‹!!εΠει: Πει·οε
ειε ει·ιι·ε.!ιετ.εΙιο!ε!εοεε !!3.εεεειεε Βιο!ιι ε!εννει·('εε.Βιε Πει·
ι.τεοεεΜε !εἰοει.: ειε Αε!ε εεε! Ηοι·ιιεε.ει. εεε Με ρειι“οι·ιι·ι,
ν!ε!Ιειο!ιε εεεε ειε Ζοεε!ε εει·οεεεεεεεε εεε ειε 4-εο!ε!εεε
ειεε εεε άει· Ιι·ιε εεεεεεοεε!τ.ιεε, εεε εε άει· Βεε!ε ιιοο!ι
Με άει· Με !ιιι Ζεεεειιιιεε!ιε.ιιε ειεεεεε. !ιι ειε !εεει·ε Ηοτε·
εε.ε!:ινειιτ!ε !ιιιιε!εεεεοεινειειεε, εεε !ε ε!εεει· ε!εεε!;!εειειε
εκει.
Δεε·εε!οειε (Με εοεεε θε!'εει·εε ειιιει· οεε!ειοε εο ειιεοεεΙ
Με εεεεεεεει!εε νει·Ιει:εεεις, ννε!.ι·εεε νιε!!ε!οει. ι·εειοεε!! Βε
ινεεεε ειε: ε!εειε Βρειτε!ειε Ψεεεε εε Ιείεεε εεε ε!ιιειι Εεε
τεεε!οεενει·εεο!ι οι!ει· εοι;ει· ειεε Ιειεεο!:οιιιιε εε άει· ειι(.ερι·εο!ι
εεεεε 8ιε!!ε εε ιιιεο!ιειι. .Τει!οο!ι ετο!!τεε εεεεειιε ειε Δεεε
εει·ιεεε νοε ειιιεει ορει·ετ!νειι Βιιι);ι·ιε' ιιιοει:ε ννιεεεε, εεο!ι
επιι· εε εο!ιοιι ειπα Δεειι(!ε, Με εετ .Πεμ Ζε πιιι· .<.εεει·ειοετ
πετώ. Ιοε εεεο!ιτεεεω ιειοε εε.!ιετΜε ι”ο!εεεεεΜεεειιε!ιιεεε.
Νεοε εεε!εερειεοεετ Βεεειιε!εεε· άει· )!!7εεεε εεε Ιεει!!ειτιοε
νοε Αιι·οιι!ε !εε·τε !οε ε!εεε νει·εεεε εε. Βεει·ιε νεο!!τεΜι
ω· ετοεεεεεε Ιιιι!ε ννεεεε ειοετ εεεεε. Βεε ε!εεεε!ειειετεε
Ιιιεειρ(ε! ινετεε εεεεε!!ιε εεεεει ινοε! !τεεει εετεο!η;ε:ορεε
εε.εεε. Ι)!εεε Βε!ιεεε!ειιε εειεεε ε·ε εεε! 'Εεεε τω. Βε πω·
ιι!ε!ιτ ειεε Βρει· ε!εει· Βιιτεϋεεεες εεε.ςειτει.εε, εο εεεε Μι
εεε .Τεεεεε εε( εειιιεε ν!7εεεο!ι εεε ω· Βεεεεε!εεε εεε!ε.ε
εεε ιιιεεετε. Με! 'Ι':ιε;ε εε.ι·εεΕ ετε!Ιτ.εει· ειεε πιιι· _ιεεοοε Με
εετ νοε, ειεε άει· Αεεεεε, (ειεε ει· ε!ετε!!οε νοε 8ο!ιιιιει·πειι
εεει·ι·ειεο!ιτινοι·εεε ιει εεε ε!ε!ι!:ε ιεεεε εε!ιειι Εεεε. Με Γεω!
ειε Οοι·εεε !ι!ει·. εε εειε Γειιιειι. εε! εε!ε!!εεει· Βε!εεοετειιε
εἱοεεεει·ειι θτι·ει!”ειι!ιε!εε Αεεεετεεε. Πειε !ι·ιε!ερεοεεε ειτε!.
εεειιεο Με ίι·ε!ιει· ιιι άει· ε!ετετεε Ηοτεεεετιινειιεε. Με.εεεεε

Ιιει·ιοοτεεε!ε
Ιε'εοε!οε. Ιζ!ειεεε Ηγροιιγοε. Βιε Ριιρ!!!ε (Μεεε

εεοετεειι·. Ιιε ιι!ε.ε!εϋι·ρει·ειε τεο!ιτ.ε·ι·οεεει· Αεεοεεε. 'Ποτε
ε!!εε ειε· (εε.ειιι!ε)εεεεεετειι !!εεά!οετ!οεεε (ε.οετε Μετοει·ιε·
!ιεειιοε ειο.) ειε;; άει· Αεεοεεε ειο!ιι. 2ιιι·εο!‹.Βο!ι!!εεε!!‹ιε νετ
!οι· !ε!ι εεε Ρετιεεεεε εεε εεε Αιι€ειι. Ηεεεε ννει·ι!ε ιοε ιιι
ει·ειει· Βε!!ιε εεεοοε!εεοενε!ε θεε!!ειετ-Ιε)εειιοιιεε νειειιο!ιεε.
Ι)εεε ειεε ιι!οει. εεεε ννωε ιει, πιεε ίο!εεεεει· (ι!ι·ιττε)Γε!!,
εεε ιο!ι !ιιι .!ει!ιι·ε1894εεεεεο!ιπετ !ιεεε.
Βιε Μεεοε!ειετ νεε!ε!;ετεειεε εεε Αε,ε.ε ειε ε!εειιι ετιιιειι!'ειι
Θεεεεειεεε. Βεριει· ε” ΒοΙει·ε ιε εετ Νεεε εεε Ιιιιιιεεε.



Μ!)

οτεεεει. Ιτιε ι·οΙερε. ΑεΙτερριιιιε άεε ΡτοΙερεεε. ΒειιειιιΙιετ
εΠεε ))°)!ΒΘ_ιιιιεε εεε άετ Νιιιιάε ειιιτ'ετιιι. ΝεεΙι ειιιι€ετ Ζειι;
ετεειιειιιτάιε Νε.τΒε άιιιι!ιεΙΙ)τε.ιιιι, ιιιιι:ετ άετ ΒιιιάεΙιε.ιιι. ει·
Κειιιιι ιιιειι Ιτιεςεινεεε. Πε ειιι.ει.ειιτ_)ειιεεΙιεΕτειιιιιεΒι1ά ειιιετ
εγειοιάειι νετιιει·ειιιιιτ. Ι.ειεΙιτε Βειειιιιε άεε Αιιεεε. Δειτε.
Βιιιιε ιιιπ Ριιιεει.τ.εειιά ΒεΙιεετε ιιιιά Βε.ΙνειιοεειιετιεεΙιε (εσπ
ε επι)ΤοιΙετι.ε άει· ννιιιιάε.
εε Αιιιτε να άεει· Ιιιιιε ιιι εείτιεάιεειιάειιι Ζιιετε.ιιάε.Πε.

Ιιιιιιι άετ Κτε.ιιΙιε :τι ιιιιτ Με άει· Αιι8·ε.Ιιε, νοι· άτει 'Ι'ιι€ειι
εειειι ιιΙ6ιεΙιεΙι θειιιιιετιειι ε.ιιι';εττετειιειιά άεε 8εΙιειι εει Με

εἶπε
ετΙοεεΙιειι. Οτοεεεε Η ροργοιι. ΡιηιιΠε ειιά Μεεε ιιοειι

τ εκει άιιι·εΙιε,τειι€ιε. ιιιιετ άει· Μεεε ειεε ειιεεεάεΙιιιτε
εεΙΒΙιεΙιε Πεεεε (Αεεεεεε ιιιι θΙετάτετρετ).Αττοριιι. ί'ειιεΙιεινετ
πιει· Ι)τιιεενει·Ιιε.ιιά, ε.εντεεΙιεεΙιιά ιιιιτ θε.τερΙε.ειιιειι(θεεΙιειιειι
ιιιιι. Ιιειεεειιι Βειιιεειιιειιιιτει). Αειιι.ε Μει·ειιι·ιεΙιεειιοιι (Πιι€.
ειιιει·. ειιά θεΙοιιιεΙ).
θετιιιιιετ ΒτίοΙ);. Αιιι 5. Τει” ειιΙιεοιι)ιιιιετινε.ΙεΒιιιιΙιιιιει
ιιι_ιεει.ιοιι.Βιετειιι' τιιριάε Αιιιιιιιιιιιε άετ Βιι.ετ-Ιιιιι1ττειιοιι.Πτει
Τε” άιιτειιι' ειεε εννειι.ε Ιιι_)εειιοιι. Ποτ ειεε· τετεειιινιιιάει.
νοΙ1ετε.ιιάι8.Πε ιεειεε ειεε οοεΙιιειο ριιρἰΠε.ε ει: εοΙοεοιιιε.ι.ιε
ιιτιιιιειεΙιε (νοιι άετ ΐετΙει.ειιιι8· άε.ιιτειιά) ειιτϋεΙτ. ΝεεΙι 6
Ψοειιειι Ιτιάεειοτειε. νιειιε ιιιιεΙι θ Μειιιιτειι = 0,1 εει ει.ει·
ιιειι θΙεεεϋτρετι.ιιιιιιιιιΒειι.
Βε πειτε άοεΙι, ΒΙειιϊ›ε κι, εΠειι εΚεριιεειι, άιεεειι Ετ
ίοΙε επί ε.ιιάετε ννειεε, ειντε εε! ερειετ ειιι8ειτετειιε
Μετειιτιε!ινιτΙτιιιιΒ ιιιιά ιιιεΙιτ άιιτειι άιε Ιιι)εειιοιι Ζε ετ
Μετειι. κι ΙιεΙιε )εάειιίεΙΙε Με ειι.νεε ΑειιιιΙιεΙιεε άιιτειι
άιε ΜετειιτιεΙιεειιιοιι ε.ΙΙειιι εεεειιειι. ι.νεάετ Γτι1Ιιετ ιιοειι

ερει:ετ.
Βετετιι€ε θΙεεΚΟτρετεεεεεεεε, άιε Βειιει.ιεειι ειι εΙιειι

ΙτιερτοΙερεειι ιι
ι

Βετιειιιιιι€ εεετεειιι: ινετάειι, ειιιά νιεΙ
ΠιεΙι εεοΙιε.ειιιει. ιιιιά ιιιιι€ειΙιει!ι ινοτάειι, ει) νοιι $ινειιη,
Ψεεειιιειιιι ειιά Αιιάετειι.
Χ. ΚτειιΜιειιειι άεε Βιι1ειιε. . 81

ιιιιά εντετ:

ι) Οοιιιιι!ιοιτι.ε νετΙετειιιι€ . . . . . 10

2
)

ΡειιοριιιΙιεΙιιιιιιε . . . . . . . 10
3) 8ιιιιρειιιιεεΙιε ΟριιιιιεΙιιιιε . . . . 13
4) ΡΙιιιιιειε ειι1ει . . . . . . . . 38

ε) ΜιΚτοριιιιιεΙιιιιιε οοιιεειιιιιιε . . . 4

Πιιιετ άειι εοιιιρΙιειττειι νετΙειειιιι€ετι ινε.τειιάτει $τιιιιε.ε

νετιει.ειιιι€ειι.
Ιιι εκει ΡεΙΙειι ιιεειι νετΙειειιιιε ιιιιΓεεττετειιετ Ρετι

ορΙιιιιε!ιιιιιιε, ΜΙάειειι ειεε ειι άετ νετΙετειιιιΒεει.εΙΙε, Με
άετ ΟοτιιεεεεΙετε!ετειιτε, ειΘειιιιιιιιιιΙιεΙιε ετεεειιετοεεε
ΠεειιιιιιΙειιειιιιΙιεΙιε θτειιιιΙειιοιιεΚιι6ρΓε, άιε Μεεε Ζειτ άειι
ΑΜειιι άεε Ρτοσεεεεε ιιιιιάεττειι. Νεειι ΒιιιΓετιιιιιιε άιε
εετ θιτειιιιΙοιιιε ιιειι; άιε ΗειΙιιιι€ ειιΠεΙΙειιά εεΙιιιεΙΙ ειιι.
Ιιι άτει Ε'ε.ΙΙειι νοιι ε.ιιεεεει!άειετ ετιιιρετιιιεεΙιετ Ορε
ιΙιε!ιιιιε, (εειιιιιιιΙιεΙι ιιεεΙι ειιιετ νετΙετειιιιε ιιιιι: ειιά οιιιιε

Βιιιάτιιι8ειι νοιι ΡτειιιάΚϋτρετιι), άιε ειεε άιιτειι άιεΙιτε

ΒεεειιΙεεε ε.ιι άετ Βεεεειιιει°εεΙιειι Μειιιετειι ειιά Ιτιε

εερεεΙνετΙΟιιιιιιι€ειι ιιιε.ιιιΓεειιττε, ττει ιιεειι άετ ΒιιιιεΙεε
ιιειι άεε ρτιιιιετ ετΙττειιΙιτειι Αιι€εε (ειιά άειι ΙιεΙτειιιιτειι

ιιΙΙΒειιιειιι τιιετερειιτιεεΙιειι ΜεεειιεΙιιιιειι), ιιιειΙε 8ιιΙΙειειιά,

τΙιειΙε εεεει· Β.ιιεΚεε.ιιε άεε Ρτοεεεεεε ειιι. Ιιι 6 Ε'εΙΙειι

ειεε άετ Ρτοοεεε ποτε άετ ΕιιιιεΙεε.τιοιι ιτειιετ.
Ιιι άειι ιιιιτιεειι 6 Β'εΙ1ειι πετάτε άιε ΒιιιιεΙεειιειι νετ

νιιειΒετι.
Πτι ΜΙ! νοιι Ριιι.Ιιιειε ειιΠιι Πειτε εειιιε ΠτεεεΙιε ιι

ι

ειιιειιι ιιεεΙι Τγριιιιε ειιτει.ειιάειιειι ΟΙιοτοιάε.ΙεΙιεεεεε.
Ζινει Με» νοιι ΜιΚτορΙιτ.ΙιεΙιτιιιε Βειτείειι ειιι θιεεειιιιιι
ειετρεετ, ειιιειι _)ιιιιεειι Μεεε ιιιιά ειιι )ιιιιεεε Με.άεΙιειι.
Βειιιι ετετετειι Ιιεειε.ιιά ειιεεετ ΙιοΙιετ Ηγρετοριε επι
εεΙιτειιειιάε ιιιιτεοειιιιιτε ΒτιιεΙτετειέετιιιι€, ννο!ιει άιε 5ειι
εεΙιετίε εει” ειιι Μιιιιτιιιιτιι τεάιιειτι ινειτ.

Μιοιιω Μιεεειι ετίοΙΒΙοε. Ορετειινε Βιιιετιιιε ινιιτάετι
τείιιειτι. Βειιιι Με.άοΙιειι εεετειιά Ηερετοριε νοιι 8,0

Βιοριτιειι, άιε Βείτεειιοιι ιπι ΙιοτιτοιιιεΙειι Μετιάὶειι 2,0

ΒιοριτΞειι. Με 8ειιεεΙιείτιε πετ = Μ.
ΧΙ. Βειτεει.ιοιιε- ειιά Αεεοιιιο
άε.ιιοιιε-ΔιιοιιιεΙιειι 667

ειιά 2ιινετ :

1
)

Μγοριε . 186

2
)

Ηιρετοριε 200

3
)

Αει.ιΒιιιειιειιιιιε . 101

4
)

Ρτεεειοριε . . . . . . . . 182

6
)

Αεεειιιοάειιοιιεερεειιιιι . .
ά . . . 44

6
)

ΑεεοιιιοάειιοιιερετεΙγεε . . . . . 4

ΑΙΙε 4 ΡιιΠε νοιι Αεεοιιιοάειιοιιερετε!γεε, ιιιιά πετ
(ινιε 8ειι6ΙιιιΙιε)ι) ιιιπ Μγάτιεειε εοιιιρΙιειτι, εειτείειι Εεε
ι:Ηιετ. Βει Ιιειιιετιι Ιτοιιιιτε Ηει!ιιιι€ εταιεΙι πετάω.

ΧΙΙ. Ιίτε.ιιΜιειτειι άετ Αιιιτειι
ιιιιιεΙτεΙιι τεερ. Ηιτετ Νετιτ.

ειιά πετ:

1
) Ρετεεε ειιά ΡετεΙγεε άεε ιιιιιεειιΙ.

τεστ. πι.. (εεάιιεειιε) . . . . . 16

2
) Ρετεεε ιιιιά ΡετεΙγεε ειιιτεΙιιετ νοιπ

ΟειιΙοιιιοιοτιιιε νετεοτειετ Αιι€ειι
ιιιιιεΙιεΙιι. . . . . ..

3
) Τοι.ε.Ιε ΟειιΙοιιιοιοιιιιερετε!γεε

4
)

Μιιιιιιιιιι€ άεε Ι.ενειοτε . . . .

ε) Ρετεεε ιιιιά ΡετεΙγεε άεε πι. οιιΙιε.

εεε. (ττοετι1εετιε) . . . . . .

θ
) 8εειιιιάε.τε Οοιιιτεει. ά
.

ιιι. τεει. εει.

7
) 5εειιιιάετε Οοιιιτεει. ά
.

ιιι. τεει. Πιτ. 1

ε) διτεΜετιιιιε εοιινετΒειιε οοιιεοιιιιτειιε 20

θ
) Βι.τειιιειιιιιε άινετεειιε οοιιεοιιιιτειιε 9

10) ΝγετεΒιιιιιε . . . . . . . . 87

Βοι ειιιειιι 7-)ιιΙιτιΒειι Κιιεεειι Με ιιοειι€τεάιθειιι ειτε
Βιειιιιιε 00ιινετ8ε11εΙιγρετοριιειιε ιιτει:ιιιε άιε ειιτερτεεΙιειιάε
(ῖοιινειιΒτιΙΙε ιιεεΙι 2 .ΙεΙιτειι ν6ΙΙιΒ ιιοτιιιεΙε ΒιιιειεΙΙιιιι8
άετ Αιιεειι.
ΧΙΙΙ. Κτε.ιιΜιειτειι άετΤΙιτειιειι

ΠΠ!

)Β
`Ἑ
@
)ι

Β
2

ο τ ε ε ι
ι ε . 180

ειιά πετ:

ι) 13εΙιτγοεάειιιιιε ε.ειιτε. . . . . . 8

2
)

Βε!τττοεάειιιιιε ειιτοιιιεε . . . . 2

8
) Διτεειε Με εειιεΙιειι!. ΙειετιιιιεΙιε . 4

4
) (Με ιιι ριιιιετε. ΙεετιιιιεΙιε . . . 2

ε) ΒεΙιτγεεχειοΒΙειιιιοττΙιοε . . . . 140

θ
) ΒεΙττγοεγετιιιε (Μεεε) . . . . . 24

Με νοιι ιιιιτ Ιιιετ ειιεεεεεειιε Μεεε Ζιιιετ νοιι ΤΙιτΕ

ιιειιάτιιεειιειιι2ϋιιάιιιι€ετι Μιά επιΠεΙΙειιά ετεεΙιειιιειι.
ΒεΙτειιιιιΙιεΙι εεΙιετι ειιιε ειιιτϋιιάΙιεΙιε ΑΠεειιοιι άετ

ΤΙιτειιειιάτιιεε ειι άειι εεΙιειιιετειι ΕτΙιτειιΙτιιιι€ειι, )ε
.

άιε

εεΙΙιε ιιιτά νοιι νιεΙειι 88.ιιεΙιειι 8εΙειιΒιιετ ιιιιά Πιτ νοτ

Ιτοιιιιιιειι εει ειιιε ιττιιιιιιιιΙιεΙιε νετιιιεεΙιειιιιιε ιιιπ Ρετιο
Με άετ Οτειιε ειιτιιοΙιεεΓ11ιιτι.
Πει· ετετε, άετ Βειττγοεάειιιιιε ΒεεεΙιτιεεειι ιιειι, Μ:

.ΙοΙιειιιι Αάε.ιιι Ξειιιιιιάι επι Αιιιειιιτ άιεεεε .Μιτ
ιιιιιιάετιε, άετ εο€ετ ΒεΙιειιριετ, άιε ΚτειιΙάιειτ Με εεεεΙιειι
τα Μεεε. Βρειετ ειιιά άετετιιΒε Ε'ειΙε ιιοειι τεειιι οίτ
ΙιεεεΙιτιεΙιειι πετάω. 8ο νοιι Ηεγιιιειιιι. Ποτιιετ,
Βειιεε ειιά Αιιάετειι, ιιειιιειιτ!ιεΙι ειιετ νοιι θε.Ιε2οντ
Μη, άετ 16 Ι·"εΙΙε νοιι εειιιετ ΒιιΙιττοεάειιιιιε εεεεεεΜετ
Ιιιιιιειι ΜΗ.
Βιιιειι νοιι ιιιειιιειι Ε'εΙΙειι πιάσετε Μι ιιι ειιτειιεο πιιι

ΠιειΙειι.
Ν. Ρ., ειιι Ιττε.ΐιιιτετ19-_ιειιι·ιιτετΒιιιιετειιτεεΙιε εεε θιι;ετ εει
Εεεε. ιιιεΙάει ειεε εει ιιιιι ιιιιι 29. .Τιιιιι 1890 εετ ΒεΙιειιάΙιιιιιτ
εειιιεε νετ θ 'Μεεε ετΙιτειι!ιτειι 1ιιιΙιειι Αιιεεε ντε;τειι.Ρετιειιι:
Με” ϋεει· Βειιιιιετιειι ιιι άετ ΙιιιΙιειι θτιτιι- ιιιιά 8ειιΠιιειι,ε;ε
,=τειιά,άιε Με ιιι άιε θεττειιά άεε 1ιιιΙιειι ΟΙιτεε ειιεει.τεΙι1ειι.
)λ'ειιει· επειι ετ ειιι θεϊϋΙιΙ ειιιετ Μειιιτειι_ΤτοεΒειιΙιειτιιι άεει
Ιιεττεά'ειιάειι Δειτε επι, εΙε σε ιΙιιιι ττοε)ιιιετΒειιά ιιιι Αιιχε
πειτε. Ι)ιιε Δειτε Ιιε.ιιιι ετ εεΙΙιετ εκει 6ι"Γιιειι.Πεεετ άιε ειι
ιιιιιιεΙΙιει·ε νετειιΙε.εειιιιε άετ ΚτειιΜιειι: Βιιιιιι ετ ιιιεΙιιε Βε
εοιιάετεε ειιεεει.>;ειι,επειι ιιι Βεττειϊ εειιιετ ΒΙιετιι ειιά θε·
εεΙιινιειετ νετιιιιι; ει· ιιιιτ 8ϋιιετιιτεΜιττΙιει1ιιιιε :τι ιιιε.εΙιειι.
Βιιε.ιιιερτεεειιε. Βει Ιιιερεειιοιι άεε ιιιιΙιειι Διιεεε Με εεΓοτι
άεε ιιοεΙιετεάιε εεεειιινοΙΙειιε η” οιιεεΙιε ΟΙιετΙιά εει. Αιιε άετ
Ι.ιάε ε.Ιτε τεμ. ειιι ιιει”τοι.Ιιετ,νοιι ειιιτΙιειι νειιεεειι θειι:εεειι
άιιι·εΒιοΒειιετ Μιι€1ιεΙιετ ΨιιΙετ Ιιετειιε, άει· ιιιπ ΒοτΙιειι Βε
άεεΙιτ τετ ιιιιά ειιει·, Μεεε άεει Βιιιιάε άεε Πιιτει·Ιιάε ειεε Με·
:ιεΙιτ. Αεί άειι ετει.ειιΒΙιεΙι ετεεΙιειιιιαεε, εΙε σε άιεεει·Κετρετ άεε
εειτοριοιιιτι:ε ιιιιτετεΜε νοτειεΙΙι, εει εειιειιετετ Πιιι.ετειιοΙιιιιι!
ιιεετεειιςτ ιιιε.ιι ειεε )εάοειι Με. άεεε ετ ειιιειι ΉιειΙ άεε άιε
Οοτιιετιιιιιιεε!ιειιάειι ειιειιιοιιεεΙιειι ννεΙΙεε ΙιιΙάεΙ:, άετ εε ει.ετΙι
ειιτινιεΙιεΙτ Μ; άειεε ει· ιιιι Οοιι'ιιιιειινεΙεεεΙι Ιιειιιειι Πειτε
ιιιεΙιτ ειστε. Μάι ειιιετ Βοιιάε "Με εε άιεεειι ννιιΙΙ ειιτιιε
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ποσο οιιοπ οιι ποποπ πππ επ ποπ Βοππ ποο ιιπιοι·οπ Ιιιποο πιιτ.
οοιποιι πιιι·ιπο.ιεπΟιιιοπ οιοιιιιιοι· οιι ιπποιιοπ.
'1'ιιιο.ποποοοιιο·οεοπππσι·ιποι. ιιι ποι· ι·ο.<ι;ιοο·Ιοππιιιοο Ιοοι·γ
ιιιιιιιο ιιιιιιι: ιπο.π ππι·οιι ποο ρι·ιιιιοιοοιιοειιο.οπι.οειιιοποπιιιιιιοι·
ιοιπροι·ιι·ιο οποιο ιππ οιποπ ποποπ ιιοιιποιιιζι·οοοοπ

Κϋι·8οι·«πω. Νοοιι Ιππιροι·ιιειιεπ ποο οιιωιοεο οιοιιι. ιπο.π, ποοο ιιο
ΑιιΒ°οοι:ννοοποππ ιππεπ €εννεπποι.οποια.Με Πιιιιο πει· Οπε
ιιιοοιοιοιι·ποτ ιοι.ει·ο.ιινιιιιοπιει 5 ιπιιι.
Ιπ ποιπ Β..πιιιπο,ινοιοιιοι·οινιοοιιοπ ποι· ι“οοοο.ιοοι·γιποΙιο πππ
ποιπ οποοειεπ-οποιοπ Ωιιιιπι·οπιοπ ποο Βιιιιιιιο ιιο,ςτοποιοπο,
:πω πιππ οιποπ ιιιιιιιιοοι·ιπι·ιιοποπ ιιιπςεπιοιπιιεοπ Κιιι·ιιοι·,
πει· οιοιι ι·οοιιτ πο". οποιοι. Με Οοι·ποο πππ Με πσι·πιο.Ι,
οιιοποο πιο Ριιριιιοι·ι·οιιοι.ιοπ. 8οιιοοιιιιι·ίο, (ιιοοιειιιοι'οιπ πππ

Γοι·ιιοπειιιδιιππππε
οοιιοιπεπ πει·πιοι επ ποιπ, - ε.ιιο·οοοιιοπνοπ

πει· Βειιιπ οι·ιιπι; πιιι·οιι ποιοεοοοιιννοιιοπο πιο πππ πιιι·οιι πιο
Διιινοιοιιιιπε ποο Αιι€οο ποοιι ιπποπ. ΗΒΗ: πιππ ποο οιιιοιι·το
Απεο οιποπ,οο ποοο ποι· Κι·οπιιο ιπικ ιιοιποπ Αιιι.οοπ οιοιιι.. οιι
@οιπ οι· ι.ιοιπιαπο :ποπ οιιοπ πππ ο.ιιοοοπ,νει·οοιιινοιπιποπ
οοιπ πει θεο·οποτιιππο(Βορροιιιιιποι·9) ιιπ.
Τιιοιειριο. Βεο.τιιιοπιιοποπ ποι· οιιοιποιιοοιιοπ πειτε, (Μιει·
θοεοιποποιοοιιιοοιο). Αποννοοοιιοιι πιιτ Βοιοιιιιι·οιοοππε. Νοοιι
Βιιιοοιιιιιιει·οπ πιιτ.νοοοιιπ ινοι·ποπ ιιο.ιι.οΟοιιιρι·οοοεπ Βοιποοιιιι.
πι. πππι. 8ι..·ιιιιο ιποιιι. Γιιιοιιιοιιοπ ιιπ Βοποππιοπ '1'ιιιποι·,
ποπ ιπι ιιπ πιο επιπιιππιιοιι νοι·ει·ποοει·ιε Τιιι·πποππι·ιιοο ιιιειι,
»πιο πιιοιιννοιοιιοι·.'Ι'ιιοιο.ριο πιοοειιιο. Με οιιοιποιιοοιιο θε·
ιιοιιννιιιοι:ινιοποι· οοοι·ιποιι·ι.
1. πω. Βιοτιιο ιιπνειιιππει·ι. Ρι·οιιοριιποτιοπ ιπ ποπ οι·ννιιιιιι
τοπ '1ιιιποι·.Κοιπ Μιει·, πιιι· οινιιιο Βιιιι. Νο.οιι ποι· Βοοι·ιιιοπ
Ποπ, πιο απο: Οοοοιπ εεΙιι· οοιιπιοι·ιιιιιιι:οιιιριιιπποπ πιππ, πιππ
ποι· Κι·οπιιο ιιεποπτεππο Βιιοιειιιοτιιπἔ. Βιοοοιιιρι·οοοεπννοι·πεπ
ίοι·ιεοοοτει.
Π. Με. Με 1.ιποποοιιινοιιιιπο πππ πιο Οιιοιποοιο οιννο.ο οιι
ποιοιιοπ, ποι· '1'ππιοι· ιπ πει· ιοοοιι ιοοι·γιιιοΙιο _ιοποοιι ιιοιιιιι
ιιιοιιιιιοιι ιιιοιποι·. 8οοιιιιοοιιοπ.
ο. Με. Με Οιιοιποοιοποι ποποπτοππ οιιποποιπιιιοπ. .Ιοπιιοιι
ιιιιιοι·Ιιοιι. Βιοοοιιι ι·οοοοπ ιοιπ.Βοοετοι.
θ. .Τιιιι. Ι.ιποποε ινειιιιπο· πππ Οιιοιποοιο»ποιοι ;;;οοοιιιιιιιπποπ.
Βοι· Τιιιιιοι· _ιοποοιι,ινοπιι πιιοιι ιιοποποοππ ιιιοιποι·, ποοιι τοπι
ιιιιπ οιοιιιιιοι·.Ποο Αιιι;ε ιπ ποτιιιοιει· Βιοιιιιπο.
11. πππι. Βοι· '1'ιιιιιοι·ποππ οι·ιιοοπο·ι·οοο.Μιι·οιι ποο πιο ιππ
πιιι·οιι πιοπο ιιιοιιι· οιι ι'ιιιιιοπ.
14. που. Βοι· '1'ιιπιοι·ιιοπιιι ιιιειιι· οιοιιιιιοι·.
16. Με. Ροτιεπτ επιιοοοοπ.

.ιοποπιοιιο ιοι πιο ιιοοιι8ι·οπιπο Οιιοιποοιο πππ πιο οιπ

8οιι·ετοπο νοι·τιιοιιιιπε ι›οπιοι·ιιοποινοι·ιιι.
Ζιιτ Βιιτειιοριιιοιιπο ποο 'Μπιποποοιειτοπεο-Οοποιοο ιιο
πιππ πι, πιο οιιοιι ειπιπο Απποιο ιοππο, ιιιοΒοο.ιιιο ιιο.
πιιιοπ ιι

ι

ποι· Ψοιοε, πιο ιοιι ειε οοιιοπ ιιοοειιι·ιοϋοιι ιιο.ιιο
(8ι. Ροιετοιιιιι·Βοι· ιποπιοιιιιοοιιο ΨοοιιοποοιιτιΓι Ν» Μ).
1)ι·οι ι·ιιιιε νοπ 11οιιηοογοι.οπιοπποι·ι·ιιοο ιιοι:ι·ο.ιοπ Νεπ

8οιιοι·οπο. Ζννοι νοιι πιοοοπ πειτε ιππ Οοιοιιοπιιειι οιπ
πιιι:οπ Τομ ιιοοιι ποι· ποιο" οιι οοιιοπ. Βο πω· πεπ
Διιοοιι6ι·ιεοπ, πιο ποππ ποι· πω”, ποο 'Πιι·οποπιι·ο.ιιιοιπ
πιιιεοίοιιοπ. Βοι οιποιιι οποτ οιιιτοο οοιιννοοιι οπιινιοιιοΙ
τοπ, ιοποοιι «πιο ποοιιπποπ Κιππο νοπ Βοοιιιιιοπ Βιτειπ
και· πιο Αποοιιοπ οιιιοοιιι€. Βο ιιοοιοππ οιοι·ιιοο τω
ιιοπιι·ιιπιοιπ. Βοι Μ·ποιι :ιπι ποπ Τιιιιιιιοποποιι οπιιοοτι:ο
πο» οπο ποπ Τιιι·οποπριιποιοπ οιπο ει·οοοο Μοππο τι·πιιοι·,
ι·ιιιιιιιοιιοι· ιι'ιιιοοιΒιιοιΙ.
Με Βοιιοππιιιπιο ιιοοιοππ πει·ιιι, ποοο ιππ πιοιιτιποιο
ιιιΒιιοιι ποπ Τιιιοποποοοιι οι·ιιππιιοιι οιιοπτιιοιιιο πππ ποπ
Βιιιπειιοιιτοοοιι πιιτ Βοι·οο1πι·οιποιιπ8 οιιοοριιιιο. Νοοιι πο.

ο ινσεωι ιιοοο οιοιι πιοιιιο ιιιοιιι οιιοπτιιοιιοπ.
ιιπ ονι·οιι;οπ Ε'οιιο, ιιο πιο Αιιοοιιοπ ιιοιποιοοιιο ιιοοιοιιπ,
ιιοππειιο εει οιοιι πιπ οιπ »νοιιι οιοιιοτ ιιπτοιι οοιιοτοποο
Κιππ, ποο ιοποοιι ινοιι.οι· ιιοιπο Αποοιοιιοπ οιποι· εοποτιιιο
ιιοιιοπ Αιιοοιιοπ οπιινιοο. Αποιι πιει· ιιοοο που πιιι·οιι

ιιοιοοιποο Αιιοπιιιοιιοπ ποι· Τιιι·πποποοοιι οοιιιιοοοιιοιι πιιι·
Νοτιιι οιιι·ιιοιιιιιιιιοπ.

Βοι· πιιτιε ιπι-ιι ιιοιι·οι οιπ Κιππ ιπιι οιιοπ Αποοιοιιοπ
ιιοι·οπιτετοι· Ι.ιιοο, πππ πιο οοιιοπ Μοτοιιτ οοιιτοιιοιιι
νιιι·πο. - Μοοεο Κιππ ιιοιιο.ιπ ιππ οποτ οιι οοιιοπ, οιο οο
οοιιοπ 4 Μοποιο οιι ινοι·. .ιοποοιι οοιιοιιρτοπ πιο Ειτοι·ιι,
ποοο οπο ποο οιοτι‹ο Τπτοποπτιππιοιπ οιοιοιι ποππ ποι· (ιε
πιο ιιοιιιοτι‹ι ποποπ.
Ιπ πιοοοιπ Ροιιο ι›ιιοιι ποο Αιιοπτιιοιιοπ οιιπο ιοποιι Ιιι·
ίσιο. Αποοιιοι·οπο Τιιι·ιιποποοοιιοιοπποι·ι·ιιοο :ιπι ιιοτοπιιιιι·
ιιιοι.ιοειιοτ ΟτιιππΙοι;οιοι πειιοππι. Βειτοποι ιιπποι ποι
πιοοο Αιιοοιιυπ ποι οοιιοι Βοοιιιιποπ Νοιιποποιοποπ.

Μοτο οποιοι ιπι· Ζιιοιο.πποιτοιπιιιοπ πιιι·οιι ιποποοιιιοιιο
Βοοοι·ριιοπ νοιι Εριιιιοι2οιιοιι ιιπ ποι· Ειιιιπιιππιιποοοιοιιο
ποο 'Ι'ιιι·οποποοειιο ιπ ποπ Τιιι·ιιποππο.οοπιιοποι, πππ ποπ
πο.πιιι·οιι ιιοιιιπποι·ι.οπ Αιιιιποο ποο ιιπ 1.ιιιποπ ποο Βιιοιιοο
ιιοιιππιιοιιεπ Ζοιιοπιποιοι·ιο.ιο.
Ιπ οιπιποπ Ε'πιιοπ ιιοΒιπποπποι· Βο.Κι·γοογοιοοιοπποιτιιοο
Βοι Ετννοοιιοοποπ ιιι·οοιιιο οιπο 2-8 ιπο.ιιοο 8οππιι·ιιπε
νοιιι ιιπποοοιιιιτοιοπ οιιοι·οπ Τιιι·ιιποπιιοποιειιοπ οιιο,οοιιποιιο

Ηοιιιιπο.
ΧΙν. Κι·ο.πιιιιοιιοπ ποι· 0ι·ιιιιο. . 8

πππ ποιοι:

1
) Ροι·ιοοιιιιο ποι· Οιιιιιο. . . . . . 2

2
) Βει.ι·οιιιιιιιιιι·οι· Αιιοοοοο . . . . . 4

8
)

Μοιιοποι· 1'ιιιποι ποι· Ροτιοι·ιιιι . . 1

4
) Βειτοιιιιιιιιιι·ο Βιιιι€εοοιιιιπιοι . . . 1

Με οπο 4 οιιιΒοοε.ιιιιο Αιιοοιιοπ ιιοιι·οι οιποπ 20-ιιιιιι·ι
ποπ ιιιπποπ Μειιιπ, ποι ννοιοιιοιπ ποο ιιιιιω ΑτιΒο ιιοιΒιοι

@τυπο ποο Βιπιπι·ιιοικοο (Τι·ορροποιοιποπ, Βοποπ οοιιινοι·οι·
πωπω, ιιοιιπ Νοοιινοι·ποιιοιι€οπ ποο Κοριεο ετο.) οπο πει·
Ι.ιποροιιο ιιοι·νοτιιο.ι. Ειπ (ιετιιιιοοιι πω· "πιο πιοιιι·οπ
πειιιποπ. 8οποι ιοι οιπ ΑιιΒο πιοιιιο οιι ποποπ. Με
Ε'ιιποτιοποπ ποο Αιιι-;οο οιππ νοΙιοιιιππιε ιιοι·ιπο.ι. ε

Ειπ Οοιιοεο, ποιπ ιοιι ποπ Ρο.ιιοπιοπ ιιοιιιιιο Ππιοι·-·
οιιοιιιιπ8 ποι· πιιι·ιποπ θι·ειοπο οιιοοιιιοιιιο, πιππ οιιοιοιποιπο
Βιιιοεποοιιινοιιιιπο, οιιπο οπποι·ο Ζοιοιιοπ νοπ Ι.ιιοο, πει
οιιο ο.ιιοιι νοπι Κι·οπιιοπ απο ποιοι” ιιιι·π. ιωιοιιι,
Γοινιοι·'οοιιο 8οιιιιιοπ. οινοιι.ννοιιιο Ι3ιιιοιινοτιιοππ Βιοεπ
τοπ τοιπροι·ιιι·ο Βοοοοι·ππο.

(8οιιιιιοο Μπι).

Βιιοιιοι·οπποιοοπ πππ Βοορι·οοιιιιπποπ.

ΖποοιπιποιιοιοιιιιπΒ ποι· Επιοοιιο.πιππποοοιιιιιο, ινειοιιο ποο

Βοιοιιο-νοι·οιοιιοι·ιιπποοιπτ ποι πο.ιιοι·πποπ Ππιιιιιοοιιο.
πεπ ποινιιιιι·ι πω. Π. Αιιιιοιιο. Βωιπ 1899. νοιι"
ποι· Αιιιοιι:οινοι·οοι·οπιιΕ. Α. '1*ιοοειιοι.
Με ιιοοι·οιοιιιιιοιιοπεοοι·πποιοπ 'ΓοιιοιΙοπ οπτιιο.ιι.οππιο ιππι
οοιιοιπππο·οπποο πεπτοειιοιι Βοιοιιονοι·οιοιιοιπποοοιπτοοιπ 522
Β'ιιιΙεπ νοπ ιγριοοιιεπ Ππιοιιοοιιπποπ. Με οιποοιποπ Βπιιι·ιιιοπ
ποι 'Ι'οιοοιιοπ οπιιιοιτοπ ιοι,ε;οππο Βοποπ: Επιιι“εππο Νιιιιιιποι·,
Ι)ο.ιιιπι πει· Βπιοοιιοιπιιπο, Νιιιπιιιοι· ποι· Ρι·οοοοοιιοιιο,Δι·οοιιο
νοι·ιιο.Ιτπιοοποο νοι·ιοι.ποπ. Απ πει· νει·ιοι:οιιιις, Ρι·οοοπτοιιτο
ποι· Βπτοειιιι.πιΕππο·ιπ Ρι·οοοπι.οπ ποι· νοΙΙι·οπτο. Αιιε Αοι·οι.ο,
πιο Ππιο.ιινοι·ιετοι.οεπ ιιοο;ιιιοοιιιοπ πππ πιο Βιιιιο πει· ιππι
οοιιιι.πιειιπ οιι ιιοοι:ιιιιπιοπ ποποπ, νιτει·ποπ πιο 'ΓοιιοΙιοπ ιπιτ.
ει·οοοοπι οιποπ πιιι· Βιοιιι:οοιιπιιι· ιιοπιιιοοπ.

Ψ

ιιοι·πιιοοιιιοο.

- Απι 17. (29.) ΑιιΒιιοι: πω” ποι· Νοετοι· πει· Κο.ι·ιοικιποι·
θιιι·ιι.ι·2το,Ποιι·οοιι Βι·. Θειιιιιο Βιιτ.οι· νοπ Ηοοιιιιοι·
ε;οιπ οοιπ 7Ο-_ιιιιιι·ιειοο Βοοιοι·ιιιιιιιιιιιπι ιιπι.ει·
ιιιιο·επιειποι·Βοιιιοιιιοιιπι; πει· Βιοπι. πππ οι5.ιπιπτιιειιοι·ποπι
οοιιοπ Αει·ι·ποπ Βιιιιπιοπο. Βοι· .ιπιιιιιιι·, ννειοιιοι· οοιι ποιπ
Ρι·ιιιι_ιοιιι·1880 ο.ιο Αι·οτ.ιπ Χοι·ιοιιοπ πιοπο- ιοτ.πππ ιιπιιπι:οι·
ιιι·οοιιοπ οιπ ποπι Αποιιοπ ποο Βιιιιπιοο πιεοεο Βιι.ποοι·ιοο
ιιιιιοοο.ιοοιιοτ πω, οι·ι'ιοιιτ οιοιι ποιο οοιποι· 96 .Το.ιιι·οοιποι·
οτο.πποπει·ι·οεοπποπιοϋι·ρει·ιιειιοπ πππ ποιο

ι!ΐ·οπ
Ρι·ιοειιο. ΑΜ'

ποιπ Οοπιζι·οοο:οι ιπποιο Μοπιοιπ ιπι ιποι- · οποτ που οι· εο,
πει· πιο ΟοιιοΒ·οπ ιιοο·ιιιοοτο πππ ει· ιιοοο οιοιι'ο πιοπο ποιιιιιοπ,
οιποπΜε ποιπ ιιιιπ οιι Βιιι·επ ιοιοτ νοι·πιιοι.οΙτοιεπ Βοπικοι:ι.οιι
ιιτειοιπιι·οπ. πππι οιπ οοιι:οποο Βειοριοι νοπ Βιιοτιο·ιιειτ.ιπ οο
ιιοιιοιπ Μιει·.- Ποτ Ρι·οιοοοοι· ποι· Οιιιι·ιιι·οιε οιι ποι· ιπιιιιο.ι·-πιοπιοιιιιοοιιοπ
Αοιιπειπιε, Βι·. Μ. Θ. Β ο ιι ιιιιοτιπ, ιοι Με Αιιοπιοπιιιιο; πει·
25ιιιιιι·ιο;οπΜοποιοοιι: :ιπι ιν οι το ι· ο πιο τ .Τ π. ιι ι· ο. ;οι·οοιιποτ
νοιιι 29. .ππι π

. .ι.,ιπ οοιποιπ Απιτο :ιιο Ρι·οιοοοοι· πει·
Αεο.πειιιιειιειοοοοπννοιποπ.- Αιιι 12. Αιιο·ιιοι ι'ο.ππ ιπι ιιποοιιοιιοι·Μο.ιιοπ-Ηοοριι.οι πιοΡθ· ι Αι·ιιιε οιπο ιπτοι·πο Ροιοι· οπ Βοποπ ποοιιιτοι·οπ
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Ωτιιιεει.ετε Πτ. .Ι. Α. θετ_ιεεεεεειν ειεεε, ννε1εεετ
εεε; 45 Μιει·ειι εε Μεεειε Πεεριιει τεειιιε ει. (ννι-.ι- Πειε εεει.εεει.εεε 1Μης1ιετιεεεε τειιιτει·-ιεεειειειεειιεε ειε
1εετιεε 0εειιτεε, θεεειειι·ε.ιε Ρι·ει'. ειεει·. Πτ. θετι Πετε
ιιε, ιετ εεε Βιιι·εεεειεεεε τω· 50_ιεετιεεε τειιε1
1εεεε Πιεεει Α1ιει·εεεεει νει·1ιεεεε ννετιιεε.- Πτ. Θ. Μ. Κετει, ε1ιετει· Αι·ει: ι1ει·18. Γ1ειι.εεεειιι ειεε
ειει·εε1εεε, εεε ειε Οεριεε1 ιιε Βειι·εεε νεε 40.000ΕΜ. ερε
ειι·τ, πειπ ι1ει·Βεειιιεειεεε·, Με" Με εε εειεειε '1'ειιεΜε Ζιεεεε
νειε Περιεει ιειε εε1εει:εεεεεεεε1ι. ινει·ιιεε, εεειι εειεειε '1'ειιε
εεετ εεε θεριιε.Ι Ζει· Βιι·τιεει.ειιε· ει εεε Αεγ1ε ι'ιιι·
ε1ιιιεειιιεεε Κιειιει· νετινεεΜ ννετι1ε.
-Πει· εεεε.εειε 1.ει·γεεειοε;ε Ρι·ει°. Πτ. ν. 8 ε ε ι· ε ττε τ
ιε ιι17ιεειετ πιε 1Βετεε ιιιιι..<;1ιειιε ιιει· Βετ1ιεει· Πετρε
εε1εε·ιεειιεε θεεει1εεεειτ., εεινιε εεει ειιιειι εεε ειεε νει·
ειεε Γιιτ ιεεει·ε 11εΜειιι ιιι Βει·1ιε εεε άετ εοειειε ιεετειρειι
ειεεε ιε Ρει·ιε ετεεεει ινετιιεε. (ΑΙιε·. ειεε. 11.-Άεκ)- Βείετι:1ετι: Ζιιει Βιεεεει·ετιι ιιει· εεεεετει·ιιεει:
1ιεεε Ρτει'εεεει· Με· Οειτει·ειε εε ι1ετ ιειιιι.ετ-ειειιιειειεεεεε
Δεεεεειιε Πτ. 'Ι

' τ
ι
ι· ε ε τ , Με Βι·ιεειιεετει.ε ιιε 'Ριιι·ιιεεεεε-θε

ιιιω Πτ. Γιεεε1ετειε. Ριρει· εεε νι(ει”εεεει.- ν ετειετεεε: 1ιΑιε15.Αεεεει.ιεΠεεεεε Πι·. Με

ε ε ε Ρ ε ε; ι· ε ε ι ε ε ιι ι , ειεετ Με· ρεειι1ε.τετεε.εειιιο Μεεει·
8ι.εΜ: εε ειεεει Ηει·ει”εε1ει·. Πει· Πιιιεεεεειειιεεε ινετ ιε
Οιιεεεε εεεετεε εεε εειτε εειεε ιεεΜειιιιεεεε Αεεειιι1ιιεε; ιε
άετ ειεΜεε-εειι·ιιτε·ιεεεεε Αεει1ειειε ει·ειι1ιεε, ννειεεε ει· ιει
.Ϊεετε 1800εεεεινιι·ιε Βειεε ιχειι2ε ει·πι1ιειιε Τεει.ιΒιιειτ. ινετ
εεεει'ειιε Οιιεεεε εεινιιιιιιει, ννεεειεει ει· @με 80 .1εετε Με
Αει.εειιεει.; τετ Κειιιιιορι-, Οετεε- ιιε‹1 Νεεεεετεεεεειτ.εε Με
8ιειιιεεεριιε1 1ειτ.ετε. ΙΒιεε Ζειι. ειεε· νετ. Ρ. εεε1ι νιεεριε.ει
ιιεει: ι1ετ«θεεει1εεεει'ε Οιιεεεεετ Αει·ετε» εεε ιειι Ρι·ειεεεει·
Η ο ε ε ε ε ε τ ιι ε ιν ε ιι ι εεεειεειεε Κεεεειειιτ άετ «Βιιι1τεεει
εεεεε ιεεΜειειεεεεε Ζειι.εε;». - 2ι Ιε Μεεεειι Με 15.Αιιιεεει:
Πτ. Ρ. Α. 0ι·1ε ιν, ειεετ άετ ειι.εει.εε Ρε1ιεειε.τετε άετ Βεει
1ιεεε. ιΒιιιε Ζειτ. ειεε; ννει· Ο. ειιιειι ετειινετιι·ετεεεετ Οεετετει
άετ ΡεΙιεει. - Β) 1ε ινειιει_ιε-ι.ειιι άετ Πεεεεεεεΐεεετ2τ Ε). 8.

Κι·εεεεε·εει. ινειειιετ εειι. 1855 Με ιιτειιιεεε Ρτειιιε εεε
πω, εε Αρερ1ειιιε. - Μ Ιιε 1Ξ'ιεεεεε'Ι'ει·εειε (θειιν. Πεε1ιει
ι1ει·ιιετιιεε ιι·ειρτεει.ιειτεεεε Απε 'Ι

' ε ε ε ρ ε ι ι Β ε ε 1 ιι ε ιει
Λεει· νεε 59 .Τειιι·εε. Με Δω ινει· άετ νετει.ει·εεεε εειι.
1807'πωπω. - 5) 1ε ενιιι·εεετε Με· ιτιιεει·ε Πιτεεεετ άετ εε.
ιετνι·ιεεεεεεεειι1ιεεεε 8ειιιει1εεεεε άετ νεει.ε Κεειιτ,<;,Ρτει'.
Πτ. .1

.
Β τ ιι ει·ι1. Πετ Ηειειεεεεεεεεε ιι·ετ ιε ιιιει;ετεε .Πιε

τεε ειε εεεειιεικτετ Οιιιι·ιιτε.- Νεεει1εει Με ειειειεε Αετεειιεεεε-νετετεεάε εεε Βιρμ
εεεεε 8ι.εΜετεεεεε1ιεεεεε εετειιε νετ ειει εε 11ιεεε.ιεειει·ε
8ιε1ιεεεεε εει'εε εεεε εεεεε, ιει ιετει ειεεε τ. Ρεε1 Ηειε
ρεΙε Με εειεε ειειεεεεε· νειε Αιιιιε εεε ιιιι·ιι.ιιτεεεειιΑι:
ιεε βετ ι.εει·ερεειιεεεεε Αετεειιιιες ιιιεεεε Κι·εεεεεεεεεεε,
ννειεεε ει· ιεεει· Με 20 .1εει·ε ι;ειειιετ εεε, ειεε·εεειιιειεε.- Πτ. Β'. ειεεε ιει: εειε Ρτεεεε άετ Αειιιιιειετι·ε.
ιιεε εεε Ατιιιιι.εεεει1'εεεεε Κιεεει·ετεεεεε
εεεεεε ιε Βιεε @ειιιειι ννει·ιιεε. Με θεει·ετειι ιιιεεει·
Δεειε1ι ει. Με ε.ιιεΒιμ (.ιειεειιιετεεε. Πτ. Η. 8 ο ε ινε.ι· ι.ε
ιε Αεεειεει εεεειιιιεειι.- Πει· ιιετεε Με Βετειεεε· Πει'. ε. ν. 19ειιιετε ε' ε εεεε
θετιιε,εεε ετιειιιε·ι.εΠεετεεεει ιιει· Ηνιιιεεε εε άετ
Πεινε τειιει Κεειι.εεεετε ιετ ιιειε ειεεει·ιε·εε νει·
ει.εεει· ιιει· ινιεεεεεεεείτιιεεεε Αειεει1εεε εεε Βει·Ιιεει· 1εειι
ιειε τετ Ιειεει.ιεεειιι·εεεεειιεε, Ρτει'. Πι·. Βιε ε ειτε Ρ ι'ει ι

Γετ, ιιεετετεεεε ννετιιεε.- Με Με «Πεεεεεεε ενεεεειι2ειιεεε ιε (Με Νιει1ετ1εει·1εε»
εει·ιεετει, εεε Ρι·ει. Πε ε ι. ο ι· 'Ι' ι· ε ιι ε εεε ιει.ει·εε.ιιεεε1εε
θγε26.εειοεεεεεεετεεε ιε Αιεειετιιειε ειι: ειεειε ΚεεΙΙει'Εεει.
Εεεεειεεεεε. Πει Με ιιειιτεεεεε θιειεει·ιεε, ινεΙεεε ιιειε θειι
τεεε ι'ει·ε εεεΙιεεεε ειεε, ιε εεε Αεεεε άετ Οει1ει;εε εεε
ἔεε ιιετιεεε ειι.ει1ετε ΙεεεετΙιειι ειι ειεεεεε. ιιεει·τειεετε ετ
Μεεεε εεει Αεεεειειι ειεε Ζειεεεεεις, ειπ' ινειεεει· 1εεεεεειι,
Ρτεεει·ειοε εεε Ηειιεειι ιεει.ε· εειεειιιεεεεε νει· ιιειιι Βιιιιε
ιιει· 11ιεει·νε ιε Βεινιιεεει·εεε νει·εεεεεε νει·ιιετι·εε, ινιιει·εειι
ειε εεειεε1ιει· Ρτειεεεετ Μεεετ εεε Β.ιιε1ιεε εεεεετε ειι ‹ιεε
Ψει·ιειι: «Πε εεεε Με ννιεεεεεεεει'ι ιε Ρεειιτ., Με ειιεε ειι
'Ι'ι·εε ε ειι τεεεεε. Με ιεε ειεεε εε Μι· εεεεειιεεε.» - Με
Με «ΑΙιε·. ιεειι. Ο.-Ζηι;.» 8εεε ιι·ειιεεε ειεεει'ιιιιι, ειεεε εεε
νειεε1ιειι εεε ιιε11εειιιεεεεε θγεεεειοεεε Με εε τειιι.Ιεεει·ετ
εεεειεεε, Με - 1ειι1ει·!- ειιιιι;ε ‹1ειιιεεεε Αετετε ω· ιιειε
Πεειςι·εεε εεννεεεειι ννετεε, Με ειεε (εε ινετεε ει1ετΜεεε
Βι.ει·εε εεειιετεεε .·ιινειιετΘτεεεε επι Ηιιειιιει άετ θγεεεειεειε)
νεε '1"ι·ε ε ε κεινιεεετιιιεεεεε Με (εεεετιιεε εεςΙιεεεεεε ειεεε
εεεεε ινει·ι1εε,- Πεεε ειεεε 11ειτειι ειεε ειεεε εεειιιεειμ.ι·ε
εεεεε. εεεεε Με 8·ειετι·ειεεε Πειεεεεττει.ιεε Ττεεε'ε ειι
ρτετεει.ιτεε,Εεεε ειεε ειπ· ει1ιιι.ιεε, ιιεεε Με εεεεεεεε ινε
εεεεεεει'τ ινιτι1 (ιετεε εεε (ειιιειι «Ηεετετ'ε» εεεε ειεεε ιιε
Βιιτι'ετειεειεε εει·ιιει·ι.- Ιε Νι·. 87 Μεεετ 1νεεεεεεεει·ιι'ι. εετιεετεεεε ινιτ ιιεετ Με
Βιιιιεεει ειεετ Αετιεεεεεε1ιεειιειι ειεε Βεε εεε «Νιιιε1ει-Βεεε
ιετιιιειε ιε Ηερεε1». νεε άετεειεεε θεεει1εεΙιειε »Με εεε
εεειειεε Με. άετ ε» (ειεεε εειιεΜιεεεε θτιιετιεεε εεε εεεε
εεεεεετεε δεεειετιιιειε ειιιειι Με ε τ ι· ι ε ε τ

.
ιι ε ε· ε ι τ
ι
ε ε

,εε ειεε. νι(ιε Με8ε.εει.οτιειεε ιε Ζετεεε_ιε 8εε1ε
εεει1εεεει'ι.,Πτ.«ΝετΜιν. Με.» ετιιι.ει·ι,Μ; (Με Πιτεετετ άετ

Α. 8ι.ει·ιι εε ι· , νεε άετ Οεεεεεειιε-Αετεειιεεε εεε 0ιιει·
ιιετε 8τ. Κειε. ε_ιεετε.εεπι Βει'εε1 εεε ε1ιειετει·ε εεε Κειεειε
1ιεεεε Ηειεε εεεει·ει 7

.

.Με ε. .Τ. εετειι:ε Με Πιι.ιιιει1εειτ πε
ρ.ιεςεεεεε, (ειεε Με ρεεει.ινειεε Αεττεεεεε ειεεε άετ Ρειειε·
θτεει1ειιιειιε ιε Ζει·εεε_ιε θεε1ε επι' ει1εεειειεετ θτεεΜε.8ε
εεεεεει:ετ Μιά,- (Με Κ. Βι·εε ι ε1ιι εεε ειιι νεε ιειιι ιπι Ρ1εο1ιεεΡτεεεε
1ιενν(θεεν. ννετεεεε.ει σε 175.000ιιιω. εεεεεεει'ι.εε (ιτε ειι
ειιιειι ιειι ειεειε θεεειιιιε Ζει· Βττιεετειις
ειεεε Λεγ1ε ει” Κτεεειιτεεεε εεε εεεει1εετε

Κ ι· ε. ε ιι ε ε· ε ερ ε ε ε ε τ
..

Ζεει Πιιιεεε εεε θεεει.ει1εε .ειεεε
ει· ε.εεεει·ιιειε80,000 πω. εεε ειπε Πεεετεει1ε εεε Δενιε ειεε
1ιεε 12000 Με.-- Με ειε ειεειι;εε τεεειεεεεε Βιεττ ετιιιετι, ννιι·ι1 ιε
Η ε τ ιν ('1"ι·εεεεεερι-θεειετ)ειεε Α ε τ ε ει 1ιι ε ε ιι ε ε Ι ε ε ιι
ιει:ε τετ Βιρει·ιειεει.ει-Μεα1ιειε ερεειε11 εεει
8εειιιειιι άετ 111ε.1ει·ιε εεε ειει1ει·ει· ‹1ει·τ εεττ
εεεεεεεε Κτεεεεειι.εε ει·ειι'εετ. Πεε Ρετεεεει εεε
εεε ειεεει Πιτεεεετ. Μει θεειΙι'εε, ειεειε 1Τειιιεεεετ εεε ιιεει
εϋτειρ·εε Πιεεειρετεεεει εεετεεεε.- Πιε νεε ι1ετ'1'ε.εεερτεεεενετει·ει(ει.ε Αεειεε(:, ιιεεε Με

ε ε ε ε Α ρ ε ι ε ε ιι ε τ τ ε ιι ε ετεεειιεε ειιΙιεει· εει Με Με ειτε,
»Με νεε ιιειε Αρετιιεεετ Π εειε (ιε ννεεεεεει·ε·) ννιι1ετ1εει.,
ιι·εΙεεετ ιε ειεειε Β.ενειει· ιιιω ι`εειειει1ι. Μιεε Με 'Ι'ε:ιε
1εεετιιει ιε άετ εεεεε Τε” 1ιειεεεινει.ι·εετειιιεειει. ιει, εεε
ι1ετε ειεε νεε άετ ειιεε ιιιιτ Μιι1ει·εε εετει·εειιειιιει, Μιεε εε
8ιειιε άετ ι'τιιεετεε θεννιεεεεεεεειεεεεεεεε νεε Πεεεε εεε
Πι·εε1ιιιιεεΜε _ιειει,ε·εενεε θι·ε.ιεειεε ι;εεεεει. ειεε. Αεεε ννεε
Με Ρ τ ει ε ε ι· ιε ε ε ε ι ι; ε ε ε· ειειε;ει· εεεει· ΑτεεειιιιιτιεΙ εε·Με, εε εεεειεε ιιιεεειεε εειεε εε εει1εετεειιε εε εειε. θε
εεεεεε ε. Β. (5 Αει.ιργι·ιιιρεινει· εε να θιι·ειειιι εεεε άετ ειεεε
Τε” θ? Κερ. εεε εεεε άετ εεεειι 58 Κερ., ειεε ειιτ 0 Κερ.
ννεειε;ει·. Βει ειεει· 8ε1εε εει:ι·εε·, εει ειεειε νετε1ειεε, άετ
Ρι·ειεεειετεειιιεε εετ Β Κερ. εεε εει ειεειε Μ·ιΜ;εε Βεεερε
Με· άετ Ρτειε εεεε άετ εεεεε 'Ι'ειιε εεεετ ειε 10 Κυρ. εεεεε·
Με εεεε άετ _ιει.ειιεεε.- Πιε Ρε ει; ιε 1ειιιεε. Βενρι.εε. 01ιιεε εεε

Ρ ο τ ι ε ε ε
. 1
.

Πιε Ρεεεεριεειειε ιιιεεει εεννεε1ιε άετ 8 τε ε:
Με εεεε ιε άετ Ρτεειιιεει.εεεείτ Βειεεεν πειτε”
Γεττεεετιιιε εεε Με ειεε εεε1ιιιιιεε1ι'ει·ειειιι εεεεννεεε1ιεεεε
Βγειριειεεε εεε,·εεειιιιεεε. Ιιε ιιετιιτεε Ιε ειεε ειεε εει· νετ
ειεεε1ι.ε εεειιειιε εεεεεειιιετ ννει·ιιεε. Ιε Η Εν· ρ τε ε ει·ετεεε
εεε νειε 9.-22. Αεεεει. 5 εεε εεει·εεε 4 Ρετεεεεε. [ε

Η ε ε ε ιι ε ε ννει·ιιεε νεει θ.-10. Αεε·ιιει 44 Νεεετετεεεεε
εεε εεε 46 ειιεειει1ε εε άετ Ρεει: εεεεεεειτι:. Δεε Ρ01·13ιι·
ε·ε1 Ιιε εε μι· ιιειεε Νεεετιεετεε Με Με Ρεετεριιιειειε εεε
1ετειει· ειτ νετ. Οιι”εεεετ ει ειεε ενειι.ετνει·ετειιεεε εεε·
8ειιεεε νεε Ορετιε εεε ειεεε νετεεεειιιιεεε.- Πεεει· Με νεε εεε ιε άετ 1ειει.εε Νεειιεει· ει·ννεεεεε εεε
εεεεεεει1ε Κι·εεεεειτ, ινειεΙιε Ιιε θεενετεεε
ιε ε ε τ Α ε 1: ι· ε ε ε ε ε ειιι.·.ιει.ι·ειεεει”, ινετιιεε ιιιω νεε σιε
Ρι·ιι.ειιιεεεεε άετ Α11ετιιϋειιετειεςεεειειεε θειειειεειοε Ζει· νετ·
ειιιεεε· ιιει· Ρεει. 8τ. Ηεεειτ. ιιειε Ρι·ιεεεε Α1εκεε εε τ νε ε

Οιιιεεεε τει, ννεΙειιει· ειεε εε εεε Οτι ιιει· Βι·ετεεειιεεεε
εεεεεεε εειιε. εεεετε Μιιιεειιεεεεε εειεεεει:. ιιεεεε εειε1
Με ετειε Πτετεεεεεε ιει Πε Με Κ ειο εε ιν1ιε Με 18. .ιιι
ειει.τιεεε. 8ειτ.ι1ειεετ1ιι·εεειεε 24 εεε ετετεεε 28 Ρει·εεεεε.
Πει· 1ετει.εΕτ1ιτεεειιεεειεΙΙ 1ιεει Με 9.Αεεεει. εεε ι1ει·1ειιι.ε
'1'ειιεειεΙ1επι 12. Αεεεετ νετ. Πιε Κτεεε1ιειτ. εεε εννειϊει1εε
ειεεε ιει”εειιεεεε θεει·ειιιετ, ι1εεε ει εεεε ειεεε ίεεεεεειε11ε
"ειεεε, ινε Με Αεετεειιιιεε· ει·ι”ειςιε. Νεειι Ιεοιιι·εεε· εεε
Πετιεε Κειεεεννιιε πει. ειεε ειεΙιε.<.ιεει1εεΓεΙιιει·ε εετεε ειεεε
0ετι1εε εεε 0εινεετεεε· ει·ει1ιεεετ Ηι1ι'ε νιετιιεε Με Ετ1ιτεε·
Ιιεεεεε νειε 8

.

Αεεεετ. εε εειι.εεει· εεε εει·ιεε, Με @ειεεε
Με 10. Αιι,ε·εει ι.=;ε.εε1ιειιΜε. Βεεεΐε 1ι'εετετειιιιιιι;εεε σε»
τε.ιιιετε Μεεετ Κι·εεεεειτ νι·ιτιι εειει· ιιειε νετειιε Βι·. Βεεειτ
ειεε Βετετεεις νεε 11ιι..εΙιειιετεεεε ε1ειιιειεε1ι·εεεεεπε.ιιιιειιεε,
ννε1ε1ιειετε Αεειεει. ιιεει· Με ιε ΚειεεεννΙιε εεεττεεεεειε
Κτειι1ιεειτ.εεεεεεε εε1ιεε. Η

ε

Μοττε1ιτεεε-Βιι11ετιε Μ. Ρετετεειιι·8ε.
Με Με νι(εεεε νειε Μ. Με 21. Αιιεεει 1899.

Ζε.ει άετ 8ιετεειε11ε:

1
) Με θιεεεε1εεετ εεε Α1ιετ:

==ι-ι-ωε.ωμωμειέιΞ_
ΙΦἔΒ°°°ἔἑΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞἔ=
Η ννεζεεεεεεεεεεεεε€· ιιι.ιιιιεεεεεεε
885%θθ01 187641191551157Μ40348820150
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θ) ιιιι.ο1ιΜΔ 'Ι'ο‹1οειιτειιο1ιοιι: υιΜ.1ετιιιιεΟ, Ρε.τοϋ1:1εορ1ι1εωΙου.Ο, Βοω1ιτειιΜιο1τΟ,ΑιιτΙιττπ Ο.
Έγ 11.πωπω. Ο. 'Ι

'

Μ
.

ιι1κ1.22. Ροϋτ1ε τοοιιττοιπ 1
,

ΤγρΜε Πγάι·ορ1ιο1:1ο Ο
,

Ραοτροι·π.1ΗοΒοτ 2
,

Ργ8.ιιι1ο πι1ι1ΒορΗοωωΙο θ
,

σΙπποΒοετ1ι1ιωτιπαάοτΜπι Ο
.

ΡοοΙωιι 8
. Μπεοπι 18, Βο1ιο.ι·Ιο.οΙι Τ
,

'ΓυΜτουΙοεο άοι· 1.ι1ιηςοιι80, ΤαϋοτοιιΙοεο ωιάιποτ Οη;ο.πο 18
Πρ11τ1ιοτ1ο19. Οτοιιρ 2

, ΚοιιοΙι1ιιιετου11, ΟτοιπρϋποΒι1ι1ἔοιι- ΑΙΙιο1ιο11εωιιε ιιπιά ΒοΙΜιιω ττοτιιοπιι 8
,

ΒοΒοπεεο1ινΕ.οΒοΜιά
οΜ.:Βιιάιυιρ; 18, Βι·γεΙροΙειε 1

,

θι·1ρρο 8
. ΟΙιο1οπι ο.ιι1ειτ1οαΑττορ1ι1ε.11ιϊωτιιω44. Πατιιειιιιιε εοπ111ε θ
,

Κι·ιιπ1ι1ιο1τοπάοι·

θ
,

Β.ιι1η·10, Βρ1άοπι1εο1ιοΠεπ1ι1ε1τ1ε θ
, Λαικα θο1οιι1ιι·1ιοπ- νοτάαπιιιιμοτε;απο 119, 'Ι'οάτεοΒοτοτω88.

ΔΝΠΟΠΟΕΝ .ΠΞ113ΒΒ ΑΕΠ' ννοτοοιι ἰιι άοι· Βι:ιο111ωπά111118 νοιι Κ. ΒΙΟΚΕ1Β Μ]τΐ'5τ. ΡοτοτεϋιιτΒ,Νονε1‹γ-Ρτ. 14, εοννἱο ὶιι αΙΙωι1ιι-ιπιά ευε15.ιιά. Αυιιοιιοου-θοιπρτοιτου απΒοιιοωπι1οιι.

δ:: σου δούΖων2'8 ΗΘΠΠΠ82Ό||( 1

Η 11811 κπωσιωωι, 1 Με·.;:.ε.α:.·.::.·:..:::ε:.ε::·····

Γ

Βε1φοπ"ππι α. Πει Με πιω 1. 0ο9.οΒο9.
Με Πιι8ωι-, Βπιτπι- από ί8$ο11'ννοο1ιαο11ττεπ1πο,Ι·'ε111ε1Μεο ιιικ1 Πι άει· ΕτιιΞ1Μ·ιιιης ”'“°'""""'°"°*""""'"Μ""'1°-"°"^Μω·
ΠοτιιΒεοΒοιπιποπο. Ητϋπετοε ιιικ1 Μτοειωε Μἱιιἱεο1ι 8οΙο11αποεΙιιε11$ιι1πιιι ΡΙιι€2ο

Μ" ...ωΑροΗω1ιεπνιω..τ·οιτ-ΗΜΜωπμοπι·ι “Ωω

ΟοόΠ'Ποτ νοτη 1. Αρι·ΙΙ Με 15. ΟοτοΒοτ.

Λιωκι1πΓιουιν1Ρωπροσωνοιισοι·›ι.Μ...ω "πουνω·νωΙωπ.,Ραπ., 80,Κ” ΒΜΜ-(.Ή:οϊχυ..

-.3Ρι·οεροσω ;.;τε.τ1ε. ῖ .

α.. 13ι·. Ρι·ο11ιοττ νοιι Βο111οι·η. 1 Πι·. Ο. Ψεεο1σε1 ΑπευιΙτ Ι”
.

Μαη" π. ΠειτωΚτω11ιοΠι
Μι! Κ0ΕΝ10$80ΒΝ ΜΗ Μπα (Νεε1ίει!οπ)

5 ςοϋΠιιοτνοιιι 1
.

ΑΡΗ! Με 1Ητω ΠοοοπιΒοη· ερεοἰοΙΙ οιιιρίο1ι1οιινοπ

1 . Ποπ:: Θο1ι.-Β.ωΙι 11116861

!

ρ1ιγοιΙω11εο!ι-ΜπωΙεοΜε ΗεήΙνοΝ'ο1ιτοπ;ΑΒ)ΕΖδ%α Ηό/2θ.ι
νἱΝει Με”. Επιἱ!ἰει.

Κιι1·α1ιετε1τ ΠΠ· Μεε·οιι- Μιά Βετωκι·ειτι1ω,
εονν1οεπι ΒΙιιωτπιτιιΙι, 1)1ε11ωοε,ΘΜπ, ΡεττειιοΜ. ιιπιά ευάοτειι ΒΒοΗινοο11εοΙ·
οι·1ιτο.ι1Μιι1ςοπΕεΠάεπάο "Μ Βοοοπν8Ιοεοεπτου. Μειω- Μιὰ Βιιτίετιιιιι€ε1ευτεπ.
Βοε1Μοτ Μιά 81ττ11οΙιοτ 1.ο1τοτ: Πτ. ΠΠΠ; Ρ81°18θ1°.

Μ8.8114Ι1ΓΘΙ1.Ν8.Ιιετοε άιπο1ι Ρτοερωτο.
(78) 12- θ

.

0ι·8·ωι1εο1ιοε ΕΜΜ
Ηαπἔωι-ΔΙΒιιπιὶπιιτ Ποι·το1

(ιι1εκ.ιΦοσεΝ).
ΕΜ εἰεετιτοἱοΒε5 ττιεηἔειηΒα1τἱεεε
ΒΙιιτρτ21ρειτειτ,ννεΙοΙπεε όεε Εἰ5ετιἱπ
οτἔειτιἱεοΗετ Ροτιπ Βεβι1ηάετι επτΜ1τ.

ΠειτετοΙΙιιη.ς ειπ ἔτοε ἱ
τ
ι

όετΑ οτΙιεΕε
νοιι Με18:. Ποτ1:01 Πι ἱτειιι.
νωιωΠτ Μι ειΙΙοιι ΑροτΙποΙπωι.
(28) 25-15.

"1=.ινια-"Ειιπω.Τ.1Τ
ΠΠ Μει.ζευ-, Πειτττι- ιιτπΙ δτοἱἶκνεοΙιεεΙΚτειτιΚΒεἱτεη

ΡΜ”. Οι: ΗοεοπΙιεΕπιν0ιΐιι6Μ. ΜΒ. ΗειΙοιν.
ΒοτΙὶιι Ψ., Κὐιιἱ8ἰιι-Αιι8ιιεταειτιιεεο 29, απο ΤΜετεεττοι1.

153)28-21. Ιω Πουτεο1ιοιιΑΙοκε.πάετ-ΗοερωιΙ ...Ιω
ΝιιοΙπνοΠεοι·τΙιε11ιΠϋοτ ειιι· ω. ι11οιιετ
ί'το1οΡ11ο8·οι·υυά ΡΠοΒ·οι·1ιιιιοιι 1111·Με---
ρτὶνετο Κι·αι11ιοπρΠοςο@θεου ΖιιΜιιιι€
νοιι 150Οορ.).

[Με Ηυ.ιιρττμιο11οιι:θο01°8-ν11:
τοτ·ΦιθΙΙε ΜΙο1008Π·θνο118 Αάτοεεοπ νοιι Κτε.τ11:οπΡΠοέοτιππου:

νν...ωΙΠε' ν8Γ5ΗΠ(ὶ1898 87.200 8εΙυνοετοι·Οοτιε1:.8ο11ιτι1άτ,Πο·τερ6.ο·:·.
ΕΙιιεκ.1ιοτι,Αυε Ιιεὶιιετ άει· 1.ΒιιοΙ- ΜΒΤΒ,ΡθΒοΕΜ Υπ·_·ι· ε

), Ιω· 20·
1811πετάει: Βιι1ιο ἔεννοιιτιοπ;Με Μ: Ηει:ιΙο1 νοτ1τοι:ιωοπο:1ε·Β.Π881)]..Ψ11ά111188:τ ΜΒΗΘεΙΝΩωκ

Υπ ι“0'""10""ομ"ΙΙΒ"'
8812 κι εἱπ 1κϋτιεΗ.211111'1'1181111111όε11ο11ΘεΡει11ι·ιΒΜ.δο1ιι·111επΒτιι€ἱε.Αιιίωεοπ "Η ”0”ο!0Β μ· π· 4· "° 11·
11613:(Με Βατ1υπό ννο1ιτιππ8·ετιπ.. Βω:Ιε1οε1τ1ιιιιιεε πω Βυτορ511εο1ιευΒοΕετ1οΔημ:

ΔΙΒΜΗΠΒ Χ"ΜΉ10"= Β"κο·π8·θΒ"="- · - - - _ - Π. π. 61 Μ. 82.
(78Β1ἔ_Ι8:1ερεοτιοτι

άει· Ψ11άπι18ει· Μιιιω·ο.1ηιιε11εη Δοτιοι:ι ωεεε118οΒαΐτ. Π” Μ8Πε1 καΒΘΗμ θα. δωΙΙΒοτ8π
Πιιι1εά. ΡἰπιιἰεοΒοι1Κ1το1ιοθ-Β. Ω

.

Π).
. -Έ Γιαπ Ο111πειι,νν. Ο.,Η. ΜΒΜ, Παω .Η 18,

Ωτι. 10.
Οπει·ιι ΟιιΜ·ποπε.. θερτ1οΒοκε.ε,μ. Ν: Π,
κι:ειρ·ι·.19.

Γτειι Ου.ιΜι·1ηε Μ1ο1ιο1εοιι, Γ8.ΓΒΡΕΕ·
οπο:: "Με ιι. ΒΟ,π. Π'.

Πτι: Πεεε·πι1118ε,Με". ΙΙομ·ι.π=ιοι:κ,μ. Μ.
κιτ.16.

11Μι:·Ιο.Μο111 Β Ο. 1
.

.ι. 44_ ει. 3.
Ο18ει
Βἔτ1‹ε,

Μια. οο·ι·ρ.,14 Με., η. 83
πω. .

?πιο Δ.ΣΠ81.1θ801Ξ1ΙΙ.1.88.Φοι4·τωικοΗ 187,
π. 119.

Ρι·σααΙιε :πα .9ε2ε πα2ιυ·εω ωαωεω πω. Επια.

ΡΑ8Τ11.1.Ε8ήΉ0ΗΥ·ΕΤΑΤ
Βο::Βοηε ε119οετ.1Ιε.

οοινιυπιινιεἔῖιοι-ιν-ετΛτ
·ροιιτ ρτέρεπετ εο1-ωΘπιε Γεειιι ειΙοοΙἱπε 9ειπειιεε.

Πουιιῖειί 0116.έ8Αιιτ3·ο·1·ει189111. Ε1εώιιεςεΒει·Πι·. Β ιι@Η ίπ 8. ιι ο.1εΙ·ι. ΪὶποΒἀτιιοΕἐἐοὶ έ. Α. νν1οιιωΙιο ΚειτΜετἱποι111.Ρι·..1ξ15.
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α. θΙαΙιαα α:
«Ρι·οτ.αταβΙ

υαΙ ΛααααυτααυυοΙιαα». (Ντ. α.ι
ναι·Ι. ναι·ααουτα ααα τοιατα·οΙ υοΙ 17 ΡαοΙοαΙ.ου. Ζαι· ΡΙα
ααΙααα·ααα Οοα_ΙαοτΙναααυαι οι· 10 ρΟτ. ααα 20 ρΟΙ. Βαααα
ααα, αΙα ΙιααΙιιαα1ιαΟοα_ΙααουΙνααΙαι·αα αΙουΙ; ααααααπααοααα;
αννΙαοΙιοαααα ΡΙααοΙαυαοα. αΙο οΙα ααα! ιαα1Ιου νοι·αααοαιιααα
νι·αι·αου.1Ιαααοι· αΙα ΡααΙουΙαα αΙαα 50 ρθι. Ρτοαα· αΙΙααυαα
Ια ?στα νοιι

'Μαΐου
2-3 Μα1ΙααΙΙοΙιααυι·ααοαοα. αοααοτα

ειπα ΒαααΙΙαιΙ.α οΙ αοι· Ρι·οται·α·οΙαουαααΙιιαα μια” αΙο
Μαιου υατατι·ΙιαΙΙαουααΟοα_ΙααοιΙνΙεΙαααιαΙααΙω·Ιααι·Βοοι·αιΙοα,
αΙα Οοα_ΙιιυοιΙνΙΙ:ΙαοααοΙ ΑαειοαιΙαουαα_αΙο ααα. οι·αουοιυα.Ι.ΙΙαα
θουαιιαοιΙνΙΙΙΙα ιυΙτ.ταΙοαΙΙοΙιοι·ΒΙται·αυαοααοτααα·ααα ραααααοι·
ΒακαΙΙααυαε αοτ Ηαι·αυαατ.

Η. Κα Μα αυατα·: «ΠαΙΙοι· αΙο 1)ΙααΙ:αατΙαΙαι θα”. 0ι·ου
Ιιιιι·α;Ιαι .Ϊαυι·ο 1897».(Ντ. 8.1

νου ααα 428 Ια α" ΚτοΙααυ αααΟτααυατα·'αουοαθα". :ια
ΒΙρυΙ.ααι·Ιο Βι·ατααυτοααΙαα Β48 αοαοαοα,65 αοατοτυοα ααα
Ια 15 ΡαΙΙαα ααα αει· Αααα·α.αα·αααουαααι:. Παα Μοι·ια1ΙΙ.ατα
ατοοοατ.ναι· αΙαα αυτ αΙα Κι·οΙαο = 15,8. νου ααα 598 ΒΙαα
ταοτΙιΙΙ:ατα αοι· θτααΙ: Οτααυαι·α ααΙαατ.αιαα 54 ααατοι·ααα=
9,1 Με. νου ααα Ια θι·αυΙαιτα·ουαα Βοταια ΙΙαυαααοΙΙ:οα απατ
ααα τω: ααρααΙτασ νΙαΙ, αΙα νου ααα ιαΙΙ: Βαταταααυα.ααα1ιοα
ααα Ια ααα Κι·αΙααα στα.»αυι θ μα. ατοαι·..1αΙ'ι·ΙΙααι·αααΒοι·ιιια
αααανναααι ααταα. αοαιο α·αι·Ιαα·αι·ναι· αΙο 1αοι·ιαΙΙΙατ ααπαι·
ααα 1ατυι·αυυτ.ου.ΒαΙ ααι· 8αταιαΙΙαυααα1αας ταΙυΙα·ο αΙου ααι·
Βα.ουαυ νΙαΙ ι·ααουαι·.ΒοΙ 6Ι Ραταοαοα ναατααααι·οαυγΙαοιΙαουα
ΙαΙαοΙΙοααυ ααΙααουτ; νου αΙααου οι·υι·ααυτοαυ ΒΙρυι;υαι·Ια υαι·
α; ααα ΙΙαι·Ιααα ΚΙααου. τι·οΙαααιιιαΙα υαααιυυιαα ιαΙΙ; ααα ΕΠ·
1ΙτααυΙ.οα1αΙιΙ:ου,α1ΙουααΒοαααα.

α. Π α1καιν: «ααα ααΙΙ.αααι·Μι αΙαοι· ΗΙταοταουαΙΙΙΙαι·αι18α.
(Ντ. 8.1

Πα ΚαααΙι ααΙ ααυυ αναιαι·αυαοα νου: Ραοταο υοτιιατ.οι·,αα
1ια.ια αΙυα ΗΙι·ααι·αουαττατααα;ααα και· 15 'Ι'α.ααυαννααατΙοα.
1)αι·ααΙ'αι·υοΙια αΙου ΡαΙ:. αΙΙαιαυ1ΙοΙι, ααΙα θαααουτ.υΙααατ.α11το
αΙου αυαι· αΙουΙ. ινΙαααι·ααα ααοααοναοαΙα ααΙαα θοΙατοοΙα.ΙιΙα·
1ιαΙτ.ου.ΒαΙα θοαΙοΙιοαααααι·ιιοανναι·αααΙαιιιαΙ'.8αταουοΙαυααααι,
Δαα'αααααεαΓααΙαυαΙααοανναοα.ΑυαοαΙοΙιια αΙαααι· Κι·αααυαΙΙα
Ι'οΙααα ιναι·ααΡα. ναυι 1)Ιαυατοοατ.1αααου.

Ν. .Ι
αρ ο

8
ιι
ν
Ι Ι; α ο α: «Ζαι· ΚαααΙατΙΙΙαοι·α.οαΙ.ουΕαυατατι·οραΙα».

Ι τ. -)

ΒαΙ αατ Λαϊυαυιαα ααα ΡΜ.. αυτ· αΙα 8γιαατουια ααααοααυα
1ΙουαιιοαταΙ·ι·υαΙΙαουαα1οτατιιατω. 1)Ια αιιι·αιιϊ οΙααατι·αΙαυαα
αοαινοι·οα θαυΙτααταοαοΙαααα·οα ααα νατααααι·αυα·οτιααΙΙ.οαα
αοι·ΝΙοι·αα, υοααιιΙαυαο νοτυ1αΙαατααα άοι· Ιαουαι· υαΙ Αααα
αααυοΙΙ.Ιι·αααα νναΙουατΗΙαινοΙαα ααα αΙυα αοαταΡαοαρυαι·ναι··
ΙΙΙΙ.ααα·, αοα·Ιο αΙο ΝαΙαααα 2α ΒΙατιιαααιι ΙΙΙιοτ2αααΙ.ουααα

·

ατΙ'αααοι·,τα" οι: αΙου αια αοατο ααΙΙια 1.αυαι·αττορΙιΙαααα
ααΙΙ:ο. ΠΙο αατυοΙοα·Ιαου-ααατοιαΙαοααΠυιατααουιιαα·ααΙ ααι·Βοο-

·

ταουααατΙΙΙ:ΙαποαΙο ΠΙαααοαα.

Β. Οτ1ουν: «ΠΙα ΒγααυΙ.ατΙα ααα 1)Ιαι·ι·Ιιοο ααι· υαΙαααυ θα
α·ααααα».(Ντ. α.)

Ναοα ααα ΒοουαουΙαυααα :ια 200 ΡαιΙααταα τυΙΙ:ΠγαααΙ.ατΙο
ααα 1)Ιαι·ι·υοο Ιια Ααουα.ααα'αοαααΠοαρΙΙ.α1 Ιουτ νατΙ'. αΙυα
Βαυα.αα ΒοαουταΙυααα·αΙααατ ΚτααυυοΙτ ιια ταααυααρΙαοΙιαα
θαυΙοΙα

Ρ. Ρ
ΙΝ
ρ α Ι ο απ:«ΙαΙα Γα.ΙΙ νου ταοτααπαιΙαοΙιαι·οΙτι·Ιααι·ΗαραΙΙιΙα».

Ι Γ. α)

Ια αοαι νοια ναι·Ι'. ααουαοΙιταΙ.ααΙΙ'α.ΙΙα ναι·1Ιοίω Αυαοααα
νοια ΑαΙ'αυ.<.ςαα Ιαι ΙΙαΙιαα ΒαυαΙ·Ιαρραιι,ααα ααου αια Βαυαυ
ααα Ραπ. ααου αακανατυαυαουαοΙα αΙυΙα·ατ 1οοαΙαι· 8γιαατοτυα
ααα αΙΙα·αταοΙααι·αγαααιΙαουοτ ΕταουαΙααααου νοτααααοαοιατ
νναι·αα;αΙα ΡγααιυΙο ααα αΙαο Βι·ΙΙΙατιιαα· απ αΙο ΜααΙΙοαυαΙΙ:
ααα ΑαΙ'οται:ουανου ΜαταατααααΙα ααα νοι·αουΙααοααα Ιααατοα
θι·Βααου αιιΕ αοιυ νΙ7οαααοι· ΒΙαταααΙααοαπ. αοαατΙοα).

Ν.
Νκαταοαα_Ι

αν: «ΠΙα ΒαεροαΙΙ:ΙοαΜε αΙα Ιααα1 Κατ».

(α Γ- 8.)

Βααοαι·αΙαιιυααοταα1αου.

Α. Β α
.
ο υ ο ι·.

Ι.ΙαΙορΙααΙ ταααΚοΙ ουΙται·αΙΙ (1αΙιτυαου ααι· ταααΙ

αοΙιαα 0υΙταταΙα). Βα. ΙΙΙ. ΗαΙΙ 2
.

Ν. Μ. ΈνοΙαοατΙΙ:αου: «ΒΙαΙαα αρα.ταταΜιτου υΙααΙουτ1Ιου
αΙααα 11'α11οανου τοτα1αι· Κα1ιΙαορίαΧατΙτρατΙοανιΙαααα
Κι·αυα. Παω οΙαα Βοιιιαι·υααα· ΙΙΙιοι· αΙα Βααοατ.αυα αατ
Τοται·αααοτιιαα·αοτ ΕγιααυατΙΙαοα ααου Βααϊοι·υααα νου
()ατοΙαοΙαοα».

Ψ.'α Γα11νου Ι.οταΙαι·ΚααΙυ‹›ρΓοκαΙ.Ιι·ρατΙοαΙατ αοαοαΜατ
ναταα'οαιΙΙοατννοι·ααα.Ι)Ια Ραπ. εταααου 2 .Μαιου ταοΙαΙνΙταΙ.
1υ αοι· Παται·υίοΙ'αι·ααααιιααΙιια αοΙαοι·αοΙΙ:αΡαΙιαΙα νου ναι·
αταααατΙαα ααατ ινοΙοΙιοα αγτυαΙιατΙΙααυ νοτυααααα, αΙα αΙοΙιτ
αΙα οατοΙιιοααιΙ.ϋα2α υατι·αουιαααΙαα. Πα 1ιααααΙτ.αΙου αια αΙαα
οοαιροααα.ιοτΙαοΙιοΠγραι·αι·ομαΙοααι· ΠτΙΙαοα.ννΙααΙαααου Μου
Αιιαι·α.ααιααα,αατ ΑοΙιαοΙυαυΙο Ια ααι· 8ιιρταο1ανΙοιιΙαι·α;ι·ιιυα,
απου Αααταιιυ1ααα·ααι· αοΙαοαααι·ιιΙιαΙΙΙιοι· ααια Ροαραττ'αοαοιι
Βαυα υαουαοΙιτ.ατα·Ιτα. Μα.α υΙΙΙ.ο αΙοΙι, αΙααα 1)τααοααουκνο1
Ιααααα καπω· οα.τοΙααιαατϋαααΠοαααοι·αΙ.Ιου αοι· Πι·ΙΙααυ αιι
ναι·ννοουαα1α.

Ραπ'. ΙΙΙ'. α. Βαα α ιυο να α ΙΙΙ: «Ε1Ια ανια νου αιααΙααΙΙαΙΙΙα
αοαΙα ααταΙαατα αοαΙ:Ιοα Ια ΡοΙαο νου Βουααανατ1αταααα;
αααΟοαοαΙιαα·ααΜε Αααααυα Ια θααοααα;».
ααα ΙλΙαυι·Ια·οι· θγαιυααΙααι; ΙΙαυααι, Ια αΙοποαααι·ααα νοια
ΙΙΙ:ατα·αυαααιοι·

ΒοαΙΙααΐ
αΙααυ ΒανοΙνατ·αουιιααααα ααυοι· Βατ

Ι'αι·υααα Ια ααα ΗαΙα. οι· 8ουιιααοααα1ναι·ΙΙαί' ΙΙαυα νου αυτα
ουαα ααου υΙατ.αααυτου, αΙαα αυτου ααα Παω. αιαταοΙιγοΙαοαα
ααα ατοταοταγταοΙαοαα,ααι·οΙι αΙο Βο1ιΙΙααι·ΙΙαοΙα ααα 'Γυοτα.κ.
8οΕοτταιιααατατοΒαυΙαααι·αυα· ααα ΒουΙαοαοαα, ααου αΙαΙΒοα
Ταα·οα οαινι·Ιουα1ιααΙου αΙαο Ρα!αα·ιαααο.ΒοαυΙΙ:ι. ααι νοταατοα
Βαυαα ααα ΙΙαυαα Μ. αται·ααοΙαΙαοΙααατοΙαααα.1)αι·θααοαΙιαςαα
ννΙτα Ιι·αΙαα1οατ.αοΙαο νναται αταουοΙατΙα αατ ΗαΙιο ααι·οαοταα
ΤΙιοταιιαραι·ιαι· οοατιιαΙοαΙι·τ.,αΙα ααα ΙαοΙαΙτι ααα Ια αΙα
νναααα αΙα.<.ταααυτ.Παπαι·ω· Μαΐου Ι·1αΙαίααοΙοΙΙαατ αΙα Αυ
αοααα.ααι· 15 Οια. ΙΜ' Ια ααα ΜααΙαατΙααιαροαιΙοιιαι ΙιΙαααιαι·
ταΙοΙΙΙ:ααα ιαΙι $ροΙααΙΙιοΙΙαα ααα ΒΙτοι·α·αΙ'ΙΙΙΙιαπ. Ι)Ια ΟαιαιιαΙοα
ταου ιαΙΙ: ααια Οοαορυαα·ααααΙαυα αΙου αΙαο ΙΙαΙ'οτ α1α ααα·
θααοραααοατοιιιΙααουααα;ααααοι·ααιυοοαιυιααΙοΙι·Ι:αΙο Λααοοαα
υαυΙα Ια ω '1'ΙαΙ'αιαΙα ααα ααϊινναααα,'ΠαοΙιοα οααι·ΒτοαοΙιαα
(υαΙιιι 8αΙΙ1αα αοι· απατα α·αι·Ιοτ.υαΙα αρΙΙΙΙΙΙΙααΙαααΙτ Ια αΙο
ΒαΙ'αινοα:αΙ.1)αι· 8

.

Βι·ααυα·Ιτυα1Ναι· αυτΙ:Ιϋαατααα νου Ιυια αΙα
ΚαοοΙιααατΙΙοα αυα,·ααρΙΙΙ:ιαι·τ.ααα α2Ι.τααΙι·Ι:νναι·αα. Ι)αι·ο1ιαΙα
ΟααορυααοαιοΙαΙανναααοινΙταοΙααΒοααα α

.

αοαιαατ·αΙα αααΙΙΙΙαααΙι
αΙαααι'αυι·ι. αΙο ΑυαοαααυϋΙα αταΙαΙι·τ ααα αοι· Κι·αα1ια Ια
Ί'τααααΙαυαατα·'αοααΒααο α;αυταουτ,Ια αοι·οι·Ρα Μοαα.Ι:αυΙοΙυτ.
1)Ια Μααουαουαο Μου απο 9 Ιαοααιο ΙΙαα·οιι. Μια 1)ι·α.Ιυτοαι·
ααα α" Ιαΐαααα αοαατο αταΙ: αα.ου 8 ΙΙ1οααοααααι:Ιαι·αιινοι·ααυ.
ααουααυι αΙου αΙο ΟοαιιαιιαΙοα.Ι.ΙουιυΙΙ: αααΕαΐΙ.ιναααυ α·οαοαΙοα
ααα 1ια.τια.θοαοαααα. Βρα.Ι:αι·υοου αΙαΙαα τυα.ΙΠα.αιουΙ:οα,ννα1α·
αουαΙα1Ιουνοιι ααα·Ια αοι· Βαυα·α αταουου εαΙ:1ΙουααουΚαα·αΙ
υοι·ι·ΙΙαι·ααα.

α. Γ. ΒαιιιααυΙ: «ΠΙο ΒΙΙαααα ααι· Μιια·αα-ΠατταΙΙαιο1(θα.
ατ1·οαατατοατοπαΙα)».

1α αΙαααι·ΑτυαΙΙ. αΙουτ.Θ. αΙυ αααΙΙΙυτ1Ιουαα Βοαιαυα ααΙααι·
ααΙααΙα·αιιιιυα ααι·αΙ'α1ΙΙατααο1κροι·Ιιαοατ.α1Ιοαναι·ααουα ΙΙΙιαι· αΙα
ΘααττοαιΙΙ.αι·οαιαιαΙα,αΙο αυταα·ταααοι·οα'1'υαΙΙ αοαου ααα ετα
Ιιοι·αα Ριιυ1ΙοαιΙουαα αοαααατ. αΙαα. ΠΙα Οραι·αιΙοα, αιο αΙΙαα
.-1αΙ“αι·ααταααοαα.ιυααατουααΙ.αρι·Ιουτααα ααιυααιΙΙου αααΒΙα
ΙΙΙααααιι νου θτα.1ΙαΙα ααα Μαι;αυ αυι αΙουαι·ατοαναι·υαιοι
ααααΙ: Θ

.

θα.αιι·οααιοτοαΙααιΙαι·αιτοοο1Ιοα.ροαιαι·Ιοι· μια· ΙιααΙαα
Ι.ατΙοιια11ιτια.αανατααυι _ΙοΙααΙ αΙααοοτΙ;αΙο αααιοΙιι, αυτα αο
ααα,·α,Ια Γο1αααααια: ααα .1ο_Ιιιαααι»ατα αααι· αιιτοΙΙαουαΙΙ.Ι.αυ.
ααα αυϊΙΙαι·ααααΒααα αυτου αΙαοα ΒουΙΙΙ.α ααα ΜοααοοΙου υαι·
υΙατοτοα Παα·αανναυα@εαυτο ααα ΜΙ; αοΙααιυ ΩααταουαΙτα Ια
αΙαο Οαα“ιιαυαααι· ΙιΙατ.αι·οαΙΙΙαααυινα.αααΙαααααυΙ..Πααα »ατα
αατ ΩααταουαΙΜεααα ιαΙΙΙΙιταααοα .Τα_ΙιιααιυαοΙιοαΙιοΙααυτοτυα1υ
αατ Θαατ.τοαατατοατοΙαοααΙα αΙυα Οοαααυα· αααα.υΙ'ΙΙΙιταααοα
ΒοΙιουυαΙα ααα .ΙοΙιιαααι ΙιαρΙαατΙτι:.- Μο 1)αΙ.αΙΙαααα αΙα εο
ααιιουΒα.αταααααα

αΙααοανατΙ'αυτοαα αΙαα υπ Ο1·Ι,αΙυα1αα.ου
2ααο ου.

ΙΝ. Α. Ουρα1: «Ζαια ΜαοαααΙαπαιιαααα ααι· ΟΙα.ααΙαοατΙου
αει· Γταοται·οαααα Βαουοαι·Ιααοα».ίθουΙααα).

νοι·Ι'. ααα αΙου αΙα Ααίααυα α·ααταΙΙα,αΙαο αι·αιιουυα.το(Παο
αΙΙΙοατΙοα αοι· Βοουααι·ΙιιαΙτα.οτιιτου Ικα ΙΙαϊ'ατα. Αυ αι·ατοι·
8τα1Ια ΜΗ οι· αΙααι· αοΙουαα αΙα ΑαατοπυΙα ααι· Βι·ΙΙοαα ευ
θττιιαααΙοααα, αααα ΙΙοιυαιαααΙο ρα.Πιο1οα·ΙαουααΕΙΙαοααουαίτ.αιι
αοι· Βι·ΙΙουα ααα απο Ια Ιαταται·αυτια Ιυι·α ΑοτΙοΙααΙο Ια Βα
τταουτ.Ναου υι·ΙΙ:Ιαουοι·ΒααρταοΙιιιυαααα α;τιιααΙααοααααΑτ
υοΙταα ΙΙΙιοι· αΙα Βοουουαι·ΙΙουα, υοιααιτ θ. αου1ΙαααΙΙουπα αα
α·ουααιιι Βοαοτυα, αατα αΙο Ααααααιιαα· ααα ΒαουαααΜε αΙαα
Δαααιαιαααααταιιαα·ααα ααΙαΙ α1αατΙαοΙιααΠα1Ια·Ιααοα. ααι·αυ Ια·
ααι· οΙαου ΒοααΙααΙ ααα ανναΙ ΒουααυοΙ ω, κα θιτιιααο1Ιαατ.
(αα.οαΚαταοααΙαου).

1
. Ποτ αορροΙααΙΙ.Ιαο νοι·τΙοαΙα αγαιοαι·Ιαοαο

Βι· α ο α, α. α. ω· Βι·αοα ω· νοι·ααταα ααα υΙατοταυ $ουαα·
αοΙ ααΙαοι· ΠαΙΙι1·Ιαα:ο.

1
.

Γι·αοταΙ· υοΙααι· νοι·ααταα ΒουαιιαοΙ αα ααα τγυΙαοαοα
ΒΙα1Ιαα, ΙυΙτ ΒΙαΙιΙααα ω· ΒταουΙΙαΙαα νου νοι·α Ιαυαα αα.ου
υ1αΙ.αυ:ιαααοα;ααΙαοι·ααΙΙΙαανοι·ΙΙοα1αΕ'τα.οται·ααα Κι·ουααοΙαα
Ιαιιαα ααα Παω ααι· Κι·αααααΙυΙαοαατ. ΒαΙ:αΙ:αυτ ααι·ου Β'α.Π
ααΙ' ααΙαα ΒΙιαΙιαοααι·ανετα).

2
.

Ε'ι·αοΙιιι·ω· νοι·ααι·ουθουαυΙιο1 α.α ααα Ι:γρΙαοαοπιΒΙ;αΙΙου.
αορρο1ααΙιΙαοτΒι·αου ααα Κι·αααυαΙυα Ιαααα ααι· 1.ϋουαι·
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ε) άιιι·εΙι ΒΙιιινιτΙιιιιις άει· θεννε.Ιε νοιι νοι·ιι ιιεοΙι Ιιιιιεειι
Μ άιιτοΙι ΒιιιινΙι·Ιιιιιιε·, άει· θιεννεΙε νοιι Ιιιιιεειι εεά νοτιι
(Μεεεετει·. Κιιειιιιιι).
δ. Β"τεεειιι·άει· νετάει·ειι ΘεΙιειιΙιεΙ ειι Με εγριεεΙιειι θεεΙΙειι.
άορρεΙεεΙεἰε·ε θοιιιρτεεεΙοιιεετεεειιι· άεε Κτειιεεεἱιιε ςΚιιειιιιιι);

άιιτοΙι θειιιρι·εεεΙοιι άεε ΒεεΙιειιε Ιιι ετοιιεεΙει· ΒιοΙιειιιις.
Π. ΒορρεΙεει· νετεΙοεΙετ ΙιεΙΙιενιιιεει·ιεεΙιει·
ΒτιιεΙι, ά. ε. ενιιιεει·ΙεοΙιει·ΒτεοΙι, άει· νοτάει·ετιθεΙιειιΙιεΙ άεε
ΒεοΙιειιι·Ιιιε;εε, ειιιεειεΙειετΒτιιεΙι άεε ΙιΙιιεετειι$εΙιειιΙιεΙε.
Ι. Ι·"ι·εεειιτάει· νοι·άετειι ΒοΙιειιΙ-ιεΙ ειι άειι ενριεεΙιειι 8εεΙΙειι.
εΙιιεεΙειειε Ρτεοειιι· άεε ΚτειιεΙιειιιε Ιιι Μι· ΙΙΙιιιε άετ Μ5εΙιει·;
ΒεειιΙεε.ε εΙιιει· νοιι νοι·ιι ιιεεΙι ΙιΙιιεειι ι.νΙι·ΙιειιάειιθεινεΙε.
Σ. Ι?ι·εεεει· άετ νοι·άει·ειι θι:Ιιει·ιΙιεΙ ιιιιε ΒΙεΙιεειιις άετ.Βτικ:Ιι
ΙΙιιἰειι νοιι νοτιι ιιιιιειι ιιε.εΙι Ιιιιιεειι ε.ιιεεειι: ειιιεεΙεΙΙ:ετ Βι·ιιεΙι
Με Κι·ειιεΙιειιιε Ιειιε·ε άει· ΙΛιιΙε άει· ΚτειιεΙιειιιΙϋεΙιει·; Β.εειιΙ
πεε Με Β"εΙΙε ειιε ειιιειι ΒιεεΙιεοΙιετ (Ε'ετε).
θ. Ε'ι·εοειιτάει· νοι·άει·ειι 8οΙιειιΙιεΙ ιιιΙε ΒιεΙιειιιιε άει· Βι·ιιοΙι
ΙΙιιΙειι νοιι νοι·ιι ειιεεειι ιιεεΙι Ιιιιιεειι ιιιιιειι (ΐετεΙ: ειιιεειεΙεει·
Βι·ιιεΙι Με Κι·ειιεΙιεΙιιε: άιιτεΙι εειεΙΙεΙιε θειιιυτεεεΙοιι Με ΒεεΙιειιε,
»ιιοιιο άιε Κι·ε.ίε Με' άειι νει·άει·ειι 'Ι'ΙιεΙΙ άεε ΗΙιεεεειιι
Ιιε.ιιιιιιεεειιιννιι·Ιιε.
4. ?Μεεετ άει· νοι·άει·ειι 8εΙιειιΙιε1 ε" άειι ενριεεΙιειι 8εεΙ
Με, ?Μεεετ Με 1ιἱιιεετειιΒ.ιιιε·εε ειε ΚτειιεΙιειιι άιιι·ι:ΙιεεΙιτε.8
εΙιιιινιι·ΙιειιάεθεννεΙε.ειι.
δ. Πει·εεΙΙιε Βι·ιιοΙι Μι· νοι·άει·ειι ΒεΙιειιΙιεΙ; ειιιεειεΙε·ει· Ποιε
ρι·εεείοιιεΙιι·ιιι·ΙιΜε ΚτειιεΙιειιιε; άιιτοΙιΟοιιιρι·εεεΙοιιΜε ΒεοΙιειιε
ιιι Ι'τοιιεε.Ιει·ΒΙεΙιειιιι8· ΙΚιιειιιιιι, Αι·εΙΙεε.Ι.
Θ. ΠΙεεεΙΙ›ε Ρι·εεειιι· άει· νοι·άει·ειι 8εΙιειιΙ‹εΙ; ειιιεειειεςεΕ'τε.ε
εετ Με Ιιιιιεει·ειι 'Ι'ΙιεΙΙε άεε Ηϋτ'εΙιεΙιιε; άιιι·εΙι εεΙεΙΙοΙιε (Μπι
ρι·εεειοιιΜε Βει:Ιιειιε.
ΙΙΙ. Βιιιεειειςετ άορρεΙτει· νετειεεΙετ Β1°ιιοΙι.
1. Γτεοειιι· εΙιιεε νοτάει·ειι θοΙιειιΙιεΙε ειι άειι ενριεοΙιειι 8εεΙ
Ιειι: ειιιεεΙΙΙ ει· Βι·ιιοΙι Με Ιιιιιεει·ειι 'ΓΙιεΙΙε Με ΗΙιτεΙιεΙιιε;
άιιι·εΙι εεΙΙΙΙοἔε οοιιιρι·εεειοιι Με ΒεεΙιειιε Ιάει· εΙειεεΙεοΙιε ΜΜ
εεὶειιε'εεΙιε ΒτιιεΙιΙ.
2. ?Μεεετ ειιιεε νοι·άει·ειιθεΙιειιΙιεΙε, ειιιεεΙειε,·εΟοιιιρι·εεεΙοιιε
Ι'τεεειιτ Με Κι·ειιεΙιειιιε: άιιι·εΙι εεΙεΙΙι:Ιιε οοιιιρι·εεειοιι Με
ΒεεΙιειιε.
Β. ?Μεεετ ειιιεε νοι·άει·ειι ΒεΙιειιΙιεΙε, εΙιιεεΙειεε Γτεεειιι· Με
Κι·ειιαΙιειιιε Ιειιεε άει· ΚτειιεΙιειιιΙϋεΙιετ; άιιτοΙι εειεΙΙεΙιε θεω
ρι·εεειοιι άεε ΒεοΙιειιε.
4. Γτε.εειι1·ειιιεε νοτάει·ειι ΒοΙιειιΙιεΙε, εΙιιεεΙειε;ε Ε'τεοειιι·Με
Κι·ειιεΙιειιιε Ιειηε·εάειι Π3οΙιει·ιιάιιι·εΙι Β'εΙΙειιε ειιιειι ειωιιεεεω.
Ιν.εΙΒιε ενιιιεει·ιεεΙιε νοτάετε νει·ειεεΙεΙΤτεο
εετ: Ρι·εεειιι· Ιιεἰάετ νετάει·ειι ΒεΙιειιΙιεΙ ειι άειι ενριεεΙιειι
ΒτεΙΙειι; Ιιει ΙΒιιιννΙι·Ιιιιιιε άει· θεννεΙε νοιι νοτιι ιιεεΙι Ιιιιιτειι
(ΚιιειιιΙιι).
Ε” Βιε ενιιιεει·ΙεεΙιε Ιιιιιεει·ε νει·ειοεΙε ?τεε
ειι τ: Ιειιε;ε άει· @Με άει· Κι·ειιεΙιεΙιιΙ6οΙιει·: άιιι·οΙι ΓεΙΙ ειτεάιε
ΒιεεΙιεοΙιετ.
ν. Βιε ειιιεεΙειι.>;ε ειιιεεΙιιε νει·ειοεΙε Β"ι·ε.ο
ευ τ, ιιιιά εννει· ειιειι·εάει· Ιιἱιιεειι οΜτ νοτιι.
Ζιιιιι θεΙιΙιιεε εΙιεΙΙε Ο. εινει ΚτειιΙιειι.<.εεεεΙιιοΙιεειιεεε άει·
Βεεἱιιιοιν'εεΙιειι ΚΙΙιιΙΙι ιιιΙε εεά ΙιεεεΙιι·εΙΙιε Με ειιεεοιιιΙεεΙιε
Ρι·ε.ρετεε ειιιει· ΒεοΙιειιΙ'τεεεει·.
Ψ. Ν. ΒεΙιεννΕιιιιειι Ιω: «Ζει ΑιιεεειιιΙε Με ε.ιη.τεΙιοι·ειιειι
ΚΙιιιιιρτ'εεεεε».
Απε θι·ιιιιά Μι· ΠιιεετειιεΙιιιιιε νοιι 12 Ρτερετεεειι ειιεννΙτΙ'ε
νετ!. ειε εΙειιιΙιεΙι ειιεΓιΙΙιι·ΙΙεΙιεε ΒΙΙά Μι· νετεεάετιιιιε·ειι άει·
Πε.ιιτ. άει· ΜιιεΙιεΙιι εεά θεΙιιιειι. άει· Βειιάει·, ΚιιοεΙιειι εεά

εεΙειιΙιε
Ι›εΙιιι ΚΙιιιιιρειιεε. Βιε ΠεεεΙΙε Ιεεεειι ειεε "Με τε

ει· τω.

ΡΙ. ΤιεΙιονν: «Ζιιι· Ι.εΙιτε νοιι άειι Ι.ιικε.ειοιιειι».
θι·ιιρρἱτιιιι8 νοιι 4136ΠεΙΙειι νετεοΙι1εάειιει· ΙειιιιεεΙοιιειι εεε
άει· Κεεειι'εεΙιειι ΗοεριεεΙΙιΙΙιιΙΙι ιιει:Ιι ΑΙεει·. θεεεΙιΙεεΙιε. ιιεΙιεε
εΙΙΙ'ετιιιιιεεειςετ Πει·εεεΙΙιιιιε; Με ε'ει·ΙιεΙειιιεεεε άει· Ι.ιιιιεε1οιιειι
εε άειι Ρι·εοειιι·ειι ιιιιά ειιάει·ειι ει·ε.ειιιεεΙεοΙιειι

Ιζ28τ1εεειιιιἶειι.ε ιι ει: ι.

8Ιιιιι·ιιεΙ εΙιεεεΙιει·εΙννε Ι εΙιεπεΙιΙοΙι ΙιεΙεειιεΙ.

Ιειιυει·-ΡεΙιτιιει· Ντ. Ι--3. 1899.
Δ. Ρ. ΟιιΙιετειν: «ΠεΙιει· άΙε ΙΤιιεει·εεεΙιιιιιε· άει· ΒεεΙιειι
οι·ειειιε ρει· ι·εοειιιιι ιιιΙε ετΙιοΙιειιειιι Βεειεε». (Ντ. Ι.)
Βιε νοιι ΚεΙΙ γ ειιεεεεεειιε ΙΙάεεΙιοάε Ιεε νοιιι νει·Ι'. τιιοάΙΙΙ
ει” ιιιιά ννΙτά τοΙε.:ειιιΙει·πιεεεειιειιεε·εϊϋΙιτε: ιιεεΙι νει·εΙ:ιΙ”οΙ
ε·ιιιι8·ειιιεε ΑΙιεϋΙιι·ιιιιεεεΙε ειε νοι·εΙιειιά άει· Πιιεει·ειιεΙιιιιιε
εεά Βενειιιειιε Ιιιιτε νετ άετεεΙΙιειι ννιτά Ρετ. ιιι Κιιιε-Βι·εεε
Ιεε,·ε ιιι άειι Μεεεάετιιι ειιι ενΙΙιιάι·Ιει:Ιιει· 8ιιΙεε·εΙ Με εἱιιειιι
ΟΙιειιτετοτειιιε·εΓϋΙιι·ε. ΝεεΙι ΒΙιιΙΙΙΙιτιιιιε Με ετεεει·ειι ννΙτά
Μι· ΟΙιειιτεεοι·ειιεϊει·ιιε, νεοτειιΙ'Με 111άειι Πεεεάετιιι άι·Ιιιι.τε.
Βειιιι ννΙτάειιοΙι άει· Βριει.εεΙ ειιεεει·ιιε ιιιιά άιε ?και ιιι άιε
ΒεοΙιειιΙεεε ιπιτ.ετΙιοΙιειιειιι ΒιεΙεε εεΙιτεοΙιι. Με θεΙιΙειιιιΙιειιε

Ι'εΙεειι Με Β.εοειιιιιεειιιά νετεει·ΙεΙιειι. άΙε νοι·άετε Πεεεάει·ιιι
ινε.ιιά Ιιεεε Με ειπε άΙιιιιιε Μειιιει·ε.ιι άει· ΙιΙιιι.ετειι Πεει·ιιε
ννειιά εεά Μπι Με. Ιεειιιιι ειι. Βε Ιεεεειι ειεε Εεεε ιιιιά
ΘεεεεΙε Με Πεει·ιιε, άει· Αάιιειιε. άεε ΙεΙἔειιι. ονει·ΙΙ ρτορι·.,
άιε Μ . εεετο-ιιεει·ιεε εεά ειιΙιετοεεεεετ.. Με Με. ερΙιιοεο
εεπ., ά

ει
·

ΡΙειιιιε εεει·ε.Ι.,Με ΙιιιεεΙιετιιε ΒεεΙιειι, Ιιει ειιιΙεει·
Πεειιιιιτ ειιεΙι άιε ΠτεεΙιει·ειι ε.εεεεεειι. Ζει· Πιιτει·εεΙΙεειιιιε
Ιιειιιι πιεε άΙε Ρετ-ι. νεες. Με ειιιειιι Ηνεειικ Ι'εεεειι - άειι
Πεετιιε ΙιετεεεΙεΙιειι. ε.ιιοΙι ενειιι:. ιιιιε ειιιειιι Β'Ιιιεει· @ειεε
εεΙεΙ,ε ρει· ναετιιιεπιειιρΙοτιτειι. Απε' άιεεε νΙ?ειεε ΙΙΙεεε ειεε

Ρετ τεεειιιιι ειπε εεΙιι· εειιειιε ΠιιτετειιεΙιιιιιε·. ΙιειιΙΙΒ· @πως
ειεε ΙιεΕτΙεάΙε·ειιάετε, εΙε εετ νεε·Ιιιειιι ιιιϋεΙιεΙι Ιεε. ειιεεεΙΙειι.
εεε άιιτοΙι ιιιεΙιτετε ειι8·είΙΙΙιτεε Κι·ειιΙιειι8·εεεΙιΙεΙιεειι ΙιεΙει:ε
ιιιιά άιιι·ι:Ιιειιιιε;ε ΖειεΙιιιιιιιεειι ΙΙΙιιειι·Ιτε ννΙι·ά.

Η. ΚεΙιιιγΙι ο ει: «Ζιιτ Ε'τε.ε·εΙΙΙιετ άΙε εειεςειιιεεεε Β.ε;ςιι
ΙΙι·ιιιιε Με 8εειιΜε άει θεειιτι.εΙιΙΙΙ'ε ειιι Μπι Ιιειιάε ιιιιά
ΙΙΙιει· άιε ΙΙΙεεΙιοάειι Μι· Βε,ε·.εΙιιιιεάει·εεΙΙιειι». (Ντ. 1.)
ΟεεΙιετ. ιιι ειιιειιι οΙΐειιειι ΒτΙεΙ'ε ειε ει·εΙΤειιάεεΒΙΙά εεε
ι·οΙΙε νοιι άειι ει·ειιι·Ι:ειι νει·ΙιεΙειιιεεειι. ιιιιεει· άειιειι άιε βε
ΒιιτεεΙιΙΙΙ'ε εεε' άειιι βειιάε ιιι Β.ιιεεΙειιά εεεΙιε. Βεε Ρι·οιεεε
ΙΙιιιΙ'ε άεΙιιιι ειπε. άεεε ειιιιεΙιιε θειιιεΠεάειι ιιιιά Ι)ϋι·Ι'ετ
εεε ΙΙιτετ ειεε ΡετεειιΙΙεΙιΙιεπειι, άιε εΙι:Ιι άειιι εΙΙ.ιιιειι, πι·
Βι·Ιετιιιιιιε; άει· εΙειιιειιεει·ετειι θτϋιιάε Με Ππε Κεεεειι ιιι άἱε
Β.εειάειιε εεάεΙεε;ιτειι πιιι άει· Βεάιιιειιιη;, άεεε ειε ιιεεΙι εε
εοΙνιι·εειιι θιιτειιε εετ ΑιιεϋΙιιιιιε Με ΒεΙιιιτεεΙιΙΙΙΙΙοΙιειι Βετε
εεε ινΙεάετ ιιι ΙΙιι·ειι ΗεΙιιιιιεΙιεει·ε ειιτΙιεΙιΙιεΙιτειι.

θ. Κ ει Ι Ι ιι ο ιν ε Ιι Ι. «ΠεΙιει· άΙε ΒεΙιειιιάΙιιιιε·Μι· Ι)νειιιειιοι·ι·Ιιεε
ιιιιά Βεει·ΙΙΙιει Ι›εΙ ειιε·εΙιοι·ειιει· 8εειιοεε Με θετνιεεΙΙιε
ιιεΙε›. (Ντ. 1.)
Βιε Πνειιιειιοι·τΙιοε επτά8τετΙΙΙιετ εΙιιά νει·Ιιιιιιάειι ιιιἱε ειιιει·
ειιι;εΙιοι·ειιειι Βιιεεε Με θετνιεε.ΙΙιειιεΙε ΜΙ εεε.ι·Ιιειιι.εάει:εΙι·εειιι
Πεει·ιιε ιιιιά ΙιοιιἱεεΙι εεΓοι·ιιιεει· Ροι·ειο. θεια ε·εεεΙΙε εἱεΙι ιιι
Γεω» νοιι Αιιετε.ιιιιιιε Με Βεετεεεε ειεε εεεει·τΙιεΙιεεΙιε Πε
άοιιιεει·ΙεΙε επ. (Με νει·εοΙιιεάειιειι ορετεεΙνειι ΒΙιιετΙΙἶΓε, Με
Ι)ΙεεΙειοιιεε, άιε Β`τΙεεεΙι'εεΙιειι 8εΙιιιἱεεε, άιε Ιιεε·εΙιιιεεεεΙ
τ'ει·ιιιιεεΒιιειεΙοιι εεε άειι ΙιεΙάειι ΡοτειεΙΙερειι εΙιιά Μεεετ.: ιιιιι·
νοιι νοι·ΙιεειεςεΙιειιάειιι ΒΙΐεεε. νετ!. Ι'ΙΙΙιτε ίοΙε·ειιάεε νετ
εεΙιι·ειι εεε: Ποτ Οει·νΙοεΙοειιεΙ ννΙι·ά ιιιἰε άειι Ηεεει· 'εεΙιειι
ΠΙΙεεεεοτειι Με Νι·. 4 οΜτ Ντ. 6 ετινειεετε, άειιιι Με εΙιι

Ρ ο ε ε'ει:Ιιεε ΙΙΙΙεεεει·οΜτ εΙιι Ηνεεειοεοιιιε εεεΙιεε ιιι Με θε
ιιεΙ ειιιει,εΐΙΙΙιτεεεά πιιι άΙεεειιι ιιιεΙιι·ετε. Ι.ι·εννϋΙιιιΙιεΙι νΙει·, 1.5
Με 2 ΙΙΙΙΙΙΙιιι. εΙει”εδοΙιιιΙεεε ιιι άει· θεε·ειιά Με ιιιιιει·ει1 Μεε
εετιιιειιάεε ειιε.=.=;εΓάΙιτε.Ι)ε.τειιΙ ε·εΙιε πιεε ννΙεάει· ευ άειι Ι)ΙΙε
εεεοτειι ΙΙΙιει·, νοιι άειιεε Με :ιι Ντ. θ οΜτ Νι·. 10.ννεΙεΙιε ειε
εεΙ'ΙΙΙιι·ε ννετάειι. ειιάΙιεΙι ννΙτά ειε ειι€ετ 8ει·εΙΙ'ειι ΜετΙν ειε
ε_ιεΙεει.Μι· 2-8 Τε,ειε ΙιΙεΙΙιε. ΗΙει·ειι Ιιειιιι ειεε -- εε ιεε
εΙιετ ιιιεΙιε ιιοιΙιινειιάΙ;,; ιιεεΙι ΑΙιΙειιτ' νοιι Με 'ΙνοεΙιειι ειεε
Μεεεεε;εοιιι· ιιιιι:Ιι Τ. Βτ εε ά ε ειιεεΙιΙΙεεεειι. ΑΜ' άιεεε Ι.'νειεε
Με νει·Ι'. ιιιι€είεΙιτ 100 ΓεΙΙε ορει·Ιτε: 20 Ορετιι·εε ννιιι·άειι
εεΙιννειι;;ει·, νοιι άειιειι Ιιειιιειι 14 Ζει· Ζεἱε ιιΙεάει·. Βε ιεε ιιοεΙι
Ιιιιιειιειιιῖιεειι, άεεε εεεΙι ΒΙιιι”ιιΙιι·ιιιιε; Μι· ΒΙΙεεεεοτειι Ντ. θ

οΜτ ΙΟ εΙιιε ΑΙιτεειο ειιεεεεΙιΙοεεειι ιιιιά πιιτ. Μτ Βι·ειιιι
εεΙιειι Βιιι·Ιεεε Ήττα. .ΤοάΙ ΙιήΙειτι Μιά, πιιι άΙε ΙιΙειιιειι Πιπι
εεΙιιιιεεε :ιι εεεειι ιιιιά ΙΙιτε νετννεοΙιειιιιε· ρω· ιιτιιιιειιι ειι νει·
Ιιιιιάετιι. Ινειιιι Με θι·ΙΙΙειιιιιι εεεετιιιιιιι εεΙιι· νετειιι.ς·ειει., ννιτά
άΙεεεε ειιοΙι ιιει:Ιι ΙιεΙάειι 8ειεειι Με ΙιΙιιεΙε· άΙΙετ.Ιτε ιιιιά ιιιΙε
.Ισά Μεεετ..

Ε. Κτἱιν εΙιν: «ΒεεεΙιι·ειειιιιε· εΙτιει· ΗΙεεΙιΙΙάιιιι€: ΓΙεειιι·ε
εεάοιιιιιιιε ιιιιά νειΙιεΙιι·εε θεεΙΙιιιιε· άει· ιιιιτει·ειι ΙΒιιι.τειιιι
ΜΜΜ». (Ντ. 1.)
Βιε Β`ι·ιιεΙιεννιιι·άειιι άει· Αι·ε άει· 8εΙεεεννειιάιιιιε; εοάε εε·
Ιιοι·ειι ιιιιά Με εοΙεειιάεε ΒΙΙά: ιιοτιιιεΙε νει·Ιιε.Ιειιιεεε Με
οΙιει·ειι 'ΓΙιεΙΙεε Με Κει·ρετε, άιε ΗειιεοΙ:ετΙιεεΙιε άει· Πιιεει·
ΙιειιεΙιεεςετιά εεΙιε Ιιι ιιιιι·εεεΙιιιε.εεΙΒ·ει·ΕΙιιΙε ιιι εΙιιε Μτσε
ειοΙιεΙΒε Ι·Ιε.ιιε (ΑιιιιιΙοιι) ἰιΙιει·, άιεεε ιει ειι ειιιετ 8εεΙΙε πει·
ι·ιεεειι εεά ΕεΙιει·, Μεειειι εεά Πετωε ετεεειι Ιιετνοτ. [Με
ΑιιιιιΙοιι νετάΙεΙιε εἰεΙι. εεΙιε ιιι ειεε άΙοΙιε Ιιιιι·εε ΝεεεΙεεΙιιιιιι·
ΙΙΙιετ. Με ΒειιεΙιινειιά ωειω νοτιι Με ιιιιεετειι 'Ι'ΙιεΙΙ οΙΙ'ειι. Με
ΒΙεεε εεεΙΙε ειεε οΙΙ'ειιε ΠϋΙιΙε άει·, ιιι άει·ειι θι·ιιιιάε ιιιειι
ειιιειι ρειιιεει·εΙε·ειι Κετρει· ιιιιά εκει ι·ιιιιάΙιεΙιε Κετρετ ΙΙιιΜε.
Βιε ιιιιι.ει·ειιΒιιει·ειιιιεε.τειινοιι ιιοι·ιιιεΙει· Ιεειι€ε ειιιά ιιι ειιιειιι
νΙΠιιΙιεΙ νοιι 300 ιιεεΙι ΙιΙιιεειι ευ άειι ΒϋεΙιειι εεεεΙΙΙεισειι εεά
πιιι. ΙΙιι·ει· Βιεειιεοι·ειιεεΙεε εε άΙεεειιι εεννειιάε, εε άε.εε άιε
Γιιεεεριεεειι εεά εννει· άιε Ιεεετε.Ιειι ΓεεεΙΙεεΙιειι. ά

.

Ιι
.

άιε ΙιΙεΙ
Με ΖεΙιειι ειεε ειιςεινειιάε, :αιιι Β.ΙιεΙιειι ε·ει·ΙεΙιεεε εἱιιά. νοιι
ειιεεειι Ιιεἰιιε θεεεΙιΙεοΙιεεοτ8·ειιε εε εεΙιειι. Πε ΙιειιΜΙε ειεε
εΙεο ιιιιι ειεε ΒειιοΙι-ΒΙεεειιερεΙεε ιιιΙε Ι)οεορΙε άει· ΒΙεεε ιιιιά.
Βιιειιει·εειοιι άει· ΕΙΙιιεςεινειάε. Βιε ιιιετΙιννιΙτάι€εΒεεΙΙιιιιε άει·
ιιιιεετειι ΙΩκει·ετιιιεεεεε, ά

.

Ιι. ΙΙιτε Ι)ι·εΙιιιιιε ιιιιι ΙΙιτε Βειιεε
εεΙιεε Ιεε ειι ει·ΙιΙε.ι·ειι άιιτοΙι εΙιιε ΠτεΙιιιιιε· άει· ννιι·ΙιεΙεε.ι1Ιε
ΙΕ'ϋτεεε τ). ΑΙΙε άΙεεε ΑιιοιιιεΙΙειι ιιιἱιεεειι Με ΒιιεννιεΙιε·
ΙιιιιεεεεϋτιιιιΞειι ιει ει·ϋΙιειι Αιιτ'ειιει Με ΝοεεεΙΙεΙιειιε ειιι·ϋοΙι·
ε·εΙΙΙΙιι·ε.ννει·άειι: ννεΙιι·ει:ΙιειιιΙιεΙι εριεΙε ειπε εεΙιΙετΙιεΙ”εεΒε1:
ινΙεΙιεΙιιιιε· Μι· ΑιιιιιΙειιάεοΙιε Ιιπ 8εΙιινειιεεΙιεΙΙ εΙιιε Β.οΙΙε.

Ε ι τι ε· ε τι.

,Ι
Ε
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ΜΒΒΙΠΙΝΙδΠΠ πιιιιιιιιιιιι
ππι.ετ πετ Βεπιιοτιοπ νοπ

τω. Πτ. ΜτΙ Πεπιπ. Πτ. Ιππιιιιιιεε Κτειιιιιπειιε.
.`Πιτ)ενν(Ποι·πιιτ). κι”.

Νεπε Βοιπε κι". πω.

Πι·. Βιιππιτ' )Νιιιιιιππ.
Μ. Ρετ.ετεππτε.

Όιο «ΒΕ.Ρετστεππτι;ετΜεπιπιπιπεΙιεΝοεπεπεεπτιι'ω ετεεπειππ)επεπ .' Α"ι.ιπι111επιεπ"·Απίπτθωε 1092” 81” 12ιπετεπε "
Βοπ ιιπποπ π.- Ι)ετΑποππει:πεπΗΡτείεΜειιι Βιι"1π,ππ. 8 ΜΗ. Πιτπεεπιιιει ιιππ ιιιιπετ.ιι!ιεεεΙιε!ιπιτπιο Βιιοπιιπππιππε νοιι κ. Σ. ΒἱπΕετ ιιιω", 4 ΗΜ. τω·ππεπιιΙπεω" Με!. ΡοιπιπιιπεΙΙππε; ιιι πεπ ππἀετεπ¦8τ.Ρει.ετεπιιτΒ,Νεννειιη-Ρι·οπροεπ.ΗΜ, ιιι τιεπτεπ.-Επ π π'“η”
διπππ.οτι:ι20 Επιτπ)ΜιτΙἰεπ, ΙΟ Μπιτ ππΙπ)ππι·Ιιεπ.Πει·1πτεττ.1επεπτε1ιι:ιιοννιεεΠε ππι`πὶεΒεπιιει.ιοππεεϋΕΙιεπεπ ΜὶτιιπεἱΙππεεπ πιιιτεπιιιπιιιιπ
ΓπτπΙε 3 ιππιεεεριιΙι:επεΖειΙε τι:πειπ ιιιπ18Χοπ. σποτ35Ρίεππ.-Ι)επ πεπ Η εειοπ ιι ί τι:τιι π τοππε π Ηεππετεπι·Πτ.ΜΜΜ( Τιμ-ώ: Ιιι θι:.Ρε.
Απποτειιννετπειι258ερει·επιπιπςειπτετΟτιειππΙπι·πιπειιπποειιππτ.- πετιιππτ8.Ρεπετιιππτεοτδειτε,Ρετετ-ΡιιπΙποεπιππΙεπ τιεπποπ Βρτεοπ.
Βειει·Διε τνετπεπ πιιιπ πειπ Με” νοιι18 Μι). ρι·π Βοεειι ποποτἱτε. επιιππειι Μοπιιιι€,Μιι.τννοεπιιππ ?τσιπς νοιι 2-3 πι”.
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1τιπιι1τ.:Βτ. ιιιεπ. Ε. ΒΙιιιιιεπιπει.Ι πω; Μειιι ετετεε Πεεεπιιιπιπ επρτειιπι·πι1ιτ·ΙιετΡτειιτιπ.-- Βπεπετιι.ππειεεπ πππ

Βεπρτεεπιιπεεπ: Βειιτπιιεπ πετ ππτειοΙοειεειιεπ Με ρεκποΙοειεεΙιεπ Οπειπιε. 1τι πεπιιιιπππιτειιιιιε νοτΙεεππΒεπ Πιτ Αει·πτε
ιιππ 8ι.ιιπιτεππε νοπ θ. νοιι Βιιπ8ε. - Βιι.ιιιιιιΙιιιητπινιιιιεΙοεει· Απππ.ππΙιιπιτεπ :ιιιπω” Θεπιειε πετ Νεεεπ-, Οπτεπ-, Βιίιιιιπ-ιιππ
Βε1επτεπΙτιιεπεπ. Πετεπεπ;εεεπειι νοπ Πτ. ΜειτιιπιΙΙιε.π Βτεπι.τεπ. - Μιιτπετ1πιι€επ ππε πετ ΘειιεΙΙπεπείτ Μπα.
Αετ2τε επ Μπα. - νετιιιιεεπτεε - Μοτι.πΙΗΜε-ΒιιΙΙεπιιι Μ. Ρει;ει·εππτεει. - Αππειςεπ.

4. (18)Ξεριεπιπετ8ι. Ρεπει·επιιι·8,

Μειιι ετετεε Πεοεπιιιιιιιι ιιιιπειιπτ:ιιιεπετ Ρτεικιε.

νοπ

Πτ. ιπεπ. Ι.
.) ΒιιιιπεπιππΙ (Νέα).

(8εΙιΙιιπιι.)
Ζινειι:ε τ Ί'πει!.

Ορετειιοπειι

Ι. Ι.ιπετ.

1
)

Οεπι.πορ!πειιπ . . . 400

2
) Ττιπ)ιιε.ειε ιιππ Επττοριιιιπ . . . . 860

3
)

Βειτοριπιιι . . . . . . . . . 8

4
)

Τπτεοτερπιε . . . . . . . . . 3

π
) Ττειιεριεπτειιοπ νοπ Ι.ιπρεπεεπΙειπι

παπι. . . . . . . . . . . 8

θ) ΒΙερππτοτοιπιπ οπΙιπιιπ (5ι:εΙΙινεττ) θ

7
) ΟπεΙππιοπ . . . . . . . . 28

8
)

Βετιποἰπεγετε . . . . . . . 1

θ
) νεττπειι ρπΙρεπτεε . . . . . . 15

10) Ρτοειπορετιιιιοπ . . . 8

Βεἱ πετ ποπεπ ΑπειιπΙ ιπειπετ εππνιτετειι 'Γτεεππιπιπ!Ιε
Μ; πιε Δπ2επΙ ω, @πεπ ΙττειιΜιιιίτε ΙππεαιΙΙππιτεπ, επε
εείϋπτιεπ Ορετιιτιοπειι ιιιεΙιτ ιιι νετινπππετπ. ΒποπειεπτΙιεπ
ε” Μετποπε πετ πππ ιιιιτ @ειπεπ'Ι'τιεπιπειε ιιππ Επι:τοριιιιιι
πεε Οπετιιπεε πιε)ειιι€ε νοπ 8 ιιε Πε ιι-Ηοτε "ιιι τι" νοπ
1)ο πππετΒ ιποπιπειττεπ Νεπτ ιιιπ πεετεπ πεννεπττ.
)Νιτπ πιεπε Ορετε.ιιοπ ιΞεπε.ιι επεεείππτι, πο πιιιπ Ηεπι
πινε πο μι: Με επεπεεοπΙοεεεπ. Ιεπ πεπε πε.επ πιεπετ
Μει.ποπε νοπ τπιτ Ορετιτι.ε ιιειοπ 6 _ι

ε
8 .Τε.πτεπ ινιεπετ

Βεεεπεπ πππ Ιτειπε Βεπιπινε 8επιππεπ. - ΒιιεΙΙεπ'ε
Μειιποπε εΙΙειπ κι εννετ [.τεινιεε ειπίποπετ, Με” επετ
ι1ιειπετ Βεοπποπτιιπ8 ιιιιι:π πιεπτ ετεπειιΒεπιπινε πππ πιπ
τετι3πεειτ:ιπιπ εεΙι;επ ειπε ιτιεπτ οπετ ινειιιΒετ ειπτ!τε Επτ
επεΙΙππ8, ινιιιΙιτεππ πιε επιππιπιτπε Μετποπε, ντεππ ετεπει
πππ ιιπτετ πεερτιεππε πππ επιιεερτιεοπεπ Οπιιιειεπ επεετειππτι:,

ερειπετ πιει. πετ Ιτειπε Βρπτεπ πετ ετπιτεεπππιεπ ειπ8τει
Ι'εππεπ Ορετιιιιπιι ετ!τεππεπ Ιειεει. πω» Ηεππτπεπιιιεπιιε
πιεεετ οοιιιπιπιττεπ Ορετιιιιοπ κι ειπε νοτ πετ Ητιπρι
ορετε.πιπιι, ιππΒιιοπετ ιπ πετεειπεπ 8ιππιιε παει επεμ
Πιπτιε Οππιποριεεπιπ.

θει;επ 'Γτιπιιιπειε ιιππ ΕΣπττοριπιπ πεπ ΠπτετΙιπεε πιτ

)εποεπ Μεεε Μει.ποπε εοπντετ επείππτπειτ ιιππ ΜΜΜ; πιι
πειιι πεπιεοπι οπετ πετ πιοπτ. Ηιετ ίειεττ πιε $επιειιπ

ππ.ιιιττππερΙειιτειιοπ ινειπτε 'Ι'τιππιρπε. Με ιππ εε ποππ
Ιππτειιεπ πει ΒεΙΙ)πτιιιιιιο π· ιιι 8ι.Ρειετεπιιητ πεεεπεπ
πεπε. (3ε€επ Ττιππιιιειε τεερ. ΙΕπιτπριππι πεπ ΟπετΙιπεε,
ετΙιειπτ ιπιτ πιε 'Γτε.περΙειιιπτιοπ πιστα νοπ νοττπειΙ επ
πειπ πππ πε.πε ιππ πιεεεΙπε :πιτπ ειπι€επ νετειιεπεπ επί
εεεεπειι.
Βει ΙΓ.ειτοριπιπ Γειππ ιππ πιο π.ΙΙ:επ Μετποπειι ιπιπ Πεπ
τιιτεπ, επεπεπ Με πει πιειιιοπεπ Ιειεπτειι Επιτοριεπ μια
ιιτιτπιιιιπεΙοε. Επι κι επειι πεπτε εππινετ. πω. πεεριιεοπε

· πω: επ πεποιπιιιειι, ιιιπ ειπε Ειτετιιπε ιπ πεπ 8τιεπ
επτιπ.Ιεπ επ ετπε!ιεπ.
Βειι Ε"πΙΙ νοπ Βετιποιπογει:ε πεπε ιππ οπεπ ετινει.πιιτ.
Ιιι ειπειπ Ρε.ΙΙ νοπ Ρι;οειε επιπω ιππ πιε Ορετιι.τιοπ
πειειι Βιτιιπειεπετ ιπιπ επιειπ ΕτίοΙΒε ειπε..
θεεεπ Ριπειε πει ειιτειτιΤτεοποιπ (πιε εοεειτ πει ποππ

μπε Ιτιπτετ Οοτιιεπ πεοπεοπτει πιτπ) πιτπ ειππ νιεΙΙειεπτ
πιε Απεεεπϋ.Ιππε πεπ 'Ι'ειτειιε :πιιιπ Κιιππτ πεπιππτεπ.
Βεπτεπε πετ νοιι Β ιεΗινε.ε πππ εειπετ 5επιιΙε επε
Βεπεπεπ ΒΙερπετοιοιπιε, ιπιιεε ιππ ιτεΒεπ ιτιειπε, πειιΙιεπ

(ιιι ιπειπετ οπεπ επεείππττειι ΡιιπΙιππ.τιοπ) επεεεερτοεπεπε
Βεπε.ιιρτιιπε πειπετπετι, πειεπ ιιι εὶιιειπ Κπτ2Ιιεπ νοπ ιπιτ
πεοπεοπτετεπ Ε'ειΙΙε νοπ εππντετεπι ττποποπιετϋπειι Ηοτπ
πε.πτ8επεπννπτ, νετππππεπ ιπιπ ποετιετππι€ειπ ΒΙερπετο
ερπειππε, πιεεε Ορετετιοπ ινεεειιτΙιεπεπ Νιιι:πεπ πτειοΜε.

Π. Οοπ)ιιιιετινπ..)

1
) Ειωιειοπ πετ ΠεπετεππεεΓε.Ιιε ιππ

πππ οππε Κποτρει . . . 2Ι40

2
)

Επείετπππε νοπ Οπει!ιι2ιοπ νοπ πετ
Βιππεπεπτ ιιππ . . . . . . . 4

3
)

ΕπτΓετιιππΒ νοπ Τιιιποτετι . . . . 2

Πεπετ πιε ΒΧειε.ιοπ πει Ττιι.οποπι πεπε πω, Με ετ
ιτϋ.ιιιιτ, επ ειππτ εππετεπ 8τεΙΙε πεποπ πετιεπτει.
Ηιετ ππτ ποππ Βιιιιεεε. . η

Ιιι ειπιε;επ ΡιιΙΙεπ πεπ ιππ τω. πετ Βιωιειοπ ιιπ πετ
Οοπ)πιιεΠνει ππΙπι πωπω (πεππε.τοτιπ.))νετΙε.ιιι“ειιπε, τω
2ειεπίπτιτιιεε, πΙππίππτεππε ΟεΓπεεε επίττειεπ.



δ!!

ΙΒιιιειι ἔειιΖ ΜιιιΙΙεΙιειι ΡΜ εειΙι ΙεΙι ΙΜ ΒεΙΙ)ιι.τιιιι- Ι
των· Ιιι ειιιετιι ΡειΙΙε νοιι 8εειιιιεεΙτεΙειιεοιιι. ΖινειίεΙΙοε
ΙιιιιιΙιεΙΙ: εε εΙεΙι ιιιιι πιπ ΒΙιιι: ΒεΓιιΙΙιε Ι.γιιιρΙιεεΓΙιεεε. .Τε
ΙΙοοΙι ΙεΙι άετευ θτειιεεε εεΙιινετ ειι ετΙΙΙΙιτειι. 140 ΓεΙΙΙε
νοιι ΕιιοΙεΙοιι ΙιεΙιε ΙεΙι Ιι

ι

άετ ΟΙιΙοτοϊοτιιιιιετΙωεε εισε

ΒείϋΙιττ. 8εΙΙΙιετιι ΙεΙι ιιιιοΙι ιιεπι νοτι;εΙιετι εΙιιιέετ Ορε
τε.τειιτεΟοεειΙιι ειιΙιοοιι)ιιτιετινε.Ι ιτι)Ιοἱτε, εΙιΙοτοΓοττιιιτε ΙεΙι
εεΙτειι.

νοιι τΠεεετ .4ιιινειι0ιιιιΒεινε1εε εεε ΠοοιιΙιιε ΒΙειιιΙιε ΙεΙι

Ι”οΙΒειι6ε νοττΙιεΙΙε εεεεΙιειι ειι ΙιειΙιειι. Βτειετιε επι Με
ΠεΙιετρειιεείεΙιε ΙΙειιΙΙΙεΙιετ Ιιετνοτ. εινειΙετιε ιεΙ Με ΒΙιι

Ι:ιιιιε ΒετΙιι€ετ,_ιιιιεΙι κι εΙε ΟείεΙιτ, άεπ ΜϋΙΙετ°εεΙιειι
ΜιιεΙΙεΙ ευ νετΙετεειι ειιιε Βετιιι€ετε. Με εετΙιιεετε ΒΙιι
τιιιιΒ κι νΙεΙΙειεΙιτ ειιιί εΙε ΙΜτετιιιιε 8εΙΙιεεεοιιεττΙτιθΙτειιι1ε
ννὶτΙιιιιιε άεε Οοοε.ιιιε ειιτΙιεΙτειιΙΙΙΙιτειι, εΙιειιεο Με ειε Ιτι
ΙΙιεεειι ΡειΙΙειι ερετετ ειιιίιτει.ετιεειι εΙΙιτΙΙετειι ΒιιΙΤιιεΙοιιετι
επι άεπι Ι.ιιιετιι ιιιιΓ Με εΙιιΙτετειιΙΙε ΒεΙειτεΙΙοιι εετ θε
Βι.εεε Ιιιιιι1ειιτει. Με ιΙειΙιει εεΙτειιετ νοτΙτοιιιτιιειιιΙε νετ
ΙεΙειιιιεεεε ΜιιΙΙετ°εεΙιετι ΜιιεΙτεΙε (Με ΙεΙι Με άετ
εεΙΙειιετ νοτΙΙοιιιιιιειιιΙειι Ριοειε εοΙιΙἰεεεε) ιει νιεΙΙειεΙιτ
πι” Με ΙΜαιιιιιτε τεΙΖειιιΙε ννιτΙτιιιιε εεε ΟοειιΙιιε »ιοί Με
ΕτιιΙειι εετ 8τιιιρειΙιΙειιείε.εετιι ιιι ΙΙιεεετιι ΜιιεΙτεΙ (ΕΜΜ
Ιετιιιιε άετ Ι.ΜερειΙΙ.ε) 2ιιτι1εΙιειιίϋΙιτειι.

ΙΙΙ. Οοτιιεει.

1
) ΡετεεειιτεεΙε (ριιιιετΙο) εοτιιετιε 40

2
) ΡετιτοιιιΙε ιιιιΙΙ ΡετΜεοΙοιιιΙε . 440

3
) ΑΙιτιιειο ριιιιτιΙ ττεεΙιοτιιε.Ιοει . . 80

4
) ΚετεΙοιιιΙε ιιιιοΙι 8ειετιιΙεεΙι (ΙΜ

ΙΙΙειιε εετρειιε) . . . . . . . 2

ό
) ΑΙιττει;ιιιι8 :Με ΡΙεττειιιιιιε

θ
) 'ἙεεΙοινΙτιιιι8 . . . . .

7
) ΑΙιττε.ειιιιε εΙιιεε $τιιρΙιγΙοτιιε

8
)

ΤτειιερΙειιΙ.ΜΙοιι εΙιιεε ερΙεεΙετεΙειι
Βιιι4εΙιειιιΙερρειιε (ΙΜ Ε'ΙειιιΙε εστ
ιιειιε ρετΙρΙιετΙοε.ι . . . . . . Ι

Με ΡετιιεειιΙεεε κι ειιεεεΓιιΙιτι ινοτιιειι ΙΜ ΙτΙΙΙε εε
τοειι ιιπά ρΙεετιεο-εετοεε, ΙιιιιιρΙεϋιεΙιΙΙοΙι Μιει· ΙΜ 8εινΙεεειι
Ε'οτιιιειι νοιι ΗοτιιΙιευτεεεεΙιιυϋτειι, Με ΙεΙι εεε ΝΙΙΙιετειι
Ιιι πιειιιετ οΙιειι ετινΙΙΙιιιτειι ΡιιΜΙοετιοιι ΙιετΙεΙιΙεΙ: ΙιιιΙιε.
ΒΙιειιΙΙοτΙ ΙιιιΙιε ΙεΙι ΙΙΙιετ «ΜεΑΙιεε·ΙιεΙιιιιιε άεε Ρειιιιιιε, εο
ινιε ιιΙιετ ειε Ρετιιοιιιιε ιιπά ΡετΜεοιοιιιιε ΙιετΙεΙιι.ει.
ΠεΙ›ετ Με ΒτίοΙΒε εετ ΚετετοιιιΙε ιιιιεΙι ΒιιειιιΙεοΙι
ΙΜ ΠΙειιε εετρειιε Ιτειιιι ΙεΙι τιιιτ ΟιιιιεΙ.Ξεεε ΙιετΙεΙιτειι ιιιιιΙ
ΙιειΙΙε ΙεΙι Μεεε Ορετειἱοιι Ιτ

ι

νΙεΙειι ΡειΙΙειι νοιι ΠΙοιιε

εετρειιε ΙΙιτ ιιιιετεεΙ2ΙΙ0Ιι. νοιι εετ ΙιΙετΙιεΙ ιιιιεΙι 8ετϋΙιιιι
ΙεΙι 8εΙνειιοοε.ιιεΙΙεεΙιειι Ι3εΙιειιιΠιιιιε ΙιεΙΙιε ΙεΙι ΙΙεΙιιειι

Νιιι2ειι ι;εεεΙιετι, οΙ›ινοΙιΙ Μι εΙε ιιι ειιιΙ8ειι Β'ϋ.ΙΙειι νετ
ειιοΙιτ Μεε. Ινο (Πε ιιιεΙΙΙοειτιιειιΙϋεε ΒεΙιειιΙΙΙιιιιε ιιιοΙιΙε
ΜΙΓ, εε Με: εε ειιεΙι ιιιοΙιι; ειε εεΙνειιιοοειιετιεοΙιε. νΙ'οΙιΙ
εΙ›ετ εεε ΙεΙι ετοεεειι ΝιιιΖειι νοιι άετ μεΙνειιιοεευετ.ΙεεΙιειι
νετεεΙιΙΙεεειιιι€ άετ ΤΙιτειιιειιεειιεΙοΙιετι ιιι ε1ειι Ε'ειΙΙειι, ντο
Με ΠΙειιε εετρειιε τιιΙΙ ΠεΙΙτγοεγετοΙιΙειιιιοττΙιοε εοιιιρΙΙειττ
νετ.
Ε.τετΜι ειιιετ εοΙοΙιειι νετεεΙιΙΙεεειιιιε ΙιττιοΙιτε εΙιιε
οοιιεετνε.ιινε ΒεΙιειι0ΙιιτιΒ ειεε θεεεΙιινΙιτε άεπι εεννιιιιεεΙι
τοπ ΙΕτΓοΙ8.

Ι·
··
Φ
Φ
Φ

Ν. ΒοΙε τει.
ΡιιτιειΙοτι άετ ΒεΙετε ΙΜ ΝεΙΖΙιε.ιιτεΙι
10ειιιι€.......... 1

ΒΙεεεΙΙ›ε Μαιο ευ! Με ΑΙ›1ϋειιιιΒ Ιιειιιειι ΒΙιιΙΙιιεε.
ν. ΙτΙε.

1
) Ιτὶσεωοιτιιε ΙΜ Ι.ειιοοπιε. εοτιιεειε 120

2
) Ιτιι1εοιοιτιιε ΙΜ ρε.τειιεΙιγιιιΜϋεετ, ττιΙΙ.

τεοΜινΙτειιΙΙετ ρΙεει.ΙεοΙιετ ΙτΙΙΙε
εοπιρΠοιτιετ ΗοτιιΙιειιτετιι:20ιιιιιιιιε 1

Ε
!) ΙτΙΙιεοιοτιιιε ΙΜ εΙιτοιιιεεΙιετ, εετϋε
ρΙειειΙεοΙιετ ΙτΙΙΙε . . . . . . 3

4
) Ιτισεειοιιιιε ΙΜ ΟσεΙιιεΙο ιιιι‹Ι 8εεΙιιειο

ριιριΙΙειε. . . . . . . . . 24

ό
) !τΙΙΙεει.οπιιε ΙΜ ΟιιτιιτειοΙΙι ροΙειτΙε

ιιιιιετΙοτ. . . . . . . .. 2

Θ) Ρτερε.τειοτΙεεΙιε Ιτἰτιεετοτιιἱε, νετΙιιιτι
4ετι ιιιΙΙ ΤτΙΙιιτ άετ ΙΛιιεε ΙΜ
Ιιιιιι;ειιττι τεΙίειιΙΙετ εειιΙΙετ Οε.Ιετεει;

(ιιιιοΙι Ρ'οετετετ) . . . . . 14

7
) ΙτιεεετοιιιΞε ΙΜ εστριιε ε.ΙΙειιιιπι ιιι

Μεε . . . . . . . . . . Ι

8
) ΙτΙιΙεετοιιιιε ΙΜ :-ιοιιτειιιθΙει.ιιοοτιι. . 6

θ
) ΙτΜεειοιιιἰε ΙΜ εΙιτοιι. ΟΙειιισοτιι 22

10) ΙτιιιεοιοτιιΙε ΙΜ Οιιτετιι.ετε.εεειιιιιιετΙε 2

11) ΙτΜοτοιτιΙε πιιτ άεπι ΡΙιιεε-ειεεειι
νοιι ΨεεΙΙετ ΙΜ εοιιιρΙΙειττειιιΝεοΙιεΙειιτ........ 8

Μ) ΑΙιΚιιρριιιιε εΙιιεε ΙτΙερτοΙερεεε . . Β

Ιιι ε3ιιετιι ΡιιΙΙε νοιι ΙτΙιιεεΙοτιιΙε ΙΜ Ι.ειιοοιιιε. Μεεε
τειιε ω” εΙτιε ΡετιορΙιΙΙιιιΙιιιΙε επί. Ι)ετ ΟτιιιιΙΙ πιιτ εΙτιε
νετετεεΙαε ΠεΙττγοηετοΜειιιιοττΙιοε. ΒΙεεειι Ρε!! ΙιειΙιε
ΙεΙι ριιΙιΙΙΙ:Ιττ. Ι)ιε Ιτι6εοΙοιιιιε ΙΜ ΚετεΙΙΙΙε ριι.τετιεΙιγ
τιιιιτοειι ΙιεττεΓ εἰιιειι Ι2)ειΙιτΙεειι Κιιε.Ιιειι πιιτ ΖεΙεΙιετι νοιι

8οτομΙιιιΙοεε. Με εετ .Μεεε Ιιι ιιιεὶιιε ΒεΙιιιτιὸΙιιιι8 Ιτιιιτι,
ΙιεεΙ:ει.ιιιΙΘτιΙ›ετεἱΙε στει ίεΙιιε !ιιιι%ε2οι;ειιε ΙιΙτιτετε 8γιιε
εΙιΙειι. ΝιιοΙι ΙΙιιι€ετετ, Ιιι ΙιεΙιε.ιιιιτετ ΨεΙεε εείιιΙιττετ
ΒεΙιειιὸΙιιιιι; ινιιτΙΙε Με Η‹›τιιΙιειιιΙ Μ”. ιιΙΙειιι πινει Βγ
ιιεεΙιΙειι οιι άετ ιιεεε.Ιειι ΡιιρΙΙΙΙιτ-ΡετΙρΙιετΙε ΙιΙιεΙιειι ποτε

ετιετέςιεεΙιετ ΑττορΙιιΙεειιοιι ΙιεετεΙιετι. Ι)Ιε Βεὶ2ετεεΙιει
ιιιιιιεειι ιτειτειι εΙεΙυΙιιιιΙΙε τ1ιιτεΙι Α1τορΙιι ΖιιτιιοΙτεεεειιιΒειι.
8οΙιεΙΙΙ τιιετι)ε‹ΙοεΙι Αιτοριιι ινεεΙΙεεε, ΙΞΓ8.ΙθΠτε8εΙτιι5ιεεὶε
ειιιΙΒε 'Μεε ιιετειιίΙιείιιβε ΒεΙΖετεοΙιεΙτιιιιιΒειι, νετΙιιιιιιιειι
πιιτ ρετιεοτιιεεΙετ Ιιι)εοτ.ιοιι ιιιιί. Πε ΠιΙιττε ΙεΙι ειπε ΙιτεΙΙε
ΙτΙιΙεειοιιιιε ιιιιεΙι οΙιειι Με, ινοτε.ιιί Με Αιι€ε ιιιιιιετιιι1
Ε.ιεειιιιι1Ι›ΙΙεΙ›.
ΙΝειε ειε ΨιτΙΙιιιι€ εετ Ρϋτετετ'εεΙιειι ρτερετει:οτΙ
εεΙιειι Ιτωεει.οιιιιε, νετΙ›ιιιιιιετι πιιτ Φτιωτ, ω εΙε Πει
Γιιτιέ Ιετιιέειιιιι ίοτιεεΙιτεΙιειιΙΙετ εειιΙΙετ Οεωτιιοτε Μεε
Ιειιι;τ' εο ΙΙιιιιτι ΙεΙι τιιιτ ΚιιΙιιιτ νοΙΙει€1τιόιε Ι›ειρΙΙἰεΙιΙειι,
ιτειιτι ετ ἔεερτιιεΙιεινεΙεε επί ιΙετιι Ιειετειι ΜοεΙτειιιετ θειι
Βτεεε εεἔτε: «Μεε Ιετ εΒιιε εετ ετϋεει:ετι ΙεζτΠτιΙΙιιιιεειι Ιτ

ι

άετ ΟρΙιΙΙιεΙΙιιοΙοΒΙε». ΙεΙι ειπεε Μεε ιιιιι εε τιιεΙιτ Μ·
τοιιειι. Με ΙεΙι πιιτ άετ ΟρετειιΙοιι ιιτιτεΙΓετ 5τειιιτε, Με
ΕΙιιΙΒε εε ετιιρΙεΙιΙειι, ΙΙεΙτι θΙΙιεΙΙ εεΙιεΙιι Μεε.
Ι)ιη;εθειι ΙιειΙιε ΙεΙι ιι

ι

ειιιεπι ΠΙΝ», ννο ειιει;ειΙεΙιιιτε

Ι.ΙιιεειιιτιιΙιιιιιΒειι 8 .ΤιιΙιτε Ιιιιι8, οΙιιιε ιιιι Οετιιιεειετι ίοτι.
ειιεεΙιτειιειι ΒεεΙει.ιιάετιιιπά Με 8εΙιεοΙιετΓε εΙετΙτ Ιιετε.Ιι

Βεεετ2Ι νετ' εεΙιοιι επι 4. 'Μεε ΠδθΙΙ εετ ρτερετε.Ιοτι
εεΙιειι ΙτιτΙεεΙοτιιιε ίεεΙ νοΙΙετειι6ιεε ΒειΓε εΙιιιτετειι εεΙιειι.
ΙεΙι ΙιιιΙιε εΙειΓΙιτ' Μεε πιΙιιι ιινΙΙΙιτειιτι άετ ΜεεεειΒε ιιιεΙιτ
ιιιεΙε πιιτ εΙετιι $ριιιεΙ εΙε ννιιιιιιε ΙϋΠειι ιιιιΙΙ Κιιιιιπιει··
ιικε.εεετ:ιΙιΙεεεειι εεΙΙ, ινεε ιιΙ«:ΙιΙ. ιιιιιιιετ ΙΙιιτεΙι Με Μπιε

ειιιζε ειΙΙεὶιι εεεεΙιιεΙιτ.. Ιιι ειιιειιι Ε'εΙΙε, ννο ιιε.εΙι άετ μπι.
ρετιιΙ.οτΙεοΙιετι 1τιΙ1εετοιιιΙεΙιιιιετΙιεΙΙι 6 Ι'νοεΙιετι πιιτ ΒετιιιΒε
ΗεΙΓιιιιτ; ιιιιίττει, ΙΙΙΙιτιε ΙεΙι 2ιιιιι 2ννειΙειι ΜεΙε Με Μιτε
εειιτεεε ειιιε ιιιιΙΙ ιιιε.εεΙττε ειιετμιεεΙι ιιιιι άεπι $εΙιΙεΙ
ΙιεΙιειι, ινοτιιιεΙιΜε 8 ννοοΙιειι νϋΙΙι8ε ΒειΓε ειιιττιιτ.
Ν” ειε Ιιι‹Ιιεε1Ιοιι πιτ Ιτικιεσιοιτιιε ΙΜ θΙιιιιεοιιι ιπι
ΛΙΙΒετιιειιιειι ειιΙιεΙε.ιιΒΙ, εε εεΙιΙιεεεε ΙεΙι ιτιὶεΙι άετ νοιι

ΙΝιιΒιιετ νετττετειιειι ΑιιεΙοΙιΙ επι. Οετιι‹Ιε ΙΜτιι εΙιτο
ιιιεεΙιετι θΙειιιοοιιι ΙιεΙΙε ΙεΙι εὶιιε πιόεΙιεΙιει. Ι”τιιΙι2ειΙΙΒ ευε

8εΙΙΙΙιττε ΙτιιΙεεΙοτιιΙε νοιι ετοεεετιι ΙνετΙΙιε. -- ΠειιεεΙΙιειι
$Ιιιιιαριιιιοτ νετι.τΙιι ε.ιιεΙι ΚιιΙεε.
Με ειιι ννΙεΙιΙιεεε Οτιτετιιιιτι ΙιεΒἱιιιιειιἀειι θΙε.ιιοοιιιε,
ινεΙεΙιε Ε'οτιιι εε 8.ιι0Ιι ερει.ετ ιιεΙιπιειι τιιιι,ι;,Ιετ άετ Αττε
τιετιριιΙε, άετ εεΙιτ Ιειι1Βε εΙε εΙιιεΞεεε 8γιιιρΙοιιι ΙιεεωΙιειι
Ισιιιιι.

ν1.Ι.ιιιεε.

1
) ΕκιτεεΙΙο εετιιτιιοτιιε εειιΙΙιε (ιιιειτιι

τειε Μ. Ιιγρετιιιειιιι·εε) . . . .

2
) ΕιτττειειΙο εειαιτεετεε εειιιΙιε ιιοιιιιιιπι

τιιετιιτειε. . . . . . .. 1

8
) ΙΏιατειοιιοεειετε.ειιιε τ.τιιιιιιιειιεεε 4

4) ΠΙεοιεεΙο εετετεειπιε Ι.τειιιιιιιιΙοειε 1

ε) ΒΙεειεεΙο εειιιιτειοτεεΖοιιιιΙετΙε . . 10

θ
)

Ορετειιιοτι ΙΜ ΙιοΙιετ Μγοριε 4

93·



825

7) ΠΙεο!οοΙο οοτοτοοκοο εοοΠΠΠοτΙοο .

8) ΝοοοεΙ:οοτοροτοτΙοΠ ΠοοΙι Κιιορρ
(ΠΜ Ποιο 'ΕντοΙΙ'οοΙιοιι ΗοΙτοιι) 2

9) Βιτττοοιιοιι Ποο Νοοοετοοτο ΠΜ Ποτ

ΟοροοΙρΙΠοοιιο . . . . . .

10) Βιετ.τοοι!οΠο!Ποε ΝοοΙιοτοοτο ΠΜ ΠοΠι
ΗοΙτοοοΠ . . . . . . . . . Ι

11) ΒΧιτοοτΙοο οΙτιοτ Οο!ειτοοτο οτιΠο

οΙΙΙΒιιοιο ΠΜ Ποτ (Ροοτοιοτ°εοοοτι)
ΩοροοΙριΠοο!το . . . . . . . Ι

Πο ΟροτοΙ.ΙοΠ Ποτ εοΠ!Ιοιι θοτοτοοΙ: Πιοοοο Ιοο Ποοο
Ηοτιιοτ, Π'οο!τοτ, 8οοΠιιΠο-ΒΙιΠμΙοτ οπι, Π. ο.
ΒΙΙΠιιιιε ο!Ποο ιιιοΠτιΒοΠ Ι.ορροΠε ΠΜ ΠοΠι θτοοΙο'οοοοΠ
Μοοοοτ*). ΖννοΙΙοΙΙοο Ιιε!!! ΠΙο ν!ίιιΠΠο οΙοοοτοτ ιιτιΠ
οοοιιοΙΙοτ, ννοΠιι Ποτ ΒοοιΜι !οιιοο!ιο Ποο ΙΜΠοιιο οπο; ΠοΠ
οιιι Ι!ΙΠΠοοοιι!Ιορροιι 8οοΙΙΠοι ινΙτΠ. ΑΠΠοτοτοο!ιο οοΙτοττιτΜ

Πιο1ι.οοοτ ε.τοτοιιΠοΒΙιιΙ.ιιτιοοιι ΠοΠ Ποο ΑιιΒο οΙοιοι Ιοο
Βοτ ιιηΙοΙτ!, οΙο ννοΠο ΠιοΠ τοΙΠο ΟοττιοοΙοοοΠΙιτο οΠΙοετ.
Βοοοτ Μοτο ιοΙι ΠοΠ 8οΙιιΜτ. ΙΠΠοτοοΙο Ποο Ι.Ιτιιοιιο, ΓοΙΙο
οποτΙτοτο ΟοΠιιιιιοιΙνοΙνοΠοιι οι!! ο!οο Πτοοεοτο ΒΙιιτΠΠο
εοο!ιοοεοΠ Ιοεοοιι. Μο οΙτοοιο ΡοτΙοιιιιΠ, Πιο Ιοο οπι $τοοτ
οροτΙττ ννοτ 88 .Ιοοτο Μ!.
Βτο! Μο! Ιιοοο ΙοΙι ΠοΠ Βτοοτ !τι Ποτ ΠορεοΙ ΠΜ ΠοΠι
Ροετιειοοοοτ'οοΙιοο Ι.ϋοοΙ οιτττοο!τΙ;ΠοΠ οινοτ «ΠΙοο!;

Ποτ
Νοτο εοΙιοτοοοΠΠ, οοτιΠοτιιΠοτΠ ο!οιιοιι 'Ι'τ!οοο». -

Ιω ννοτοτι ΠΙοο ΙοΙΒοΠΠο Βιοοτο: οιιι οτοτΙτΠοεοοτιιτιιτΜοτ
ΠοοττοΙΙοτ ΑΙτοτοετοοτ, οΙτι Ρο!! νοο ΙιοΙοοοεοΙιτιιτΠρίτοΠι
δυνοτιοΙοτοοτ, Ποτ ΙοΠοοο Ποοο ΠΜ ιΠοΙιτοτοιι !ιΙΠιοτοΠ
$γιιοοΙιιοιι οοττιρΙΙοιτι ννοτ ΠοΠ οΙΠ Ρο!! νοο ΟοτοτοοΒο
Μοτοοεο!οΠο.. ΕιΠοιι οννοΙτοο Ρο!! νοιι ΜοτοοεΠΙοο!ιοττι
ΑΙτοτοετοοτ, Ποτ ΙΠ οοοϋΠοιοτ πω! Πιο Ι.οττονοτοΠΠοτιιτι
οοο Ποο Κοττιο οι Ποτ τΠΙτ ΠιιΙοοΙοοτ ΡΙΙΙοοΙΒΙτοΙτ ο;οΠΙΙΙΙοτι

Οο.τιεοΙ νοτ Ποτ ΟροτοτΙοΠ οοοοοοΙιτοΠ ΙΙοεο, ννοΙΙΙο Ιοο
ΒΙοιοοΙοΙΙο τοπ ΠοΠι ΡΙοτ!ΠΙΠοοΙ οττΙ:τοοΙτοιι, οΙΙοΙΠ Ποτ
ΚτοιιΙτο Μ!!! οι! εοοτ τοπ ΠοΠ Ι.ΙΠοττι, ειο Ποοο οι! οο
ο!οο!. τιοΙτιττο ΠΜ ΠοΠ! Ι.ϋΙΪοΙ οΙΠοιιΒοοοΠ. ΝοοοΠοιτι Ιοο
Πιο ΟομοοΙ ΠΜ ΠοΠ! ΟνοτοΙοΠι !Π ΠοννοΙιΠΙΙο1ιοι· ννοΙοο

οτοΙΤΠοιο, ννιιτΠο Ποο ΟμοτοτΙοΠοίοΙΠ οο!οτΙ. νοιι Πι!ΙοοΙοοτ
ΙΠΙΠοειΠΙτοΙτΠοοτοοΙιινοττιτΠτ.Ποτ ΙτΙο!Πο τοιιΠο ΚοτΠ ΙΙοεο
ο!οο οΙοΠιΙΙοο ΙοΙοοτ οιιτοΙιιΠοΠ.
νοιι ΠοΠ ΒοτιοΠΠιοιι ΡοΙΙοτι, ννο ΠΙο Ι.ΙΠεο ὶΠ Ποτ Οοο
εοΙ
οι!τοιιΠΠοΠ ινιιτΠο, ΠοΙοτιο ΠΙοο ΙΠ οννο! οοιιο οΙΠοΠ

ΤτορΙοιι θΙοοΙτοι·ροτνοτΙιιοτ, Πτι ΠτΙτιοιι ΠΜ ο!ΠοΠι !τΙοιΠοτι
θΙοεΙτΠτροτνοτΙιιοτ. ΑΙΙο ΠτοΙ οοΙΙτοο εοΙιτ Πιιτ. Ιιι οιιιοττι

ο'οΙΙο νοο Μοτο ΠοοττοιΙοτ οοτιΙΙοτ Βοτοτοοτ οο! οΙ1ιοτ60
1οΙιτιοοο Ε'τοιι οχττοΙι!ττο οι! Πιο νοτΠΙοΙαο ΟοροοΙ ΠΜ
Ποτ ΟορεοΙρΙιιοοιιο. Ιιι οΙΠοΠι οοοιιοοΙοΙιοΠ ΓοΙΙο Ποιο
οοο!! οιιιοτ ΠοτοττΙΒοο ΒιτττοοτΙοτιΠοτ νοτΠ!οΙαοΠ Οοροο!
0ωεοϋτροτ, οο Ποοο Ποτ 50.οοτ ΠΜ Ποτ 8οο!!Ποο· εοΙιοΙτ
ννοτΠοτιτΠοοοιο. Βοο Αιι;το !ιοΙΙτο ΠΜ οΙτιοΠι τΠοοο!Ποτι
Νοοοει.οοτ.

Π!! ο!ΠοΠι Ρο!Ιο νοιι ΠοοττοΙΙοτ Οοτοτειοι οτο!!τιοτο οι!
Πιο
νοτΠιοΙαο ΟοροοΙ Ποιο ροτΙροοτ ΠΜ Ποιο θνοτοτοτΠ,ΠΙο

ΕοτοιΠΠιιιι8 τΠοοΙιτο ΙτοΙΠο οοεοΠΠοτοτι Βοονν!οτΙΒοοιτοιι.

ο!οο!!
Πι οιιιοΠι ΡοΙΙο νοο' οοοττοΙΙοτ Ποτοτοοτ, ννο ΠΙο

£οροοΙ οι Ποτ ΑιιοΠοΙιιιιιτιο Ποο Ποτιοοιι οΙοοτοοτοΠ Ραμ!!
ΜΓοτθοΙο νοτΠΙοΙα οι! εοιο εοοΙοτι ΠοΠ Ιοο ΠΙο ΕιτττοοτΙοτι

Ποτ' ΟορεοΙ οοοοοΙοοιιοτο, ΙοΠοοο Πιιτο!ι ΒΙιιτιιΠο οοο ΠοΠ

ΙΙ'Ι58θΐοοοοιι Ποοο Ποτ ΙτΙΠοοιοΠι!ο
- Πιο ΡιτρΙΙΙο ΙΙοοε

οιο!ι ο!οο! ΠιοΧΙιτιοΙ ΠιιτοΙι ΑττορΙτι οτννοΙτοτΠε Ποε 1τΙο
ΒθΨθοο οοο οιννοο οιιομοοτ οοο

- Ποτοιι Βοο!ΠΠοττ. οι!
ΠοΓΠοτι ΙοτοΙιτοτο, οιτττο.οΙττοΙοΙι οιιοτοτ ΠΙο ΟοροοΙ ιιιιΠ

!τιΙιτιο Ποιοι οτοτ ΠΙο 1τΙΠοοτοτΠΙοοοο, Ποοο Ποτ Ιιι Ποτ

οοο!! ο!οο οΙοτΠΙΙοΙι οτοτ!το ΒΙιιτιιΠο οιιίττοι. .ΙοΠοο!ι ΙΙοεο
Μ!! ΠΙο Ι.ΙΠεο ΙοΙοοτ οτιτο!ΠΠοιι ΠοΠ τΠΙτ Πιτ Ι!οοο οποο
(ΜΙ οιιοΒοττοτοΠο ΒΙιιτ οοο.
νοιι ΠΙοοοιι 94 οι! Οτο!οοιιοτοοτ ΟροτΙτιοΠ οτο!οΙιοτι
ο!οο 8οΙιοο!ιοτΙο:

ιο

'Ι Βο! ιιιητοΙοιιΙτοτιΡοτοοιιοΠ πο” Μι ΠοΠ ΒοοιΜτ Πιιτ Ετ
οΕΠΠΠρτΠοτ Κοιιιτοοτ οτι ΠοτιιιιτοτοιιΡοτΙροοτΙοΠοτΟοτιιοοοπο,
οοοιιοοΜ! οι! οτννοτιοΠΠοιιιοτοτοοιι Ρτοοοοιι ΠοΠ ΙΠΠΙτΠο!!'οΠ.

1 ΡοτΙοΠι 0,8 (Ποοο εοοΠΠΠοτοτ Οοροο!ερο!!;ΠΠΠ)
18 » Ο.Π-Ο,8 (οΙοιοοίοΙΙοτιοοο Π.()οροοΙερο!τιιΠο)
ο » 0,5
22 » Ο,°ι-0,4
2ο » Πο
21 » 0,ΙΦΟ,2
Β » ). .Ο,1
3 Αιιοοιι ΒΙιιοοΠ οΠ οο!ιΙοΙοΙιοΠΠοτΙτιΠοονοΙ!τΙο οι! ΟτιιΠΠο.
Ι)ονοΠ ννοτ οι!! Ε'οΙΙ νοιι ιιΠτοΙΙοι· Οοτο.τοο!. Ιοο Ιιοττο
νοτοοτ οοεοτ ο!οο ρτοροτοτοτΙοοοο ΙτΙΠοοτοΠιΙο ΠοτΠοοοι,

ΙοΠοοο Πιιτ ΒοτΙΠΒο ΒοΙΓιιΠο: οτοΙοΙΙ;. ΑτιΠοτοετ ΠιιτοΙι

ο·Ι!ΠοτΙοο ΒοτΙοΙιιο Ποοτ ΠΙο ΟροτοτΙοτι ιιΠτο!Γοτ 5τοειτο,

οο!ιτΜ Ιοο Πιιτ ΟροτοΙ.Ιοιι. ΒΙο ΟροτοτΙοΠ ο!οο νοΙΙΙο
Ποια νοιι $τοι.τοΠ ΠοΠ οο οοο!οΠ οΙΙοο οΠΠοτιιτ οι! εοιο.
Ι .ΙοΠοοο οοοοτι !ι

ι

Ποτ ΑοοΠΠ-ν!οΙΙ.ο οοο Ιοο Ποο ΜοΙοοιιτ:
Πιο ΡιιρΙΙΙο ννοτ ννοΙοο, οοννοοΙ οΙο οοοο οοοΠΠοιοτ Ορο
τοτ!οιι ΙτΙοτ οοο!οιι. Νοοο ο ΤοοοΠ τω! ο!οο εοΙιννοτο

ΙτΙΠοονοΙΙτΙο οιπ, Πιο ποιο οΙΙοτι οοΙτοιιτιτοΠ Μοτο!!! οτε!.
Ποσο 9

.

ΜοΠοιοΠ οΙΠΙ<ἐοτ ΜοοεοΠ οοεοΙινν!οΙιΙ;ΙΒΙε ννοτ
ΠοΠ Ιτοιιιιτο. Ζννοτ Μοτο ΠΙο ΙἐτοτιΙτο Πιιοιιι!το!.Ινο Ι.ιοΙιτ
οΠιροΠΠΠΠΠ, @Ποσο νομο Πιο ιΠοΙιτ ΙτοΙΠοτι ΕΙΠοτΙο ΙΠ
ΠοΠι οΠτοτοΠΠοΠοΠΠΙοοιοΠ ΝοοΙιετοοτ. ΠΠ Ρο!! Μοτο!
ο!οο οοοννοτο Οροτο!.Ιοιι, ντο ΠΙο Ι.ΙΠεο ιιτιιοτ ετοοεοΠι
θΙνιοΙτοτροτνοτΙιιετ ΠΜ Ποτ $οΙιΙΙΠοο 8οοοΙΙι ννοτΠοΠΠιιιοετο.
ΙΠι ΠτΙαοιι ΡοΙΙο ννοτ ΠοοΙι οΙιιοτ οοοννοτοτι ΕΠτοιιιΠιιΠο
ο!τι ΗΙΠοοοεοοοε Ποτ £'οτΠοο οιιΙΒοττοτοιι. Ποτ Αοοοοοε
ΙιοΙΙΙο @Ποσο οοι ΠοΠ οοΙτοτιΠτοιιΜοοοΠοοτΠοιι (Αττορ!Π,
.ΙοΠοΙοττιι, θο!τι!Π. ΠιιιτΙοτΙουτΠ, ινοττιιοΠοτιιρτοοεοΠ_ΙοιιοΙιτ
ννοττΠοτΒτιιοΙτνοτοοΠΠ), Με!. Πιο ΒοΠοο ΗοτΠΙιοιιτ οΙΙοο
!τΙοτ, 1οΠοοΙι οο.Ι:το ο!οο ο!οο οοοτ ΠΙοΙιιο ΡορΙΙΙοτοοοννοτιο
οτοοΙΙττ. Ροιιορ!ιτ.οοΙττΜΙο Ιιοοο Ιοο !ιι ΙτοιΠοιτι οΙοοΙΒοτι
ΡοΙΙο τιοοο Ποτ ΕττττοοτΙοιι Ποο ΑΙτοτοετοοτο οοΙωτιιττιοτι,
νι·οοΙ οοοτ Ποοο οΙΠοτ Ι)ΙοοΙοο!οιι ο!Ποο ο!ΠΙοοοοΠ ΝοοΙι
ετοοτε ΠΜ Ποτ ΒονντιιοΠ'οοοοτι ΝοΠοΙ.

Ποοοτ Πιο Ξτειοτοροτοτ!οτιοτι οιιιοτΠ ΠΜ ΒοΙττνοονοτο
οΙοιιιιοι·τοοο οοΙιοΓτοιοΠΑιιοο (5οοτΠιιιοετοοτΠοΠΠτΗΙτεοΙι
οοτο οο!οοοτι ΒΙ.οοτ) Ιιοοο Ιοο οοΙιιοτ ΖοΙτ. οοτΙοοιοτ.
ΒοΠιοτΙτοΠ τοοοΙιτο οι! ΠοοΙι, Ποεο Ιοο οο!οΙΙ:οτοΠ οΙ;ιιρΙΠοτι
ΙΠΠΙνΙΠιιοτι νοτ Ποτ $$οοτοροτοτ!οτι ΒοΠο ιιιιοΙοΙιοτο ΑΠ

Βοοοιι οο! Ρτοίιιτιο Ποτ Ε'ιιΠοΙ:!οΠοιι Ποο ΑοΒοο Ιο.ΠΠ ΠοΠ
Πιο οι!! ο!οο ΑΠοοτΙοτι Ποτ οτΠροΠΠοΠΠοΠ Οτοοτιο Ποε

Αιιτςοο οοοΙΙοοοοιι ΙΙοοοοΠ. ννοοτοΠΠ Ποοο Ποτ Οροτοτιοιι
Ποιιο ΠοτΠιοΙο νοτοοΙΙ;ΠΙοοο ο!οο ΐο11Ποιι. ΑΠΠοτοτοοιτο

οροτΙττο Ιοο οΙοοΠ ΡοΙΙ, ννο ΠΙο ΓοιιοτΙοΠοΙΙο ΡτΙΙΙιιΠε νοτ
Ποτ Οροτοι.Ιοτι ΠΙοοτει νοτΠοοοτΙοοο νοτΠιιιιοοΠ ΙΙοεο, ννοΙι

τοιιΠ Ποιο!!Ποτ ΟροτοτΙοιι, ΠΙο οΙοΠοοΠΠ ΠοΙοτιο, ο!οοΟοο
τΙοτο!;ΠΜΙο ΠΜ ΟΙοο!ιοτροτττΠοιιο8οΠ ΙοΠΠ. Βο κι! οι!.
οοοοΠ 6 ΞτοιιΠοιι Ποο!ι Ποτ Οροτο.τΙοιι ΠοΠ οτοτοΠ νοτ

οο.ΠΠινοοοοοΙ νοττιοοΠιο, οι! Ιιοοο πιο ΟοΙοοοιιΙιοΙτ ΠοΙιοο!.,
ΠΙο νοο .ΤοοοοοοοΠ ΠοΠ Ιιο.οι1οοτ οοοο!ιτιοοοτιοΠΕτ

οοοο!τιιιτιοοιιοιι Ποτ ΗοτΠΙιοΜ Ποοο Ποτ 5Ι;οοτοροτοτΙοιι
οι! οοοοοοοτοΠ. Ρ'οοτ οΙιτιο ΑιιοτιοΙιττιο οοο Ιοο οι!! Ποτ

ΗοτιιΙιοιιτ ΠοΠ οινοτ νοιι Ποτ ΨΠΠΠο οΠεοοοοΠΠ οΙΠο

Π1οοτ ννοΠΙΠοτ οτοτΙτο Ττοοιιιιο. ΟΠ: @πιο Πιο ΤτοοιιΠ;.τ

ο!οο οιιΠοοΠΙοτΠι!Βο ΑιιοΠοοΠΠΠο ΠοΠ οοετοιιΠ οοο οοο!

το!ο!ιοτι οοιιΙττοοοκοιι ΒοτοΙΙοΠ. ΒοοοιιΠοτο Μοτο ΙοΙ: ΠΙο

ΤτΠοΠΠο ω Ιιοττοττι,τοορ. ΒτοοοοΠι ΚοτΠ ΠοΠ οοοινοτοτ
ΕΠΙ.οΙιιΠιιΠο Ποε Βτοοτοο. Ιτι ττιοτιοοοτιΠοτοττΙοοτι ΡοΙΙοΠ
ννοτ Πιο 'ΕτΠοιιιιο εοΙιοΠ ο ΒτοιιΠοτι ιιο.οΙι Ποτ Οροτοο!οτι
οοοτ ΠΙο ΠοΠοο ΗοτΠοοΜ οιιΓΒοττοτοιι. Οοιιο ΑιιοΠοΙιττιο

οοο ΙοΙι οΙΙο ΠΙοοο ΤτοοιιιιοοΠ οροτοοτ.οτι οΠι ΙΟ Τοεο

νοΙΙοτοιιΠ!ο νοτοοΙιννιΠΠοιι. Αιιοοοτ Ποτ οοΙτοΠιιτοτιΑΠο!οο8,
Ποεο ΠΙοοο ΤτοοιιΠο οι!! Βιο8ΠοτΙοο τοορ. θοτὶΠΠΠιιο: Πι

ΠοΠ $οΙ”τΙτοΠοΙοιιΠοτ ΗοτΠοοιιτ οοτιιοΙ:, οι οο ννοοΙ οποι
ΓοΙΙοο, Ποοο οιιοο Ποτ τΠοοΙιοΠ!οο!ιο ΙτιοΠΙτ, ννοΙοΙιοΠ

ΠΙο Ι)οοοοτΠοτ'εοοο ΜοιΠοτοΠ οο!Πι ΑιιοττΙττ Ποο 8τοο.τοο

ΠοΠ ΠΙο Ζοττοιιο, ΠΙο ΠΙο ΠοΠοο ΗοτΠοοιιτ οτΙοιιΙοι, οΙοτ

οοΙ τιι!τνν!τΙτοΠ. Βο εοοο!τιτ. Πιιτ οΠοο, Ποοο ννοΠο Ποτ

ΒοοιΜτ ΙΠ ΠΙο Ηοτιιοο.Πτ Με, Πιο 'Ι'τοοιιΠο ΙτΙο!Ποτ Μ'
ο.Ιο οοΙΠι ΒοΙιΠΜ Πιιτοο Πιο Ι.οΠοτοοιιτ.
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νττοε ττεο Ζοττεεοετ εετ Οροτεττοο οοτ ττοετοεττεεεεο
θετοτεοτ ε.οεοτε.οετ, εε Βτεοεο το, ττεεεεοτεετ ενοοο ττοτοο
ετε.τοιττοοττοτοττεεοετο.το Πτεεττετετεοτεοο τττοετ, εοεεο
ττοτεεετ ΙοΦντττεεο, Φε εεε 2:›.τ.οτ1οττε_]8τ1τττεετεεεττττοο
ττεεειτ, εε τετεεεοι τετ, ττττεοοτττΒΦο Ε.ττττεοττεονετεε
οοετοοο, τοερ. ττοεεεττοοο Ι.τοεοοτοετο εε ντοτ οτε οτεετττ:ε
ττετεε οτοεο Ι.εοοεοεεεοτττ το Φο 0ετοοε εοτε.εεεετεεεεο.
Ιεττ οτεεεο Φο τ3εεεεεετεοττ Βοτοεεετ το εεεοο, ττεεε

ττοετοεττεεεε θετοτοετε, ννοεο ετο το τοοεο τοι Αεοο
ετοτεοο. εοτεετ ννοοο ετο ττοτοοΕοττττοττεοοε- εεττ Μυστι

οτεεεοτοεοετοο εετνεττετοο, εε ττεοε τοτεττν ττττεεε τετε

εεετοοΒοο εε ττοτνετττοτοο Μοεοοοερεοτ τττετοο, τνοττ:εε
Φο ερετοτο Ορεττιττεοτο εττεοττοοοετοοττ'τ'οτεοττετορττεττοο.
Με Μεετεετεε εετ ττε.ετοοττετ:εοτθετετετ:τ Μεε τετττο

τετεοοττετοττ'εττοεεεεοτεεττ. Με 80-_τοεττοοτΜεοο εεττο
τοττοτοετο ετοοτρτοο Οοοεοετοοττ ετοοο 8εετοτ.το·οοεο εεε

:τεμ εοττετοοιοο. Ττετοττοττι,ττεεε Φο θερεοτ εοετ:εοτοεοττ
ιτονοττοτοτεττοε, εοτνντοττεττοετεε ετοο εεεεεττοεοτο ΕτΠ'

εοεττεεεοο, Φο· τοττετ:εεοετ τε.οεεετοτοττετ:εττττ.Με Φε
τ:τοΦττο, ρεοτ:ττττο8 'Νεο ττετεετ εεττ εοττοοττο οτοεο
τοτε ττοτΒοττττετεοΜοεεοτοετεεοο. Με οοτ:ε το ετττοε
ττοεοτ ΜεοΒο τετετ:ττοοεττεεοοεο Μοεοοτοετο νεται ε
τΝεοεοο ερτττοτΒοεοεννεττττοο,Ρερτττε νεττετεοΦε το”.
Με Οροτοττοε εεεε Ροοετε. εετ εεεοτ Μνερτο Μεε τεε
το 4 Ε'ττττοοεεεΒοτττεττ.

'

Πει· ετετοΓΑΠ οεττοτοτε εττεοεττοττο.
Ατο εννοττοοΤομ εεεττοοτ Μεετεετεο, οοτ εεε;ετ οτοο Ιττ
ττοοτεοττενετεεεεεεεετοτττπετ, ττετ εοττο 25-_τοετ·τοοοΡε.ττοο
τοο τοττω. 15.0 Μοτο. Μγερτο οτε ετ·εννοτοτεττοιτεοτττοετοττ
εετ. - Ρεοεττεο. Ητοτε.ιιτοτοο εεεννετο, ττε.ο:οετοοοεττεοο
οποτε δοετ·εττεο νεο Βοττεο ττετ Βτοττοττοιιτ,νοτειτοττοοτοττ

ττεεεετοτ·οτττοετΟττοοτεετε.ττοτοοετοο τοττττντοττοτΜοτο τττοεο
Οττοτοοετεννετ:ττοοτε.οςοτε Φεττοτ νοτττετιτοτνττετετ εεε εετ
Μττερεττεττοτεεε.-- Κε.τοιοοι·ννοεεετττττεο,_τοττετ:τιΒετο Βττοτ.
ΒτεοοτετττοττεετντιτοοΦο Πτεετιοτειτοο;οοπο ττοτθετοοε. τοτε

ρεττρττοτοΖεοο το Αιτεττοεοιτοενεο οτινε.4 οοο. Βτοττε,ττοττε
οτε, ε. ε. εετ εεε θεοττεοτ ττεττοεεοοττ,ττεττοοττοττττιττεττοτοε
οτε;οοτετττοτττ:ττττοτετττ:ττοΡετεο εοεεοετοιοεο, Φο τεττοοτττοετοο
τοττττοοιΑοεεεεοο νεο Μοεοτ ττοθτοετοιττ:ττεοττοττττεττοτιΒττοο

εοτοεοοεοετττοττεονετ,τττοττ:ττοοτοϋτ:τττε.Πε οτε.ετττοττοο Ετο
Φοεττ, οτε εε Φο ροι·τρτιοτοΖεοο εετ θετοεο ττετοττοτοοοεοτ
τ:τιεοττοετ:τιετ·τιοοΜε; οτ·εοτιττετ.- Με ττοτττεοοθεετοοτ·οοιτ
ενετττοοοοεττττοτ·Ρεοτ:ττεοεοενττττοττοτ·,νντιτοοτιεοτοτεετ ,τ,τοοε
ττοετ:ττννοοττεο.ΠοτεΑεεε οοττετοεετιττοεεττοετοττΡτττετετε.-
τετ ο;οετεττο,ττοεετεε οτοοοττετ·οτ·ττοοονοττε.ετεετΡε.οορετττετ
τοτττε,οτε ννοτοττειοτιοΦοεοε Βττττεετ2ετεεεοο ο;οοετοτ εντττο,
οτετοοτετ.τοεοεοοΜεε. Νεοτεοτττττετοο.εεττοττΒεενντεττττττοττ
Φο Ποετοοετττοετ;οτεοοΒτοττοεεε εετ 0ετοοε (εε νοπ· οτετττ
οτννο.οτε Βτοττε.εεοοεε).Βεοοεε τετΦο ετε.τττεετοοοεττττοτεεεο
Βοετοττεο ετττοοτεττιιιττεττ.Μεε ετεερεεο (τεο_τεοεττντττετοττ
Αεεεετη.τ το Ρττττττετεεετετ οο.ετιττοτΟροτετ.τεοεεεετ ττττνερτο
εετ νεο Η το εετ εοοεο.ετττοτ(θεοττοτετττττ1895,Θ. 887).

τἰτετ Φο νεο ντνο ντοτοτ Οροτειοετο, εεεεοττοτε Ρττττ

Βετο, εετ ττετοτοτττοο τοτοτοεττεοτιτεο0οεοτεεε το Μεε
ττοε ττεοοτο τοτοε εοντοετοο ετοοο οινοττοο Υοτεεεε τοττ

Φοεοτ Ορετοττεο το τοετ:ττοο.Ατο ε. 'Εεεε οτιετι εετ Με
οτεετεο, το τνοττ:εοτ Ζοττ οοπ οτεεετεο 0εοττεοο εττ:ε
οοτ,οτο.ττετ ρτετοττοεεοετ εοτττοοε Βτετοοεοο εετ”, τοττ

εοετ τιοτττΒοο8οετοοτοοο ττο Μοτο. Ιεε τεοττεεοεοτετττοο
νοοεεο $τεεεοΒ εεττ Πτεεττετοτεοτειιο, Φο εε ετοτττεετ,

ττοεεΦο Ιττε το τοτε οεοε ετοτεο ετοΒοεεετεεεο εετ.

Μοεο Ετ·εεεετοεοττ, Φο νεο Δοττοεο τττε-Ετοεεοττεοο
οοοοτ. τοπιο τεε ττττεετεοτεττε εετ ετοοτο οττεο Μεοεο

τοττττεεοτοττετ:εοτΟετοτττετΒοεοεοο. - Νεοτι εετ Ρεοτ:
ττεο πετ εετ εετ 18-τττεττοεο Ροττοοττο το.ετ τοετοοοτεο

οτε Νεεετεεε εττοτ Φοεοτ Ε.τεεεετοεοοοο οτε. Με Ριτρτττο
ννετττο2τοτοττεττΜε ττετεετ εεττ. Εεεε ερετοτ οικοτο
τττεττοΒρεττεορ; εετ ετοτοτοο Μοεοτ ετοιοετο οτοο Βοε

εεεττττονεο 20/ετ›(τοττ-τ- 2,0 Μορτ.).
ττο ττττττοοΡεττο ρεοεττττο τεε εεεεο οτε ε. 'ΜεεΜε
ττοτ Μεετεετεο, εεοο Ι)τεεττοτεετιοτοεοοοτι εεεεννοττοο,

ννετεετ Βτεττοτ τ'εττοετ ετοττετ Ιο εοτττοοΡεττοτι ττετ

ττοτΟτεεεετοεοτεττ Βο.οο ρτετοττοεεετ, εεοο ττεεεΦο Βε

ττοοετοο νετεετοο νετεεεεεεεεεεο τντιτοο.Αεοοεοτιοο νεο

εετ εοεεεττοεοοοο νεττνετεεοο εετ Με ττετεε ττοετοτοτ
εοττοΦτεεε εεεττεοττοΜοεοοτοετε, Φο εοεεοττοτε Βοεττοτ
οτε (τετεετ νοτττεοττοοττεοττοοετοτ. €τεεεο το, ττοεεετοο

εε οτεεεο Αοοττεοτεοε εοττοετοτ Ι.τοεοετεοττε εε Φο ετο
τοτε Ηετεεεευνεοττ οτε εοετ το εοτιοετοεττοε τΠοτοεοοε
ετττοετμε.
τοι 4. τ<`εττορεοεττττο τετι εεεεοτ οτε 4. 'Εεεε εεεε οτε
"εποε Μετ 6 ννωεωτ Με ττετΜετ:τεετεο, τνετεετ Φο
Ρερτττο εετεττ εεττ ννετττο.το ε.ττεοΦοεοε 8 Ρττττεοτοιο
ττοττοεε εττ:ε οτε Μνερτε νεο σε. 15,0 Μερτττοο εετ

15-18-τττεττοεο Ρε.τ.τεοτοε τ
). τοτε νεττετττοτττοτοττων

τεοο ττετΡερτττε τεοττεττ:τι τ
ο

ετοετο Ροττο 8,0 Μερτττεο
Ηνροτερτο, το ττοο 2 ττοττοτεοετοο εετεττονεο 2,0 Μορ
τττοο. Με Β.οττοεττοοττεττοε.τεε ετο εε. 28 τοερ. 17,0
Μερτττοο εεεεοετοτοοο. Μοεο Βτεοεετοεο8 ννττττττεττετετι

οττττττττ.ττεεε τττοΙ.τοεο εετ τιεττοτΜνορτο ετοο ττεοεττετ
τοτοο Βεεεεεττοοεοττ εετ.
Ιτο θεεεεεετε το Κοε.ρρ, ινοτεεοτ εοεε.οετοτ, ττεεε οτ
εεεο Μνορτο το Ατοοττττεεοττεο ετοετ, τεεεε Με εεεεο,
ττοεε τεε ετοτ Μνεμτο Με 20,0 Μερτ. τεεετ εττεττοεοεο.
Μο τοετετεο ττετοττΒεεεττοτοε εεττεο ττοετο οετεΦτττττΒ
ττεε Ι.εεοο εεττ Ξετιτοτεεο Βοτοτοτ.
Ιοτοτοεεο νοττττεοττετεεοττεττοι.

2Μ-_τττ.ττττο·οτΚοτιεο νεο οοεττοττεοΒττοτο. ττττ.τεοτετττοτττ:εε
τεο.οτιτττεεεο8εεεττοτεττττιτοο;,τοττοτοΦο εοτττοοΡεττοτετττοεεεεο
στοοοτ Ρτ'εττοε.ετεοτοτ οτοοοι ερττοεοννοοτει τττεοετ'εττοτο)οτι
οτττε.οττοτ·ετεεεεο. Ποτε τ(τοτττετ εεοετ ο;οτεττετοετοτε.τοοτ.
νντοττοττ.Ηεοεοτετττε;οτΝνετε;τοτεε. Οετοοε.νότο;; τττε.τ.Αετ:τι
οοτ τεεε.τετΒοτοεοετιιοε ττοτεττ'τοεττεετ' οοτ·Πετοετιετ ννο.ετ
εεοοττοιοο.
το εοτττοοΑε,τ.τοοοτοετοτε ετοτοτο Βνοεεετοο. Βοτττοτεοττε
Ρντε.οττττοτετε.ε.τνεο ο·τεεεοτΑεεττοεοεεο·, εοτοεττεττττοτενετ.
ττετεοτΡετε.τ·ετεετ.Ποτ ττεττ,τ,τοΤττοττάετ Μοεο, ττοττετοοτττ
:ιτε τεεετε. οοοε εεττ. Με εεε ννοτεεοτ ττττεεεοεεετεττοεττο
Ρντ·εο1τττοεττετοτεετ ,τ.τεοεετο οοτ Μτττο,εεοττετο τοοεττοπιο
ε.εεεοο εεεο, οτε Βεοττο ττοτΡερτττο.Βετττετεετττερτττροτπω
ττετ:ττεΙττττοετοοιτοοεεε εεοο. ΙΒε οοτετεετοτε ετεεεοτ Μετ
οτειιεε το Φο νοτττοτοΚεττττοοτεεε εεττττετεεεοεοτττοοοοΙττε
ττοτττεεοο.Νοεττ Βοεει·ρττοο ττοεΒττττοε-τ)τεοτεετεο.- Βου.Φο
Βιιοττοο,ο·

εεττ Βοεετρττεο οοτ το.οττεοτονεο Βτεττοοττοττοο,
εοεττεο. ΖιττττοτοττννοτττοεΦο Ρντεοττττοοοοτ ττοτττ'τττετοτ·
ετ:ττοοΡτετιεττοτοτοετοττττοτττττ.Πτοεετεοοτοιεεο οτοο Μετρ
ττττοΒοεεεεττ'οεττοτττοττ ετο.ττττεοεττο,·οτΟεοτττττ.εεο.Ητοτοετ
-ετετττοτοτζοοττοοε. Ατε Με Ατττ-ετοεετετττπο εετο εεοτοο.
τοεεετο τττοΜιτττοττοττττετοτ(τοττοοε.οε Βοιτεο τοτεοο.Με εο
Μοεοτ Αττερτο εεττΒεεεετε.ο1τοεετ ννοττοτοοΕττοττττεττεοο·.

6 Μεοετο ερετοτ εττιετττοΦο ΜιτττοτΜοεοτ εεε Κτοτττο
τοττ.το ττοττοιιι τοοτοετοθετττοεττοενεττετττοτττοτονοτννοεττ
ειτοττττοτΡιτρτττοεοτττοτεοττε,τοττοτοΦο Ρερτττεττεοττοτοοτ
ττοττιτοτο1·οοττετ·εεεετννοοτττοετνοτννο.εεεοοετοττ.τΣοτερτοοε
εεττττοτΡιτρτττοεεττ ττοιο ττττοετττεεοοθετεεετο, ετο τ;τεοεοε
τ.τοεοεοι. εε ττοεεοο ετοτοτοτ·ττ'τε.εττεθετττεεετττοετοττοο.Ι)το
τττετο.εοτοεεεττ,ςτ·οτττοεοερο.οοτ, 2εοτ 'Ι'ττοτττε.τετεε.εεττ)
ρτιτεεττ.Ποτε τοεο οτοε θεονοττττοεονετ ιτοτοΜοτο εεττ τττεετ
τοττττετοττοττοετοτΜοτο. οτοτεττοο,εε οτεττ.τττοο.ο. ννοοο το”
Φο Βοτοεοετοοετ εοτΠο;; οεετττει·τ (τοι Ηετεεεττοττοοτετοοο
ττοετττοετ·ετεττοεοο8ττεοτοττοτεεΦο Ιττε ετοττετεε. Νεεε ττοτ
τοτττετεοττοτΟετοοε. οοτ εετ Ι.τιοεο τεεεεο ετεε Φο τττετεεετο
οοτ ττετοΡτοεο-οτεεειτ νντε ο;οεροοοτο θετοτοττττττεοττεττ:ττ
ττεοοοο.
Μεε οτττττττεττττϋοτττο.τοΜτεττοοτο ττετΙττε, το ττοτΝττττο
ττοτΡιτρτττο.Πε.ε τίτοττοτττεοοτ 8 'Ποτε ττοτ:εε” Ορετεττεο
τττοτοετοθοετοοετττοττοττττοτοεθοετττεεοτοτε). τετιοτειιεο Φεεεο
εεττ εετ Φο εοττοοοτε,οεττεοουττεε νεο Ο. τνεττοτ(Οεοεεε)
εοεοετ·τοεοοο οοεττοετο θοινοεετεε.εττεο εετ εοεοεετοοοε
8τοτττοο.εε ττεοοο τ

ο
.

τοοτο ττ`εττ,ο,τοεττττ.2ιττετ:ττοεττττιτοο.
Οττ”οοεοτνντιτ εετ ττοτΜοεοοττιτοττεοεεεττεετ τοεττεοτττεττοο
Αττερτοτεε.ττοοοτε τττοεοοτττοτττ:ττοο:το Φο τττοτοτοτ·τοτοττε.ετο
ννοεττεοτεοετ εοττεο.ττοΦοεο εε Ψεεεοτεττο· τετετ Βεττετεετ
εετιτοεττιοεοτο,τττ.
Ποτ Γεττ τοττττεεετι εετ"ε Νειτο, ττε.εετοτεΑιτ,οτο"Με εετ
Μεοτεετεο τοε,οτττεττετπιο”, Με ε.ττοτοττοττοττοοθεοιεττοεττεοοο·

εεεεεεετττεεεοοετοττ,εοτοτ τττοτττετιετΑοτεττ:τιτετοτεοοεεττ.

τ
)

θεεεοννττ.τττο·Μεε τετι οτοο 88-τττττττεοΕ”τοιτ τοττ Μεττ
Βτετττ,οεττο ερτοτο Βεεε.οτττιτοο,εετ ττοττο εεεοτεττεΦο Ορο
τεττεο- Ρ ετ:ετνεο((ττοτ ρ εετ ε.εεοεττττττ·ττοιεο. τ)ετ νοτ
τοιτττ̀ετοτε οοπ τ.ττεττοτ·,_τοττεοτιΒετο:Φο Ωεοττιιο,ο εεττ Βο
εετρτ.τεοττττεεετετττιοτ.τεοτονεο Βτεττοο.Βοτοττεντοτ Μετ εεεε
τεε Φο Ρεοεττεο εεεεοτττττττ,ννεττοτετττττ_τοττοεοτε.τοοτ »ποτε
8οττττετο$τοε.ττοεεεοοοττττεττιοοττοεεεο. Πε εεεοτοτ. οτε σε
Φοεοτεοο νεο τττοεττοοτΒοεεεεε'οοττεττετοττεεττΕοετεετ θερ
εοτεττττεοττι·οο.τ·ττοττοτοττεετ εετ ττοττοετεοε ττοτΒτεο.ττοετο
ννττττττο Φοεοτο Μοτο ττοτΠοτετεοττ.ττο.εεοετ:τι Αεττεεε ττοε
Κεοιτοοτννεεεοτε.εεε Αιιςτο εοετ ννοττ:τιεντι·ττ. ε @εεεΦο οστε
ννοοτττΒ°οντε ο τοποσ τοεττ.
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Μο οΙοίειοΙιο ΒΙοοΙοοΙοο οοε Νο.οοοΙ:ο.οτοστο» άοτ Βοιν=
τοοο°οοοοο ΝοοοΙ) ΙιοΙ›ο οι. οι 16 ΓοΙΙοο οοοεοίοΙιττ. ι8
Μο! οοοΙι οοτ Οροτο.ΙΙοο οοτ ΑΙΙ:οτοοοτοτοοτ, 2 Μο! Πω
οοτ ΜοοΙοοΙοο ΒοΙ ΖοοοΙοτοτοο.τ οοιΙ 1 Μο.Ι οο.οο οοτ Μο
οΙοοΙοο Ιοο ΙιοΙιοτ ΜγορΙο. Ιοο ΒΙοοοο, ποτ οΙοτοοΙ εΙοο
ΙιοΙιοο Νοτιοο οοε.οΙιοο τω, (Ιοο Φο οοοι1οτΙοτο ΟοροοΙ
ορο.Ιτοοο ΒΙοΙπ, οοτ »οτα Κοορρ, οοτο οὶίτἱΒοο ΡοτοοΙιοτ
οι Φοοοτ Β'τομο, νοΙΙ οπο Βοο2 οο1ρΠΙοοΙ.οο. Νοκ· οΙοοκο
Ι›οοοο‹Ιοτο ιιοΒΙϋοΙΦοΙιοο ΖοΙοΙΙο τοι1εοΙοο οο 2οοοΙιτοΙοοο,
Φιοο Ιοο 3ο οΙοοιο Ε'οΙΙο οΙοοτ οοΙοοοο Νοοοετοοτοροτο
οσο τοπ οοτ Βοιντοοο'οοΙιοο ΝοοοΙ οΙοο ΙοίοοτΙοο τοπ
ΑοεΒοο8 Ιο ΡΙιτΙοεΙο Ι›οΙΙ›ἰ οτΙοοΙΙ.

ΠΙ. ΤΙιτοοοοοτμιο.
Ι) 8οοΙΙΙοοιιο οοε οοΙοτοο ΤοτοοοοΙτοοοΙ
οοοο . . . . . . . . . . 110

2) ΒοοΙΜοο8 οοε οΒοτοο ΤοτοοοοΙτοοοΙοΙιοτι..........180
3) ΟροτοτΙοο οο.οο ΡοΙΙτ (Ι›οΙ ΜιΙττγο
ο;οΙΙΙ.Ιο) . . . . . . . . . 28

4) ΟροτοΙΙ(›ο (νοτΙτΙοἱοοτοοἔ) οοε ΦΙο.
ιοο-τι ΤοτοιιοοεοοΙτο . . . . . 2

Ε
»
)

ΕΧοτΙτροοοιι οοε Τοτο.οοοεο.οΙτο . . 1

Ιοο ΒΙοοοο, ποοο ποοο τοπ οοοοΒοοοοτ ΟοιΙοΙο Φο
Φο Ι›οντοοτΙο ΜοτοοιΙο Ι›οΙ οοτ ΒοΙιοο‹ΙΙοο8 οοτ Βο.Ιττγο
ογοτοοΙοοοοττοοο ΙΙοτοοίοοττ., ινο2ο οΙΙοτΦοΒο Ποιο εοΙΙ.οο
.Μοτο οϋΙΙιοτ οΙοιΙ, Φο Ε'οΙΙο νο Φο ΒΧοτἱτροΙἰοο Ιο
Ε'τοΒο Ιτοπικοτ, τοοΙιτ εοΙΙοο οΙο‹1. Ποπ οοτοοΙιτοο ΙεΙοοΙ:
οΙοΙι Φοοο ΟροτοΙΙοο οιοοτ οΙοοΙ, ο. Β. Ι›οΙ οτοτΚοτ Βο
οΙτοοοοο οοτ ΝοεοοΙτοοοοοο (Ι.οριιο, Ι.οοο, Μο νοτ
ΙοΙοοοε οτο.).
Μο Εκοτὶτροϋοο οοε ΤΙιτοοοοοο.οΚοο οοΙ›ο το οὶοιοοΙ
οοο2οΠΙοτοο νοτοιιοοι; Φο ΟροτοΙ;Ιοο Ιοτ οοεττοΙΙΙ:οτ εοοτ
οοοινοτ. ΙΠοΙ1οΙσοτινοτοοο Φο Μοτοοεοοτοοεοο, Φο Κ ο ο οτ
οοοΙΙοΙι Ι›οΙ Φοοοτ ΟροτοτΙοο οοοο8οοοο οοτ, Φο Αοο

ΠΙοτιιοΒ οοτοοΙοοο οτΙοΙοΙιΙοτο.

ΙΙΙΙΙ. ΒιιΙοοο.
ΒοοοΙοοτΙοο οοε Ι3οΙΙ›υο . 24

οοιΙ ποτ: '

1
) ΘΦοτοο τοτΙοοο . . . . . . . 3

2
) Βοοο1οτ2Ιιο.ίτοοοοοοΙοιοο ΟΙοοοοοι . 1

3
)

ΤοΕοΙοτειρογΙοτο οοτ Ηοτοοο.ιπ. . . 4

4
) ΒοΙ οοΙιτοοτ2οοίτοοιροΙ.ο1οΙοοο.8τοτορϊ

οοε ΑοΒοο . . 3

δ
)

ΙΜοοοο Φοοοοοοτ οοο ο.ιιοΒοοτοοΙιο
οοτ ογτοροιΙΙιΙοοοοτΟροτ.ΙιοΙποΙο οοε
ο.οοοτοο ΑοΒοο. . . . . . . 8

6
) ΒοΙ οοτορΙἰοΙττοτ νοτ1οΙ.2οοο· ΙΙ
.

ΑοΒοο 8

7
) ΒοΙ ΡτοτοοΙτοτροτ Πο ΘΙοοΙτοτροτ. 1

8
) ΒοΙ τοοΙΙοοοοι Τοτοοτ οοε 8οΙιοοτνοο 1

ΙΧ. ΔοΒοοτοοοΚοΙο.

1
) Τοοοωτοὶο . . . . . . .

2
)

ΜοτΙοέοτοοε οοε 1οιοτοοε .

8
) ΜοτΙο.Βοτοοο οοε ΙΒΜοτοιιο.

ΒοοΙοεο.
Ζοτο ΒοοΙιιοο ο1οΙΒο ΙΝοτιο Φωτ Φο Ιοο ιοοΙοοο Ορο
τοΙΙοοοο οοεοκνο.ιιοΙο Αοορτ.ΙΙτ ποοο. ΑοτὶοορΙΙΙτ.
Μο Ιοεττοιοοοτο τοΙοΙΒο Ιοο νοτ οοτ Οοοτοτὶοο τοι
ο.ΙιοοΙοϊ.οπο ΑΙοοΙιοΙ οοιΙ ποοο οἰο ν. ΒΙοοοο Ιο.οΒ οι 8ρΟτ.
ΟοτοοΙοϋ.οτοΙοοιιο8. ΠοτοΜοΙΒοτ νοτ οοτ Οροτοτἱοο ννοτ

οοο οἱο οι Ι)οτοΙτοΙοοοοεΙοτο,ΙτοοοοοιΙοοι, ἀοοΙΙΙΙΙτΙοο )Νοεοοτ

ο.ΒΒοοοϋΙΙ Ι.οτ2τοτοο κνοοτΙο το οοΙΙ. οΙοοπο .Μοτο απο”.
πιο. Ροτοοτ Ι›οοιιτ:.ο Ιοο Βοτοοοτο, Βοτννοιτο. ΒοτΙΙοτ ω)
.ΙοτΙοίοτιο.
Ιοο ;;Ιο.οΙ:ο, άο.οο τοο.ο οὶοΙι οι οοτ ΡτΙνοτρτο:τ1ο, πο
οΙοοΙ; Ποιοοτ οΙο τοοοΙΙοοοτ ΟροτοΙΙοοετοοοι οοτ νοτ

ίοΒοοε ετοΙΙΙ, οΙοοτ ΙοΙοΙιτ νοο Φοοοο ΜοΒοο ΦοροοοΙτοο
Ιοιοο.

ΙΙ

2
Ι

ΒΙΙοοοτοοιοΙοοο οπο! Βοορτοοοοοοοο.

Ι.οοτΙ:οοΙι οοτ ροτοΙο1οοΙοοοοο οοο ροτοοΙοοΙοοΙιοο Οοο
τοΙο. 1ο οοοουοο2ννοο2Ι8 ΜοτΙοεοοο;οο :οτ ΑοτοΙο
οοτ! $τοιΙΙτοοοο νοο θ. νοο Βοο8ο, ΡτοΓοοοοτ οι
ΒοοοΙ. νΙοττο νοττοοοττο οιο! νοτοοοεοττο Αοοο.Βο.
(ΕοΙριΙΒ·, νοτΙοο; νοο Γ. Ο. ΜΙ. νοο·οΙ 1898.ΡτοΙο 12ΜΜΕ).
Μοοοο Ι›οΙ‹οοοΙο Μοτο Μ. ἰο άοτ 4

.

ΑοΒο. ο οοτ 4 οοοο
Αοωοοττω οτννο1τοττ.ννοττΙοο, 1

) Φο ΜΙ1οΙι οοτ! 1οΒτοοΙιτοος
οοε ΒοοοΙΙοεο, 2

) Φο ΜΙΙΖ. θ
) Με ΕΠΙ-ιοοοοτ). 4) Φο ΠτΙΙοοο

οοοεζ)
ΑιιοΓϋΙιι·οο8·οοοοε: Νοοοοοἰοτο. Βοο1Ιοοτϋοο,Ηγρορογοἱο

οοτο τι.
Μο νοι·Ι:τοΗΠοοοΠοτοτοΙΙοοε οοε 8τοΐΙ'οοοι _)οάοιοοΙοοοΙοοο
ΑοοοΙιοΜο ω. άοιο ΒοοΙι οΙοο οΙΙ;;οιοοΙοο νοι·ΙιτοΙΙ.ιιο8· νοτ
οοΙοιο'Ι:. το οιο Ιο )οάοτ ΒοοΙοοιιοο :Ιοο ΑοορτοοΙιοο ο·οτοοΙΙΙ:
"τω, Φο οοτ ειο Φο οοοοο Ι.οΙιτΙ›οοΙι οοο1Ιοο.

Ρο ΜΙΙΙιΙοο.

8οιοοιΙοο8 οινοοΒΙοεοτ ΑΒοοοοΙοοΒοο οοε οοιο ΟοΙοοΙο
οοτ Νοεοο-, ΟΙ1τοο-. Μοοο- οοο ΗοΙεΙττοοΙεοοἰτοο.

Ηο1°ΒοοΒοΒοΙ›οο νοο Μ. Μο ΧΙτοΙΙΙο.ο Βτοο8οο.
(νοτΙοο· νοο ΚοτΙ ΜοτοοΙτΙ. ΗειΙΙο ο. 8. 1899).
ΙΙΙ. Βο.οιΙ, Ποίο 5 ο. Θ

:

Ι)Ιο ΗγοτοτΙο ἱο ΙΙω·οο Βο
ΜοΙιοοε;οο 2ο ιΙοο οΙιοτοο Βοί'οννοο·οο οοοοιιτο
ΟΙιτο. νοο [Μ. ΤΙιοοάοτ ΡΙοτο.ιι.
Μο νοτ11οοοικΙο Ιιο‹·Ιιὶο1οτοοοο.οτοΑΒΙιοοάΙιποε άοε νοτ!.
`οΠάο1:Βοιν1εοοι·τοοοεοοοοΙοο ΜοτιοοτορΙΙΙο οοοτ Φο Ιητοτο1·Ι
οοΙιοο Βοϋτοοο·οο Ιο τΙοοοΙ›οτοοΒιιΙ'τννοοοοοοάοο θοοϋτοτ8·ο.οο.
Μο ΙιγοοοτΙοοΙιοο ΒοοεἰοἱΙἱτΜοοτϋτοοἔοο Πι τΙοο Ι:τοοοοοϊοο
Οτ,ο·ο.οοο@Η - οοτ! ΑοοοοΙΙιοΦοο. Φο οροοΙΒοοοο θοοοιοτοοκο
ροικΙοοεοο, Φ

ο

ΙιγοτοιὶοοΙιοΟτοΙεΙο οοά ΠοΙοοοΙιοποτοοιπο νοτ
οοοἱοόοοοο Ροι·ο.οτοοοΙοο)ννοι·τΙοοτοϋ; άοτ ο·τϋοοτοοΑοοΐϋΙπ·
Ι1οοΙτοΙΙ: οοορτοοΙιοο. Με ίοΙΕΙ: Φιτο.ιιΓοἱοο οοοοεο οΙο,ο·οοοοτΙο
ΒοοοοτοΙΙ)οοοτοοτ ογοοοι·ΙοοοοοΒουνοβοοεοετϋτοοοοο ποιά οοτ
νθΙ”ο(ΜΙΙθάθΠεΠΒοΗοκοοοτοεοο ΙιγοποτΙοοοοτ Νο.Ι:οτ πιο' άοιιι
Ι:οττοΗ“οοοοοθοΙοοτο, οοτοο Κοοοοοἱοο ΠΠ· _)οιΙοοΑ1·2Ι;,νοτ
2ι1οεννοΙοο 8.Βοτ Μάτ Φο Εο.τγοεο-ΟτοΙοοοο νοο οττϋοοτοοι
ρτο!ττΙοοοοτοΙνοττΙιο οτεοΙ›οΙοΙ:.Μο οοντοἱΙοοτοοΙιοοοΙ:Μοτο;το,
άΙοοτοο11οΙΙο Με οοοϋΙτ ΜΙ' Φοοοτ ροτοοΙοοΙοοοοο ΒιοοοοΙ
οοο;;οο πω! Φο Ιιοτοριο όοτοοΙοοο ινοτάοο νοιο νοττ'. Β·οοοο
οτϋι·ιοττ. Μο·

οιοΒΓοοΙοο
τΙοοΙιοΙΙ)οοἰοο ΑΒΙιο.οΦοοο οιιΙ"ο οο

ἔοΙοοοοτΙἱοΙιοτο. Ιο Βοοοϋτο άοτοοΙΙ:οο ννΙτ‹Ι _)οάοιο ΑΝΝΑ
8τοοεοο Νιιτ2οο Ι:τΙοεοο.
ΠΙ. ΒοοτΙ, Ηοΐο Το [Πο Π·Ιοοοοο ΒοοοΙΙοοοο οο
άοεΚοΙιΙΙιορϊοοοιΙτ.ΒοοοοάοτοτΒοτοοΙ:Μο Π
οοτς ΙΙιτοι· Βο2ὶοΙΙΙΙο€οΙΙ :ο ΒτΙιτοο1τοο8·οο
οτοΙ)οτοοΕιιΓΜνοςοιιοοοιιΑΙΙΒ·οτοοΙοοτειοΙ:
οοΙΒοο.νοο Βτ.ΑΙΐι·οάθτοΙάοοοτοΙάτ.
ΜοτΙ1οεοοάοΒτοεοοϋι·οΙσοοοΙι€Ι.ίιΙοςτοΙοΙι Ιοιιι ωοοο1τοοτοϋ:ο.»
ΒοοοΙιτοΙΒιιο,ο·«ΙοοοοΙΙ)οιοΜοοΙεοο οοιιιοο Κο!) Ιαορϊκοτοι·τοοοο‹|
άοτ)οοΙΒοοΒ'οι·ιοοοάοοοοΙΙ)οο,ιΙΙοΙιιιθοΙ'οΙο;ονοο οοιιτοιιοοιΙ κοπο
οΙοοΙιοο ΙοΐοοΙἱοοοΙω·οοΙ‹ΙιοἰΙοο οΙοοοτοοοοο.Μο ΠοτοΙοΙΙιιοΒ·άοι·
νοτοοΙιΙοάοοοοΡοτιοοο οοτ οοιιτοο Βοτγοοἱτ1ο, ΙΙιτοτ ΒΙο,οοοοο
οοτΙ ΤΙιοι·ορΙο, οοννΙο οοτ Βι·οοοοΙοιιοΒοο οοὶτοοο άοε ΚοοΙΙτορ
Ιοο Ιοο 8οΙιοτΙο.οο, Μοοοτο, Ιοοοοοιο, ΜΒΙιτοοτΙο, 'Ι'γροοο.
Μοι·ΙοΙο. ΚοιιοΙΙΙιιιοτοο, ΤοοοτΙτιιΙοοο οοο ογροΙΙΙο Μ. πω»
οιπο· κοπο οΙοο τοοΙιτ Μοτο οοτΙ ΙοΙοΙιΙ: νοτοΙο.οοΙΙοοο,ποοο
ΙιοΙΙ› Μι· Φο ΑΒοοοάΙιιο; άοτι ρτοοΙΙοοΙιοο Αοτοτοο Ι»οοτοοο
οποοΙ'οΙ1Ιοο.

Α.Βοοοοο

ΜΙΙΙοοΙΙοοοοο

8118άοι· θτοοο1ΙοοΙ1οΙ`Ι: οτο.οτ1οο1ιοι· ΔοτοΙ:ο οι: Β..Ι88

ΒΙΜοοΒ· ο.οι Τ
. Οοτ.οοοτ 1898.

Ι. Πτ. Β ο ΒοΙτο ειο ο ΜΗ: τΙοο οοετοΙτοοιΙΙΒτοονοι·ττο;τ2
«Μο Αοοροἰο Ιο οοτ ιιι·οΙο;;ΙοοΙιοοΡτο.Χιο».

ΝοοΙιοοιο νοτττοεοοάοτ οοιιοΙ.οοΙτι, Φιοο Φο Ρτὶοοἱρἰοο ΜΙ
ΑεοοοΙο ἰο άοτ '.Ι'ΙιοτορΙο ἀοτ ΠτοςοοΙτοΙΙοιάοο -νιοΙΐοοΙ1 οοοο
οΙοΙΙΙ; Φο ΙΙιοοο εοΙ:ΙΙοι·οοοο ΒοτοοΙτοΙΙ:ΙΙΙΙΒιιοε οοοοο οο‹ὶ ΦΠ
Φο ΝοιΙιννοοιΙΙο;ΙιοΙτ οΙοοτ οοΙοΙιοο ΙιἱοΒοννΙοοοο, Ι1οορτΙοΙιτοτ
Φο αοΙ)το1οοΙΙΙΙοοοοοοά Ισοἱ οοπι ΜοτοτιοΙ άοτ Ι›οοοτ.ετοοΙο
οττοιοοοτο οο»νοοάΒοτοο ΒιοτΙΙΙοοτΙοοεοιοτοοάοο. νοο οΙοοτ
Ι1τοοοοΙ)οτοοΒτοι·ΙΙΙοοΙΙοοοιοοιΙιοόο οιοοοο ΒοΓοτάοττ.Ινοτάοο:

1
) νοΙΙΙτοιιιοΙοοο οωοτ-τωι.· 2
)

νοτιττοΙάιιοΒ· νοο οοΙιο.οι;τοοε
οοτ Ιοοττιιοιοοιο, 8

) Μοι·τοοΙΙΙοοο· νοο Βοιο ο.οΙ' Φο ΒοοΙοιοι
οποιοοοτ Ποτουνοδο, 4

) ΒοοΙΙΙΙοοΙτοΙτ.
Μο ΜΜοΙ άοιιι εοΙοο: ο

) ΒοοεΙοο, ο
)

Βοοτ'οτιοΙο·οοοΜοοο·
Με.. ο)1·ΙΙΙ.ιο. Μο οοοιοΙοοο ιτ1τΙτοοάοοΑοτιοοριιοο.ιο ο›τω·
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ΙιΙεΙιει·ιε·επ Απννειιεπιιε· επι.ερι·Ι1εΙιεπ ιΙΙεεεπ Απίοι·άει·ιιπειεπ
ιιιεετ: ΒιιΙιΙιιιιιιτ 1:10ΟΟ ππά θει·Ιιε1εειιι·ε εεειππειι·ιεπ πεεΙι
θι·εεεΙιε;Ιι ππά πιιεΙι ειΒ·επεπ νει·επεΙιεπ εεε νει·τι·εεεπ
πεπ ειεε Ιιει ειπει· Ειπννιι·ΙιππεειΙεπει· ππά Οεπεειιτι·ει.Ιεπ,
νιιεΙεΙιε ειε Ιπειι·ιιιιιειιτε εεΙιειΙΙι;ε. Βιπε ΑπεπεΙιιπε Ι›ιΙ‹Ιε Με
?ει·πιειΙΙπ, (Με Ιππει·ΙιεΙΙι 24 δι.πιιιΙεπ εΙεΙιει· ιΙεεΙππειιε. ειιιιε
άΙε Ιπετι·ππιεπτε επεπι.;ι·ειι“επ. Αιιεεει· Μεεετ ΙειπεςειιΕ)ιπννιι·
ΕππεειΙεπει· εει ειε ΝεεΙιιΙιειΙ. ιΙιιεε ειεε ειιεΙι ιΙιιι·επ ιιιιεΙι
ΜΙΒΙΙεΙιεε ΑΙιερϋΙεπ Ιιειπε νεΙΙΙΒε ΒειεΙοειΕΙιεΙΙ ει·ειεΙεπ Ιεεεε.
Βει;πεπιει· ππε εεεεει· εει εεε νοιι ΙνεΙΝ (Κει·Ιει·ιιΙιε) ειπ
εΙ“εΙιΙεπε Γει·ιπεΙΙπεΙγεει·ιπ. νειι.ι·ει.ζεπάει· εεπειετιι·ιε πειεΙι
8ει.ΐιπάιΒ·ει·Βιπινιι·Ιιιιπε· εεεεεΙΙιειι 15 ρθω νεΙΙιεε ΚειιιιΙ”ι·ει
Με, άιε Ιιει ΙιΙιι·2ει·ει· ΙΒιπννιτΙιιιπε; ιιιεΙιι: ει·ι·ειεΙιι. ινιιι·ιΙε Νιιτ
ειε Βιετι1ιειι.ιιεπεπιεΙι Ηιτεε εεπϋιζε εΙΙειι ΑπΕειάει·ιιπεεε=ιιπε
εει Ππε Απννειιιιιιπε ιπ εΙΙεπ.Β`ε1ΙΙεπ ειιι·εΙι εεπ Ε( ιι ι. ι.πει·
εεΙιειι Αρρει·εΙ. ει·ιιιΙ5ΕΙιεΙιτ.(Βειπεπει.ι·ε.ΙΙεπ). Ψετιι·π,<;επάει·
εεπετε.ιιι·ιε Ιιει ΑπινειιιΙππε· ιΙεεεεΙΙιειι νεΙΙιι;ε Κειπιίι·ειΙιειι.
πιιεΙι Βιπννιι·Ιιιιπε;ει1ειιει·νοπ 7 Ηιππτεπ. ΝειεΙι νει·ε.πεεεεεΙιιεΙι
ιει· ιιιεεΙιε.πιεεΙιει·Βειιιιε·ππε· πιιι 8ειι'ε ιιπτΙ ννειιιιειπ Ινεεεει·
ινΙει·επεπι· 8ιει·ι1ἱειιιιεπ ει·ίει·ιΙει·Ιιι:Ιι: ΡΙΠ· Μετε.ΙΙιπειι·πιπεπιε
ππά ΝεΙειεπε ΑιιεΙιεεΙιει:ι Ιπ ι·ειιιεπι ννεεεει· 5 Μιιιιιιειι; ει»
εΙεεειεεΙιε θετΙιετει· Βιει·ΙΙιεετιεπ ιπ ετι·ειπεπεεπι ΙΜιεεει·ιΙεπιρί
ιιπ Κιιιιπει·'εεΙιειι Αερει·ει.; ιιπ ΟγειοεΙιερε ΙΙ`οι·ιπεΙΙιι24 Βιιιπ
Με εάει· @Με θει·ΙιεΙε5.πι·ε.
Ζππι ε.εεριιεεΙιεπ ΑτΙιειιεπ ε·εΙιει·τ Ι'ει·πει·εΙ›ΙΙ,ςε.τεΒειπιΒ·ιιπε·
άει· ΗεπιΙε εεννιε εεε 0ι·ιπειππι ιιι·εΙΙιι·.ειε ίει·ϋπε Βειέ'ε ππά
ΙΙΙ7εεεει· επι! πεεΙιι“εΙεεπεεε ΑΙιεεριεπ πιιι. ΒιιεΙιπιετΙϋεπιιε·1.
Με Ηει·πι·εΙιτε, άιε ει·ινιεεειιει·ιιιεεεεεπνει·εεΙιιεεεπε. εποε εει
Ι.Ιιει.ζεπεΚειιιιε επτΙιεΙτειι Ιιεππε, ιπεεε_ιεεεπί'εΙΙειιι ΓειΙΙεπ εεπ
Φει·ιιπά εΙιι·ειιιεεΙιει· ειιι·Ιιςει· θετε.ι·ι·Ιιε ετΙει· ινεππ Μειιιεπτε
νει·ΙΙεε·επ, ννεΙεΙιε Με Βιεεε ιιι ιΙιι·ει· νιτ:ιΙΙιειι. εεΙιΜιιζειι (Ρεο
ι=τει:εΙινρει·τι·εριιιε,ειιι;ε 8τι·ιειπι·, ΙΑΙιιιιιιπι.;Ι νει· ΒιιιΠΙΙιι·ιιπε·
νοιι Ιπετι·ππιεπιειι ιιι ειε ΒΙεεε πιιι Βοι·εεπι·εΙϋειιπε 8.ιιε8·0·
ειιἰΙΙι. ιινειάεπ. Ρι·ερΙη·ΙεΙιιιει·Ιιε ΙπετΙΙΙε.ιιοπ ει:ει·Ιιει·ει·ΗεΙΙεπ
ιπειπΙεειιπε εει εΙε επ ειπει·ειΙεπε ππά Ηνρει·ειπιε Ιιει·νει·
ι·ιιίεπε επ νει·ννει·ι“επ.
Ζπιπ ΘεΙιΙΙΙριι·ΞειπεεΙιεπ άει· Ιπετι·ππιεπτε εει νει· νεεεΙιπ Ιπ
ις·ι·εεεει·Μεπεε ιιι ννειπεπ, Μ. εε εεπ Ινεπάεπ εάΙιει·ιι·ε. Ζπ
ειιιρίεΙιΙεπ εει όρισε. Βενεεπι·εεςΙνεει·ιπ πιιι Β εθι. ΧΙΨεεεει·
ιιπεει2, νι·οάιιι·εΙιεε ι·ειΖΙοε ενει·άε. ΖπεΙιει·επεει.ε Με επ 20
(Η. ει·ΙιϋΙιε Με ΟεπειεΙιεπε ππε ει·ειεΙε εεεεει·εε Ηε.Ι'τεπεπι
ιιειι·πιπεπε. 8τει·ιΙιεε.τιεπάει· ΡΙϋεειεΙιεΙΙ. Μι ΙιεεΙιεπάειι Ινε.ε
εει·Ιπιεε.

(Αιιτοι·είει·ει.Ι
Οι. 80ΙιειΙιε1°Ε: Βι· 2ΙεΙιε ειπε εκει·ιΙΙειιΙιπι·ε θΙιι.εερι·ΙΙ:2ε
πιιι ΡπειιιπετιΙ:ετειιιρει, άει· ΙειεΙιι ;ς!ειτεππε Ιπΐι.άιεΙιΙ: εεΙιΙιεεεε.
άει· ε·εννεΙιπΙιεΙι εεΙιι·ειιεΙιτειι νει. Ζιιιιι 8εΙιΙΙιειιιι;πιεεΙιεπ
νει·ινεπάε ει· θΙνεει·ιπε·εΙετιπε 4 ρθι.., ΗΙνεει·ιπ ιιΙΙειπ πείτε
πΙεΙιτ. επι. επι Μειε.ΙΙ. ΖιιεΙιει·επεεε2 εει ιιιεετ. “ει” Βιε
θπνεπ'εεΙιε Οε.ιΙιειει·ρεετειθΙνεει·ιιι πιιι ΒειΙ'ε) νει·ιΙιεπε Ιιειπεπ
νεται;; ΠΠ· μεειι.ιιπει:εει άιε ΙνιΙιΙππεει· νε.εεΙιιιει·επιε επ ει·
ΙιΙΙιτειι (νει·ι·ειΙιιιιιε νεπ νεεεΙΙπ πιιι: (Μ), Με άει· 8εΙιΙειιπΙιεπι
ιιιεΙιι εε ΐεειε ειπΙιειΙΙ.εΜε ι·ειπεε νιιεεΙιπ. Βιε ΒιπΐειΕππε; εει
ιιπεπιΙιεΙιι·ΙιεΙι, ννειΙ εειιετ Ιπειι·ιιιπειιι.ε πϋΙιει·επ ΟεΙΙΙσετε ΙειεΙιτ.
εεΙιΙειιιιΙιιιιιιΙιΙπΙ:ιιπε·επ πιειεΙιεπ. ειε- νειι Πι·. Β π ,ε;εΙ πι ε

ι. ιι π

ιιιεετ.ε·επιιι;επε Ιιει·ΙΙεΙιειεΙιειμ ΙιεΙιε ει· εεπ ι·ειΖειιιΙεπ ΕΠιιΙΙπεε
‹Ιει· εΙιεπιιεεΙι εεειπΠειι·ι.επ Οειι.ΙιεΙει· ΙΙιεεεπάει·ε ΒιιΙιΙιπιειτ) ειιϊ
Με
Ειετ.Ιιτε.

θει.Ιιειει· εοΙΙιεπ επι· άπι·εΙι Ι)ειπρϊ' ει.ει·ΙΙΙειι·ι.
νει· επ.
[Μ. Επι; εΙιπ ιιπ π: ΠεΙιει· άιε νειεεΙΙιιειιειπε ΓεΙιΙε ΙΙιιπ Με
Πι·ί'εΙιι·πιιε·.ει· ιπεεΙιτε εΙιει· ειειε ιιει·ιιιειιΙεπ, ει·ϋεεει·ε Μεπεςεπ
νοπ νεεεΙΙιι ιιι Με Πι·ετΙιι·ε.επ Ιιτιπεεπ. νοπ άεπ Ε'εττειιεει
ειει·ιΙεε Ρι·ενεπεεεΙ Με Ιιεειε. Βιε θιινειι'εεΙιε Ρειειε ειιιΙιεΙιε
Νει.ρΙιτ.ΙιεΙ,ινεΙεΙιεε ι·ει:επε Με
Πι·. Η. Βει·ε·: Βει ΜειεΙΙΙπειι·ιιιπεπιεπ ννεπάε ει· θΙνεετιπ
πιι, Β`ειιε νει·πιειιΙε ετ, πω! ειε ιΙει· 8«ΙιΙειιπΙιεπι ειιΙΙιεει·ιιιεπε
άιε Πεάιεειπεπιε ιιι ΙΙιι·ει· ΨιτΙιππε ΙιιιιιΙει·π. Βιε ειε Ρεετε
πιιι' ιΙεπι Ιιιειτιιιιιεπτ.Με πειπ Με νεΙΙιε; επ εεειπιΜι·ειιάεπ
ΙΙ'ιιη;ει νει·ι·ιεΙιεπ ινει·άεπ ιιιι1εεε,ννεπεε ει· ειε ιιιεΙιτ.επ. νοπ
Ε'ει.τειι.ενεππ ιπεπ ειε πιεΙιι. ιιιπεεΙιεπ Ιιεππε, εει εεε επ ππά
ει» ειεε εεει·ιΙε Ρει·επιπϋΙ επ νει·ινειιιΙεπ, νοιι νι·εΙεΙιειιι ει· ειπε
ι·ει:ειι(Ιε ννιι·Ιιιιπε επι' ειε Ηει·πι·ϋΙιι·ε πιοΙιτ εεε¦ιεπ ΙιεΙιε, εε
Ιεςεπτ.ΙιεΙι Ιιει Βει·ιιΙιι·ιιιι;.;επι άει· 8.πεεει·επ επι. Ηει·εεε.

· Σ
!.

Βι·. Οιιιε ΚΙειιι ιπ ιΙειιιεπετιιι·ι: ε) Ρι·Ι.Ιριιι·ειε νοπ Με.
Ιει·ιερΙεειιιειΙιεπ ιπ ΙΙιτειι νει·εεΙιιεάεπειι ΒπιννιεΙιεΙπιιι.ζεειεειεπ.
ΑΙε ννιεΙιτι; Πιτ σε Πει·ειεΙΙππε· ιΙει·εεΙΙιειι ω επ ΙιεπεΙιτειι
εΙιειιιιεεΙιε ΒειιιΙιεἱι άει· Ρει·ΙιειειΙ'ε, ΜΙεοΙιιιπε νοιι ΜετΙη·Ιεπ
ΙιΙεπ ιιι Βεειπ ιπι νειΙιεΙΙ.πιεε νοπ 1,0:Ο,5. Πιιι ι·ειπε ΒΙΙΙΙει·
νοιι ει·εεεειι Ρετε.ειτειι,ειε ειεε ιιπ Απι'επε Με ΒιιιιΙιειιεΙι_ιεετ.
ειπρΓεΙιΙεπ, επ ει·Ιιε.Ιιεπ, εεπΜε Απι'ει·ι;ΙΒιιπΒ ω 'Ι'ι·εεΙ‹επι›ι·ε.
ρειι·ειιεεεει. 12 ΒΙ:ιιπάειι νει· ιΙεπι ΓιεΙιει·ειιΐπΙΙ νει·πιιιιεΙιιιιεπ.

- ω Ειπε 'Ι'ιιεπιιι ειιεππιει·ιπε ειπε τΙειπ Ι)ει·ιιι ειπεε 8_ιεΙιι·ιε·επ
Ι(ιπάεε. νει·ιτε.εειιιΙει· ειννε.Ιιπτ Με ΒεΙΙε άεε Τι·ιεΙιετΙεει.εε
ειιπιε Ιιει άει· ΠεΙιει·ιι·ιιΒιιπ8.
Βι·. ΗειπρεΙιι: Βειτ ιΙεπι νει·ιε;επ .ΤεΙιι·ε ΙιιιιιΓειι ειεΙι ειε
μεΙε.ι·ιεΙΙΙΙΙε ιιι ει". Ιιπ Κι·ε.ιιΙιεπΙιειιεε ΙιειΙιειιπι. 100 Ε'ε.ΙΙε
εΙεεεπ. επεΙι ιιι άει· Ρι·ινεκρι·εικιε πιεεΙιε ειεε ειιι ειιτεεΙιιε
'επεε ΡΙπε ,ςει;επ ίι·ΙΙΙιει· Ιιειπει·ΙιΙιειι·. νιεΙΙειεΙιε ειεΙιε Με ιπιτ

άειι νιεΙειι ΒεπιιπτειιιεΙιιπππεεπ ππά άει· ΑιιΓννιιΙιΙππι.: εεε
ΒειΙεπε ιπ ΖπεεπιιπεπΙιεπε·. Ζπιπ Γει·Ιιεπ άει· ΡΙεειιιε
πιεε εει ειε ΒϋΠΙει·'εεΙιε Ι.ϋεπιη;, Με Ιειπ,=.;εΠπε Ε`ει·Ι›ε
Ιιτει'ι. ΙιεΙιεΙτε, εεειεπει. Βιε ΒεειπΙϋεππε εει ιιιιιπει· ε.πΙ'εΝειιε
Ιιει·2πετεΙΙεπ.
Πι·. Η εΙι ε.Ιιε ι· τ, άει· εΙιεπΙ'εΙΙε άιε Β ε Ι'Ηει·'εεΙιε Εεεπιιε·
Ιιενει·επε·τ ειπρίιεΙιΙΙ Βειιπιιιιιιιε άει· Γει·Ιιεπ νοιι θι·ΙΙΙ:Ιει·
(Ι.ιειρειει. Ζιιι· Γιιιιι·ιιιιε· άει· Ρι·ΙΙ.ρει·ε.Ι.ειΙιεπε ΛεΙΙιει·εΙεοΙιεΙ.
Πι·. Ο. ΚΙεπιιπι νει· επ εεπεεπτι·ιι·ιεπ Γει·ΙιΙεεππΒεπ εει
επ ννει·πειι. επιιπει·ε Ιιεεππι;επ νει·πιειάεπ ειε ΠεΙιει·ίε.ι·Ιιειι.
Βεἱ άει· ΜιεεΙιππ8· άει· Ιιειάειι Γει·ΙιΙ6επιιεειι Ιιεπιπιε άιε ΒΙΙ-·
ιιππ; ειπεε εεΙιιΙΙει·πιΙεπ ΗΙΙιιεεΙιειιε νει·, άειι ειιι.Γει·ιπ ινει·ιΙεπ
ιιιιιεεε, ιιιπ ι·ειιιε ΒιΙἀει· επ ει·ΙιεΙι.επ. Βι· Ι›ειεπΙ: άιε ι;ι·Ι5εεει·ε
ΒιπΓεεΙιΙιειε Ιιειπι εει'ει·τιεεπ ΑπΓει·τιι.:επ άει· Ρι·ερει·ετε ειπεε
ι'ι·ιεεΙι ,εεννεππειιεπ ΒΙπεεε, άεΙιει ννει·ιΙεπ νει·επάει·επεεπ άει·
ΒΙιιτΙιετρει·εΙιεπ νει·ιπιειΙεπ.
Βι·. Ηε.ιιιιιεΙπ (ΜτΙ: Με Βιι6ει-Ρεεεει· ΜετΙιεεε επ. πεεΙι
ενεΙεΙιει· εεε ΒΙπιιι·ϋεΐεΙιεπ πιιι. εειπ Βεπ‹Ιε εεε ΠεεΙιςΙεεεΙιεπε
επΓε;εϊε.ιι;·επ ππε πιιτ ιΙεπιεεΙΙιεπ επιι άειι ει·ιιιι5.ι·πιτειιΟΙ›_ἱεετ·
ει·ΙΙε,·ει·@ΜΜΜ νιιιιι(Ι. θε ει·ΙιεΙιε ιιιπιι ι.ςΙειεΙι ειιι Τι·εεΙιειι
ρι·ερει·ε.τ.
Πι·. '1'ι·ενιιιει π π ιει πιιΙ“εεΓιιΙΙειι, σΞεεεει·ει: εε Ιιιιι,ε·επειεΙι
άει· ΑιιΙ'‹ΙεεΙιππε άει· ειιεΙε;;ιεεΙιεπ Βεεεπτππε· άει· ΜεΙετιε
ρΙεειπετΙιεπ - νοιι ννεΙεΙιειι εεΙιεπ νει· 14 .Τειιι·ειι ΑΙιΙιιΙιΙιιπεεπ
νοπ Μει·εΙιιεΓενε ππά ΟεΙΙΙ ειεεΙιιεπεπ ιι·ει·επ- ιιιεπ
ειεε πιιι ιΙιεεειι θεεΙΜειι Ιπτεπειι·ει· ΙιεεεΙιε.ΓΙιε·ε.
Πι·. Η αιιι ρεΙιι ι.ςΙιιιιΙπάιεΠι·ειιεΙιε άεινεπ ιπ άειιιΠιιιειεπάε
ειΙιΙιεΙιειι επ ιιιιιεεειι.Μ” Ιιει ππε. Με ΙΙΙιει·Ιιειιιιτ ιιπ Νοι·ιΙειι.
άιε ΜεΙει·ιε ιπειει πιιι· ιπ Ιϋ.ιιι;ει·επ Ζειιιιιτει·νεΙΙειι ιιιιΐιι·ετε.
εε ιΙε.εε τω· άιε ΖννιεεΙιεπιειι ΙΙε.ιει·ιειΙ ιιπ‹Ι νει·ε.πΙε.εεππε επι·
ΒεεεΙιΙΠιιιςιιπε πετειι. ι'εΙιΙειι.
81 Πι·. ν εε ε ιΙειπεπειι·ιι·ι ειε ΚΙειπΙιιι·π, ινεΙεΙιεε 2 ΑΙιεεεειιε
επιιειιι. (Πει Β'εΙΙ ιει. πι· νει·ϋΠ'ειιΙΙιεΙιιιιιε Ιιεειπιππιι.)
Πι·. Βει· κ Ιι Με. ννεΙεΙιει· εεπ Ρ'εΙΙ πιιι Βι·. νεεε εειιιειπ
ειιιιι ΙιεΙιπιιιΙεΙτ Ιιε.ε, ΙιεΙιι: Ιιεεειιιιει·ε Ιιει·νει·: ΙΙ (Πε ειιιεε·εερι·ε
εΙιεπε ΝεεΙιεπειπι·ι·ε ππε ΙιοεΙιε·ι·ε.ειι;εθειιιι·ε.ει:πι·άει· ΝπεΙιεπ-·
πιπεΙιιιΙπιιιι·, ιι·ΙΙΙιι·επτΙάιε Βεειιιοπ ειπε ΜεπιιιιςΙΙιε ιιιεετ πιιεΙι-·
ννειεεπ Ιιεεε, 2

) Με ΑιιεεετΙιεειε ιπι ρει·ερΙεε·ιεεΙιειι Αι·ιπ. Βε
ΙιεπιΙεΙιε ειεΙι πιιι ειπε ετιιι·ε Ιθ-ΙιερεΙιεπειπεΙιςι·εεεε ΒΙιιτιιπιε
ιπ ω· θεττ1εε.ΙεπΙιετεπε, ειιτειιιεεΙιεπε εειπ θινι·ιιε εεπει·εΙιε
εεννει 1 Οιιπ. νεπι ΒιιΙεπε Ιεπε·ιιιιειιιιιΙιε ειιιίει·πι;. Με Αππεε
ι.Ιιεειε Ι›ΙιεΙι ειε 8ειπ2επ 5 ΙνεεΙιεπ Ιιιπάιιι·εΙι. ννεΙεΙιε ΡειιΙεπτ
πεεπ άει· ΑρερΙειιιε πεεΙι ΙεΙπε, ΙιεετεΙιειι, ννιε.Ιιι·επεειε Πετιπ
ισ.: ειοΙι νει·ΙιεΙτ.πιεειπϋ.εει8ι·εεεΙι Ι›εεεει·τε.
Πι·. Μ. ΒεΙι ινε.ι·:: νοιΙιεπιΙεπεεἱπ νοιι 8επειειΙΜΠ.ε
ετϋι·ιιιιεεπ ερι·εεΙιε πιοπ: @εεπ ειπε εει·ιιεει.Ιε ΜΙ'εετΙειι, εε
εει·τιεεΙειι ΜοιιοεΙει;ιεπ ΙιεειεΙιε πιειει. ΒεπεΙΙιΙΙιι.Μεειδι·ππε ιπ

άει· ιζε1ΙΙΙιιιιιειιΒιιιι·επιιιΜ οιΙει· εἰπειιι 'Ι'ΙιειΙ εει·εεΙΙιεπ. Βιε
Ιιεπιιε Με ιιιετιΙε Βπιριιπάιιιιε· εΙΙειπ. νι·ιιε ιπειει; άει· ΡεΙΙ εει.
2πννειΙεπ εΙιει· εποε ειπε ε.πεΙετεεάει· ιιΙΙε ΩπεΙΙΙΙΙ.τειι άει· θεπ
εΙΙιΙΙιτε.τΙιειιειΙεπ. Ινειε Με ΝεεΙιειιετει·ι·ε ειιΙεπε·ε, εε εειειι
ννεΙιι·εεΙιειιιΙιεΙι ειε νοπ Πι·. νεεε εεεεΙιι·ιεΙιεπεπ ΠιεεΙιεΙπππ
εεπ νεπ άει· ε·εννϋΙιπΙιεΙι Ιιει Μειιιπειιιε ΙιεεεεεΙιτειεπ ΝεεΙιεπ
ετειι·ι·εεπ ιι·ειιιιεπ. επ ιΙει·ειι ΒΙΙΙΙε άει·ει·ιιι.τεΟεπιι·εεειειιεεπ
ειεπάε άει· ΜπεΙιπΙειιιι·, ιΙιιι·εΙι άιε άει· Κερί' ιιεεΙι Ιιιπι:επ εε
2εε·ειι ινειάε, ιιΙεΙιε εΙ,εεπτΙιεΙι ι.εεΙιει·επ. Με ΙιεεεΙιι·ιεΙιειιειι
Βι·εεΙιειπιιπι.ιειι ειιιιιιιιιεπ επειι πιιι εἱπειπ Ε'ιιΙΙ, άειι ει· ιει
Κι·επΙιεπΙιεπεε Ιιει Πι·. ν. Μ" ε;εεεΙιεπ Ιιε.Ιιε, ιπ ννεΙεΙιειιι
Με Βεειἱεπ ειπ θΙιειπ εεε ΚΙειιιΙιιι·πε ει·ειεΙι.
Πι·. Βε ι· π Ιι Με: Ετ ΙιεΙιε ιπ Ιιειπειιι Β`ειΙΙενοιι Μειιιπι;ιι.ιε ,
ινο ετ εειπε ΠΙεεπεεε ειιι·εΙι ειε θεειιεπ Ιιεετε.ειεεπ Ιιεππιε_
ειπε εε ΙιεεΙιει·εειΒ·ε θειιιι·ειι:τ.ιιι·άει· ΝεεΙιεππιπεεπΙει.πι· εε.
εεΙιειι Με πιει: ννο άιε Βεειιειι Ιιειπε ΙΙΙεπΙπεΙΙ.ιε ει·ι;εΙ›.
Πι·. Οι:εε ΚΙεπιιπ Μεεετ, τΙεεε Μεπιιι.<;ιιιε ει·ετ πεεΙι ππ
Ιιι·οεΙωριεεΙιει· Ππτει·ειιεΙιππει ειεΙιει· ειιεειιεεΙιΙιεεεειι εει.
Πι·. Ι' εεε ΙιεΙπ Ιιει·ι·ει·, εεεε _ΙειΙειιιεΙΙε Με ννιεΙιτιεετεπ
ΖειεΙιεπ άει· ΜεπιιιΒΙι;ιε, Ι›εεοπτΙειε Με Πιι·πεεάειπ. ίεΙιΙτεπ;
επεΙι ΙιεΙιε Με Ι.πιειΙιεΙρεπετιεπ ιιιεΙιτε εε 'Ι'εις·ε εεϊϋι·ιΙει·ι..
νιιεΙεΙι' Ιετειει·ειπ Πιιιετεπάε, ιιπι.ει· ννιάει·ερι·ιιεΙι νοιι θεἰτεπ
Πι·. Ο. Κ Ι ε ιιι ιιι 'ε, Ι)ι·. Β ε ι· Ι; Ιι οΙΖ ιΙιειεπεετΙεεΙιεΒεάεπΙ:ιιπϊ
ΙιειΙει;επ ιπϋεΙιιε.

Με ιΙειι Βεει·ετει·: Βι·. ΙΝ. Ι)ειιιιιιε.

Ι!ειπιιεειιιεε.

- Ζιιπι Βεετει· άει· Μ0εΚιιΙ10Γ Πιιινει·ειτει ιει,
επ διεΙΙε εεε Ρι·ει'εεεει·ε 8ει· ιι ε νν (Απετοιιι). άει· ει·ιΙεπιΙἱεΙιε
Ρι·είεεεει· άει· ΖεεΙεε;ιε, Πι·. Δ. 'Η ε ιι ε ιπ ι ι· ο νν, τιι ι· ΙΙ ιι ε

πε.εΙιετε ΩπειεΙι·ιεππιπιιι ει·πε.πιιι πετάω. Ι)ει· που·
ει·ιιειπιιτε Βεετει·. ννεΙεΙιει· εεεεπινει·ιιε· ιιπ 49. Ι.εΙιεπεῇεΙιι·ε
ΜΜΜ. πει εειπε Εεπι·εΙιεΙιε,·Ιιειτεπ άει· ΜεεΙιειιει· Ππινει·ειιειτ
νει· Η .ΙεΙιι·επ Ι›εΒειιπεπ.



Β

-- Πει· Ει·ετ'εεεει·εει· ετιιιιιι· τεετιειιΡε.ττιετοιιτεεε εει (Βιετ
1ιεινει· Πιιτι·ει·ετττιτΠι. Π. ιν. Πι·1ε ιν τετ, ετιτε ιεετιειιιτ άει·
τντι1ιτεει ιιιετττετιιτεετιειιΕ”ιιειιττε.τ.εετ' ‹τειιιτπιετι ειι '1'ειτΡι·ετ.
θι·ιι1ιε'ε ει·τειττε·τετι1.ετιιετπτι1 εει ετιτιιιι·ι;τεετιειι
ττ'πεπ1ττιτετι1τιιττιττεει·εεΠττιι·τννοιττειι.8ετιινειι ττειιι
(?ειιεεττ«τειΟ1ιε.ι·τιεινει·Πιιτνει·εττε.ττ.ιειντιτι1τει·θεττετιειιτιετττε.τ.
Ριτνειιτεεεετ Πι. Π. Κιι‹τε ι· τιι Βι·εε1τιπ, τετ, Με νντι εετιιετ·
Ζεττ ιι·ιε1ττετειι.εετιετι νει "νετ Μετιετειι εΙε Ριετ”εεεοι·εει
θτιτι·πι·ετεεε άει· Κι·ιι1ιεπει· Πτιτνειετττττεεετ.ττ.ττειι.ινει·ιτετι.- Ζπιιι Ριιι.εεε άει· νειννεττπιιΒ· εεε Βτ,ε·ε.
εε1ιετι 8τεεττιι·ετι1ιετιτιε.ιιεεε τετ. ετι 8τεττει1εενετι
ιττεεειιι Αιιιτε ειιιττετιςετι·ετειιετιΠι. Ο. Πετι1ιετττ, - Πι.
Ν. ν.8ι.ι·ν1ιιιιιιτ επιιι τττι·τιςτι·ειιττειι Αιετ εει· ιεε
ι·πρειιττεετιετι ΑεττιετΙπτιιι· ‹ττεεεεΚιειιττειι1ιειιεεε,επ
8τεΙΙε εεε επιττε1ιεετιειετιετιΠι. Ρ. Ητιιιιρετιι, - Πι. .1.
Κ ιιι τιτιτιεΙε ε·ενντιεττινετ·ττετι.- Πι. Π. θιετττειιεει.ε·. νιτετετιει·εεττ 15 .Τετιι·ετιότε
ρει·ετιτετι·τεετιεΛεττιετΙππε; ιιιπ Ηοερττιιττιι 8ττιιτει·ορεττεττετε,
τετ ετπειιι Βπτ'ε Με Οττειιιιετ ατι ι1ειεθοπνει
τιειιιιειιτε-Βιιιιιτεετιεττετιεερτττι1τιιθτιιιιτιεινΒετο τιι.- Πει 1ιεετει άει· ιιιττιι·οετιειιτετιετιΑεττιεττιιιιε; ιιιπ ετη·
ετοτοετεετιετιτιιετττιιι.εει· ΒειΙτιιει Πτιτν·ει·εττε.τ.Ριετ'.εκτι·τιιιι·ιτ.
Πι. Ηιιετε.ν Γιττεετι. 1ιε.τνει Κιιι·2ειιι εε τιι 25-_τετιιτ
εεε Ριετεεεει·-.Ι ιιεττιιιιιπ Β·ετετειτ.- ν ε ι ε.τιε ο τιτε ετε τ: εει Οεει·εικτ εεε Μι1ττε.τΙιεεεττετε
τιι Πειτε. 8τιιετειεττιΠι·. Κιεε τ ιιττιει.ν. ιιιιιτάει· Πτντετετιε
ιιιπ. εει 7. Ο:ινεττειτειττντετειι,8τιιιιτειε.ττιΠι. Η ιτ εε τ·

_τ
ε νι,

1ιετττεεπί εττ.ιτειιεεΑτιειιετιειι.- νειετειεετι: τ
) Αττι17. Αιιιςπετ εετ' εετιιειιι (Ντε ττιι

Βοπν. Κεει.ι·ειιιτι εει Ρι·είεεεει· τω· Ηνετετιε ατι ‹1ει· ΚΥΜ·
εε1ιειιει·Πιιτνειετττττ,Πι·. Ο ο τ

ι
ε τ τ
ι
τ
ι

ττ τ
ι Κ ο ννΜΙ: ε νν ε τι τ,

τιι: Αττει νοιι 45 .Τετιιειι.ΝτιετιΑεεε1ντιιιιις εει τιιετττι:ε-ε1ιτιπι·
ετεετιετι Αειιττειιιτε τ

.

.1. 1880, »νετ άει· ΗτιιεεεετιτεττειιεΑεετ·
ετειιτ εεε Ριοτ'. Ποτ›ι εεετε ινττι. τιιιετττττιιεετετι επειι Με
Ρι·τντιτττεεειιτιιπ εει Αειιττειιιτεπιιττ το1τττε1887 εττιειιιΒιιτε
ειτε Ρι·ιιτεεεει· εει· Ηντ:τετιε επ ιττε τνει·εετιιιιιει·11πτνειετιε.τ.
:ιιι ινετετιει ει· Με επ εετιιεττι1.εεειιεεπι1ε τ1ιε.ιτε;ι.νε.ι.Πτε
Μετιι·2:ιτι1εει νοιι ττιτιινειετΤετιτ1τεΙιτειιΑι·Ιιετιετι (εει.20) εε
2τετιι ειεε επτ εεε θετιτει ‹τει νντεεειιεετι.ιτ“ιΙτε1ιετιΗντιτειιε.

2
) 1π 8τ. Ρειειεειιι·;; επι 28 Αιιιιιιετ εει ττ1τΙτττιιιιικτ8 τιιιι τε

τε.π ε '.1'ιπ εεττ τ
ι ε ννετιτ τπτ40. τ.εεειιε_ττιτιι·ε.Πει· νειετοι·

εειιε ννετετιετ·εεττ1885 Πε ιιιετττεττιτεετιεΡι·.ιιιτε ειιεττετε, ιιειι·
τιτττιει·Αιτιι. Πι· Αεεειιιιτιειιιτ1τι·πιιεετιτιιι Κιιεειιε‹:τιειι Μττττττι·
1ιειιτι·τιππε ειι1ετετ Οεει·τι.ιετεεε ΜττττττιΙει.ετιι·εττιετιι τι·ετε
(Τπι·Βετι:επτετ). θ

) τιι 1τττεενι(θεπν. Μτιιετι)εει· ιτει·ττετεΜε
Βειι_τιιιιιττι τ

!

ειτε πιιιπ τι τει 87. 1.εεειιετιιτιιε. Πει νει·
ετοι·1›ειιε.ι.νετετιει·τιι άειι 1ει.ιιτειι.1ειτιιειιεπι· Βεεει·νε εει
Μειττεττιπ1εεειτιτειιάεε Μτ1τιττιι·εεεειτεεεΙιει·τε,ιιειι εεττ1890
Με Αι·ει. ττιττττ8·.
-- Ντε »ντιεει «ΜΙΒ. τιιεκτ.Οειιτι·εΙ-Ζις.» επτιιετιιιιειι, εεττ
εει εετιιιιιιιιε Κτττιττιει Ριοι'. Πι. Ωπτιιο1τε τιι ΚΜ ετιι
Βιιττε.εειιιιε·εεεειιετι ετιιεςειετετιτ Μεεε. πετ! ει·
ε.τετιιιιττττετιινοιι ‹τειι 8τε.ιιιεεε1ιει·ι1επε·ερτειιτειι Νειιεε.ιι εει
τιιετττετιιτει:τιειιΠιιτνειεττετετιττιιττιιιτε1ιτετιινειειετιιτειιειτι1ϋ.ιειι
!ι5ιιιιε. ιτε.εετιιει Μετιιιιιιε ιιιιετι ι1ειεετεε εει Βιιτνντετιε1πιιε
άετ Κτετει· Πεετιεετιιιτεεετιιιττττετιεεττιννττιεε.- Πει εει·τττιιιιτεΒει·1τιιετ·Ηνι.ςτετιττιειΡι·ει'. Πι. Πε εει· τ

Κεετι τετεπι 11728.Αιιιι·ιιετ επι· Ε'ει·τεετεπιιιςεετιιει· 8τιιιττειι
ειπεπ Ντει1ει·Ιιιτιτττεοτι-Ιπετετι :ιεεειετετ. Μεττ
ττειιι ει· εεττιε Με1τιιτειιτττειειιετιπιι€ετιτιι 1τε.ττειιετιιετινετΙειι
εεειιττετω.- Πει Ρι·τνε.τάεεειιτΝτι τιιτει·ιιε 1ττετττετιι:ιιι εει Πιιτνει
ιιτττ1ττττετεπι·τι,Πι. (τ. 'Ι'ιε π εετ, ετιι Αεετειειιτ. Ριοτ.
Βεπτιι1ετ·'ε.τετειιττι ειιεεειοι·ιτειιτΙτετιετι Ριο
τεεεοι ετ·πε.ιιιιτ π.·ειιτειι.- Πτε Οττεεεεει 8τιιιττνεινντι1ιιιιιε·εεειεετετιιτι;τ,νι·τε Με
«Οιτεεε.Με.» ιιιετι1ετ,ι1πι·ετιττιι·ετι.ΤπιτεεετιεπιτεεΜε ττειττεετι
Αει·ετε Η·ε1ττειιεειιι·. 8ετιε εεττ Κττιετιειε ινεε·ετι
Ντετιτειιτι·τετιτιιιις εει Πεερττετετεπει· επι 8·ε
ιτετιτττετιετι νειιιιιτννοι·ι.ιιιιε κιτ ετετιειι. 8τι1τε
ότε ττειιιι.ιιιιτετιΡει·εειιετι νοιπ Ρ`ιτειτειιειτετιτειρ1ειιιιιτιτ'ιετττε·
εριοετιειι ιινει·ιτειιεοΙττειι,εεττιττεΑιιιιετε;;ειιτιετι.νει άειι Πτι·τ
ετι·ειιιτειι8ειιιιτ εεειιιετιτ ννειττειι.Πτι: ι·ει·εττττε·τετιΒεε1ιτεειιι
νντι1τεεειιτεεεετι ειτε Ατιιτερειεειιετι Με Βεϊι·ετιιτιε νοιι άει·
Ηοει›ττετειειιει·.Με: τεεεετι νοιι άειι τιετιιι·ιιτιιτετιειιττειιΑει·2
του. ότε Πτι τ1ιιε ρει·εϋιιττετιεπ1.ετετιιιι€ετιετιτ1ετιιιτννετ·ιτειι,
ιιτετιττιτττ!- νοιπ 18/25.-18/28. Βερτειιιεει· ττιιττετ.τιι Βιττεεε1 ‹1 ε ι τ·

τιιτειιιε.ι.τειιτι1ε ΟειιΒιεεε Πτι Αει·ετε εει Πε
1ιετιε- πιιιτ Πιιτε.11-νειετετιειπτι,ι.τεεεεεττεετιετ

Ο ε ιι ετιιττ.- τιι εει 1ετ2τειιθειιτειειικ εει· Ο1ιετϋ.ιετεάει· 8τ. Ρετει·ε·
επι·εςει 8ιεττττιοερτττι1ει·τετ «

τ
τ ε Β ι ι τ ε τι τ ιι τι ,τ
ι

2 ιν ε τ ε ι

ιι ε π ε τ
ι

Β ει ι εε τι ε τι 1ιεττιι1ιτεετ.<.ιειιΒειε.εττειιτιοερττειττι»
ιιει1ιι.νειιιττετεετιιιιιτειιι.νειιτειι,πτιττεννε.ι·Πε ετιιε - Πτι εννετ

θ

ξε1τιε.ττε
Κιε.ιιτι1ιεττετε.ττε.Με ειιττει·ε- τττιερτττετιιτεε1ιεΚιιιιιτι

ιεττειι.- Α1ε Βιιετειιετιι Πτι Με ΑιιιιιεΙιτιιπτ,χετι άει·
τειιτιςετι Αει·ετε. ι.νεΙετιε ετετι Με Ρι·τνετι1εεειι
τειι επ εει τιιτ1ττϋ.ι·-τιιειττετιιτεετιειι Αεειιτειιιτε
1ιε.τιτ1τττιετι ννε11ειι, τετ Πτι· Με 1τιιιτειιιτεΙ.ετιι_τετιι·
1899-1900 εει 15. Πεεειιιεει· τεεττ.>,·εεειετ. Ιιιι Π.
8ετιιεετει νντι·ιτετιιε Αιιιιετιιιιε νοιι εε1ι·1ιετιΑιιιιιε1ι1ιιτι,ε·επιιτετιι.
ετιιττττεττειι,ιτε Με Ζετιτεει Ριτνε.τιτεεεετειιεε εει Αεειτειιιτε
(εεεειιιιτιτττ8·81) εττιεεετιι ε·ι·οεεετετ.- Πτε Ρι·ττΠιτιε;ειι επι· 1ΐ.ιτε.ιιε;πτιε άεε Αιετ.
τ.ιιιτιστεε ατι άει·ιιιτ1ττε.ι-ιιιει1τεττιτεετιειι Α επιτε
τιιτε εεεττιιιειινει εει ιιιιτει· άειε Ριττετιττιιιιιάεε Ρι·οτ. ειπεπ
Πι·. Ν. Ρ. 1ενετι εινετιτ_ειετιειιιτειι Πε τειπτιςεεετιιιιιτεετετι
επι θ

.

8εριετιιεει· ιιιιιτ ττιιιιειτιΜε ειπε θ
.
ι ενετιιεει· ε. .1. Πτε

Ζτιτι1εει 1Βιιε.ιιιτπιιιιιτειιεειιτη;τ 164.Βετ άει· ιιιετττετιιτ
εετιειι ΡιττΠιιιτ.τεεειιιιιιτεετειι άει· Πεε1ιτιπει

Π τ
ι
τ νε ιετι. τιι Μεεε ετστι240 Ρειεεεειι τ.τετιιετττετ,ττειιιιιτει·

8 Πιιιιιειι ιιιττΠοετοι-Πτρ1ετιιεεεπει.νττι·ττεειΠιιτνει·ετιιιτειι.- Αιι εει Πιιτνειεττετ .Τιιι_τενν (Ποι·ριιτ) εεττεπ
ετιιιιιτιτττετιε175 Αερτιιι.ιιτειιππε €ετει.ττετιετι8ετετιιιιιειιεπ Πε·
ι;τιιιι ιττεεεε8ειιιεειειε Απτιιε.τιιιιετ.ιετιιπιτειι1ιε.ττειι.Πτε Πτωτι
εεττ!- 85 - τεττιι ιττειιιειττετιιτεετιεΕεεπ1τε.τετπε·ετιετειι.- Πειε Ρι·ο_τεετ Πτι· άειε πειτε τιι Μοετιε.ιι επ ει·
εει.ιιειιιτε Κι·τιετιετι!ιε.ιιε Πτι· 1πτεεττετιετιι·ειιτι·
1ιετ τετι. ννετετιεεεπί Κεειειι ιν. Ε). Μει·εεει.ν'ε :ωφε
ττττιιτνντιττ.τετ 1ιειεττεΓειττεε·εετε11τ.Πιιε Πτι 250 Βεττειι εε
ιεετιιιετε 1·1εερττε.Ινντι‹τ :ειεε άεει νοιειιεεΙιτειιε εε.. 500,Οω
Πτι!. 1ιοετειι.- Απε Βετιι·οι·0ιτ(θειιν. Κιιιετιτ ιντι‹τ εεττετιιετ, εεεε άειι.
νοι· Κπι·Ζετιι ετιι εΙιετιιεΙτι.τει·Κεπτιιιιιιιιι τιιι Αττει· νοιι 140.185·
τ·ειι ε·εετετεετιτετ. Πι εετττττιει·100 .Πιτιι·εεπτ άειι .1ιι1ιι·ιπει·τι·
τειι τιι εει Π1ιι·ετιιεάειι ΗειιττετεετιτετιετιΜεεε. Πιετ Ε'τε.ιιειι
πετ ει ττεει·1ε1ιτειιά τιιττ.ιιτνετειι ιτειεετεετι ότε 8ττεει·τιοετιιεττ
Βιετετειτ. 8εττ 8 .1ιιτιι·ετιινιιι ει ειετττιι1ετ.- Ψτε τιιΜεεε”. εε τετ ε.ιιετιτιι 8τ. Ρειει·εειιιε εει θε·
ει·επετι νοιι 8ιιεε1ιε.ι·ιιι ππι·νειεττεειιιιε εεττειιε
2ε.1ιτιετετιει· Ετιιιοιιε.ττετιΠιειττιεπ πιι‹τ @ππε
τιιε.πει·ετειι ιιεε1ιε;ε νντεεετι ιτνει·ιτειι.Βετ ετιιει· νοιπ
8τ. Ρετει·ετιιιι·Βει·8τειτττιιιιιιριιιιειιτιειιεεοιιτπετειι ε1ϋιεττετιειιΠε
ετετιττειιιιτιεο1ετιετ·ΒιεεΙτεεειιιετιτε εινντεεειι ετετι ιιιιτει· 188
Ρι·εεειι νοιι 1.τιιιετιιιιτειι,Ιτιιιτ·1ιτνντιεεειιιειιά @Με 87 ιιιτι:
ετιιειιι Ζπεετε νοιι θεεετιιιι·τιι.- Πειε ττειιειετι.ιιιε Ι.ετιττεετιεττετιοερττε1 τε

Ν ε ιν τι τ τ
ι Π ε τ
·
ε ιν τ
ι
τ τ
ι

(πετ 8τ. Ρετειετιιιιιι·) εο11επι 24. 8 ε τ
ι

τ ε ιιι τ
ι ει· ε ι ε Π'ιι ε τ ννει·ιτειι.Νεεειι άεει ττι·ετειϋετιτε·επΠεε·

ιιττε1ιεεεϋ.ιιιτεεπι Βιι‹τεεεε Βιιιιγ ΡειεπΙετι τετεεετιετττεΒιιιτιετιε
τττι1ετεεττοιιεΙειειιΜιεττειιει·ιιιιιιτενει·ιτετι.Πιιε ΡειεειιεΙ πιτπ!
ε.πε 1 ·Αι·2τ. 1 Γε1εετιει·. 1 1·1εεε.ιιιιιιεεεττ ιιιετιι·ειειι Κινει·ιει·τιι
ιιειι εεετετιειι.- Ο ε 1 τ. ε ε Ρ τ ε τι ε ι. Νεετι εττιει·Πε1ιτιιιιε νοιπ 28. Απιτπει.
(θ. 8ερι.) ετιι‹ττιι τ

( ε τ
· - ιν ε ε τ (ετιιει·1ττετιιετι1ιιεει.εεει· ετιιειιι

ιιιττετιιτε·ετι8εερτετε επι Πττιττειιτ.;ιπιπ θεττ'νοιι 11ττειιτεο)τιιάειι
τειιιιετι 24 8τιιιιι1ετι88 Πι·τιιτιιιτιιιιιεςειιεπι ττε11ιειιΓτε1ιει· νει`
εττοιιιιιιειι.Πτε θεειιιιιιιιετιτιτάει· Βι·τιι·ειιτιιιιι,ι.ςειιτιειι·τι€ι.127,

τ
ε

εει· 'Γοττεετε1τε2
.

Αιιετι τιι Μτεετεετρτ-Οττν πτιιττιι
εει 8ιιιιττ. Η ιι τιι ρ τ ο τ

ι

(τιι ντιιςτιιτετι)ννιιι·ττετι?Με νοιι 8ετεεπι
Ρτε1ιει·εοτιειεττιτ.
-νοτι εετ·ΑΙ1ει·τιεετιετετιιε;·εεετ2τειιθειιιιιιτε
ετοιι2ιιι·νει·τιτττ.ιιιιετιιιιι1Βεττε.ιπρτ'πιιε;ιτει·Ρεει
π·τι‹τ1ιετιιιιιιιτρειιιιιετιι, επειι τιιι Πειτε Κοτοεενντιε. (θειιν.
Αετιεετιιιιιτ ειιά ιτεεεειιΠιιιιιετιιιιιε εεττττειιι10.Αιιι.τιιιιτ τ
ι
ε τ ιι ε

Νειιει·τιιειιτιιιιιε·ειι νει·τιεττειιιιιιειι ετιιιτ. Περιπου
τι·ετειιτιι εει τετετειιΖεττ ιντεττει·θει·ττε1ιτετττιειΜε Αιιτ·.
τιετειι ετιιει· εετιννειετι Κιιιιιτι1ιεττ εειιτ-εοιιτε
ετεεειι Οτιε.ιετιτειε τιι άει· 8τε.τττ 8εειπε.τε επί.
1ντε ιιειι ότε εεειιει·ινετιιιτεΟετιιιιιτεετοειιιττττιετττ.εττι‹ττιι άει·
Ζεττ νοιπ 15-28. Αιιε·πετ τιι εει ετειιετιιιτειι8τε.ττττ1ιε.τεττετιττετι
ιιετιτ ΡττΙΙε εττι·ειιει·ττε·ει·Βι·τιι·ε.τι1επιιιιετι εεεεεετι
τει. ινειιτειι. ινεΙετιε ετι1ι 1ιττιιτεετιετε1ιτ.ε·ειιε.πεεετττιιιιιετιΜε·
εεττ. νοιι άειι 8 Γει11ειιειιττετειι 5 ιιιττ «τοτε'Γοιτε. Απε εεττ
νετιι Ριτιετιτειιτειιάει· Οειιιιιιτεετειι.Μ. Ηετιεττ άειε Ριτιι2ειι

Α τ ειιιιιιιτει· ν. Οτττειιε πιτς, ινετετιει·ειεε επι Ζεττ τιι
8εειιιιιιιι εεττιιιτει.ετιιι.ιεεετιεετιετιΝεετιιτε1ιτειι.εενντε εεε άειι
Βει·τετιιειιάει· τιι·ετττετιειιΑιιιοιττττ.ι.ειιτεττιιττεεεειιεπ ει·εετιειι.”
ιτειεειττεεεειιειιντιτιτιτεΚιιιιιτι1ιεττιιτετιτεΒεττιετιττετιεεεε ετετι
τω. Ένεττειε Ετιτιιετι1ιπιι.ε·ειιετιιιτεποε τε ιτειι1ετετειιΤιι8·ειι
ιιτετιτιιιετιι νοιεε1ιετιιιιιετι. Μ.- ΠτεθεεετιιιιιτιεΙιΙ εει Κιιιιιτιειι τιι άειι Οτνττ
τιεετιτττττειιι 8ι.. Ρετει·ετιιιι·ςε 1ιετιιιι.ιεπι 28. Απε.

ε. δ. 7555 (87 ννειι. Με τε ε
. νει·νν.), ιτιιιιιιιτει 891 '1'νε1ιπε·

(72 εεε.), 638 8νετιτ1τε-(24 ιιειι.), 88 8ετιιιι1εετι- (9 ιιιετιι).
112 Πτρ1ιτ1ιει·τε- (12 ινετι.).4(50 Μεεειιι - (9 νοιι.) ειιά 11
Ρεε1ιειιτιιειι1ιε- (4 ινειι. Με τιιάει· νοι·ιν.).
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ΠἰρΜΙιοτἱο 22. Οτοιιρ 1, ΚοποΜιπιπω1ΙΙ, (Μπι δεσ Βιιιηςοι1·
οιιωϋπάιιιιε 18. ΒτγεἰροΙωι δ, Θτἰρρο 2, (Πιο στα ειεἱιΜο:ι
Ο, ΒιιΙιτ 1, ΒρἰἀοτπἰεοΙιο Μοπὶιιςἱτἰε Ι, Αοιιωτ θοΙοιιΕι·Ιιοπ

¦
τπιιτἱεωι1εΟ, ΡειτοτΜε ορἱἀοιπἱοε.Ο. Βοτ2ΙιταιιΙιΙιοἱτΟ,ΑυτΙιτιικ Ο,
ΗγἀτορΙιοϋἱο Ο, Ριιω·ροτε!Ηοϋοτ Ο, Ρμιωω από Βορώου.οπύο4,

ΜοττεΙὶτΜε-ΒΜΙοτἱτι Μ. Ροτοι·εΒυτεε.
Π” ὰὶο Ψοο!ιο νοιιι 22. Με 28. Αιι€ιωτ 1899.

ΖιιΙιΙ άετ 8τοτΒοΗ11Ιο:
2) ηπα!! Θ9εοΙ12οοΙ:.τ@ά _ΑΙτρι·:.

_ =·' Π Ξ *η *η Ξ μ Ξ Η 'έ 'η έ· - ΤιιΒοι·οιιΙοεο άεπ· Ι.ιιιι€οιι Μ, Τ11ΒοτοιιΙοεοΜ1άοϊ6ΓΟτρ;Απο24[ω ΘΜΜΒ11° ἐ έ ,ξ Ξ Ξ ,ξ ,ξ Ξ ,ξ Ξ Ξ Ξ ἔ Ξ ΑΙΙιοΙιοΙὶετιιπε ιιπά ΒοΙἱτἰτιπ: ττοπιιοιιε θ.
ΜΒἔιιεεοἐιἐν8οΙιο ι:

Ιι
κ
ί

·__|ὲ` _ Ατ Με 'ιιϊωπιιιιι 88. Ματ" Με εοιιὶΗε23, και οΗ:οπ οι·
Η ,Μ 88 Τ ἶ “Ϊ ἶ ΕΕ· ἶ ἶ ἶ ξ ἐ πἶ ἔ Ξ έἐ νοι:.Β:.ιιυπ:ξεοτε,·απο108,'Ι'οάτέ·οϋοτοπο80.

Ο 2 ° °° Ξ Ε ?- Β Φ Θ ε; Π 8 έ? 4Νϋ.ο11ετο 818:ειιτιε άσε νθ1-ωιω ει. Ρο!:οτε
348 282 605 111

έ? &ξ&1(ζθΠ ,Ι.0%θεΐιζεξα1ϋθΐ
51 25 85 3 2 Βιιτεοι· Λευκο: Β1οπετιι; άεπ 21. 8ορτ. 1889.

Η θ,(ΜΜ.0, Τ ΙΜ,,,,Μ7. [Μ,,.,,, ,,0,,,,,,8,,,, ε, ,ΜΜΜ + 1ΝΤ5.ο11ετο81τειιιιΒάσεΒοιιτεο1ιοπ 5.ι·ιτ11ο1:ουΠ.
οΙιιιοΒοετἱιπιπιιιιςὰοτ Μπι Ι,ΡοοΙιωι 1

,

Πτιωτι112, ΒοΙιω·Ιυ.οΙι θ
, νθΙ'θΠΙ8ΐ ΜοΠτε·8 6811 2.7- ΒΘΡτθωΌοΐ 1899

ετ
ΔΝΝΟΝΟΒΝ .ΤΕΠ)ΒΒ .ΔΒ.'Ι.' νοιπ1οιι Ιιι ω” ΒΙ10ΠΙ1.8Π(ΠΠΠ.8 νοιι Κ.”Ι].“ΒΙΟΚΕΒ 1ι1
88. ΡΘϊ.8Γ8ΌΙ1ΓΕ.Νθν8ΚΥ-ΡΓ. 14. εοννἱο Πι ει!Ιοιι ὶιι- Μιά ιιιιεΙε€ι1‹1.Αυι1ρι1οοι1-θοωρωωπι αυεειιοπικιιοπ. ή

ΖΙΜΜΕΚ δε Πο. ΡΕΑΝΚΡΗΚΤ Α. Μ.Μ©Φἐ
θΙοἱοΒο ΗεὶΙννἱτΙιπιιε Μο ΟΜιιΙιι. ΕιιοΜιιὶιι
εοΙιπιοοΜ.ΜοΙπ Μτιωπ Βε!11ετ5ετάεπι Μειροπ
ΜοΙιτ από "Ματ νὶοΙ εο!πν28οΙιετεπί Με Νεκ·

νεπεγετοπι Με ΟΜΜιι.

0['0188οευπι Μτά Μ Ε'οι·πε άετ ΒιιπιιίτοΙ

Β

ΡιΙΙοπ οΙιτιο ]εόε ω». ΝσΒειιετεαΙιεΠιιιιυς
πιοπωεΙαπε 8·οποιηπποπ.

ΑιωΙορΠοπω; οϋοπεο Μ. αει οὶιι κατσε Βιο

νΔ Β Ι ΙΙ ο Β τωιοΙιἱοπω.
Με άυτοΜπε ιιπεοΙιΜΙΙοΙιοε ΗεὶΙτιιΜεΙ ιιπά

Η Ι Ν ΡτορΙηΙπο1ἱοιιω παρει: θὶοΜ ιι. ΗειτηεΜιτο·Ι)Μτ.Ιιεεε ετπρίοΙιΙοιι. ΚΜ” :πιώ Πι Ροτω
νοιι Βτει1εοεει!2νει·οτάιιοτονοτόοιι.
ΡτοΒοπ, Βϋ.τοι·Μεπτιιπά Με εοιιετὶεοπ Βο1:ώΙε επι Βἰοιιετοιι.

Ρω-ιιω·ο 8ροοΜΜωπ:

ΒΜπέτι, Ποοαἰιι, ΟοΞοὶιι, δοθ.Ρτέμτο.€ο ω..
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ΡήβδΓδΙΒ 1...Β.......... .........-...,.........τ Νεο!πνοΠε«ΜΜΜ Φωτ πι· Ζειτ ἀἰοιιετ
ΐτοἱο ΡΙΙο8οτ ππά ΡΙΙο8οτΙιιιιοιι Η: άΙο

εΜά Μτά] ὰἱε Οτ088άτ0811οΠΒόι150τΚι185]ειτ1ό5ΠΊ Οτἱἑςἰι1εΙρεεἈυπ,ς &,',"φο"ρΒθμ ωἶἔ'"1
28Μ""=

Ζω ΒεΖἰεΒετ1 οάετ εΗτεετ :Με άετ ΡειΒτἱΙ‹.
-- -
Δάτοεεοπ νου ΚταιιΕοπρΒοεοτἱιιποπ:

· Βο!πνοεπ.ω·Οοιιετ. 8οΙιω1ι·11:,ΠοΦερό. ο·:·.
Β'ω31°ΙΚ-Κ011ΕΟ1° Μ08Κ8υ: 5ΟΠ21Πι€8, Η8Π8 Κ8.8ϊΟΓ- , ΜΒ'Ι'Β'ΒΒΒ0Ε8.8π. μ. θ, πιο. 20.

_ 1 Μει·ιε ΨΗ1Ι:1ετ, γτ. Οοιπποιε πρ. ιι Πει
8Π]θΠ ΝΒ Ι7. ·ι·ωιεΒιιοκοπο2γι. π. 4

,

πω. 11.

2 Δ1οιε.πάτει Κεεω·1πονν, ΒιικοπεοΒοπωι

Ε88'θΓ 111 Κ18οΙ1Ι11ενν, ΜΙ Μπι νοτττοτω·, Ηοι·τ1ι Ιεειειο υ....?”6ίἔτ?ἐ' ἔΒἑἔἔὶυ. ω. εωιιω»τω.... . εσ.ε··ι.κ·ι.-,..
θτΠΙΠο]ά, ίιιτ Φο Οοιινοττ1εωειπε ΒοεεειτειΒ1οιι, (ΗΜΙ- = ?καπἐ€2$811,Έντ%ΐ,ΐΙ';.ΕἘιΩὶοΤΒΔιιΞΒΐ2,

θα. 10.
80Π› ΤαΠΠθΠ» 18](8τθήΠ0818Ψ, ΗθΠἔθΒἱθτ. 1 (Μετα

Οιι5ι·;·δοοε,
ΟορήοΒοκε.ε, μ. ΜΙΤ,

και”. .

νοτί11°θωτ ΠΠ· Κ1(-ενν, ΡοἀοΙὶοιι, ΤεοΙιοτιιἱἔονν: Ποπ ὶ Ρ'°"οκξ8"'::,ζ,ΐ:ῖ,%“:ξΪζζἶ· Γ""Ρ""'

Α
·

Τι-θΡτθ, ΙΩθω. 2 Ρι·ιι:ΒΠΒΡουΙυεε,
πω, ΙΙομ·ωιποι:ι. μ. Μ,

_ _ 01 236,13. ., ,

νΘ1°ττΘΕ6τΙΊ1Εννετ80Ι1811:Ηω·τΜ1οΙωΙΙ.α11άυ,ΨατεαΜτι. !”:ιΒ 2
, θ Μ ω” Η Μ! π 88

Ρτιιι1ΑιιίεΙΝΒοΒιι1εε, Φοι:·ι·"κω Η 137,10""12-3- , π. 119.

δ Πει:·Ιε ΜοΜ Β. Ο_ 1
.

π. Μ, Μ:_ 3.

2->σ-Β.2,::α-·π._3



ΤΙΜΜ.
ΕΙιι ι·εΙιιοε θοΙειΙΙιιοΙειιιιιειΙ.
ΝειιιομεεοΙιΙΙΙ:Ι,ΡιιΙειιΙοειιιιοιιιοΙιΙεΙ.ε"· Νιιιιεε, ι·ΙΙΙΙΙΒ,· ιιιιεοΙιΞΙάΙΙοΙιοε, Ιιιι Με.

$Ι:ΜΙΙι-Μει·ΙΙε. Βειιειιίτ ιιιιΙΙίεΙΜΙιοε ΙΙιιι·ιιι:ιάεΙι·Ιιιι.ιοιιε,
ινεΙοΙιεε εΙοΙι Ιιει άετ ΒεΙιιιιιάΙιιιι8
εαυτο: ιιιιά οΙιτοπι1εοΙιοι· ΒτιτοιιιτΙάοιι.

εοινΙε ερωΙεΙΙ ΜΙ άειι
Βετιιικι·ειικΙιειτοιι άειι ΚΙιιάει·

νοι·2ΙΙιςΙΙΙ:Ιι Ι›οινΙΙΙιι·ι Με
ΨεεειιΙΙΙοΙι ΜΜΜ· Με ειιιάοι·ε Ιι

ι
άΙιιιΙΙΙ:Ιιει ΙΝεΙεε

ιιιι·Κοιιάο Ϊσιιιιἱιιρτάρ8τ8Ιε.
ΠΙ.: ?ιοί Πτ. ΒοεοιιΙιεΙιιι. Βει·ΙΙτι.
Πτ. ΒοΙιει·τ Πετονν, Βοι·ΙΙιι.
Με Η. Βι·ιιΙ:, ΒιιιιιιιιεΙεΙιιιτ,=ι;.
Βι. ΘοΙΙιιοι·, Βιι“ιιι·Ι.

ΒΙΙΙΠΒΙΙΙΙΙΒΜ·ΙΝΒΒΗΠΤΖ,
οΙιοιιι. ι·εΙιι; Με 8εΙΙαι·ΙΙάοΙιΙοι·οίοτιιι.

Π. Η. Ρ. 70014.
Ιιι ΟτΙεΙι1ε.Ιρε.οΙΙιιιιΒοιι ά

.

25 ;;ι·.
» έι 50 »

(ΙΜοτοΙοτιιι-ΑιιεοΙιΙΙα Ιετ Γεώ νοιι ΒιιΙ2
_ Μάιο, θΙιΙοι·, ΡΙιοεΒειι, ΑΙΙΙοΙιοΙ, ΑετΙιετ ΜιάΗι εοιιεΙιεειι νετιιιιι·ειιιΙευπεει1, ΜΜΕ. ουιιοοιιιι.
ΒαΙιινοΙ'εΙεϋ.ιιτε ιιιοΙιΙ Ιιειιιι ΒοΙιΙΙΙτοΙιι Μιά
πιοιιιι.ιοΙειιιεοιιΒτοΙιειι ΙΙΙιοι· άει·εεΙΙιειι.
Βρεο. (Ιων. Ι,6 ΜΙ 15°Ι Βἰεάερ. 01,5°.
ΜΙ :Μι ιιιιιιιιιιιιιιΙΙι

ι

ιιπ ΙΙι·ΙιιΙιιιΙιιιι:Ιιιιιι.
'Ι'τορίιοττΙεΙιΙιιιιιμοπ ΙΙ. Κ. Η. Π. 20701.
Μι.: Ρι·οΙ”. ΙΥΙΜεΙ, Βοιιιι.
Οι. Ηειιιε ΒοΙιτιιἰάπ.ΒωΙΙΙιι.

ΜΜΜ .

ΙΙΕ80ΙΙΒΙΝΜ: Μιά ιιιΙΙάε ιιιιά τσιπ
Ιοεο, ινειεεει·ΙιειΙτιεοΙΙ"οΙΙιειιιιιΙειοιι,ινε!
οΙιε νοιι ΖεΙιΙτειαΙιειι ΙΙι·ετΙιοΙιειι Λιπο

.ε _8_'"Ι"Έξ;!"Μ· ιΙΙΙΙ.ιειι ει·ρι·οΙιτ,Με ΒιιΙΙιε ιιιιά ΒιιΙΙιοιι
ιει·ιιιιάΙιι€ο νοι·ννοιιάιιιι€ ΙΙΙιάεπ Μιά εεΙΙ: .ΠιΙιι·ειι άειπ
Αι·ιιιεΙεοΙιιιπ ΑΙΜ· Μι.ιιάει· εΙΙινει·ΙεΙΙιΙ. Μ.
ΙΙΕ80ΙΙΒΙΙΙ "Μα ι·οι·ιιιϋΒ·ο Μάθε ννε.εεετεεΙιπΙιεε Με
ΚΙΙΙιΙεειΙΙιε, _ιιιοΙΙΙΙιιάετιιά ι1ιιάοιι1:ΙΙιιάιιιιΒενΙάι·Ις, ιιιιά Ιει
άο.Ιιει·ΙιεΙ ιιΙΙειι ΜΜΕ _ΙιιοΙιειιιΙοιι ΗιιιιΙΙιτειιΙΙΙιοΙΙοιι ι·εἰιι
οάοτ Ιιι νετΙιΙιιάιιιη; ιιιπ ειπερτεαΙιειιάειι ιιιοάιοιιιιιειιώεειι
ΖιιεΜ2ειι ιιιπ Βι·Ι”οΙε ειι ι·ωινοιιάειι.
ΙΙΕ80ΙΙΒΙΝ άι·Ιιιετ ιιιΐοΙΒ·ο άετ ΙεΙοΙιΙοιι Βοεοι·ΙιιτΙιιιτΙΜτ
άετ ΒιιιιιΙεΙοιι εοΙιιιεΙΙ ιιιιά οιιοι·,ε,άεοΙι.0ΙιΙ18 Ιιοεοιι‹Ιετε
ετειι·ΙιεΜ8.580€8Ιιι άΙο Ηειιιτω, Ιιιιιι.οι·ΙΙΙ.εετ πω· ειιιειι
ιιιΙιιιιιυι.Ιειι Ρειιι·ΙΙεΙΙει.ειιιά 8.ι1ΐάει·εεΙΙιειι Μιά ιιπ ΙΙΙιετιιΙΙ
άιε.ΙιιάΙΙ:Ιτι, και «Με ετιιι·Ικε Ι·'οΜιιΙΙΙΙι·ιιΙΙοιι άετ Ποια
ετιι·ΙΙιιεοΙιι ΙΜ.
ΙΙΕ80ΙΙΒΙΝ οἱ,=.ιιιοΙΜε άιιΙιο:·(τοιιιοά.οοιιιροιιἱι·Ι.ιιιἱΙ;Μάο
τοιι Ρειτοιι οάοτ Αι·επεΙΙ:ϋι·ροι·ιι) επι· ΙὲτιΙΪΘΙ'ΙΙι1Ι1Β°νοιι
Κι·ιιετειι ιιιιά ΒοΙιιιρρειι, ΙιεΙ Βο2ειιι, ΙΜ Ρεοι·Ιειειε, ΡΙΙγ·
τΙε.εΙε.Με άετ ΙεΙιτΙιγοειε ιιιιά ι·Ιιεςε.άΠοτιιιοιι Ηειιιιιιιε
εοΙιΙ5.8ειι, εοινΙε πι· ΒτιινεΙοΙιιιιιΒ·άετ ΗΙιιιτ ΙΜ άει· 8οΙε·
τοάοι·.ιιΙοιιιιά Μάθιου ιιιάιιιε.ΙΙνειι ΗΙΙΙ1Ι:ρτ000εεοιι.
ΙΙΕ80ΙΙΒΙΝ άἱειιτ Ι“ει·ιιετΜε νεΙιΙΙωΙ ΠΠ· Με Ιιιοοι·ροι·ιι
Ποπ νοιι ΜεάΙοειιιιοιιτειιιιι Με Ηει.ιιΙ;ιιιιά Ιιε.τειοΙι ιιιιεεοι·
Με Με ΒεΙιάιιάΙιιιιἔ ειιΙιειοιιι.οι·υιιά οΙιτοιιἱεοΙιοι· Ποκειιιε
(πω: ΖἱιιΙ‹. ΙνΙειιιιιιΙιε ΟΙιτγειιι·οΙιΙιι, θοΙιιι·οΐεΙ, ΤΙιεοι· Μιά
ιιιιάει·ειι ΖιιεΙΙΙΙΖωιΙ Μι· ιι.ιιιΙιιιΙΙιιιΙ;εΒεΙωιιάΙιιιιἔ άειι·Ρεο
ι·ιιι.ειειιιιά 8οιιΙ›Ιεε ΙιεννΙΙ.Ιιι·Ι.
ΙιΕ80ΙΙΒΙΝ ΙΙ5.εεΙεΙοΙι ιιιπ ε.ΙΙειι ΙιεΒιιιιιιι.οιιιιιιά εεΙιι·ΙΙιιοΙι
ΙΙΙ:Ιιειι ΗΙ-›άΙοειιιειιτειιιιιιά ?εποε υΙιιιε ΒαΙ1Μειά;Ιωιτ ειι
ΒιιΙΙιειι οοιιιροιιἱι·ειι.

ΟοΙάει·ιεΜεάαΙΙΙοΠοιοΙ894.- ΟοΙι:Ιει·ιεΜεάειΙΙΙοΜϋπτ:Ι·ιΜιΙ895. - ΟοΙάωιε81ΜΙ:-ΜεάοΙΙΙεΒει·ΙΙιιΙ898.
Ζω ΙιειἰεΙιειι άιποΙι άΙε ΛροΙΙιεκειι.
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δοάοΐοι·ω-Βι»νοιεε-νει·Βιπάοπε, εωιιιΒΙοιη,ιιιοΜ ΒιιΙΙοιιιΙ, αυτοι·άειιι νοτΙπιπ‹Μ

"ΜΜΜ κ" ω Μ. απ" 0ωΓΒα
ΗΜ Πει·ιιοΙΙΙοε!

ΒΙΙΙΙΒιετ Μιά Β πιώ ΙεἰοΙιτοι· Με .Ιοάοίοι·πι. .
Ν80ΙΙ Ρι·Ινειτ.:ΙοοοιιτΜ: Κτοπιιειγετ.Η:1Πο ει. Θ.: πι· ΖοΙτ ^

ΙιεεΙοε ΙΙΙΙσπσεΙτουουΙνοι·.

οΙπο ΠΕΟ” άοπι νοτΙΙιΙιτοπ νοιι

.
Ρι·οί'.
θοιὰιΙ1οΒ,Ι|ΗοἱἀοΙΙ›οτε,

(ΚΠο11)
υ.ιεεειε το

Τιιιιπἱιι-Βἱντοἰεε-ΥοτΒἱΜΜΜ. η
Ι'οι·ςΙοἰοΙιο: ,

,,ΙΙοϋοτ ΙΙΙεΙΙΙΙι·ΚυπωΙοεΤεππεΙΒΙπ ΜΙ ΒοτιπΚτεπΙΙΙιεΙΙοπΙΙοι·ΚΙπάει·"
νοιι Ν. Ε). ΘΠΝΒ0ΒΙΝ, ΡτΙνειΙΙΙοοοπτ ειπ άει· ΙΩΝ. Ευ". ΒΙΙΙΜΙι·-ΑΙαιάθωΙο

(Ι)_ΙοιεΙαήειΜεΙΙΙ:Ιικι 1897, Ντ. 1).
ΒἱοΙιο ο.ιιο!ιάΙο νετϋΠοπιΙἰοΙιιιιιεοπ ϋΙππ 'Ι'ωιηΑΙΜπ νοιι:

ΡτοΓ. Ο. Ήοτοι·ΙΙΙ. ΗιΜεΙΒοτ8·, Ρι·ΙωΙ3.ι·ειι·2τν. ΕΔΕΜ, Βι·ϋιιτι, κ. ΠοΙππρίοΙ,
Βτ.πιεεΒπτ8, ΙΩπάοτο.τω Ε”, ΑειοΙιω, ΒοιιτεοΙιο ΜοΙΠοΙπ. ννοοΙιωεοΙιτΗτ

1898,Νι·. Π, 25, 50; 1897, Νι·. Β.

8οιιτΙοταΙιάι·ΙΙοΧοαπ! ΙνιιιιειοΙι ειι ΠΙοιιετοπ άιιτοΙ1Με Ποι·ι·ωι:
Β ε ο ΙΙ οπ·δι Ο τ ιι Ι›ο, 8τ. Ροτει·εΒιιτε, ΜεοΙιονκι_Ια29 ιι. Ο ττο _Ιτ..ΠοεΙΙιιιι
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ΙΟΗΤΗΥΟΕΙ
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[Πε ίοΙιτΙ1γο!-Ρτέρετειτο ννετε!ετι νοτι ΚΙἱτιἱΙςεττι ωμά νΙοΙετι
Ι

Αεπτετι ειιΓε ννεΙτττιεπε εττιρΙοΗΙει1 ωμά ετε:Ιιτ.ιτι Πιπινετειτὲτε- [Θ

εοννἱε ετέότίεοΙιετι ΚτειπΜεΠΙιέυεεττι ιιι ετέΠό1€επι ()εΒτειιιοΙι. ή

ννἱεεετιεοΙιειίΙΙὶοΗε ΛΙ)ΙιετιεΙΙι1Πεετι ύΒετ ΙΟ'ΗΤΗΥΟΕ ΜΒΜ 1

ΒοοερΙίοττι1εΙτι
νετεεω;Ιετ

ετειτὶε από ίτειι1οο σΠε

ΙΙΙΙΙηοΙ-ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ, Εστω ΗετΙικιιιιι€ & Μ
.,

απΙΙ:ιιι·9.ά

ΜεἀἰοἰτιἰεοΙπςς ν‹ττΙειἔ1›τιτ(ἑβ01°ε :η Ι.εΠΒΙέ

ΗοἱοΙιε-ΜοὸἱοἰηειΙ-κειΙοπόοτ
Βο8τΠιιάθτ νοιι 'Η. ΡΙΝΙΙ ΒΙΙΓΙΙΒΙ°.
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Κ8ΙθΠ(ΙΗ.ΓΙΠΠΙ ΙΙΙ 4 Ωι1εττει1εΙΙοίτοπΖιιιτι Ε1ηΙιεΙυέςοο.
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ΒΕΝΕ!1Α!. 1.!ΒΗ.~Ηγι

!.ΙΝιν. ΟΡ Μαι.
Οί)! 241899

Νοιιο Β'ο!Βο χν!. .!ο!ιτ8.

ιιιιιοτ οοτ Βοοιιο!;!οτι νοιι

Ναι”. Πτ. Κατ! !1ο!ιιιι.
.1ιιτ!οντ(Ποτριιτ1.

!1τ.Ίο!ιιιιιιιοε !(τειιιιι!ιει!ε.
Μ”.

Πτ. !1ιιι!ιι!τ” !Νειιιτιο!ι.
81. Ροτοτο!ιιιτε.

ίδιο «δι. Ρ8!30τ81ιιιτεοτ!!1ο:11οιιιιοο!ιοννοο!ιοιιιιο!ιι·ι!'ι»οτιιο!ιοιιιηο:1οιι

θ ο τ
ι

τιΜι ο τιτ!.- ΠοτΑ'1ιωμρωοιπ.μ·ο1οκι ιιι Βιι"1Μιδ. 8 1161.ΠιτΜε
ι!Δ1ιι·, 4 Μι!. Πιτ άοε!ιο!!ιοδο!ιτιοο!. Ροε!ιιιιο!ιο!1ιιιιε;ιιι άοτιο,χιζο:οτι
Σιδτιο,οτ·ιιΣ!)ΠοτΕ ]11!ιτ!ιο!ι,10ΠΔΠ 1ιο!1ι_!!Ηιτ!ιο1ι.Ποτ1'.ιιοοπ1σηηπο1ο
1'ϋι·ι!ιο8ιιιο!χοιρο!!:οτιοΖοι1οιιιτω! το!18Κορ. οάετ35 Ρίοιιιι.-Ποιι
Διιι:οι·οιιιινοτι1οιι25Βορεταιι!ιι!18οι1ιτοτ0ι·18ιιιο!οι·τ.11το!ιιι€οιιιιιι1ι.
Βοιοι·ιτο ιινοττ16ιιαπο «πιο 8οιτ.ονοιι 18 Μι!. ρτο Βοεοτι!ιοιιοτιι·τ.

Μαιο ο!!ο ιιιιι'ι1ιοΒοι1οοιιοιι!ιοιϋ
άοτι

Σ" Δ'ιιοιιιιοιιιοιι!ιο-ΑιιΜτΞεο τον” ο11οΣιιοοτοτο “ο
Ντακ ιιιιιιι οιιοεο!ι!ιοεε!ιο!ιοιι «ΠοΒιιο!ι!ιοιι‹1!ιιιιΒνοιι Κ. Σ..Μάη: ιιι
$!:.Ρο!ιοτο!ιιιττς,Νοννο!η-Ρτοοροοι.Η14,ιιι ι·ιο!ι!;οιι.-Ε ο τη; ε οι·1Ρ!ιο

81ιο!ιοιι!!11ττ!ιο!!ιιιι€οιιιιιι.ωιαπο :ιιι
εοοο!ιΜ" ιιι !ι τοτω ο τ

ι

Β.οι1ιοτοιιι·Πτ.Βιιά,ο1ΞΨημο1ι,1ιι88.Ρο
ι:οτο!ιιιτΒ,ΐοτοτο!ιιιτςοτδειτε,Ροιοτ-Ροιι1!ιοορΠο1ιιι ι·ιο!ι!.οιιθρτοο1ι
ο!ιιιιιι1οιι11οιι!ιιις·.Πι!ιτννοο!ιιιπά ?τοπος του 2-3 Π!ιτ.

τ
ι ετ1 81. Ροιοτο!ιιιτε, 11. (28)8ορ!ιοιιι1ιοτ 1899

1τιιιο1τ: Πτ. δ. εωιιωτι: Πο1ιοι·Βοἔιιαιο!ιιιιιις τΙοτ νοτ1οι2ιιιιΒ·οτινοιιι Βιοιιτ1ριιιιο!.άοτι.τοτ!ο!ιτ!!ι:!ιοιιΜοάιο!ιι.--Βϋο!ιοτ
οιπο! οτι από Βοορτοο!ιιιιιι.τοιι: 1)τ. Λάο!! Βοι;ιιιο!η: 1ιο!ιτ!ιιιο!ιάοτ Κιιιι1οτ1ττοιι!τ!ιοιιοιι.- Οι: Β'οτι1ιτιο.ιιι1ν!ίιιι1τΙοτ:
Νοτιο ο!!ιιιιιιο! ιιπά Ηο!!νοτίο!ιτοιι 1893-1898 Πιτ ρττιοιιεο!ιο Αοτ2το.

- Ζιιεο!ιτιτ'ι οτι οιο Βοάοοιιοιι. - Πιο Βιιιιιοτι
άοι· 1ν1οιιοτ Γτο!νν!!11ιτοιι Βοτιιιιι€ειτοεο11εο!ιο.ϊτ. - νοτιιι!εοΙιτοε - Αιιιο!εοιι.

!!ο!ιοτ Βοοιιιιιο!ιιιιιιτι άοτ !!οτ!ο12ιιιιμοτι νοιιι 81οιιτ!

τυποι ι!οτ 9οτ!ι:!ι!!!ο!ιοτι !!!οι!ιο!ιι.
νοιι

Πτ. .1
.

Βοτ1!!το!!,
Κι·οιου.ι·ει οιι Το.1εοιι1Κιιι·!οτιι1!.

(νοτι.ι·ιις,Βο1ιο1τοιιΜε άοιιι ΧΙ. 1ιν1ἐιτι‹1.Αοι·2!:οιτηο·οοιι 11'ιι!!τ
επι 21. Απο” 1899).

Νοι:!ι ι1οιιιβ 1487 (Με Μοι!ιοιτιο!ιιειοιν (τοτο.ιιιι ιιρινιο6ιιιιτο
ιιοιι. 1802 τ.) ντοτοοιι νοτ!οι2ιιιιΒοιι (ιιοεροιιιιιοιιισι, Ιοο

ε1οιιοε) ε1ιοιοιι!οοιι Βτεο!ιοιιιιιιι€οιι οι!οτ νοτοιιιιοτιιιι€οιι
Βοιωτοι, ιτο!ο!ιο ιιιι Κϋτροτ ιιιιτο1ι νοιι ο.ιιεεοιι!ιοτ πιοο
Πιει.ο, εοντο!ι1 ιιιοο!ιοιι!εο!ιο. Με οιιο!ι ο!ιοιιιιεο!ιο θιοττο.!!;

ι!ιοι (ιιιιοτι.ιιιο)οιιιειο!ιοιι.
Πιο νοτ1οιιιιιιΒοιι ειιι‹1!!ιτοπι Ο1ι:ιτιιο!ιοτ(οιιοΒοτιιο) ιιιιο!ι:
Ψιιιιτ1οιι(ροιικ1, Κϋτροτ!!ο!ιο 1!!ιεε!ιοιιι!!ιιιι€οτι (ιιο6οτι,
Ρτιι€ο1), νοτει!ιιτιιιιο!ιιιι8οιι (τιτοιποοροιιιιτο.ιωτιιο),Κο.ειτο.
Μου (οοτοι1.τοιιιο), Νοι1ιτιιο!ιτ (ιιειιοοιιιιοιιοιιιο), Θτοειιιιτ1
1ιοιτεεο!ιοε!ιειιιι€οιι, τοττο!ιιΒο Βιιι!ιιιιτ1ιιιιις ιιι Ε'ο!Βο νοιι

Γτιιο!ιτο!ιττο!!ιιιιιε (ιι:ιτιιιιιιιο ατομο) οι!οτ Οοντο1τ'ι!ιοι (ιιε
οιι.τιο) ιιιι‹1 οι!ιτι!ιο!ιοΡο!οοιι νοιι νοτοτοο!ιοτιεο!ιοτΤ!ι5.ιιἔ
11ο!! Οποτε!. ἐ 840 άοε Πετειντ άοε Οτιιιιιιιο!ρτοοοεεοε
(χοτ. ττο.ιιοιιιιιιτοομοιιροιιιιιιοιιοτιιο). 1!!ἴο ο!ιιο ευ!ο!ιο Βο

ε!ιιιιιιιιιιτιε ιιιιο!ι άοιιι Ο!ιο.το.οιοτάοτ Υοτ!οπιιιιο: Βο!ιττιοτιε
1ιοι!ιοτιιιιιιο!ιοιι εο!!!.ο, ποε ιιω1ι!εο1τοιινοτ1τοιιιιιιοιιι1ϋτ!ιο,
ντιιτι1οιι άιο 8οιιιιτεοιιτεο!ιο!ι1ιιιιι.τοιιοιι άοιι !ιοιτο11οιιτ1οιι
Βιτο!ροτο8τορ!ιοιι, ιτο1ο!ιοΤιιοςιι.ιι2ο!”Ε τιιεο.ιιιτιιοτιοοετο!!ι
Ποτ πω! ινο!ο!ιο ειιιετ Με Ηειιιι!!ιιιο!ι νοιι Ο1ιο!οιιε!ιτ
οιιι1ιο!!;, ιτο!ι! άιο ιιϋτ!ιιιτοιι Αιι1οιιιιιιΒοιι Βο!ιοιι.
Α!1ο νοτ!οιτιιιιμοιι ιτοττ1οιιοιιι8οι!ιο!!ι ιιι ιΟτ!ι!ιο!ιοτω
ιιιο1ιτ τϋτιι!ιο1ιο.
Πιο ιϋε!!:!ιο!ιοιι 1'οτ!οι2ιιιιιτοιι τοτίο.!!οιι ιιι εντοιθ!οε
εοιι: ιιιι1ιοε!!ιιοι τ6ι1ι!ιο!ιο ιιιιι! ιιιι !ιοεοιιοοτιι Ρο!1ο 0ι!οτ

2ιιίτι!!!Β ιϋτ1ι.!!ο!ιο (ε 1442 τω. ιιροτι.). Πιο Βοέτιιτοο!ιιιιιιος
ι1ιοεοτ Ατ!. νοιι νοτ!οτ2ιιιιΒοιι 6!ιτ!`ιοττο!ι!1τοιιιοιιι,οιιιιοοτ
ιιιιιεεοιι ι1ι!!:οοτ Βοτ!ο!ι!;!ιο!ιοιι Μοι!ιοιιι !ιο!ιοιιιιτοιι Μοτο
εο!ιττοτ !`ο.1!οιιιιιιι1 ντι!! Μι ε!ει!ιοτ οιι! άιοεο!!ιοιι ιιιο!ιι
ιι!!!ιοτ οιιιΒο!ιιι, τιιιιιο.! οιι ιπι Ι!Ιοι!ιοιιιο.!ιιειοιν ιιι άοιι

@
β

1487-1446 οιο ιιϋι!ι!;·οιι Πιιιοτινοιειιιι€οιι οιιι!ιο!ιοιι
τω. Νιιτ οιι! οιινοε ιιιϋο!ιτο ιο!ι !ιοεοιιι!οτε Με 1·Ιοττιι

Ρτινοτοτττο Επι! κ1ιοεοτθο!οΒοιι!ιο!ι ιιοο!ι !ιιιιττοιεοιι, τνο.ε

ιο
.

ιιιιο!ι πι!! άοτ ΒοΒιιτοο!ιιιιιιε οιοεοτ Αττ νοιι νοτ!ο!:2ιιιι
Βοιι, ινοιιιι ιιιιο!ι !ιι οιιτει.ε οιιιΓοτιιιοτοτιι Ζιιεο.ιιιιιιοιι!ιο.ιι€ο
ειο!ιι, - Μι τιιοιιιο Με νοιιι θοεοι2 1ιιοτ1ιο! Βο!οτι1οτιο
Αιιτο!ι;ορ!!!ο!ιι Πιτ άοτι Απ!. 1)οτ !ιοιτο!Τοιι6ο ῇ 132! Με
Μοι1ιτ:ιτιει!ιιε!ιοιτ!οιιτοι: «Βιιι οιιτ Ηι!!ε!ο!ε!ιιιιιε !ιιιιτιιΒο
τιιίοιιοτ Απι; ιιιιιεε άοτι Πιιιοτειιο!ιιιιιΗετ!ο!ιτοτ Μπιτ ιι!!ο
!ιοτ1οιιιοιιτ1οιι11!!ιιιιι1οιιιιιιι1 νοτ!οι2ιιιι8οιι 1ιοιιιιο!ιτιο!ιιιΒοτι,
ιτο!ο!ιο !Μι!!ο!ιο Ρο!οοιι !ιο!ιοιι, οάετ !ιο.!ιοιι1τϋιιιιοιι, ιι!ιοτ
ιιτιο.!ιειο!ιι!!ο!ιοιιιι‹1 ο.!ιειο!ι!;!ιο!ιονοτο!!ιιιιιοοιι--ιιιιτ οιιιοιιι
1!νοτι 111ιοτει!!ο ΡειΙΙο ἔοινιι!!;εοιιιοιι Τοτ1οε (ιιοοιιιιιιοτιιοιι
ω!! οιιορτιι)». Βε ειιιι1 ει!εο ιιιιτ «ι.ϋοι!ιο!ιοι, τω! Μπιτ,
Μο !ιοιι118 ιιιιεενοτειοιιι1οιι κάτι!. !ι1ιοτ1ιοιιρι «εο!ιντοτο»
νοτ1ο!.2ιιιι€οιι ιιιιτιι2οιθοιι.
1)ιο ιιιο!ιι !ιότ1τ!ιο1ιοιι νοι·1οιιιιιιιιτοιι.
Βο! ι!ιιιοτι ιιιιιοτεο!ιοιιιοτ :που πω! θτοτ1ο,ο!ιιοιι εο1ιντο
του ιιιιτ1οιιιοιι !οιο!ιιοτοιι θτο.ά-ειιοοιι πιτ ο!εο: εο!ιντοτο
ιιιιι1 ιιιο!ιτ εο!ιιτοτο νοτ1οτειιιι8οιι. 111116Μι το ε!ιοεοτΒ1ιι
τ!ιο!!ιιιιΒ !τοιιιιιιο, ιτοττΙο κι 8!οιο!ι οοε Νο.1ιοτοιι!ιοντοιεοιι.
νν ο!ιιο ειιιετ ιιι εοιιιοιιι Ηο.ιιι1!ιιιο!ιο Ριιιιοι 8 άοε @ 786
Ρο!8οιιοοε:
«Νοο1ι άοιι Οτιιιι!ιιο!εοεοττοιι ινοτι1οιι άιο Αττοιι άοτ
ιιιο1ιτ τω!:!ιο!ιοτι νοτ!οι2ιιιιΒοιι: νοτειιιιιιτιιο!ιιιιοοιι, ΨΗ
ι1οιι. !!ιοι!ιο!ιο Μιεε!ιοιιι11ιιιιοοιι, ΡοιιιιΒιιιι8οιι οι1οτ @ιιε
1οιι σα! Βο!ιο.ι!ιΒιιιιΒ άοτ Οοειιιιιι!ιοιτ ιιι 3

5

Θτοιιο ο!ιι

Βοτ!ιοι!ι: εο!ιντοτο, ιτοιιι€οτ εο!ιινοτο, ιιτικ1 !οιο!ιιο. Πιο
θττοιιΖοτι2ιτ!εο!ιοιι ιιοτιεο!!ιοτι !ιοΒοτι ιιι οοιιι θτο.τ1ο ιιτικ1
οοτ νοτοιιιιΒιιιιο ‹1οτιοιιιιτοιι Μοτ1τιτιο!ο, ι1ιιτο!ι ιτο!ο!ιο

ι1!ιοτ!ιο.ιιρτο!ιιο εο!ιττοτο νοτ!οιτιιιιΒ ο!ιιι.το!τιοτιειτ!ι !ε!;,
ιιοιιι!ιο!ι:

Ι. 8ο!ιινοτο νοτ!οιΖιιιιΒοιι ννοτ‹!οτι !ιοειιιιιιιιι: 1
) Βιιτο!ι

στο Θο!ει1ιττου Με Ι.ο!ιοιι - ο1ιεο!ιιι εο!ιιτοτο νοτ!οι2ιιιι
Βου, ντο!ο1ιοινιο!ιι!Βο Οτοοιιο ιιιιι1 Κ0τροττ!ιο!1ο 1ιοιτο!1`οιι,
οάετ 2

) τ!ιιτο1ι ‹1!ο !τιιιΒο Βιιιιοτ οοτ Ηο!!ιιιιιτ, ντο!ο!ιο
ιιιο!ιι ινοιιιΒοτ Με 1

5

ν!'οο!ιοιι νοτ!οιι8τ; οοοτ 3)οιιτο!ι
οιιιοιι ιιιο!ιι εο!ιντιιι‹1οιι‹1οιιΒο!ιο.τ1οιιοιι άοτ θοειιιιο!ιο!1,
οιΙοτ Ειιτειο!!ιιιιο άοε Αιιτ!ιττοε, 1ιο! ττο!ο!ιοτιι, τ

!.

!ι
.

!ιο!τιι
8ο!ιιι‹1οιι οιι οοτ Οοειιιιι!!ιο!ι, άιο Μ68!ιο!ι!τοιι, οοτ Βο
ντο!ιιι!ιοιι Βοεο!ιο!ι!ΒιιιιΒ ιιοο!ιτιιΒο!ιοιι, νοτ1οτοτιοο1ι!;.

°
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Π. 1111ε1118ει·ε1:111νε1·ενει·1ε121ι118ειι: 1) εε11νεεει· 111111
ν1εεε11 εε1111νει·ε,11ε111ε11:1ιειιΜι· 11111111Μι· Ει111ν1ε111ει18
Με 111εε111ιε11εεΖ1ιε1ειιεεε εε111· εε11ιε Βεεε1111ιεε νοιι
1εε1ν1ε1ιε11ειιΠι·εε1:11εεε111111.ιι€1,11111112) 1νε11:11ε1111Ι.ε111ε
1 1111οε111ε1ιε1111ετε1εε: εε111·3) ν11ε1ε11εε1εει1 8ε11εεε11
Μι· (11εεεεε1ιε111ε εε111Με11εεε εε νει·ει·εε1:1ιειι ει·1111εε,
Μεε Με εε1νο1ιιιτε Βεεε11ε111εεεε εεε Ρ1·ο1εεε1ει1 ει·ε1
ι1εε111111111111ε111ε1·εε111εεεε Ζε11 1111εΜ1·ειι1εεε11111111εε
ν1ει·εεε 11εειι.

ΙΙΙ. Ι.ε1ε111ε11ει·1ετεεεεεε: 1) 1111ει·1ιεε1111111·Με Με
11εε εεεε1111ιτ11ε1ιε;2) 1ε ε1εει· 21111:νοε ε1ε1111εε11ι·ε1ε

2 111111ο1ιεε11ε1111ε.1·ε;Θ) 1νε11:1ιε1111ει·1ιειι1111111111ε1εει·

8111111118Με θε111ε111εεει·ο11εε, 11εει· ε11ει·, 111εε11ΜεΠε
1111ι1811ε11εεΜε εε11ιο11ε1εε Βεε1:111111181ιεεεεε11:111Με
21111εει· Κι·ε.ε1111ε11:εεεεει·,ε. 11. 2 111ο1:1ιει11111ε1·ε1ε181».

Με 1)εε11εε 1111·Με θ11·εεε1ε111ε11ει18111111εεΜ1·ε Βε
ε111ε1ι1ειι€ει1.ε1ε111111ο 1110Με Αείεετε Πι·. 811181ι·ε 11·'ε
1ιε 11111111111111·Βε1·11:11111ε1ιεΜεε1111ενοε 1889 εε. Εε 1ε1
11111·1111111111111111Βε111εεε1ι εε ε11111·εε, 111111ει·Ι.ε1ε1.ε1·ε1·

ε1εεε Ε111111ε11εεε11111.1111ο111ε111111111ε11ε1·ε1:1ιε1ετεε 11111·
εε111, 11011111·Με Ε1ε1.1ιε11εεε 1ε 8 θι·εεε νοε 11ε1·1ε1εεε
Με, ινε11:1ιε1111ι·18ε11ε11.11εεει·11111110 εε1:1ι 81ι·11111ε
11ε1·ε 111εε1εε111ν11111·εΒεεε1 εε111Αει·21ε1.εεε 889 Με
1εε1:ε1ε11εεεεει111ε11ι1,1ιει·11111ι·11,1111111ε11:11Με 811·ε1εεεετε,
ενε1ε1ιεε111ει·ε11ε1ε 1ι1εεεεε11ε11ε1ε1, Μεεε111ε ι11ε1ι1.11εεε1.

1111811·ε.18εεε1211εο1ι(111οιι1εε1ε111ιει1εεε.111εκεγι·111111ε111ιι11·ε
1111εερεε111·ειιι1ε1ετε1885 ι·.) ε111εΜε 811·111εε1111·Με

νε11ε1ειιεεεε 1ε 1111111111ιι·ε11ιΟ11ε.1·ε111ει·,ε11εεεε1ιεενοε Με
Νε11εεε11ιε1εεεει1 - ε. 11. νε1·ε1.111ιι111ε1ε118εε,11111ιεεει1,
Ρ1·118ε111111.- 11εεοι1εε1·ε11εε11ιε1ε1εεε εε111ι·, ο1181ε1111ι
1111ε1·ε11ε111· 2 Ο11·εεε 1εεει· ε1ιιε1>1εειιΑ1·τ εεεεεο111111εε
11ει·εεε, νει·εε111εεεεε 11ε2ε11:11εεεεεε8ε11111111,1111111111!11ε1

νε1·ε11111111ιε1εεεεε«εο1ι11ει·»ιιιιε 111νεε18ει·εε1111·ει·»,Με
ειιεει·ε Με1 1111·11νιιεεεε, Ρ1118ε1 ε1ε. «εε1ι111ει·»ιιεε

111ε1ε111.1.111111111ο111111.εεε 1111·Με ε1εεε1εε11Αι·τεε Με
θε11ε118ε11εε1111«νει·1ετεει18» Βε11ι·εεε111εεε εε ε1εε 8

(11·εεε: ε1:111νε1,1νεε18ει· ε1:1111ε1·εεε 1ε11:1111111ε1:11111:1ιεε1
ε1εεεε11. 1111Ηειιε11111:111111·Αει·21ε (111ιρεε111ιεεε1111111111)
νοε 1890, 111ε11:11εεν11111111111.Βερει·τε1εεε1 11ετειιεεεεε11ει1,
»Με Με 8-111ε111ιεε111111111εεε1ιεεε111ει·11ιεε1ιε11ειι_Μ11ε1
ε11ει· εεεεεε11εε,εεεε Με 811·ε18εεε12 ε1ε 111ε1ι111εεε1.
ειιε Μεε ε111ιει·ε1εε ε1111:1ιεΟ1εεε1111:111111ε1ιε11εε1ε81ιι1ε111
11ε1οι·εε1·11νει·εεε 11ειιε. 1)εεε ε1εεε 1ε1.21ετε ε11:1ι1:εε111
θιεεε1εε εεε Με Δείο1·εει·ι1118ει1Με θει·1ε111εεεε1ε11ι·11:111,
111ι·εεεε11 ειι1ε1ι 8εεε1εεε1.ε1:11ε1εειιεεε 11εε1111181:Ε11ιε

Βι11εο1ιε1εεεε .Μ 1181 ν11ιιι 111111111889 εε 8 1483 Με
81.1·είεεεε1εεε εε81: «111ιεεεε 1νε1Με ε1εεε111ε111111
«ε1:11111ετε»εεε «1ε1ε1ι1.ε11.Μ11ει· 1ε1Με Ε1ε111ε11ειιε 1ε
ε1:1111ε1ε.ε1ε111111:1ιεε111νε1·εεεε 1ε11:111ενο11ε111εε18Μεε
εε1ε11ε11(εεει1εεει1ε1111). Β1εε :ιεΜτε 1115409 110111.1ε11ι·ε
1888 εε ε1489 εεε1: «Κετρει·111:11εΜ1εε1ιεεε1εεεεε
1111161111)1νετεειι ε111:1ιεε11181τε18εεετε11ε1:1ιε111Βε1:1ιε111,1ε

«ε1:111νει·ε».1114111111Με 1.ε11εε εε111.1ιι·εεε.εεε «ε11:1ιτ
εε11ννε1ε11.ΑιιΜι·ε Εε1ε1:1ιε1ε1ιεεεε .Μ 1072 εεε 331εε1·
Αι11ι1ει·11εεε 1

. Με 8 1498 νοει .Ιε111·ε 1872 ειιε 1878
111.111εε:11311Με Θεεε1ε 11111·2 Α1·11εε νοε νει·ει111ιι1εε
1ειιεεε εε1ει·εε11ε1εε1: ε1:1111ει·εεεε 1νεε18ε1·ε1:1ι1νει·ε,εε
ιιιεεε ειεε ιιιεετ Μι· Βε2ε1ε1ι11ι1118«1ε1ε111ε111ει·ε1111ε1ι1ε
111εεεε, 1νε11:1ιε1ε Μι· Αει11ει·1111εεΙ. εεεἐ 1498 ει·1ν111ιε1
ε111ε,11111εε111ει·ε1:1ι1νει·ε»νε1ε1111111ι1ε1εεεεενε1ε1ε1ιειι, 11111
1νε11:11ε11ε 8 1478 Βεεεε εεε1111ι1εεε1111·ε».
Νεε1ι Κει1ετιι1εεεε.111ιιεε1εεει· εο 11εε1111111ι1€είεεε1ειι
1Βιι1.ε1:1ιε1εεεεεεεεεε1ετ 11111:1ιε1ε118ε11ε111111:11εεΙεετε.ιι2 εε11
τεε 110111ε111:11εε1111εε11,.1εε,εει· ν1ε11ε11:11111111.Με ν1ε1εε

8
8 Με 811·111εεεε1εεε111ε111εει·ε1:11111οιιιειεεε11111ε,Με

1111211111Ζ111ε11ε1,11ε11ε11ε11111Ε1ε11ιε11εεε 11111ε1ε111111ε1.
111:11εενε1·1ετεεεεειι εε111111εεεε1ε.

1111ειιι111111νει·ε111ιιι1εε1ειιεεε 1111·Με 11ε1Με θ11·εεε11111
εε111εεΜε Αεεε111ε11ε 1ιεε111νετεεεε «1νειι111ετε1:111νει·»
Βε11ι·εεε111ε1ι1ε. εε ε1ιιε ε1εεε 1
1
1

11.1ιε1ι11181εε1ιν1111ετεεε1ε
1·1ε1111ε,Μ 11111111ω· Αιι11εεεεε8 Με θεεε1.εεε νε1ε111ι1ι- 1

111ε1ιιεεε11 1
1
1
.

εε εεε 1111·ε1ε11εε11οε εε11ννει·1111νε1·81ε11:1ι
εε Με 11111·111εενε1·1ε12ειιεεε ε1ι1ε- 1νεε εε1:1ι εε11:11
Με 11111ιει·ε,11ε1εεεεε111ει1 1ιεεεεεεετε- 81ι·ε1111ε.εεεΜεε
ιεειι11ι·1.ειπε. Πει· Β1ε1εε111ιε111ιε111ε1·Με 1111111ε11ιε
νει·ν111ι·εε8 πι νε1·ει·εε111ιεε,111ϋ1:111ε11:11.111εειινοε 111111.
111111εει· νε1·1ε1εεεε 1111Α118ε1ιιε1εεε Με Βεεε 1ε1., Με
Βεεε1ε1ιι1εεε «εε1ι1νει·ε» 111111«1111:111εε1ιν1ει·ε» Βε11ι·11ε1:1ιεε
εεε 2111·Αεεε111ι1ε ειιιρ1`ε1ι1ε11- «111ε1ιτεε11111ει·ε11ε1ε11
1111·«1νει11Βε1·εε111νει·ει1ι·εερ. «1ε1ε1ι1ε11(1ε 11111111εε111131111
ι·11111ει·Μι· νει·1ε12ε118). Με1ιιει· Αι1ε11:111εε.111ι1ε1 ε1εεε
Ε1111.1ιε11εεεεετ νει·1ε1εεεεεε 1ε :

Ξ Ο1ι·εεε Με εεε1111ε1·
ε1ιι1ε1111ε11ε1111·Με Βεεετεε111εεε εεε 11εειι 11:118111111111
11ε1·ε ι·εε11.Βιι181ι·ε111, 11ε1ε1ιε ε1εε 1)1ε1111ε111ιεε1111·

ε111ε1:1111111εε1811ε.11ει1,111ε11111ε1ε111ιιειει1,εε111111Μ 1
1
1

Με
εει·11:11111ε11-11ιεε1ε1ε1εε11εθι111.111:111εεε1ε1ι11111111ε11ε1ε εει·
ε.ε1“Μεεεε Ρεεε1 εε 11εεε1ιι·11ε11ειι11111,ε11ι1εει·ε11111111111111
ε.11εε1·εε,11ε1εε11111ε1ι·ε11εεεει1Ε"ε11ε 1ε Βε111·ε1:1ι1εε111
11ιε11Μεεεε 11ο1111ιιεε1111εεειιεεε 111ι1ε11111εε.1·εε11.Ρι·εεεε
εε 11ετ11ε11ε1ε1111εεε111111838 χω. πω. 1η,ι1οερεεεε.). 111ε11
εετ θει1ε.1ι1811ε11Με θετε.1:111εεεεεεει·1111ε1ι1εΒεε1ε1.ι·11.1:11
11εεεε 111ε111ν11εε11ε11ι·εε11ε.εε.

Βε1 11111Βεεε1111:1111ιεΒΜι· ε1ε1ι1111ε111ε1ιεενε11ετεε11

εεε 11111·εν111ιι Αι·21ε-Βερεττειι νε1·1εε81, εεεε ει· ε11ε1ι
Με 11111111εε1·εε111εε11εε1.11111111,111εοΜε Ε'1111ειιενσεΜ1·
εε Με ε1:1ι1νει·εε,εε111·ε11ε1·εειι 11111111ε1:1ιν1ει·ε11ι·111111ε111.
1)1εεε Ο1εεε111εε11οε1ε1, 111181ε11:11Μ111ι· 1111·Με 111211.
1ιιε1εεε 1111εεεεε,11ε1εε ερεε1ε11ε1ινο1·ε·.:1ι1·111.εε11εε1ε11ε11.
ε1ε111εε ε111εε1ιεε_Μ. Μνοε 111ε1ετΜε εεε” 1νε11ε1ε
(11ει·1ε11τ.ενει·1ε1ιι·εεε111ιεε111, ε

. 1
1
.

1111νει·ε1111εεεεεει· Ρετ
1ε1ει1111118111:1ι,1111Με θε1:11εεε1ε Β'ι·1εεεεε1·1ε111ει·εε111·
εε111Βεε1ι·11ε1;ει·11:1112111111ει·εε11ε111ε1- 11.1εο1111ε1ε ε1ε
1311111-11εει·θι·11ε1εε1εεε1ιε11.ι1ιεεε11εε1ε1. 111111·11·εε1ε1ι
Μ1ιε1· ειι1:1111111Με Ε1111ε11ε1ι1εειιεεε11εεεε Ρι·11°ε1ε1·ετ,
111ει1εεεε11 ιε11 1111ε1·111118111:1ιειιΒεεει·νε111οε 1111·ε111εΜι·
11ε1εεε Κ111εεεε ε111εεε νο1εεε εε1ε1:11ε1εεε11111εεεε.Ε1ε
81.εεερειιο1, Με 111εε. Β. Μι· 21νε11ε11ν1.Αει·ε1ε1εεε111
ρ11ε1ι11.
-- Με Ο1εεε111111111οεε112ε1ε11εεε-, 1ε1 ε11εε 1ε

Μι Ρι·ει11εειι111111111ε11.Ι1118εεεε1ε1Με Ρο1εε1·1ιεε 8 11·11111ε
11ει·11°ε 111111Βιι181ι·ε1ν'ε 1811111 111. 8 11ε1 1111111111),
εεεε Μι· θε11ε111εε1ι12111111Μι· ε1ε1ει1 Βεε1ε111181ιεε1110
1ιι11811ε11ε11Βει·ε11111111.ε11111.111111111ε1·1ο1ε1ει·11ει·1ε1.11ε1ιεεε111

11εεεεε) εε1ε θιι1ε1τ11τεεεετ ε1ε νοι·1111ι11Βεεε118ε11εεεεε
ε1ιιε "Με Βεε11:111.1εεεεεε 1111111111νοε 11111111εε1111ι1111εε
ε11111ει·εεΤει·1ι11ε εετ Α111ς11.11εεε111εεε1ιε81111εεε θετ
ε.ε111εεενει·111εεεε ε1111ε,εει·1:1ιε.εεειι1·1:111111ιι·11ει·εεε ε111·11:ε
1111111111εε1 11·11ειιε111ε1ε11ε8ε111ν1ει·11111ε11ει1ε1οεεεε. 1)1εεεε
11·111·εεΜε θε1εε1111811ε1111εεεε ιεε111ετ Δεε11:111εε111.
1111111111111·1ν11εεε1ιεεεννε1·111.ε11εεει· εεε1ι ε118ε.1·ε1111ι11·εε

ε1ε εε1ε 1ε ε111ε11εε1·"1111εε,11ε1εεεεε εει· Απε 1110111
ε118ειι11111111:«Π1εεε νετ1ε1εειιε 1ε1 εεε111ε11ε111ε.11ε11ιε
1ε11:111.εειιε 11·1ι·ε 11ε111εεε1111ε111:1ιεεΡο18ε11 1111·Με
νε1·1ε1ετεε 1ιε11ε11»,11εει· 11.11ει·«Μεεε νει·1ε1211εε 1ε1;1111
2111ε11ε111:111ε1εεε1:1ιν1ε1εεεε 1ν11·ε1111·Με νε1·1ε1:21εε
εε1ιεε11ε1ιε11'ο111ειι111111ε11εεεεει_1111111-«ε1ε νει·1εεεεεε 1ε1

1ε11εεεεεΓ11111111:11».
1ε1111ε11εεε εεεε.ι· 1111·11111εεε11εεε1νει·111,εεεε Με Πε1ε1

ε111:111ιεεει·1ε1ι1ε1Μ1111ι211νει·11111ε111εε1111ι·ειι,1εεεε 111111
ε1εε 21711110Βεε11:1ι11εεεε1111Αεεε εε 1ιε11εε εεε 11111·
νοε Μ1·εε111εεε11εε1ιεε1111εε1εε,1νεεε ε1ε 1111111111111111811
11111111:ε1.111:1εΑε11ν111·1:εεε111ε.11εε1111111111')

.

Βεε θετεε111εε Με Α1·21εε 1ε1 11
1

1111·Με Β11:1ι1ει·1111:111:
111εεειιε (ε. 8εεε1εεε1ε1:11ε1εεε1.1:ε 918 ν111ε.1ε111·ε18?0

1
)

811ετ1111111111111111ε. Β. Με (11111.εε1ι1ειιΜε 1Με11:111ε1ι·ε111ε
1ε1111ιε1τε1111ε 8

.

Τε. Με Β·11ε·ι·εε11·εΟγι1ε611ο11Με11ι1111ιειενοε
18851,εεεε 111111Απε 11111111Α118·ε111εεε1ι1εε(11ι11εε111εεε11111111Μι·
1111€ 849 γι1ο111εε111γ. ε. ε118·ε,ε;ε11εεειιΕ`111·ιι111111111Με νει·
1ε1εεεεεε 1ε181ι111εΜε 811·ε1ε;εεε11ιεε11εε11111111ε1111111111,ε.11ει·
11111·1ε Ρ1111ειι,11111εειιεε ει· εε111ε1.11ε111ει1ε1Ζ111ε11'ε111111,1ε
ε111ε11ε11ιε11εε11'11.11εε:111ει·1ε1.ει· νεη11111:11τε1.ε1ιεεει·εε11111ε1·
1ι111ε111νε1εεε.νν1εΜε 1ιο11111νειιει11εΒε11ει1ε11ιιι€εεε Ρ11εε·εΜε
νει·1ε121.εε211Βεεε1ιε11ε111ιε.11ε111111ιι1ιεε1ε1ιι·Με Ζε11:211 1111
ε111ιιιιιει1.11:11:11ννε1ε11ει·ε1εε ι·1ε11118·εΟΙεεε111εε11οιιΜε θι·1111ε11
11111·νε11ετειι1181111111111:11εε111νν11·ε.
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ει! 5 1488), υευυ ευετ υοου Πιτ ι!ευ νετ1ε.υϊ τ!οε Ρτο
οεεεοε ε. Β. ι!υτου Αττοτ!τιιυε· εεε Βεεουυ!Μετου, νοτ!ευ

!!εε Πυιυοο!!ου!τε!τ εετ νετεουυιιυε ετο., !ε
ι

τυοτε!!ουετ
ντο!εε υοου ι!υτου Βεο!υτ!υεευυε εει· Β!ουτετ !υ !υτετυ
Πττυο!!ε ιιυε!!υεττε τετ τ!ευ Βε!τυιετοιι ιν!τ!τευ.

Ζυυεο!ιετ Ιε!!τυο οε Μιτου! ευ ει! υιτ!τευ, νεο Πιτ ε!υε
εουντετε νοτ!ετυυυε το υε1τευ ουτε, υοου ιντ!ττ!εε!ου 1

ο
.

Με Βοετ!υιυιυυε ‹!ετ υ!ουτεουττετευ νου εο!υετ ετΒευου.
Θοιιτ!εε υοου ε!υ νοττυο!! εει· ΙΣ!υτ!ιο!!υυε !υ ιιυτ 2

θιτει!ε1

1Νοτυιιου ε!υε εουυνοτε νετ!ετευυε ευ υεετ!πιτυευ !ετ,
ι!εττ!υετ υεττεουτ υο! υυε Μουτ εετ υυτοτ τ!ου Ρτ!νετ
τυπου, εουτ!ετυ υοου ιιυτει· ι!ευ θετ!ουτετττυτευ εκ οΠ!ο!ο
υοου ο!υε ετοεεε νετνν!ττυυε. Βοι· ετοεετο 'Ι'υο!! υο
ετ!τυιυτ σου θιι·ιιτ! εει· νετ!οτευυΒ νοτυ ιυοι!!ο!υ!εουου,
οάετ εε.Βου ου· ερεο!ε!!ει·, νοτυ ου!τυτε!εουου $τε.υορυυοτ
εεε, οι!ετ υε!τ ε!ου ευ Με ουου ε.υε τνο!υο ευεεΐουτ
του Βοετ!τυτυου8ευ, ντευτευτ! εε υοου ευεουεουο!υΙ!ου Με
ε!υο!εε Β!ουτ!εο ουτε, Μεεεε νοτυ Βετ!ουτ!!ου-τυεΜο!υ!
εουευ Βτουτ!ρυυοτε εεε ευ τυυυ, τ

!.

υ. εετ Ατοτ υιιιεε !ιε!
εο!υοτυ Θυτεουτευ νου ε!Ιου τ!ευ θεε!ουτερουοτευ εει·

θεεοτεεουυυε ευεεςευου, ντο!ουε υοου τ!ετυΒ!ουτοτ !ιε! εετ

Αυ8ευε εε!υοε Πττυο!!ε τυυεεΒουουτ! ε!υο. Νυτ εο Ιτειυυ
οτινειε Ε!υυο!τ!!ουοε υετε.υε!τοτυπιου, Μουτ ε.υοτ, ινευυ
Β!ουτοτ υυι! Ειτροττε νου νετεου!οτ!ευου 8τουι!ρυυοτευ
ειιε,εουευ. υ'ετυετ !ετ εε εττοττ!ετ!!ου, τ!εεε νοπ! Διετ

Ευρεττου ετετ, »νεου ει· :Με υε! ‹!ειυ Ρετ!! !υ Βεττο!!”
1τοιυτυουι!ευ θεε!ουτερυυοτε υοΒιιτιιουτετ υε.τ, εεε Ε'εο!τ:
«υευευ νν!τ εε ιυ!τ ο!υετ εουινει·ευ ο‹!ετ υ!ουτ εουινοτου

νετ!οτειιυε ευ τυυυ» Βοοοεου ιν!τι!.!!"!!τ8οινουυ!!ου υεεευτ
εετ Ατετ-Ευρεττε ι!ου Ε'ευ!ετ εο!υ Ουτεουτευ ευευεουευ,
Με ου Με Μεεε εεετε!!τ οππο: «!ετ Με νετ1ετουυε ευ
υυτ! 1τ!τε!ου ευ Δου εουινοτου ευ τεουυου Ρ», υ!ουτ ευετ,
ινοτευτ οε !υ τ!ετυ υεττοττειιτ!ευ?Με οειυ Β!ουτοι· ευ
υοτυιυτ: "νετ ε!ο !υ Μεεετυ Γε.!!ε ειεε εουινετο?» Ιετ
Με Βυτ!τοευ!τε.τ ο!υετ υοου ου!τυτε!εουοτυ 8τευτ1ρυυοτε
εουττετευ νετΙοτειιυε ο!υ ‹!υτουε.υε 8Ι!!ου!!ουεε ιιυι! 1ε!ου
!!εε, εε ουτε εε υοου υοου τ!ειυ 8τιιυτ!ριιυοτε εετ €ετ!ουτ
!!ουευ ΜοΜο!υ, Με υοου εεε Β!ουτοτε ε!υ υουεουε τ!ευ
Γε!! Με ε!υε εουννετε νετ!ετευυε οι! υεεο!ουυευ. Ηετ
ι!ε!· νετ!οτετε εεε θ!!!ου εουευτ, ευυετ!ε ιιυτ! !ε!ουτ ευ
ευ!τουιυιου, εε ετΓοττ!εττεε Με θετεουτ!ε!το!τ, ι!εεε υοου
τ!ευι Βου!εετευ Μεεεε (Μιτου ευ Ουτε !τοιυτυο. Βε ντ!!ττ!ε
εουετ :ιοί Μεεεοιι του: οινο!οτ!ε! υ1ευεε υετε.υευοιτιιυευ.
Ποτ Ποτ!ουτεει.τετυε.τ ευευ υ!ουτ Μιτυο.ου ευ υττυε!1ου,
ειεε ε.Ι!εε ι!υτου Με νετ!οτειιυε υττττο ευτετευου
υευυου, εουτ!ετυ υυτ ‹!ετυεου, νεο υειουντο!ε!!ου ουτετευ
τ!ου !ετ. Αυ! Μεεε, τ”!!τΜε θυτεουτευ εο νι!ο!ιτ!εε Μεεε,
ντεττ!ε !ου ερεττετυ!ιι υοου ευττιο!του!τουιτυου θε!εεευυε!τ
!ιευου.

Ψεεευ εετ νετεου!ετ!ευυε!τ ‹!οτ ΔΜΐεεευυε υε.τ Μου
τ!ευυ υοου !υ ε.!!ευ Ιιε!υτ!ετυ ε!ου υειυτιυτ, τ!ευ Βεετ!!!
«εουινοτε νετ!οτευυε» ει! ι!ε1!υ!του. Βε! υυε !υ Βιιεε
Ιευι! !ετ Μεεοε ευεεετ τ!οτ ουευ ευε ν!ίο!υο ε.ιιεοτυυτ
του Πεί!υ!τ!ου υοου νου ε!υοτ Οοπιτυ!εε!ου τ!οτ Λεπτο

εεεε!!εουετ`τ ευυι Αυε!ευ!τευ Ρ!τοεςοιν°ε !. δ. 1888 νοτ
ευουτ πετάει!. Με ρτοτιου!ττ (υοου εττο υπιυοτε) Με
αεουυνετε» νετΙετευυεου τ!!ε!ου!8·ευ ευ υεεε!ουυευ, ντε!
ουο ε!υε υυ!ιε!!υιιτε εει! υευευτευοε 8ουττι!!ευυε εετ
θεειιυτ!υε!τ υοΜυ8ευ, Με «τνευ!Βετ εουυνετε» τ!!ε!ευ!εευ,
ντε!ουε ε!υο νοτυυετοευευι!ε οοετ ινου!Βετ υει!ευτειιι!ε,
υ!ε!υευτ!ε θεευυι!υο!τεεουυι!!ευυε υοι!!υ8ευ, Με «1ε!ουτε»
εο!ουε, ννε!ουε 1τε!υο ε!ουτυετου Ε'ο!εευ Πιτ Με θεευυο
υε!τ υ!υτετ!εεεευ.

Μεεεεευευτ! !ετ 1τε!υε εετ οτινευυτευ Αυ!!”εεευυεου εο
ννοι·τ!ευ Μιά υευευ ιν!τ τ!εττιυοτ υ!ε !οτοτ υοου υε!ιιο εε
εετε!!ουο Βοετ!υιιτιιιυεου, Μι. ντει!ετ Με 8ττοτεεεετευοου
του 1885, υοου εετ υΙοτ!!ο!υε!υετειν νου 1892 ‹!ει·!!υετ

!τεουτ! νο!ουο υευετου Βοετ!υιτυυυεου ευτυο!τ.
Ιυ τ!ευ ε.υοετυ ευτορ!!!εουου 8τευτευ ντ!ττ! Με Ο!εεε!
υοε.τ!ου υοου νετεου!ετ!ουου Ρτ!υο!ρ!ου ευεεεΠ1υττ. Ιιι

Γτευυτε!ου ινεττ!ευ Με νοτινυυι!υυεευ υοου ι!ετυ Οτ!ιυ!
·υε!οοι!ειι (οο‹!ε ρεεε!) υιιτ υεου ι!ε!· Βευετ εει· θεειιυ‹!

υο!τεετοτυυε οι!οι· ι!οτ Πυ1ττυ!ευε!τ εετ Ε'οττεετευυε τ!ετ

εειτουυτου Βοεουε.Γτ!ευυε υοετ!υιυιτ.

Ιυ Βουτεουυιυτ! Μα! Με Ουι.εε!τ!οε.τ!ου υιιυρτευου!!ου
υοου οου Ε'ο18ου εετ νετ!ετευυε υεετ!τυπιτ.

Ιυ Οεετοττε!ουοιιΜ!ου ντεττ!ευ υε!ι!ετ ΟΙεεε!υουτ!ου υε!‹!ε
Ρτ!υο!ρ!ευ οι! θτυυι!ε 80188τε τνουο! !ετ!οου υο! ι!ε!·

Βευττυο!!υυετ τ!οτ Υοτ!ετουυε υοου τυ!τΒετεουυετ ινεττ!ου
Μουτ υιιτ Με ετεττεευευτευ Β'οΙεςου, εου‹!ει·υ ε.υου Με
!ευ!τέευ, ινεΙουε υεττευ ουτετευευ υευυου. 1)!εεεε εο
εου!ευτ ι!εευει!υ ντο!! Με Βευττυο!!υυε !υ Αυυευε!ευε!τ
νου εεττ! Με νετΙετευυε υετνοτοει·υίου υευευι!ου ντ'ετ1τ

εευεο ιιυτ! νου εετ τυ!τ εο!υετυ Οευτειιου νοτυουτ!ευευ
θετευτ Γυτ άειε Ιιουου Βουτεουτ οπο.

Ποτε 152 εεε οετοττε!ου!εουευ 8ττείοοεοτεεε υευυτ
ο!υο Ιτοτροτ!!ουε νετΙοτουυε; ‹εουινετ», ντευυ ε!ε ευτ Ε'ο!Βε
1ιειττο: 1

)

Ζετττ1ττυυε ι!ε!· θεευυτ1υε!τ, τ
!. υ. Ζει·τ!!ττιιυι;

εεε Α1!Βοτυε!υευετε.υτ!οε,ιτε!ουο ε!ου Μιτου Ε"!ευετ, Βουνο.
ουο, Βουιυετυου ετο. ι!οουυιευτ!ττ, οάετ Πυτττυ!ευε!τ εετ

Ιτ'οττεοτευυε άετ Βοινουυτευ Βεεουε.τ”τ!ευυε ννε.υτευτ1υ!ουτ

ντου!8ετ Με 20 Τομ; 2) Οε!ετεευεττ!!ττυυε τ
!.

υ. -1ττε.υ!τ
υε!τ οιπ! Θ

) ε!υε εουινοτε νετΙοτυουε, τ
!. υ. ε!υε νετ

!ετουυεη ινο!ουε νοιυ του! τιτοτ!!ο1ιευΒτευι!ρυυοτ υετε!τε
εουινει· οτεουο!υτ, ευεεεευευ νου τ!ευ Ε'ο!εευ ετο. Νεο!!
Πο ι·υετ'ε Οουιιυευτε.τ ουτε ϋετεττε!ου!εουευ $ττείεεεετε
!ετ ε!υο εουιτετε νετ!ετευυε ε!υε εο!ουο, ινο!ουε ευτινοι!ετ
ε!υ τετ εεε Ι.ευευ ιν!ουτ!εεε Οτεευ οάετ ΟτΒευεγετειυ
υεεουτττ!!ετ ιιυι! Με Ριιυοτ!ου Μεεεε Οτεε.υε οάετ
Οτε;ευεγετοτυε εετετοι·τ υε.τ, ο‹!οι· ευει· νετ!υετ οάετ Πυ

τεοο!!ου!τε!τ εεε υεεουτυ!!ετευ, εετ νο!!ευ θοευυι!υο!τ εεε

πιουεου!!ουου ΟΓ8εΠ!8Π1118υϋτυ!εου Κοττιεττυο!!ε υοου ε!ου

ΒευοΒευ υετ.

ΙΒε τετ Μουτ ο!υουεευου, ινετιιτυ !ιι ι!ε!· Αιιεεευε του

ΗοΠτυ ο τι υ°ε τ!οτ!ουτΙ!ουετΜεΜο!υ του Β στου! υ 1894
Με ετετε 1Ιο1ττε Μεεετ Πευυ!τ!ου Μουτ εοοερτ!ττ ουτε,

ι!εεεεευ Με Βουινετε ι!ε!· νοτ!ετευυε Μουτ Μιτου Με

1ν!ουτ!ευο!τ εεε Οτοευε, εου‹1οτυ τ!υτου τ!ευ (!!εε εει·

Υοτ!ετουυε οι!ετ Β'υυοτ!ουεετϋτιιυε υεΜυοτ ντοττ!ευ εο!!.

Α1ε Βε!ερ!ο!ε ινοττ!ου ευεο1τιυττ, τ!ιιεε θεοι! !υ Με Αυτ;ου

εεινοτίου, υυπνο!τεΙυείτ Με Ρυυοτ!ου ο!υοε ιν!ουτ!εευ

Οτουυε ευτυουο, εε ιεειεε !ετ!οου ειυετ Ν!ειυιιυι! ο!υυι1!ου,
Μεεεε ο!υε εουινοτε νετΙοτειιυε ει! υευυου ; ευευεο 1τουυτε

Μου Μουτ !οτ!εευιε! νου ε!υετ εουινοτευ νετ!ετειιυε τε

τ!ου, νεου ν!ο!!ε!ουτ ε!υε Ουυτυε.ουτ ε!υ8εττοτου εο!υ
εο!!το. Μ!τ εουο!υτ εε, 8οτου!υ (τοεμ. Ε1οτίτυουυ)
εουτ Με Με Κετεε ιιιυ ι!ευ υε!εεου Βτε!, οι· ντυυεουτ
Με 8ουινετε εετ νοτ1οτευυε Μιτου τ!ευ θεοι! του νοι·

Ιετειιυετ υεετ!υιιυτ ει! εουυ, 1τοτυυιτ ευετ Μουτ, Με
Ηετυετ, ι!ε.τυ!τυετευε, ινε!ουετ Οπου ε!υετ νοτΙοτυυυΒ
τ!ευυ Με ε!υ εουινοτοτ ευευεουευ εε!. Ηετυετ εεετ
μου υ!ει·; «νεου ε!υ τετ Με Ι.ουευ νν!ουτ!εοε (Νέου
υεεουτυ!!τ;τυυτ! Με Ρυυοτ!ου ι!εεεο!υου υει·ετοττ ντοττ!ου

ετο.». !!!!ε τ!ευετ Με ου!εευ Βο!ερ!ε!ε του Βου! !υ Με

ΑυΒευ ινεττ`ειιεετ! Ουυιυιιουτ Με Ψ!‹!ετ1ε8υυ8 ε.υ8ετΊ1υττ
ννεττ!ευ υευυου, υ1ε!υτ του· ντου!εετευε υυνετετε!υτ!!!ου.

Με!υε Ηεττευτ εε !ετ ε!υο Κυυετ ε!ε!! Κυτε ευ υι.εεευ

υυι! Μεεε υεε!τετ Μουτ .!ετ!ετ, ιυε.υουιυει1 !ετ εε ευετ

υοου εοΒετ Μουτ ο!υτυε1 @που εετ. ντο!! Μου υοου υοου

!ε!ουτετ τυ!εενοτετευτ1ευυιετι!ου 1τευυ, Με !ε
.

Με ουου

ευεο!!!υττο Βουυ!τ!ου νου Πετυετ εο!ετ. !)ευετ ντετοου
ΒΙο ευου ιΜτ νετεε!υου, ιτουυ !ου, Με εε ν!ε!!ε!ουτ Μου
ουοτυ εουε!υου Μ1τττε, ντε!τεουινο!!!ι; υ!υ.

Ιου υ!υ ευ! Με Βεετ!ιυτυυυεευ εεε οετοττο!ου!εουευ

θττοτεεεετεεε Μουτ υιιτ ι!εε1ιυ!υεεε Νευοτευ ε!υεεεευεευ,
πο!! ε!ε του· Μιτου Με 5οτο!τ! υ°εουο Πουοτεετευυε νου
Ποτ Ε τυε.υυ'ε Ιιευτυυου νοτ!εεου, εουτ!οτυ υε.υρτευου!!ου
Μι.τοιυ, ντο!! Μεεε!υου ο!υο ετοεεε Αυε.1οε!ε τ!ετθιεε!ουτε

ρυυοτε τυ!τ υυεετου τυεε!εουου θεεετεοευοετ!τυυιυυεου

εο!εευ.
!
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Βοάι ιιτεππεπ πιτ ππε πεπ πιτ ππε ιπε.εεεε!ιεππειι εε
εετεεπ ιιπεετεε τιιεειεε!ιεπ 8τεετεε ιιι. Πιπ νοιπ πετιάιτε
τι.τ2τ!ιάιεπΞτεππιιππετ πιε $ειιινετε ειπετ νετιετεπιιπ ει!
Βεετιιιιιιιεπ, ιιπιιεπ πιτ ππε ειιπτι.εΙιετπε.τ11Ιιετεπ ιπεττιιιτεπ,
ιτειάιε θεειειιτεριιπετε εει νετ!ετειιππειι ιιι.ιιτ 5ττε.1πεεετε
νοιπ Βιάιτετ Πιτ πεπ Με πετ 8ττε.ιε ιπ Βεττε.τ!ιτ πε
τοπεπ ννετπεπ πιιιεεεπ. Ιιιι€ιεειιετ ννειεε τπι1εεεππιεεε εεΙτιεπ
Μάι νοπ πετπ Θετιεπτε-Ατττ τει πετ Ζιιεειπτπεπετε!ιππε
πεε Βεειειιτιππππερτοτο!τοιιεε πετ νετιεττιιππεπ τιετπειτ-

ειάιτιπτ ιτετπειι. Βιε ιιεειιΒιιε!ιεπ ιιιιιιετεπ Αππετιεπ εε
ιιππεπ ειάι τιεπρτεττειιΙιε!ιιιπ 3. Κε.ριτει πεε τπεειεε!ιεπ

8ττετεεεετειιιιε!ιεε ιπ πεπ ῇἐ 1477-1496, ντειάιεε ιο
.

.Ιε
πεπι Ιειάιτ ειιΒιιππιιε!ι ιετ. Επι ΒειεριεΙ ιιιετιιιιε ειε
θιιιιτπετετιετιειιπι ε.πειιΠ!!ιτειι, ντετε ιεποειι νιεΙΙειεΙιτ πεπι
νετετε.πππιεε πεε θεπτεπ πιιτε!ιε.ιιε Πιτπετιιειι. 5ο ιε.πτετ
ε. Β. πετ ε 1481, Με πω:
«ννετ πιιτ νοτιιεπε.ειιτ .Ιετπεππειπ ειπε εειιινετε ννιιτιπε
ιιειιιτιιιετ, ινιτπ _ι

ε τιπειι Βεεειιε.Πεπιιειτ πω
εετ ννΜπε Με πεε πιιτ νετιντιππιιπε 8ειιτειιάιτεπ
ννετιεπεπεεε, ιπ ε!ειεΙιεπ ιιιιετ Μάι πεε!ιννιειιτιπ
!τειτ πεε νετΙετετεπ Κετιιεττιιειιε πππ πε.ειι
πετ πετειιε ετίοΙετεπ, ιττιττετε οπετ Ιεπεετε Ζειτ επτά
τειιπεπ Κτε.πιτ!ιειτ οπετ Ππτε!ιιπιτειτ ε” νετ
νν π π π ε τ ε ιι, ειάι πιιτ εειπεπ 8εινόιιιιΙιε!ιεπ Αττιειτεπ πππ
ΒεεειιείτιΒιιπε;επ επ τετε.εεεπ, νετιιττιιειιτ:

Βπτντεπετ τπτ Επτειάιιιτιπ ε.ιΙετ $τειππεετεειιτε πππ πιιτ

νετννειειιπε πειτε Βιιιιτιεπ τπτ ΑπειεπεΙππ8,

οπετ ε.ιιετ Μεε τπτ Επτειειιιιπ8 ε.Πετ ιιεεοππετπ Βεάιτε
πππ νοτει!πε Με πιιτ νετιιτειειιπε πεάι Βιιιιτιεπ πππι
Αιιιεπι.ιιπιτ, οπετ τπτ .1ιι€ετε ιιι πιε Οοττεειιοπε-Αττεετεπ

τεπεοπηιπεπιειι ππάι πεπι ιιπ Β 31 πεε θεεετάιπειιεε ίεετ

εεεετττε118. @νι-Β .τι οπετ 4. Οιτε.πε (1'/ε-2'/ε τι.
Ιπ ιιΙΙεπ ειπεειιιιιειπεπ 5

5 πεε 8ττείεεεετεεε ιεεεεπ ειάι

το!Βεππε. Πιτ πεε τιε!ιτετιιάιε 1ιττιιειΙ τιιεεεεειιεππε πιε

ειειιτεριιπετε ίεετετεΙΙεπ:

1
) Βεεειιε!!επιιειτ πετ νετιετειιππ,

2
) Ι.ετιεπεεείπιιτ,

ε) Κιιτ2ετε οπετ ιτ1τιπετεΖειτ επιιπιτειιπε Κτετιιάιειτ
οπετ Ππιιιιιιπικειτ, ειάι πιιτ εειπειι 8εινόιιπΙιτιιετι ΒεεειιιιΕ

τιΒΜπειι επ ιιείεεεειι,

ε) ΡοΙΒεπ Πιτ πιε ΕτντετιιεΠιιιιπιτειτ, τεερ. ΗειΙτιπ.τιτειτ,

τ
ι) θειιτε.πε!ιτεε ννετιεπειιε,

τι) ινιειιιι€πειι ω. νετιετττειι Κετρεττιιειιε.
7) Αττ Με ννειεε πετ νετιετεπιιε πππ πετ Βειιιτιπ
ΒΜε πετεεΙΙιεπ.
ννιε Βιε Αιιε νοιιι ινιεεεπ, ινετπεπ 1πειετεπε πιεεε Πιτ
πεπ Βιάιτετ ντιε!ιτιεεπ, ιπι Οιεεετεε νοτεεεειιεπεπ Ριιπετε
τει πετ Ζιιεπιππιεπετειιιιιιε πεε Βεειειιτιππιι€ερτοτο!το!ιε
νοπ πεπ Πιιτετεπε!ιπππετιειιτετπ πιάιτ Με ιιετιιειτειειιτιπτ
Μπ !ιεΒιιιιεειι ειάι πιεεε, πιειετ ποστ ιτειπε ιε.πΒετε Ρτειιιε
ιιιπτετ ειάι ιιετιεππεπ ιιιιι€επ Βεεπιτεπ, πεε Ρτοτοιι0ιΙ τιετιετ
(ιιιιτειεΙιτεπ πεε!ι πεπι ιπι 8349 πεε Οτιιιιιπειρτοεεεεεε
επεεεειιεπεπ Βάιειπε επεειπιπεπεπετει!ειι. Ρετ ειε Αιι€ειιε
πεε Πττ!ιειιε !ιειπι (ιιετιειιτ εττνειετ ειάι πεππ ΙιτιπΕιπεοΙάι
ειπε Δετε ειε πιι€επιιπειιπ Μπ ντιτπ Με πεε!ιειιι πιιτ επ
!ιτιπιιε Μάι πετ εάιοπ εο ειπά; τεεεΙιεττιπτε Κτειε- τεερ.
$τεπτετετ εΙε Επρεπε ει! ιιιιιιετετ Ετιπτιτιιπε πππι Βε
2ιτιτεπετιειιτπω.
θειιεπ πιτ _ιεπεάι επι” ειε ειπεε1πεπ ΡΜετε πεε Μιτε
τεπ ειιι:
επ 1

.

Ππτετ ΒεεειιειΪεπιιειτ (πειτε) πετ νετ!ετππππ ιετ,
πιε Με πε!π Ζιιεετπιτιεπιιε.ππε ιπ ω ιιεττε!Τεππειι @β πεε
8ττπιπεεετεεε πειιτιιάι !ιετνοτπε!ιτ, ι!ιτε Βεεεπε!!"επιιειτ,
νοιιι τειπ ειιιτιιτε;ιεειιεπ 5τειιπριιπετε ειπε ιιειιττ.ιιειιτ, επ
νετετειιιι. ννιε ινιτ οιιεπ τιετειτε πεεειιετι Ιιετιεπ, τιιιτπ
πιεεεε Με ιτππετεττειειιιεεπεπ 8ττιιιεεεετεε τετ11ε!τειειιτιετ.
επ 2
.

Πιε Ι.ειιεπεπείε.ιιτ. Βιεεετ Ριιπετ πιππ νοπ πεπ
ιιτετΙιειιετι Επιιεττεπ πειτε Μεεε επι€είεεετ. Πε Ιιεππειτ
ειάι εκει πιιτππι, οιι πιε Βεττει!”εππε νετΙετειιππ ιιιιττε
ππτετ Πιπετιιππεπ ιετεπεπειειιτιιειι εειπ ιτϋππεπ, εοππετιι
οιι ιπ πιεεειπ Ρε.ΙΙε πεε Ι.ειιεπ Γεετιεε!ι πιιτε!ι πιο νετ

Ιετεππε ιπ θετειιτ πεεε!ιιτειιτ πιιτ (π
.

Β. ειπε νετιετεππε
πετ ιπεπιπιετιει ιπτετπε). Πιεεε Ι)ιτιπποεε π11τίτεποάι ποιπ
νοιι ιεπειπ Ατετε πω” πεετε!!τ ντετπειι ιππεεεπ.
επ 4. ΙΞε ιτοιππιτ ιιιετ πετειιτ επ, ίεετεπετειιεπ, οτι ειε

νετιετεππε Πιτ πεπ θεεειιιι.πι8τεπ εοιάιε Γοιεετι μπειτε
!ιιι.τ, πιιεε ει· εειπετ πειιτο!ιιιτεπ Βεεε!ιε.ίτιεππιτ Ιειππετε Ζειτ
ω” πιιετιιιιιηιτ πιάιτ ιπειιτ πεο!ιεειιπ ιτεππ. Ηιετ!ιει
πειτε Με Αιπτ ιιππ ειε ΡτοΓεεειοπ πεε νετΙετετεπ ιπ Βε
ττπειιτ επ 2ιε!ιεπ. νοτειάιτ ντιιτε ποττ Βειιοτειι, πιο ειε
Ρτοιεεειοπ ειπ εειπετ $τεππ ιι.ιι€επειιεπ ντιτπ, ε. Β. Απο!.
Ατ!ιειτετ; ιιιετιιει Ιτιιιιπε εε πει πετ ΒεετιπιπιιιπΒ πετε.πί

Μ. οιι πετ Βεττεπεππε τ!!ιετ!ιεπρτ, ετιπεεειιεπ νοιι εειπετ
Ρτοιεεειοπ, ετννετεει1πίπιιι€ οπετ πειτννει!ιΒ ετττεττιεππιπιιιε
εεινεεεπ ιετ. Αιπ Ιειο!ιτεετεπ ντιπ! πιο Βεετιιππιππε ιπι
πιετ Ιιει Ηεππινετιτετπ τπιτ ιιιτετ ρτιιεπεπτ ρτοποπειττεπ
ΒεεεΙιεττιεππ_ε εειπ. Βετ Αιιεπτπάτ Ηειιτε.τιτειτ, ιτε!ε!ιετ

ιπ Βεεπε επί νετειίτιιιι€επ (β 1486) Βειιτεπειιτιετ, ινιιτπε

ιι
ι. πιιτ πετ εειτινειεε οπετ πεπ ειιι€ε!ιοτιεπεπ Ετιυετιιε

τιιιιιπιτειτ ιπ πεπ 5
5 1477 πππ 14.78 επε.ιοπ εειιι.

ιιπ 6
.

ννεππ πιιτ ιιι ιιεετιπιτπεπ !ιε!ιεπ, πιιτάι ινε!ε!ιεε
τνετ1τιεπε πιε νετιετειιιιπ 1ιετνοτεετπτεπ ιετ, εε ιιετιεπ
πιτ ο!”τπιάιτ ε.ΙΙειπ ιιπ ΑΙΙΒεττιειπετι επ ιιεετιιπτιιεπ, οιι εε
ειπε 8ειιιιεεινεπε, ειπ ετιιιιιριεε οπετ εειιε.τ1εε Ιπεττπιπεπτ
πεινεεειι, ινειειιεε πιο νετιεττιιπε νετπτεεειιτ. εοππετιι οιι
πιε νετΙετεππε ιπιτ ειπεπι ιιεετιπιπιτεπ. πιεπειιιπει.Ι Με
εεεετ πεεειετεπ ΙπεττΜιεπτ νετπτεε.ειιτ εειπ !τεπιι. .Ιε
τπε!ιτ ειπ Ιιιεττπιπεπτ εεειεπετ ιετ. πεε Ι.ειιεπ επ εειπετ
πεπ, ππι εε ιι0ιιετ ινιτπ πειππ εποε, ντεππ πιάιτ πετεπε
πετ Ζιιτειι εε πειπ Βεεειιιιιπιετεπ ιπ πιο Ηειππ πεπειιεπ
ιιπτ, πεε 8ττειιιιιι.εε νοπι θετιειιτ ιιετπεεεεπ ντετπεπ.

επ Θ. Πιιτετ ννιετιι81ιειιιιεε νετ1ετετεπ Κετρεττ1ιειΙεε
!τεπιιτε νετετεππεπ ινετπεπ πιο ννιε!ιτιπιτειτ πεεεειιιεπ ιπι
νετιιιιΙτπιεε επ πεπ εππετεπ Τιιειιεπ πεε ιτιεπεάιΙιάιεπ
Κετρετε, οπετ ε.Ιιετ Μάι πιο νι'ιε!ιτιπιτειτ πιεεεε 'Γιιειιεε
Πιτ πεπ νετ!ετετεπ ιπ Βετιι8 επί εειπε εεννϋιιπιιειιε Βε
εε!ιεττιεππ8. Ειπε 8επετεεπτεειιειπι1πε πππι β 1477 νοιιι
.ιιιιιτε 1872 .ΝΕ 1072 πετ ιεποάι ιπ Βεττε!! πετ νετ
ετιιτπτπειπππειι. πε.εε «ππτετ εε!ιτνετεπ νετετιιττιπιειιιππεπ
εο!ε!ιε επ νετετε!ιεπ ειππ, ινειε!ιε πεπ Βεεε!ιτιπιετεπ, ιππειπ
ειε ειπε ιιεπεπτεππε Βεεεπε.πιπππ8 πετ Μιτρετιιετιεπ επιπε
ιτειτεπ ιιετνοτιιτιπεεπ, πετ Τιιιιτιπιτειτ ιτεεππ ειπεε Οτ

πεπε !ιετπιιιιεπ οπετ πειιπιτιν ειε Ε'πιιετιοπ ιτ8εππ ειπεε

ντιειιτιπεπ 'Γιιει!εε πεε ΟτΒεπιετπιιε εετετετεπ»
Με ειπε πειτε επ ε 1483 νοιπ .Ιειιτε 1874 Με .Μεεε
ιιι Βεττειι πετ ννιιτιπεπ επετ, Μεε «πει πετ Βεετιιπιιιππ8
πετ Αττ ιιιιπ Ξειιιινετε ειπετ ννιιππε νετεάιιεπεπε Βεπιπ

Βι1ιι€ε11ιιι Ετινιιτυπε πεποπεπ ινετπεπ ιπτιεεεπ πππ Μτετ
Αιιπεττπ πετ Κιιτρεττιιειι, -ιι.π πετπ πιε νετντιιππυπε ετε.ττ
πετιιππεπ, ιι!ιετ ειιετιεο ειπεε ιπ ννειάιειπ Μεεεε πιε
ννιιππε πεπ νετΙετετεπ πετ τειιι€πειι επ εειπετ εεννϋτιπ
Ιιάιεπ ΒεεειιιιττιΒιιτιπ Ιιετε.ιιιιτ τω. Απε πιεεεπ Επτεάιει
πππΒετι εε!ιειιιτ !ιετνοτειιπειιετι, πεεε :πεπ Μτετ ννιάι
τιπιτειτ πεε νετΙετετεπ Τιιει1εε εειπε ννιε!ιτιπιτειτ ιιπ νετ
Ιιε!τπιεε πιππ ιιιιτιπεπ Κετρετ νετετε!ιεπ εει!. Ι)ιεεεε ιιιιττε

ιι
ι. Πιτ πεπ Βιειιτετ Με ιπεο!”ετπ ΒεπειιιΜΒ, πιε ειάι

πετεπε επιτει1ειι ειε Αιιειάιτ πεε Τιιιιτετε πεεεπ πεπ νετ
!ετετεπ, ε. Β. ιππ επ τππτεπ οπετ εάιντετ επ εεΙιτι.πιπεπ
ετεε!ιετι Ιεεεεπ ινιιτπε.

ιιπ 7
.

Πεε θεεετε !ιετιιει‹ειε!ιτι8τ εει πετ Βεετιτππιππε
πεε θτεπεε ε” 5ττετε Μάι, ιιι ινε!ειιετ ννειεε πιε νετ
Ιετ2Με ιιειεεετεειιτ ινιιτπε. 8ο νι·ιτπ ιιιετιιει ιπ Βεττπειιτ

πεεεεεπ: πιε πει πετ Απειιιιππε !ιετνιεεε1ιε Βοειιειτ
πππ Οτειιειιτπιτειτ, οιι πε.τπιτ Ρειπιπππ8επ οπετ εππετε

τ)πειετι νετιιιιππεπ ντετεπ, οιι πετ 8ττειάι ιιιπτεττπειτε

πετιιιιττ ινοτπεπ, Γετπετ σε ετϋεεετε οπετ πετιππετε Πετά
ιεπτ!ιειτ πει Αιιετιιιιιππ πεε νετιιτεάιεπε.
νοπ πιεεετι ιιπ 8ττε18εεετε πιτ πιε Βεετιιππιππιτ πεε
(ιιτε.πεε πετ 8ττείε νοτιιεππεπεπ 7 θεειειιτερππετεπ ιτι1.ιιιεπ
πιιπ1`ιιτ πιε ΒεπττΙιει!ιιπε πετ 8ειιινετε πετ νετΙετειιππ
νοιπ ιπεπιειπιεάιεπ 8τεππρππετε Με, πιειπετ Μειπππε
Μεε, πιο ΡΜετε 5 πππ 7 πω. ιιι Βεττεειιτ, πε εε πιτ
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Πιο Βουινοτο οοτ ΨοτΙοτυυυο ιο
.

ΒΙοιουΒιιτιο ιοτ @του
ννοιουοο ιιΨοτυοοιιο ειο υου ου ειο του υιυτου οτιοτνοτυο,
υιιτ Πουοτιοευυε υ. ει. οι. υοιοουτο.ουτ ινοττΙου.

Ψυο ιοτυοτ ιιου Ρυιιοτ Θ
,

άιο 'ννιουτιουοιτ οοο νοτ
ιοτ2του ΤυοιΙοο υυυοττιιιτ, οο ινιιττιο υιοεο τιοιυ Μοτο Πιτ
‹ιιο Βουττυοιιυυε οοτ Βουινοτο οιιιοτ νοτιοτυιιυο ουου
ιιοιυου Μυοοοτου ουΒουου ιτουυου, ου ινιουτιεο Τυοιιο
ουουοο υυτ ιοιουτ. ινιο οιουιιτοτ,νοτιοτιτ οοιυ ιτουυου.

ΙΣο νιιιττιου ο!οο υυτ τυο 4 τετοιου Ρυυοτο το ιιοτυοιι

οιουτιΒου ιιυτιε υιοιυου. νοιι τιιοοου Ιιουυου »το ειοιου
υου Ρυυοτ 2 Πιτ τιιο Βοοιιυιιυυυο οοτ υιουτ οουντοτου

νοτιοττιιυοου υιιοοουοιτου. ΙΒιυο νοτιοτουυο, τιιιτου ττοιουο
οοτ νοτιοτττο υο.ου8οντιοεουοτιυο.οοου ιυ Ι.ουοιιο

Βοίουτ τ.τοοουττουτυυτ, ιιο.ιιιι υυτ οιυο οουινοτο οοιυ.
Ηιοτυοι οιυο ο.υοτ υοι οοτ ΒουττυοιΙυυΒ :Πιο ιιυουυιιυΒιο
του οοτ νοτιοτυιιυἔ ιιιυ2υιτουοιυιυουου Πιυετιιυειο υιουτ
υ.υο.οοτΑουτ ου Ιοοεου; ιου τυοιυο π. Β.υιυυυΒοΙιοιυ
τυουο Ιυιοοτιουοιιτουιτυοιτου, νοτυο.ουιτιοειουυε οοτ νοτ
ιοτουυτ; οτο., ινοιιυτου οτι στο Ρτοουοεο οιιοουι νιτοτυ οιυο

8ου2 ουιιοτο ντοτυου ιτο.υυ. Ιου τυοουτο τιιοοοε τιιιτου

οιυιΒο Βοιοριοιο οτιιιυτοτυ: ου ε. Β. ιιο.υυ .Τουιο.ιιο, οοτ

νομου ΡτιιΒοΙ οιυιΒο Τομ οοο Βοττ υιιιτο Μιτου ιυιιοοου,
νου 'Ι'γριιυο, Ρυουιυουιο οτο., υτοιουο το Ηουοο οοοτ ιυ
οοτ Νοουυο.τοουοίτ υοττοουου ιυιιοιττ, ιιι Ι.ουουεοοΓυυτ
εουνιτουου, ειο. οοιυο Ψιοοτοτο.υτιοΐουιευοιτ τιιιτου άιο νοτ

ΙοτουυΒ υοτοιτο Βοοουιτιιουτ ιοτ; οάοτ ουοτ, .ιοιυου‹ι. οοτ
Ιοιουτο ννυυιιου οιυ Κυριο υου υιουτ ιυιτ τιιοεου, πιο ου

ιο οουτ ιιυιιου οι, οιυ τιιο 8ο.ουο οο οοΠι.υτιιου πιο ιυοο
ιιου υιι υιοουου, οιυο ννοουο ιιυτι υιουτ υιι οιΙου θτοτιοιιτο
ιυετο.υ2ου ιυιτ υιυτιιυοτοττοτυτουι, ιιυεοτοιυιοτου θοοιουτ,
ιτουοι οτ ντοιυοοιιου υοου @του Ζοττου ου υου ννιιυτιου
υυουυιιιτ, ιυτ Αυοοουου οουτοοιιΙιουοτ ου ιυοουου. Βουιιοοο
Που υοιιοιυιυτ οτ άιο Κορίτοοο, ιυ Ε”οιοο ιιοτου εοιυ υο
υου ιυ (Μουτ οουιτουτ.

Πυιοοικουττ υουου πιτ ουοτ οιιου υιουτ, τ. Β. υοινοτ
νυυιιυυΒου οιυο Ηοιιιιυο; οοτ ρτιιυοιυ ιυτουτιουοιυ ο.Ιο
Νοτιυ ουυυυουιυου, τιουυ ντοτιοτοοτ νοτιοτυτο 'Ι'υοιΙ, υοου
οοο Ιυεττυιυουτ ντοττιου Με οτοτιι 8οιτου οιιτιου. Πουοτ
ιυιιοοου »το ο. Β., ντουυ οοτ Κτο.υιτο ιυ Ρουφ οιυοο
$τιουο ιυ άιο Ηυυ‹ι οοιιιιοοοΙιου υοιτιοο ΙουουοΒοΠι.υτιιουο
ΡυΙοοιιιουου ουυο ινοιτοτο Βουυιτι οοιυοτοοιτο υοιιοιυυιτ,
τιιοοοε ντουι Με Μιτου άιο νοτιοτουυε νοτιιτοο.ουτ υο

ττοουτου.

Πτυ ου υοοτιιυιυου, ου οιυο νοτιοτουυΒ εουιιτοτ οτιοτ
υιουτ οουντοτ Βοντοοου κι, ινιιτυου Πιτ υου θιοτιουτοοτυτ
ιιιω υυτ άιο ουουθουο.υυτου Ρυυοτο ι, Β υυτ! 4 ιυ Βο
ττοουτ ιιοιιιιυου ιτουυου ιιυιι οουοιυου τυιτ ιιυου ιυ οοτ
'Ι'υοτ ιιιοοο θοοιουτερυυοτο Πιτ Πιο Βοοτιιυιυυυε οοτ Βουντοτο
οιυοτ νοτιοτυυυε ιιυτουο.ιιο τοιιΒιιου, ιο

.

οοΒοτ υοιυινου

στο. 8ιο Μιτου ιιυοτ ο.ιιο 3 υιιουυιιυου ιυ Ετινιιυιιυε
οι: υιουου, υιουτ υυτ οιυ υοιιουιοοτ του ιυυου. Αουυιιου
ιοτ ου ιο

.

ο.ιιοιι Πιτ υου Β.ιουτοτ ιιυ 8ττοιοοοοτυ ιτιοτ νοτ

Βοοουτιουου (οο π. Β. @ 1481) υυ‹ι υιυειο τιουοτ ο.υο.Ιοο ιο
.

Μου Πιτ υου θοτιουτοοτττ ιυο.εοΒουουτι οοιυ. Νυτ του
οιυοιιι θοοιουτορυυοτ οιυο, τ. Β. οοο οοτ ουιτυτοιοουου Βο
οουοιιουυοιτ οοτ νοτιοτουυο

- οοιοττ τιιο Βουινοτο οοτ
εοιυου υοοτιιυτυου ειι ινοιΙου, οιπο ουουοο ινουιο τιουτιο,
πιο υο.ου υου οτειτου Βγιυρτοτυου οιυο Κτουιτυοιτ οουντοτ
υουυου υιι Μιτου, οτιοτ ινουυ οοο Οοτιουτ υυτ υο.ου ιιοιυ

Βουτουουτου ννοτιτυοιιο άιο $ττυιο υοτυοοεου ντιιττιο;ουουεο
ντιιττιο ιι

ι ο.υου οιιοιυ υοου οοτ Βοιιοτ του” Κτουιτυοιτ
οάοτ υιιτου υου Β.οοιιιυου στο Βουντοτο οιυοο Κτουιτυοιτο

τοΙΙοο το υοοτιιυιυου, υιουτ τιουτιο οοιυ. Ζιιυι ουυυου
ΚτουιιιιοιτουιΜο 8ουοτου ουου οιιουυοτ υουυυυτο 8 Ευο
τοτου υιιοοιυτυου, ουουοο ο.ιιου υυιυ 88.ιι20ιι Βοτιουτιιου
ιυοιιιοιυιοουου Βιιτιο του" νοτιοττιιυο: Βοοουο.ιιουυοιτ,
Βο.υοτ υυτι Ροιεου. Ιυ υου τυοιοτου Ι·"ιιιιου απο ιο

.

υιο

ιιιι€οιυοιυο υιοτιιοιυιοουο ΒοοουοιΤοιιυοιτ οιυοτ νοι·Ιοτουυ8
ιυιτ τιοιυ ΒοτιουτΙιου-ιυοτιιοιυιοουου Ουτοουτου ιιυοτ ιιιοοοιυο
οιου τιοοιιου, άοου ιιουυ ουοτ οιιου υυυττοιίοΙυοΠ, τ. Β.
οιυο ουιτιιτειοου οουινοτο νοτιοτουυε οουυοιΙ υυ‹ι ουυο

οουιιτιιιουο ΙΡοιιιου νοτΙουΓου ιιυτι υιιιτο τιουυ οοινιοο εο
τιουτΙιου-ιυοοιοιυιοου υυτοτ ιιιο υιουτ οουντοτου Ροιιο ιιυ
οιο.οοιιιοιτου. υιουτ τΙουοτ νοτοουιοτιουο δτυο.του, τ. Β.
Οοοτοττοιου υο.ου Π 152 ιιιο Βουινοτο οιυοτ νοτιοτουυ8
υυτ υοου 1 οτιοτ 2 τιιοοοτΡοοτοτου υοοτιιυιυου, το οουοιυτ
ιυιτ τιιοεοο οουου οιιοιυ νοτυ υιοτιιοιυιοουου, ΒοοουινοιΒο
τΙουυ Βοτιουτετιτ2τιιουου $το.υτ1ρυυοτοΜε, υιουτ τιουτι8
ου οοιυ.

ιΝουυ ιιιω ιοιυτ τυο 3 θοοιουτορυυοιο, ντοΙουο υοι οοτ

Βουττυοιιυυο οιυοτ νοτΙοτυυυΒ το υοο.ουτου οιυο (οοο οιυο
ο!οο άιο Βοοοιιο.ιιουυοιτ οοτ νοτιοτουυε, άιο Κτουυυοιτο
τιοιιοτ, άιο Ροιοου Πιτ υου νοτιοτυτου), υοοτιιυιυτ Μιτου,
80 υΙιουο μου υυτ ιιυτιο, τιο.τιιυοτοιου το οιυιΒου,_ νοο
οουινοτ υυτι οιυο υιουτ οουντοτ ου υουυου οοι, τι.υ.
οοο, Με Με ιοτυτ τιιο οτοοετου Βουντιοτιουοιτου οοιυοουτ
υυ‹ι νοτιιυοτ οιυο 8τοοεο Πυιιιυτυοιτ υουοττοουτ υυτ.
Μοιυο Ηοττου! Νοου υου νοτουεΒοΒο.υΒουου Ι)οτιυοτιουου

οτοιουτ οιου τιιοοοο οουου τω νου οοΙυετ.
3Νοου οοτ ΒοοουοΓιουυοιτ οοτ νοτιοτουυο υυτ
τυου υου Οτοτι οοτ 8ουινοτο ιιοτοοΙυου υο.ου τιοιυ υιουτ
τυοιυου ιοννοιΙιΒου ιιιουιοιυιοουουι τοορ.ουιτυτειοουοιυ Βατω

ρυυοτο το υοιιττυοιιου: υυτ 8οιιΙοο υυτ' υου Κορι, οοτ
ουυο Βοινιιοοτιοοιουοιτ οάοτ υυτ ιυιτ οουυοιι νοτιιυοτυουου
οοτ νοτιιοι, ινοττιου »το οιυ Ιοιουτ υοοουυιιου, ειυοιοο οοτ
οουτυοιο οοτουτι' υοττυουτου ι οιυο τοιυο Μοιυιυοτιο-Πυτου

ττουυυυο ιυιιοο ιυτιυ ου: Ιοιουιο Ψυυτιο,τιου νοτιυοτ οιυοτ
Ηουτι Με οουντοτο, υου οιυοο ιτΙοιυου ΓιυΒοτο Με ιοιουτο
νοτοτιιτυιιιοΙυυο; ΒιρρουΓτοοτιιτ ιυιτ Ι.υυοουυΙυτυυο Με
εουινοτο Ρτιι€οι, υυτ Μου οοτ Βοοουοιι'ουυοιτ οοτ νοτ
ιοτουυο υουττυοιΙτ, `οοττοουτουυ. ο. νι.

Αουυιιου υιιιτοο εε οιου υοι οοτ Βοοτιιυιυυυο υοου οοτ
Κτουιτυοιτοτιουοτ νοτυοιτου. Βοτ 8τουιιρυυοτ οοο
οιοτοττοιουιοουουθοοοτυοο, τιοεο οιυο Πουοτ νου ιυουτ Με
20 'Ι'οΒου οουου Πιτ οουινοτ το ΒοΙτου υυτ, υιιττιο οιου

ιο ιυιτ ιιοιυ οιιτιουιοιυου υιοτιιοιυιο.ουου τιοοιτου. Πουοττ
οιυο ΚτουΙτυοιτ ιιιυοοτ Με 3 ννοουου, ειο κι ιιιοε εουου
οιυ οτεουντοτουιιοτ Πιυοτοιι‹ι. Με Βοιεριοι ιυόουτο ιοιιουο
οοτ Ουιτιιτειο τιιο Κυοουουυτιιουο ο.υΠιυτου, ντο τιιοοου
νιοΙΙοιουτ υοοουιιοτο ιιιω· υοτνοτττιττ.

Βουτ οιυΠιου Μ, τιιο Βουντοτο οοτ νοτιοτυυυο υο.ου
ιυτου Ε'οιοου το υοοτιιυιιιου. Ιοτ άιο νοτιοτουυε τ.τουοιιτ
ιιυτι οιυο Ιιοιυο υοοουτιοτοοουττοΙιουου ΓοιΒου Πιτ ιιιο Ετ

νοτυοιιιυιθυοιτ υο.ουττουΙιουου, ου τουτο ειο υυτ νου υιο
οοιυ θοοιουτορυυοτο οοο Ιοιουτ, ιττιυτου‹ι ΠυυοιΙυοτυοιτ
υυτ! ΠυίτιυιΒιιοιτ οοο νοτΙοτ2του, οιου ιυιτ οοιυου οοντουυ
του ΒοοουτιιτιουυΒου ου υοίοοεου, εοιυοτνοτοτουοΙιου Πιτ
τουτο” ορτοουου ιιιυοο.
Με 8οτιουτειιτυτο Μιτου του ο!οο, υιι.ουιιοιυ του άιο
υοττοιιουτιο νοτιοτυυυο υο.ου ουουεουουυτου Β θεοιουτο

ριιυοιου οιυ2οιυ υοουτοουτοτ υουου, υυτ οοο Ρο.οιτ υιοτ
οιιο το 2ιουυ, ιιυι ιιυοοτ Ουτοουτου. ου άιο νοτιοτουυε
νοιυ Βοτιουτειιιτυτιιουου Βτουειριιυοτ οουττοτ οάοτ
Ιοιουτ οοι, ο.υοουου το ιιουυου. Ιου του τιιοοοο ουτου
οιυιθο ΒοιοριοΙο υυιυ 'Ι'υοιΙ οοο ιυοιυοτ Ρτο.υιο οτιουτοτυ.

Ι Ε.ιυοιυ ιυυοου Μουοουου »του άιο Βριτυο οοο 4. Ε'ιιι
εοτο οοτ τοουτου Ηο.υτι ο.υοουιεοου; άιο νοτιοτυιιυτι ιοτ
υοου 2 ννοουου Πι.οτνοτυοιΙτ; οοτ νοτ1οτ2τοοι του Ρτο
ι”οοειου Κτιιιυοτ -- ο!οο οουιιοΙιοιιο Ροιοου Πιτ οοιυο Ετ
ντοτυοιιιυιευοιτ υιουτ νοτυουυου. Θυτοουτου υννοιτ'οιιοο:
«υιουτ οουινοτο νοτοτιιιυυιοιυυο». Π. Ειυ Μο.υυ του
56 .Τουτου οτυιιΙτ οιυου ΒουιοΒ τω” υου Πυτοτοουουιιοι,
ιτοιιυτου υοιτιο Κυοουου ίτυοτυτιτου; οτ ιιοετ 8 ιΝοουου
ιιτο.υιτ, άιο Ε'τοοτιιτου υοιιου ειυοτ οοτ -- τ”οΙΒΙιου Μου
Βοοουοιιουυοιτ (ο) υυτ! Κτουυυοιτειιιουοτ (υ) «οουντοτυ,
υιιου υου Ε'οιοου (ο) «υιουτ οουντοτ». Ουτοουτου: «οουννοτο
τττιεοι, ουοτ υιουτ Ιουουοοοιιιυτιιου». ΙΙΙ. 8τιου ιυ άιο
Βτυοτ ιυιτ Ι.υυεουυιιιτιιυο; Ηοιιυυο ιυ 10 Τοεου, ουυο
Ριουτιτιο οιο., Κοιυοτιοι Β'οΙοου υοου2υντοιεου. Θυτοουτου,

ουοιοιου (ο) οουινοτ, υιουτ οουινοτο νι7ιιυιιο. Π. 8τιου
ιυ οιο τοουτο Ηουτι; Ρυιοοιυουο, ΗοιΙυυε υοου ΙΜ Μο
υοτ; Πυυοντοειιουυοιτ ιυουτοτοτ Ριυυοτ υου οοο Πτωτι
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ι;εΙοπΙΙε. ΘπτεΙ:Ιιτεπ οΙιεΙειΙ:Ιι (ε) πιεΙιτ εΙ:Ιιινετ, εε ιιινοτε
ΊΥπππε π. ε. π.

ΞειιινιοτιεΙΙειιεπ ΙΙΙιππτοπ νιοΙιοιΙ:Ιιτ Ιιει πετ ΒοπτΙΙιειΙππε
τοπ νετΙετεππεεπ οπτετειιεπ, ΙνεΙΙ:Ιιε πετ ?ειπε θΙοιει:οε
ΚτεπΙΙΙιειτοπ Ιιει;τεπ. Ηιοτ ιιεΙω Ιπεπ πετειιί επ εΙ:Ιιι.επ,

σε πιο θειειοεπτεπΙΙΙιειτ εποε "πιω ειπε πιτεΙ:Ιε ΙΞ'οιΒε
πετ ΙΙΙιτιιετΙιεΙιεπ νετΙοιεππε εεννοεοπ, ιπ ινοΙΙ:ΙιεΙπ Ρειιε
πετιιτΙιεΙι πεε θπι:εοΙιιοπ επι «εΙ:Ιιινετε ιεπτεπ Ιππεετε. Απι
Βεετεπ ινιιτπε πιεεεε ππτΙ:Ιι ειπ ΒοιειιιοΙ ετΙε·ιτετι ινοτποπ
Πιπποπ:

Βιιιε τοΙιοππο νΙιΙΙΙεΙιεππε ετπτειΠ; ειπεπ επ ιΙιτετ Βε

ιιιιΙιιΒιιπε εΙιεεεεππιεπ Βοεπιι.επ πππ @επι ιΙιπι εετ νετ
ΕΙιΙιπππε τοεεΙτοοιιΙ. ΒπιΙιεπ. Ιπ Ε'οΙΒε πετ ετοεεεπ Ετ
τοπιιπε ιιΙιετ πιεεε 8Ι:ΙιπιεοΙι πππ ε" νοτιετετε, οΙιεΙειεΙι
πιο Βιιι.Ιιεπ εοπετ ΙΙοιπετιει ΙΙ0τρετιιοΙιε ΕτΙΙτεπΙΙππε επι·

?πιεε Ιιετιεπ, ινεΙιπειππιε. Πεε θπιεΙ:Ιιτοπ πειτε πεντιεε,
πε ε. πππ ιι πιοιιι εοπντοτ, που πετ 8οιιινοτο ε” Ε"οΙεοπ
Ι: επι ΙοιΙ:Ιιτο Ρτι1εοΙ Ιεπτεπ πιπεεεπ, πε πιο θιοιεΙεειΙτεπΙΙ
πεπ πιεΙιτ ειπε πιτεΙ:ι.ε ΙΙ"οΙΒο ε” νοτιοΙεππε, εοπποτπ
ετννεε ΖπιειΙιεοε, εοπετ Πιτ ΒεννϋΙιπΙιοΙι :πειιι ππτειι Ριπ

8οι νοτπτεεοΙιτεε ιετ Απποτε ειπε εε εΙιετ, ννεπιι ε. Β.
..ιεΙπεππ ειπεπ 5οιιιεε ειιι πεπ Κερί ετΙιειτοπ, ιπ ΙΙΙιΙΒε
πεεεεπ ετ ειπε ΙΙπτεε Ζειι: ΙιοτιιιιΙιτ εεινεεεπ, ερειετιιιπ
εΙιετ ποιει;ιε ΒοεΙσπ πω. Ηιοτ πειτε πο. ε ιειοΙιτ, ιι (Ηπ
ιιοιΙΙιετΙΙειι) Με Ι: εΙ:Ιιννετ, πεε θπτεοΙιτοπ «εΙ:Ιιινετε Ρτιι
ω», πεππ πιο ΡτιιΒοΙ ΙιεΙΙιοπ πιτεοΙ ΙΙτεπΙΙΙιείτε νετεπ
πετππεοπ πεε ΙιεεΙ:ΙιεπιειεΙι θειιιτπ'ε εετ ?ειπε εεΙιεΙιι.
Απε πεπ επεειιιΙιτιοπ ΒοιεριοΙοπ ει επεΙειεΙι Με επ
ετεεΙιεπ, πιο "Με εε ιετ, πεεε επ πετ ΑπεεΙ›ε πεε πε
τιεΙιΙΙιεΙι-ΙποπιοιπιεεΙιεπ ΟΙιτεΙ:Ιιιοπε νοπ Αετειο-ΒεροτΙεπ
πιο ΧτεπΙΙΙιειιεπΙιπετ πππ πιο επτετεπΙ1επειι Ε'οιεοπ ιπ
Βοι:τεειιι εεεΙιεεπ ινετποπ. Πε ΙΙΙιππτε )ε ΙειοΙιτ .ιετπεππεΙπ
πεε ΒεπεπΙΙεπ ειιΠΙοιππιοπ, ΙιΙι πετ ΑτεΙ επΙ:Ιι ΙιετοΙ:Μιετ
εει Ι›οιπι θπτεοΙιιοπ επί πιεεε, π. ιι. ΚτεπΙΙΙιειτεπειιετ πππ
ΙΙ'ΙιΙεοπ ειπεπποΙιεπ, πππ σε εε πιοΙιτ ππτ Βεειιε πεε Βιοπ
ιοτε εει, ειε πει πεπι 8ττειιπεεε ιπ ΒοττεοΙιτ επ πιοΙιεπ,
ινιιΙιτεππ νοΙπ Μοτο ιιπτ σε ΒεπτΙΙιειιιιπε πεε Ε'εΙΙοε
πεοΙι εοιποτ ΒεεεΙιεπειιΙιειτ (ε) νοτιεπει ινιιτπο. Πιεεε
ΒεπεπιΙεπ ειππ ΙειοΙιΙ επ ινιπετιο8επ. ννεππ πιτ πιοΙιτ
πιο Πεποτ πππ πιο επτετειιπεποπ ΓοΙΒεπ ιπ ΒεττεΙ:Ιιτ
2ιεΙιεπ ινιιτπεπ, εο πιιτποπ πιτ ιιΙιετΙιεπρι ΙΙειπ ΒιετιεΙιτΙι
εποε θπτεεΙπεπ εΙιεοΙιειι ΙΙΙιππεπ, εοπποτιι εε ινιιτπο πετ
ΙΙΙιΙ:Ιιετεπε ειπε ΜΙιειιΙ:ιιΙΙειΙεπιεπποεε ιιοτεπειΙοπιπιοιι, ππι
πετ πεε θετιεΙιτ πιεΙιτε ειιΓεπεοπ ΙΙΙιππτε, πε πιεεο πετ
επί πετ ειιΙιιεΙ:Ιιν·επ ΑπεΙ:Ιιεπιιπε πεε ιιοιτειιοπποπ ΙΕΧροτ
τοπ, πιοΙιτ εΙιετ επί οΙι)οοιινεπ Βοννοιεεπ ΙιετιιΙιοπ ινιιτπο.
πππ ΙειεΙιτεειεπ Ιιεεεε επε πιοεεε υνιεποτ ππτειι ΒοιεριεΙο
ετΙΙιετοιι. πεπιεππ ιετ ππτοΙι ειπεπ επιπΙΒ εππεΙ:Ιιετ πετ
ειπε ΙΙΙειπο Κορίνιπππε νοτιιτεεεΙιτ. Ποτ Ειτρετιο εεειτ
ειπ εππετπ Τεπε, ειε θιιιεΙ:Ιιτοπ; «ιΙ:Ιι πειτε πιεεε ινπππε
πιτ Ιειοιιι», ΒιπιΒε Τεπο πετεπί ιετ τω» νοτιετετε επ

θειιιτποπτειιππππε πεειοτΙιεπ. Οπετ εΙιοτ πετ Επρεπε ιετ
νΙιτειοΙιτιπετ Με εεεΙ: «Πιεεε ιΥπππε ιετ ινεΙιτεοΙιειιιΙιοΙι
ΙειΙ:Ιιτ, εε ΙΙΙιππιεπ )εποεΙι ειιΙ:Ιι εΙ:ΙινΙΙοτο ΡοΙεοπ ππτΙ:Ιι

θειιιτποπτεπππππε σποτ θειιιτποτεοΙιπποτππε πεειιΙιετ πΙιεΙι
ειπιτειειι, πει ΒΙ:ΙιεπεΙνετΙετειιπεοπ ΙΙΙιππε τπεπ πεε πιο
:πιτ ΒιοιιοτΙιειτ νοτεπεεεΒεπι. Μιτ εοΙοιι° οιπεπι θετικε
τοπ εΙιοτ ΙΙεππ πεε θετιοΙιτ πιοΙιτε επΓεπεοπ, εε ινιιι·πο
ιππποτ ειπε 2

.

Βοεισιιτιπππο πππ εειιι πππ ΙΙΙιππιε Ιιιετ
πεππ ιι

ι πετ εποε ΚτεπΙΙΙιειιεπεπετ πππ Ροιοεπ πεεειιιοε
εεε ννετποπ. Πεε θετιεΙιτ ΙΙεππ εποε ππτ ΙιεΙ:Ιι ΡεΙ:τοπ
πτΙΙιειΙειι, πιοΙιτ ιιεΙ:Ιι ΜεθΙιοΙιΙΙειτεπ. Πετ Θετιειιιε-ΑτεΙ.
πετί εΙιεπ Μπιτ πεοΙι πεΙπ οτειεπ ΕιππτποΙΙ, πεπ ιιιπι πιο

ι|ετΙετεππε ΙππεΙιι;, πτΙΙιοιΙεπ, εοπποτπ οτει., πεοΙιποΙπ πιιπ
πιε Ε'ο1τ.τοπεπετειιπεΙιεΙΙεππτ ειππ. Αππετε ε” ΙιεΙιεπποΙππε
ΑΜΙ. πει εειποτ ειπίεειι ΙπεπιειπιεοΙιοπ Πιεεποεο: ετ ΙΙΙιππιε
ειπε νοι·Ιειπππε εειιινετ πεππεπ εοΙιοπ ειπίεΙ:Ιι, νεοι! ετ
ειε πιτ εοιιινοτ πιιι, σποτ πει! ετ ΒΙεπιπ, εε ινιιτπειι
εΙ:Ιιενετετεε ΚτειιιΙοπιεποτ σποτ εειιινετε Ροιποπ οιπιτει.οπ
ΙΙΙιπποπ. ινοππ εε επιιιεετιν πιο ΟιιιεΙ:Ιιτοπ εΙιεοεοΙιοπ
"ετπεπ εοΙΙιοπ, εο ινιιτπε πιοεοε Με επεεετπεΙπ Με ειπε

.ε ____μ 1!

ΜειπππΒενετεειιιεπεπιιειτ εννιεΙ:ιιεππεπ νετεοΙιιεπεπεπ Λεπ
ι:οπ εΙιεεΙιεπ, πε _ι

ε

Ιιιιιιιιε πεπι Βιποπ ειπ Ρε!! εΙ:Ιιντετ
εειπ ΙΙΙιππτο, ντοΙΙ:Ιιοτ πιτ ειπεπ Αππετεπ Μεε ιετ, εΙιοπεο
πιο ε. Β. ειιιοπι 8ειιιιιοπ ΟΙιιτπτεοπ ειπε Ορετειιοπ ΙοιοΙιε
ιεΙ., ινεΙοΙιο ειπεπ επποτεπ Ατειε παπι εεΙιτ εΙ:Ιιπτετ ετ
εΙ:Ιιειιιεπ ππτΙ”τε.

Πει νετΙειεππεοπ, ινοΙΙ:Ιιο ιιιππετε πεπ νετ πετ Βο
ΒιιτεΙ:ΙιΙππε νετπτεεεπι: ινπτπεπ, ειιιπ ίετπετ Με πιο ειπ

ειπεπ ΑιιΙιεΙΙερππΙ:Ιε Πιτ πιο ΒεπτΙΙιειΙππΒ πετ ΒΙ:Ιιενετε
πετεεΙΙιεπ πιο ΚτεπΙΙΙιειι.επεπετ πππ πιο ΡοΙΒεπ πετεεΙΙιεπ.
Ιπ ποπ ΙιειτοΙΤεππεπ ἔῇ πεε 8ιτείεεεετεεε ιιπποπ πιτ εποε
ΑΙιεε ω., πεε ω. Οοεοιε τετ ιεπε Α” πετ νετΙετεππε
τετ Ιιεεειιιοπεννετιιι οτεεΙιτοι (πειιπιοπ πιτ ε. Β. ννιεπετ
πεπ Ιιετοιιε επεοπιιιττεπ έ 1481) επεεΠιιιτι πππ πετί πιο
εεε πεΙιετ νοιπ Θετιεπτεετπ ΙιειΙπ 0πτεοΙιι.επ Με πΙΙ:Ιιι:
επεεετ Λεει θειεεεοπ ινετποπ. Πεεπ Ιππεε ετ εΙ›ετ εποε
Ιπιτ πειιι 8ιτείεεεει.ε ειιι. νετιτεπΙ εοιπ Με πετ. πετ Πτι
τετεπΙ:ΙιπππετιΙ:Ιιτετ Βεντιεε πεε Βοεπι:, ειπε εοΙΙ:Ιιε Κοπε
πιεε πει ΟετΙΙ:Ιπεετετεπ νοτεπεεπεοΙ2οπ Με πειτε πΙΙ:Ιιι:
πω; πεε ετει.ιιοΙιε θπτεοΙιτοπ πετ ππτειι ειπε ΜεΙιεε
οιπεοΙποτ Ρτεεοπ επε πειπ Ειρετι:επ, εε επ εεεοπ, Ιιετεπε
ειιπτιιΙ:ΙΙοπ.

Μεπ ΙΙΙιππιε νιεΙΙειοΙιτ οιπινοπποπ: «Ποτ θετιεΙιτεετ28
ινιτπ ιπ εεΙιτ νιοΙεπ Ρειιεπ εΙιετ εΙ:Ιιοπ ειπ εοιπ ΟπτεοΙι
τοπ πείτεει., επε πιο νετΙει.εππε ποΙιειιι ιετ, νεο εΙεο Ιι

πππ Ι: ποοΙι ππΙιεΙΙεππι. ειππο. Οποτ εΙιετ, «πο εοΠ πιεε ειπε
ειινετΙεεειεο ΝεοΙιτιεΙιτ πετιιΙιοτ ετΙιεΙιειι, πιο Ιεπεε πετ
ι'ετΙοι.ειε ΙΙτεπιΙ Βεινοεειι»? Πιεεε ΒεοΙιεπ πιεΙ:Ιιεπ Πιτ πεε
θπτεοΙιτοπ πετ ΙΙειπε 8ειιινιοτιπιτειιοπι Μεε ετΙΙΙετι εΙιεπ
πειιι ΠπιετεπεΙιππεεΙιεεΙπποπ Ιιει πετ ΒεειΙ:ΙΙΙιεππε, πεεε
πιεε ειπ εππειιτιεεε θΙπτεΙ:Μεπ ετει, πεεΙιπεπι Ιι πππ ο

ΙιειτειιΙιτ ειππ, εΙεο πεοΙι ειπεΙπ τοερ. πιεΙιτετεπ Μοπετεπ

εΙιεεΙιεπ ΙΙΙιππο. Ποτ ΠπτετεπΙ:ΙιππεετιεΙιτοτ ΙΙεππ πεπ»
ποπ Ζεπεοπεπεεεεεπ π. ε. τι. πιο ΚτεπΙΙΙιοπεπεποτ ΙπειεΙ
ιεειεΙειιοπ πππ Ιππεε πετιιΙιετ πειιι Μπι ΑπεΙΙππίτ εοΙιοπ

(ῇ 1823 πεε Μεπιειπειπειειν). Κειιπ ετ Με πιοΙιτ, εε·
@οι πιεπ εΙιεπ πειιι εππ8ιΙΙιεεε θπι.εοΙιτοπ επ, εοιιπετπι
τοεετνιτΙ ειεΙι ιπ ΒοττεΙϊ πιοεεε Ρπποτεε.

Πε πωπω ΙοιΙ:Ιιτ εειιι, Ιιεεε πιοεε Βοετιτπιπππ,ε πετ
$εΙιινετε πετ νοτιετεππποπ ω. ι

ι. πεεΙι ποπ Βεπεππιεπ 8

ΙπεΙ:Ιοτοπ επεεΙππιεπ) πιοΙιτ πιιε Ιιείτιοπιπε. Ψεππ διο·
εΙιετ, ιποιπο Ηεττεπ, Ιπειποπ Ετπτιοτππ8επ πείοιειειππ, εε
ινοτποπ Βιε πειιι ΒεεεΙιεπ ΙιεΙιεΙι, πιο ειεΙι Ειπε επε πειιι
Αιιπετπ μπε ππεεενΙππεοπ ετεοΙιεπ πππ πιο ΒΙ:ιιΙπεείοΙ
Βετππε ειιοπ πεε οΙιεπετοΙιειιπε Βοεπιι:ετ πεεεΙιοπ πει.
ΙΙ:Ιι μπε τπιοΙι πετ Ηεπιπππε πω. Βιε, νετεΙιτι.ε ΟοΠεεεπ,
νοπ πετ Β.ιΙ:ΙιτιεπΙοιΙ πιειπετ Ε'οΙΒετππ8επ ιιππ πετ πετ
επε εοινοπποποπ ΜειΙιπιε ιιΙιετΖειιΒι επ ΙιεΙιοπ, πππ πεεε
πεΙιετ ειιπιιεΙιετ ινοιιιεετεπε νοπ πεπ Αετετεπ ππεετοτ
Ρτονιππεπ πιο ΒοοπτεοΙιτππε νοπ νοτΙεΙεππεεπ νοπ ο

ι

ιιοπι Γεετεπ, πεπιειπει:ΙιεπιιεΙιεπ 8ΙεππρπποΙ επε πεεΙ:Ιιε
ποπ ννιτπ πππ πετπιτ.Πιτ πιο ΖπΙΙππίτ νετΙιιιοπεπ ινετπε,
πεεε επε ειε θπτεΙ:Ιιτοπ νοιι ΟοΠεεοπ Ιιει ποτπεειΙιετι
Β'ειΙε, πιο εε Ιπειιτ ειε ειππιει νοτΒεΙΙοτπιπεπ, νι·ιποτ
ερτεεΙιεπ.
ΙΙ:Ιι Ιιιπ ιιΙιοτπεπει, πεεε πιο νοπ πιτ επίπεει.εΙΙΙε
ΜειΙιΙπε Ιιειπι μπει εοΙΙεπποπ 8ιτείεεεετε ινιεεεπε:ΙιείΙ
1ιΙ:Ιι τιοΙιπε ιιππ ρτεειιεΙ:Ιι Ι›τεπΙ:ΙιΙιετ ιετ Με πιοΙιτ εε
ΙειΙ:Ιιτ ετίοΙετοιΙ:ιι επεει”οεΙιτοπ ινετπεπ ΙΙΙιππιο. πεπεπίεΙΙε
ΙιεΙ›επ τω, ποτε πεε νοτιιεπποποπ Βεπιιτιπιεεοε πετιιεΙ:Ιι,
Με )εΙΖΙ. ΙΙειπε επποτε, ίεετε ΜειιιΙπε πιτ ΒοειιτπΙπππειεπ·
πετ ΒοΙιινετε νοπ νετΙετεππετεπ Με πειτε εΙεο εποΙι
εοΙιοπ πεεΙιεΙΙι πιιι. πετ πιειΙιεπ πετ νετεποΙι επ ιπεΙ:Ιιεπ.
Πιτ πεπ, ιπ ΟοτιοΙιτεεεΙ:Ιιοπ ινοπιεετ ετΓειιτεποπ ΑΜΙ,
πιιτπο εε εΙΙ:Ιι νιεΙΙειΙ:Ιιτ οιπρίοΙιΙεπ, πιο 5Ι:Ιιινετε πετ

νετΙοτεππε ιιεΙ:Ιι πεπ ΙιΙιιεοπ πτει ΡεΙ:Ιοτεπ ε, ε, πππ ο

ειπίεοΙι πιο ειπ ΒεοποπειτοΙπροΙ επ ΙιεειιτπΙποπ: εΙεο, πιο

νετΙειεππε ιετ εειιινοτ οπετ πιοΙιι; εοΙιννετ, νιτειιιι 2 οποτ
επε 8 Ρεοτοτοπ πείιιτ ερτεΙ:Ιιεπ. Βε ννετπεπ πεΙιεὶ θα
πιεε πιο (Ιπιεειιι.οπ πετοΙ:Ιιτοτ πππ ΙιτειιοΙιΙιετοτ επείεΠοπ,
ειε ινοππ πετ ΑΜΙ, Με Ιοιπετ πετ επ Ιιειιιιε εεεΙ:Ιιιοιιι,

είε-π "Δ-τ--ε-Β -τ--.----..Α-___
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Βεε:ειι ιιεε «ει. Ρειει·ει::::·8ει· θειιιιιιιτε:νε:ειπε» ιι:: Β:. Ρει:ι
8::ιιιιιεειιιε μπειτε:: ιπιτ. Πιεεε::: νοι·ι:·ει:ιε νε::ιε.ιιιιε ιει:
ε.πειι ιιιε Δ:::·ειει:πε ειιι:: Βεει:ει:ε :ιει Βιι:.ιιοι:.

Πι:: «ιιΨιε::ε:· ι:ειιινιιιι€ε Βειι:ιπε·εε·εεειιεει:εί:.» ιει ι. .
Τ
.

1882,
πι:ιει· ιιε::: :ι::ιιιιιτειιιιι:ειι Βιι::ιι·ιιι:ι: ιιεε ι:::·ειιιι:ει·ει: ιιιεε
ι.ι:ε8.τει··Β:·επ:ιεενοιι Ρ:ιν::ι.ρε:εοπειι ιιι:: ι.:ει:επΒε:·ιιι“ειινι·οι·:ιειι
::π:ι ι:εειειιι Με ιιειιιε :ιι:εεει:ιιεεειι::ιι ιιιι:ει: ρ:ινειε.ιιιι.ιει.
πω. Α::ι.ε·::ι:ε ιει: Ηιιιειειει::::ρ ι:ει Π::ιειιιει:ειιιιιε:: :ιιιει· Απ.
ιιι:: :ιειιι ιΒιιιεειι:ει: ε:ιει::εεεπ οιιε:· εισαι:ειπε ι;:·6εεει·εΑιιεει:ι
:ιιπ Μεπει:ιιειι ι:ει:ειι`ει: (Κει::ιετ:οριιεπ): ΐει·ι:ε: ι:::ει: :ιιιεε

ιειειιιπΒει: ι:ει ρ:::ει::ει: ειιιιι·ετει:ιιει:Νοτι:ειιιιιιιει: Β::ι.ιιιιι:::
.ιιι::ιι, Πει:ε:ε::ι:ννε:πιππ::Β·ι:ι::ι :ιε:ε·ι. πι.) Με: ι:ει ρι:ιει::ιε::.
Πιεεει: Αιιι'ζει:ει: ει:: ιιιε θεεειιει:::ι': ιι: ε:πε: ιιιιιιε :ι:::::ι:
ιι::·ε ε:πε:: ε:ιεεε:·ιιειει.ε. ι::ι:ετει·ιιειι::::ει:πιει:·ιε Β.ειιιιι:ε·ε
ειιιιιι::: :.:ει·εει::..Π::.εω:: νο: ι:νει:ιε·ειι.Τει::·ει:ε:ι·ι::ι::ειε (ιε
ιιιιιιιιε :ιει 1ειειει·ει: (Βιι.:ιεειιγει.:ε.εεε Η ιει ει:: εει::::::::ιιε:·
εινειειιιειιιςει· 8:ιει::ι:ει:: ιπιτ. :ιεειικειι6:ιεει: Νει:επεει:::.ιι:ιει:

ενι7ι:.€ει::ει::ιεεει:,
Βιιιιιιιιιρ;ει:ε:.ι:.); :ιιε :πιτΒιε:::ιεεει:ιει: ι:ειιΙει

ει:: Ε"ειιιιιιειει. ιπιτ ιιι:: Βιιετε Η :ι ι: :ι γ'ε, :ιεε ι:ει·νο:::ιεε:ι
ᾶει: ιπιιιιιιοι·ε ι:ιιιι Βι.ιιιε:ε :ιει· Πεεειιεει:ει:. εεεειι::ιιιεια. Πιε

“Με ιι:::ει·ε Βιιι:·ιει:ιιιι:ε :ιει· 8:.ιιιι:::: :ι·ι::·ιιε :πι: ιιι ιιι:: ειιι·
ι:ειι:ιειει: :πιιι ιιει:ε:ιεννιι:ιιι€ετει:νι7ειεενο:: :ιειι ιιιιιοι::ιε:επ
ει: Βει·:·π Οοιιε,ι.ς:::ιεεεειΒ·:; :::ιιι ε:ιιιιι:·ι, οι::νοι:ι ω:: :ιιιοιι
ω:: - :ειε ει: ει€ειιιιιειι νο:·εεεει::ιει:ει: ιετ- νοι·ι:ε:·ει:: Βε
ει::ι:τιςιιιιΒ·επεε:πει:ιει ι:::::ιε.
ιει: :πιιι ιιι Κιι:·εε :ιειι ιει:::ειει:ει: Βιιιι:ιε·ι:::ε·:Με :ι:ιε Βιιιιε
Με:: ιιι:ιι:ει:: ιιι: νο:·::ιιιι:ιε :ιεε Πιιι0:::·ει:::ιπετει:ειιιιιιεπ ει::ι:
ιιι:: ειεριιι::ιε ιιιι:ι Βιει:ι:ι::.ρρει·ετε, εοινοι:Ι ιιι: ιιι::
ει:ειιιιι:τι ει: ιιιιειιιιιι:::;ειιΜε ει::::ι: ιιι: ιιι:: νε:·ει:ιιιιιιιει::ιε ιι::
Η:::ιεε. ιει· Με:: ει:ει: ειπε 'Ι'ει'ει, ιιιιι :νειει:ε:· ιιι ι:ι.ι:ειι:::ι
εει:ει· Πει:ει·εειι:·ιι`:ιιι:: Ζ::ιιι άει· ι'ι·ειει: Βεττει: Με:
ιιιι'ει:ιιιοι:ει:Κ:ει:ιιειι:::ιει::ιτει: ιινιειι'ε ε.::εεεει:ε:: ιει; εινει::ιε.ι
αμκ:: ει:: ιιιεεε 'Πιι:ειιε επιι'θ::::ι:ι τειερι:οι:ιεει:ε: ιΒ:·ιιι:::ι:ιι
επιι:: ειιει:ι:::::ει:ε;εειειιτ. Πιε Πιι_ι::ιι : ιιιιι:επ ι:εειιιιιιιιε, 'Με
επιι Ν::::ιιι, πιιι ε ειιι:::ιιεε::ι ννεει:εει. Ηιειει:εειιι:: 4 Αε:ειε
1·ειιρ.ιιι:ε:·ε Βιι::ιει:ιειι :ιιπ ιιε:ιι::ιι:; ει·ειε:ε ει::ιι ιιιιιτι:·ι,ιει.ετε:·ε
ιιι:ει·ι:ειιι:ιει:ιιιεεε Πιιιοι::επ 8ι·ι:ι.ιε.Πιε ειεςειιιιιοι:ε:ιΚ:·ιιιιι:ει:
ι·Βιιι::ειιει· Βιιιι.ιοπ ι:εειει:ε:ι ι:ιιε ει:ιε:ι: εειι:· νοιιειιιπιιιε ειπε::
ι·ιιιι:ιειει: νε:ι:::::ι·ι- :::::ι Ορε:·ιιιιοπεειι:::ι:ε:·, ιιι
:νει:·ιιειιι ;ει·ειιε ει:: Πει:ε:ι“ει:ι·ι:::ε: νε:ι::ι:::ιει: νι·ι:ι·:ιε, ::ι:ιι
ειι:ε::: ει:·ει:ει: Ζιι::::ιε: :πιτ Β ει.ε.ιιοπιι.:·επΒειτει: ει:: ρ:οι:ιει::
:·ιε::ιιει: Α::ιι:ει:ι:ιε εει:νι:ε:ε:· ΠΔΠ:: ι:ιε ει: Με: ννε:ιε:ι:ετε:-
ιιε::::ιε;. Με Βιι:.:ιο:: :ει _ιειιοι:ι:νε:ριιιιιι:τει, ειπε:: ιε:ιε:ι ιι:: ει:
Βιιι'ιιι::ιεπ ι'ει·ιε:ετε:ι οιιε: Β:ι::ιιιιι:ι.επ ιιιιιιιιι:εςιιει:ετ, ι

ι. ι:

ε::ιιιιιιι εε ω:: Ζι:ειιιιι:ι ιι·εει:ιι ;;ειιιι::τει, :ιε:· ι:ιι:ιειιει:επ
Ρίιεεε Με: :ιει ι:ιοεριι:ειιιειιε:ιιιιιιπι;ει: ιιι:ει·ινειεεπ,ενεπτι:ειι
ιι:: :::::·ι: Ηε.ιιεε :πιει ιι:ε Κ:ει:ι:ει:ι::::ιε ει: ::·ε.::εροι·ιιε:·επ;
ει:ει:ε:: :ιι::·ι”ειιιει:ιι::ιιιιιιιιι:: Βει:::ιιιιει:επ Με: ι: ιι ι· :ι ι ε ε ι· ε ει:
ειπε ει·ινιεεειι, πι:: :ιε:· ε:ειε νε:·ιιιιιιιι ιιιιεειεςι ινε::ιειι,
ειο:·ιιιιιι'ειε ει:τιιειι::ιε:ννιι:·ιειιι:.ι:ει:πειτε: ι:ει:::πιιειι:ει: ιιιεεειι.
πω:: :ιιεεε Βεειι:::::ιιιι:εειι ιει;_ιειιεθ::::ε:::·:ε:ιε οιιε: Ο::ιιιει::ι:
ιιι:: Βιιιιιι::: πιιι: Κ:·ειιιιειιιι:ιειιιικει: ο:ιει· ιι·ειρι·:ιειιειε:ε:::ιεπ
Δε:·ετεπ νε:ι::ιε:ιει:. Πι:: Ι.ειει:ει: ιιιιε: ιιι ιιε:· 8ιε.τιο:: νε:ειοι·
ιιεπειι ειιιιι εοιο:·ι ι:::ει: Α:ιεει::;ε ι:ει ιιε:· Ροιιεει ειιι· Οι:ιιιιετι:::ι
ιι: :Με Πεειιοι:ειοει:ι :ιεε «Αιι8·ειιιειι:ειι Κ:·ειιιι:ει:ι::ιιιεεε>:ει:
ι:ει'ιι:·:ιε:::.
Νιιειι Βεειι:ι:τιει::ιε :ιε: ::;ε:ιει:::ιει: Β.ιιιιιι:ε ειπε; εε ιιι:ε:·
ιιεπ Η::ι' ειιιιι ν:: ε

: ε; ε ι: ρ ει· ιι
.

Βιε: ει.ει:ε:ιιι: ειι:ε::: ::ε:ιεειιτει:
Βοί:::::::ι ι:εειιι::ιιιε Εε::ιε ::πεεεειιι:·ι·:. 3 επει
ερει:::ιεε Κ:·ε:ιι‹ειι-'Γ:·:ι::ε :::·ωνε.εειι; :ιει:ει:::.ιι
ιιι:_ιο::ι·ιι·ει:«Με ει:εε·ει·ιιειετ, ιιιε ::ιεει:ε: πιιιι ι)ιεπε:; ιιι:
Πιιι:ειιιι: ε:ειιει: ι”ε:·ιιι.:8εεει:πιιιιι.εΡ::ειιε:: νοπ Κιεεε:ι, Πεειιειι.
νε:ι:ε:ι:ιι::ειε:ιειιε:ι, ι:ιε:ιιει::::ε:ιιε:: ειο. - ει:: νιε:ιε:· ιν:ιεειι
πει:: ιι: Βεεει·νε ιιπιι Με:: εοι:::ι ::ι:ε;εερειι:ι::.ινει·ιιε::.Αι:εεε:
ιιιεεεπ ιιιι::ι:άει: ::ει:εετε:: ιιιι:ειε:·:: :::::ιει:·ι:ι:·ιει:Κ:·ε.ιιι:επι:νεςε:ι
νει·ιιι::ι. :ιιε Β:.ιιιιο:: ::οει: ιιι:ε:· ιιι::ιε:·ε ι:`ι:ι::ινει·ι:ε:Ρ:·ι:νιιιιιι.
Πεμ:: (ιιι: ριϋτειιει:ε Ν::ι.ι:ετε:::ιε), Ε”ειιιιιιιει:ε ι:πιι ι›εεοιι:ιε:ε
νιιεε·ειι ιιι: :ιει: Τι·ε.:ιεροι·τ ::πετε::ιιεπ:ιε: Κ:::πιιε:· (Οι:οιει·ι:
ενιιιςειιι; ι“ει·:ιει·ιιι:ε:· ει:ιε ετσι-ιει:Αιιειιι:ι 'Ι':·:ιει:ει::·ε::, Β':ιιιι·
ει.ιιι:ιε ιι. :ιε:ει. ιπ. ννιιι::ειιιι ιπειιιεε ιιιι:·εει:Βεει:ει:εε ννι:::ιει:
ιιιε ιλιιιςε:ι ει:ι·ειι:::ι.ιειιιι·ιπιει·ι: ιιι:: θεεει:νι·ιι:ιιι€ιιει:.πιιι.: ιιε
ιιιιιιι::ιε:ι:εννε:τι:: ιπ ειιιειιι Ν:: π·ι:.:·επ Απ: :πιιι Πιει:ει· ιπιτ
Με:: ::ϋ:ι:ιει::: Βει:::ιειιει: ει::εεε:ιεεε:: :::ιιι :ιει ειεε:: ι·ι:ιιιε
:πιιι Η:: ι:ιι:::.:ιε.ει: εε:: Ο:: :ιεε Π:ιιιιιιεε.
Νε:: ποοι: ειιιιιε·εΖει:ιειιι:πε·ιιι:επι Πιε ει:: ει:: ιιι ιιει· Βιε.
ιι::ι: Ηιιίεει:ει:ει::ιει: ει·:ειει:: 40, ιιιειε::ιιεε :ιε: ινιι€ει:::.:ιει::ι::
τει: 80

Ε
ι·
ο Με. Απ: 'ι'ε.::;ε:ιε: Βεει:::.ιι:πε :ιε: Κειεει·ι:: ιιι:

ει:.ι:ειι: ιι.ι.:ε:Πε θεεειιεει:::Γι ει:: Ρι::ιετει:, ινειει:ε :ιει Ί':·ιιιιε:
ιιι; ει: ρεεειι·ε:: ι:ι::.ιε ::ιιιι πιο ε·:·6εεε:εειιειι:ιι.ιιεε ει: ει·ινι::ιε:ι
ει”, ιιπ:: «Αιι:ιιι:ιει::εειι»:ι.ιιι,::;εετειιι,:νειει:ε ι:ιει:: ειε 100Οιιι:
ιπιι.ιιιιιιι;ειι,ριιιτεΙιει: Π:·ι::::::ιιτειιΜε: ιιι: θε:ιι·ιιιι€ε νει·ιετε:.ειι
ιιιι·ε :Με ει·ννιεεε:ι.- Βιι:ει.ινειιει: ιιι:ι.ε:ι:8.ιι :Πε θεεειιεει:ε.ιι
ιιιο.: ιιι:: :Με ειπε θειιι:::ιετ.·ιτιο:ι,άσοι: εοιιειιιιιΖιιιιιιιιι'ι, ιιιιει:
Π:ιε.εεεε.ι:ε:ιει °νι::ι:ει::ιει:ειι::::ιε:, ιιιι::ιι :::::::ειι ιι: νε:·ει:ιιιε
:ιε:ιε:: Θει;ει::ιει: :ιει Με:: :::-::::·ι:ειινε:·:ιει:. θεεεπενε.::ιΒ ιιι::
:ιιε θεεειιεει:::.:“ιι:ε:ει:.ε ι:: ειι:ιεε:ι ι:εεο:ιιιε:ε ι:ειει::ε:ι Βιι·ι:εεε:ι.
ει: ε. Β. ει:: «Βιι:Β» ιιιει:ιε Περοιε νο:: 'Ι':·::.ει:ιιιι:ειιεπιι ειιιιει·::
Βε:ιι:ιειτει: ειιι€εει.ειιι, ννειειιε ιιι:: Ρ::ιιεει ι:ει υι:::::ιει: ει::
νει·ι“ιιΒιιπε ειει:ε:ι.

· · ·

ει:: :ιιε επιι:: Πιεειριιιι :ιεε Βιιιι.ιοπερε:εοιιι:ιε ιει: ι'οιρ;ει::ιει·
ιιιειι:ει·Ζιιε ειι::.::ιει.ε:ιετιεοιι:ει:: ιει: :ιειι:Πιει:ει·, ινει::ι:ε: ιπιτ :ιιπ
άει: Βιιι:ιι8·ιι.ι:εεειιιιι.ειιι.:::::ι ιιιιι:ει :πει:ειιεε ει: :.ιιι::ι ι;ει:ιιι·::
ι::ιτιε, ι:ειι:: Αι:εει:ιε:ι ειπ 'Ι'ι·ιιιιικειιι :·ει::ι:ε:: ιω::ω. ιειιιιτι:
άιε-εε: ειπ ει:ιοι:εε ι::ιιιιειι ::ι:ε: ι:εετιιι::::τει:: ει: εει άει:: Ρε:·-_
εοπιιι πιει:: εεειιιιτει. ι:ειειιιι ει:: 'ι':ιπιι8ει:ι ε.ι:ειιιιει:ι::ει:.-#

Ππε :Με ι:: :νιε:ι. ινο :Με 'ι':·ιπιι,<.:;ει:ιινεεειιπιει:: ι:ιε ι:: ι:·ειειιιι
ειπε: ::ι:::ιει·πΘ:·οεεειι:.ιιτι:: Βιιιιι:ε ειει:1:.
8::νιει ιιι:ει· ιιιε ινιιιιεε::ιιιειι ιιι:: «ννιει:::ι· ι:ειννιιιιεςει:Βετ
ι::ι:ιςε εεειιεει:ε.ιι» ιιιιιι ιι::·ε: Βιι:.ιιοι:.- ιιιιεει·ε ι:::ιιιιειει:ι.ε,
ι:εεοπ ε:ε ει:: Οοιιεςει:. ει:ιιιει:, ννεπ:: ειε Με:: Με:: ιι:::ι::::ειι,
ειπε:: Βεει:ει: ιι: άει· Β.ετιι::ιεεετειιοιι ιιιιιιιι: ι:::ιε:·ιεεεε:ι. Πε
ιοι:::τ ει::ιι :::ειιιιε:ι :ι::.εειι::::ιιι ε.::ει:εειιειι!

Πι·. Β. Βιεεει8·.

ιιει·ιιιιε::ι:ιεε.

- ιν:: ιιει:ει: νο: Κ:::εε::: ιιι:ε:· ει:: εει:.ει:εε Βειεριει νο::
Βιιειιει:ειτ ειπεε Αι·ειεε ι:ε:ιει:ιει, ιιιι:ι:ιιοι: ιιεε θε:·ιει::ι:ιε:·
Οιι::::·ει Π:. θειι:ιε ε: Με: ν. Ηοειιι:ε:·ιεε:, ενειει:ει·
ιιι: Αιιε:· νοιι 90 .ιιιι:ι·ειι εειι: '70-_ιει: ι·ι,ιεεε Ποειι::·_ι πιιι
ιιι:: :ιι ιειει·ιε. Ηειιιε ιιι:.ι:ειιΜ: θειε ειιιιει:. ν:ιειιει·ι:ιιιΜε:
ει:: ει: εειι:επεε .ιιιιιιιιι::::: ει: ι:ε:ιει:ιε::. ιε :Πε «ιιιιιιωι. :πει
ινοει:ε:ιε:·ι::·.» ε:ι'ιιιι::, ι:ειςιπε ει:: (ΜΒ Αι:ει:ετ ιιι:: ιιιειιι::ι:ιει
ω:: Π:. Ν ι ε ιιε :ιι ι ι: ε· ι:: ν:ιεει, ειπε::: Βιιιιιτει:ε:::ιεε Ηε:εοε·
:ι:::::ιε Οιιιεπι::::ις. εει:: ειο-ιει: πω:: ι ιι ιιιιιιι:ιιι ι:: νιιιιε:·
ιι6:ρε:·ιιοι:ει· ι:πιι ε;ειειι€ε: Γ:·ιεειιε, :τοτε εειι:ε: 04 .ιε.ιι:·ε.
Πει::·ιε·ε:ιε ιει ιιιεεει· ι:::ειιι:ετιιΒιε Ο::ιιε.<.;επιει:: ειιιιιιιιι :ιει·
Βει:ι::: :ιε: Αει·ειε εειι:εε Πειιι:::.:ι:ιιιιι:ιεε,νιει:::ει:: ιιιιι::: :ιει·
ει:ε:::ιιιιι:εΟι:ε:ετει:εε:ει :ιει:::::::ι.::ει:: Πι·. Κ :ι ι: : ε ε ι: ιι ι τ.: ιιι
0ι:ιειιι::::ε επι' ειπε ::-::ιι:::ιεε ιιι·ει.ιιει:ε :::::::Βιιιιι: ει::ιι::ιι
ιιιιει:ε::. Αιιε:ιιι:ιε·ε ιει ει· 1

.ιε::21:::::Βε:
ει:: Πι·. Ν ι ε ι: ε : :ι ι ι: ε·

ιι:::ι 8 .ιιιιιι·ε _ιιιι:ε;ει·ειε Πι·. ν. ο ε ι: ι: ε τ ε
;

ε:·.- Πει:: Α:ει. :ιει Θ. Κ. Η::ι:ει: άει:: Θι·υεειιι:ειεπιιιει:εει
Ν ι ιι ο ι ει ε ιν ι τ ε ε ι: , Βιιι·ει:ιειι:ιι:ειιιει:ε Οι:Ιιεε·ιει::·ειι: Πι·.

Βιιιιιιε:. ιει. :ιει· Β::ις::.:ιεει:ε Οινιινε:·ιιιε::ει
οι·:ιει: Π. ΟΙεεεε νε:ιιει:ει: ινο::ιε::.- Ζει:: ει.ειιν. Οο::νει·πε:ι:επτε-Με:ιιιιιπ::.ιιπ -
ερεειο: νο:: Ρ::ιιοιιε:: :ει άει· ι:ιει:ε:·ιε·εθιει:ιιιιε :ιεε
ιιοι·:ιε·ειιΜειιιοι::::ιιπερεεω:·εΠ:. Ι: ι ρ ιι ι ο ιι ι ε:ι::.ιιιιιι:νι:ο:·ιιει:.

ν ε ι· ε ι: ο : ι: ε ι:: ιι Ι:: Οιιεεε::.:ιε: Βεει:ιιειιι·ει νο:: 'Ι'ι::ιι:ει:
ιθον. Τοι›οιει:ι Ν. Ψ. Βιιι:ιι πι, ννειει:ε: ει: ειπε: Οι:: ιιιιι:ιι
Οιιεεε:: :ςει::::::::ιει: και. ιιι :Με ειπε: ει: ε;ι·οεεε:ι Ποειε
Ποι·ρι:ι::::ι,ει:: ε: ει:: ι.ι:::ιε:::::ε εει::ε:$ει:::ιε:εειι ειπε·ει:οιπ::ιειι
ιιιιιτε. 2

) Απ: ΜΙΒ. Βεριει:ιι:ε: ιιι ινιει: ει:: ι:ει:ε.ιιι:ιεΜη::
ις::ιοΒε Ρ:·οι'. ε:::.::ι.ι::·:ι.ει: :ιε: :ιοι·ι:ιεειι ιιι:ινε:ει:Μ Π:. Ο :ιιι
Β::::ιι ιιι: 67. ι:ει:ει:ειει::ε. Πει· Ηιι:ιεεεειιιε:ιεπε, ινειειιε:· εειι.
1858:Με ε.:ε:.ιιει:ε Ρ:::.ειε ::.ι:ειιι:ιε, πι:: εει: 1875 Ρ:οι'εεεο: ιι:
ιν:ει:. ινο ει· ιιι:: ιι::·γιι€οιοε;ιεειιεΙζιιιιιιι ιει:ειε ::::ιι πιει: παει:
ιιιε:ι::·ιει:ι: ιιι:: :ιιε Βει:ει:ιιιιιπ8· :ιει Κειιιιιοριιι:ε.::ιιι:ει:ει: νει·
σει:: ε·ει:ιε.ει:τ.πω. δ
) Αι:: θ
.

Βεριει:ιι:ε:· ιι. 8ι. ιιι:: Β:·ι:ιιιιειι
Με: Π:. Ο τ. τ ι: ι: ε: : Π :ι ι: ε ε ι· . Οι:ει”:::·ειω: Μιιιτει·-Ο:::·ι:ει:εεε

«Κι·οι:Β:·ιι:ε
Βιιιιοιι-Βιιιιιιι:,ιι» ι:: Με.:ιει:ι:ειι, ιι:: 56. ι:ει:ειιειιιι::·ε.

4
: ιιι ειΓε.ει.ιιε: Ρ:·οιεεε:::· άει· ιι:πε:ει: ι:ιειιιοι:: ιιπ :ιε: ιιο:ιι
εε:: Πι:ινει·ειιιιτ Πι·. ι. Ο ι: π :ι ι ιι ε, νιι:ερ::ιειιιει:: άει· Β:ιιιει:
ιιιιιιιιι:::ιΑεεοει:ιτι::ι: ιι:: ΑΜ:: νοπ 60 .ιιιιι:·ει:.- ι:: Βιιι:ΐε:οροι ι:εει.ειιι ει:: ::ιιιι·ι::8ιεειι-εγι:Η.
ιιοιοςιεοι:εε Ρ:·ινιιιιι::ιιιιιειιι:ειιε ιιππ:: :ιε:ι:ειι.:::ιε
Πι·. Ε). Μ :ι ιι ι ε ι: τ

.
ι: :ι ι ' ε. Α:: :ιιεεε: Βειιι:.πειι:.ιι νι·ι:ιιε::. ιιιιιιι:

ει::ε:· Αι:εει;ζε ιπ :ιει «Οιιεεεεε: Ζειιιιιιε» ποοι: απ:: ννειι:ε:ε
Βιιιιε::, :ι:3.ι::ιιοι:Π:. ιιι ε: ι: ι· ε ε ο ι: ειε Ορι:ιιιειι::οιοε;ε, Πι·.`
κι· ε ι :ιε ι: ι: ιι ι: ιιι ειε Απ: ιι::- ιιιπει·ε Κ:::.:ιιιιιιειι.ειιι:π:ι :ιιιεε
ιιοιοι:ιε, εοννιε Π:. Ρε :ειεε ιι ειε Αι·ε: Γι:: Οι::·ε::- Νιιεει:
ιι:ι:ι Κειιιι:οριιει:ιειι. Αιιε νιε:· ειι::1ει:ε::ιειι€ε .ιιιι:Βει· ει:: ειτε::
ειιιιιι ::::ι:.ε:·Ποι·ρει:.ει:ειει- Πε: ::ι:εεε:ο:·:ι. Ρ:·οιεεε::: ιιι:: Ρι:γειοιοε·ιε ει: :ιε:· ινιει:ει·
Π::ινε:ει:.ϋ.:.Π:·.8ιει::::ιι:ιΕ"ι:ει:ειειε:::::::::ιει:τιιειιει:
Ρ:::ιεεει:: ει:: Α:ιιιι::ιιιιε ιιι::ι Ρι: γειοι::Βιε ει:
:ιω- Νιει:ε: ιιο::ι:εει:ι:ιε :ιιι- Βο:ιει:::ι:ιτι:ι· ε:

ιι ε. ιι ι: ι ινο:·:ιειι.- Πε: ι':ιιι:ε:ε ιι:.::;:_ιιιιι:ιεεεπιι:: Αεειειει:ι. Ρ:οι. Πι·. Β ε ι· ιι -·

ιι ε: : ιι ε· ι· ε: ε ι: ιι ε ι ' ε ει: ιιι:: Βε:ιιι:ει· Πι:ινε:ειιιιτεροιιιιιιιιιιι
ιι::- Η::ιε- ι::::ι Νεεειιιιι·ε.::ιιι:ει:ε::.Π:. Δ ιι: ε ι· τ Β

.
ι: ε ε :ι ι: ε ι· ε,

ιει επιι: Ρ:·οιεεεο:· ε:·ι:::::ιιι. ινο:·:ιειι. νοπ εειιιειι ειιι:ι:ει::ι:ει:
Ριιι:ιι::::ι.ιοι:ει: ιει. ι:εεε:::ιε:·ε :ιιιε ιιιι:·ειιει: ι:: ενι:ει:ε: Διιιιε.ιεε
ειεει:ιει:ει:ε ι:ει::·ι:ι:ει: ει:: Κ:·ι:πιιιιειτει: ω· ιι::::::::::ιε, :ιεε
Βιιι:ι:ει:ε ιιι:τι :ιεε Κει:ιι:οριεε ει: ει·ννιιιι::ει:. νο:: Νει:ε:::ι: ει:

Β ο ε ε ι: ι: ε : ε
' ε ιιιε Βιι:,ε::::ε, ι:: ιιι:: :νει:ε:ε Ρ:·:::ιιιιω:: ει:

ι:ε.ι:ε:ι,- ιει ι:εεοιιιιε:ε ιιι:: ιιιι::ιιιι::·ι:::ε· ιιεε ιιιε::τι:οι ιιι :Πε

ἔιιἔιιιριε
:ιε:· Κει:ιιιοριιι:ει:ιει:ει:ει: ει: ι:επιιειι. ::Α:::;. :ιιε:ι.

.- ι .».

·-. ιε ννι::ιεεωιε ::ιειιιει::ιεοιιε θεεειιεει:ει':.
ννι:·:ι ει: ιιι::ιε ιιιεεεε .::::::::ε πω:: 1000.Βιιε ι:::8· ::.ιιι:ει:ει:.
Πιεεε θεεεΙιεει:ε.ιι :ει ι. δ. 1805 :ζει;:·ιιιιιιει,εο:::ιι ιιιε εκει:
ιιιι.εετει:: Βιιεειε.ι::ι; ::ι::· ιιι:: ριιγειιιο-:ι:ειιιο::ιιεει:εθεεειιεει:::ι”ι



Βοι Μι· 1ιΙοε1τειιοτΠιιινοτιι!τε.τΙιιι ιιιιι οιπ .Ιε1ιτ ε1ωτ. Με
1'ν1Ιιιρετιιιοι1.θεεεΙΙεοΙιετ'ι 211010:Ιιιι νοι·ι8·ειιι.ΙιιΙιτε 109 ινιτ!ι
ΙιοΙιε. ?θ οοττοεροιιὲιτοιι‹Ιο ιιιιά 62 ΒΙιι·οιι-Μιης1ιοάοτ. ΙΙιτε
ΒιτειιιιεερτσωοοΙΙε οτεοΙιοιιιιιιι10 πω! _ι2Μιτ1ιο1ιιπι Πτιιο!ι.- Βιο ΡτϋΓιιιιιςειι ειιι· ΒτΙ:.ιιι;ςιιιιιτ Μ” ιιιοι1ιοι
ΜΜΜ." ΠοοτοτννϋττΙο ιι.ιι άετ ιιιι1ιΜιτ-ιιιοι1ιοιιιι
ε ο 1ιο ιι Α ο 9.0ο ιιι ι ο 1ιοι.τιιιιιοιιιιιι Ποοειιιρετ ιιιι‹1τΙειιιοτιιΜε
ιιι άρτι.Τειιιιιιι.τ19001ιιιιοΙιι. Με ΜοΙάιιιιι.;ετιιιι ά1εεοιι Ρτιιτ'ιιιι
Βου ννοτάειιιΜε ειιιιι 1. Νονειιιρετ Μιεοι10111ι11οιι.- Π1ο νοτ1ρειιιι€ειι ιιι άετ ιιιιΙιτ9.τ-ιιιοιΠοι ιιι
ε τι1ιο ιι Α ο ιι ά ο ιιι ι ο 1ιοις1ιιιιοιιιι.ιιι10. θερωιιι1ιοι·.
- - ΑιιάειιΡοτΠιι10ιιιιςεοιιτεοιι 1ιιιιιιι 1ι1ιιι1εο!ιοιι
Ιιιετ.ιτιιτ άετ θι·οεεΗιτειιιι Ηο1οιιο ΡιιινΙοννιιιι.
1ιιι1ιοιιἱιιι ι·ετ11οεεοιιειιΙ.ο1ιιήιιΙιτο422 Μπα: τ1ιοιΙ.=τοιιοιιιιιιοιι.- Ιιι Η οε Ε:τιιι ω, Μο ννιτ 6.οιιι«Κντρ.τεο1ι»ειιιιιεΙιτιιιιιι.
ιι.ιιτ'Ιιιιτ1ιιιινε άετ Δετιιιιι Β.. Θ. 8 ιι τιιιιο ιι ε Ιιι οιιιο «Ο ο -
εοΙΙεο1ιε.Π :ιιι Βττιο1ιιιιιιΒ· ιιιιι1 νοι·ννιιΙτ ριιρ·
οιιιοε ΑενΙε Πιτ 21.110ιιιιι1 ιιιι1ιοι1ριιι·1ιτε.ιιΙιε ιιιι
νοτιιι6Βιοιιι1ε Ροτεοιιοιι ινει1ιΙια1ιοιι θιοερΙιΙοο1ιι.ε
πιτπ ιιιεἀιοἱιιἰεοΙιοτΒιΙἀιιιιιτ ιιιι τιιεε1εο!ιοιιΒο1
κ:1ιο» 8·ερι·ϋιιάοι.ντοτάειι.Πει· Μιις1ιοὰεροἰττιιἔ1ιοιι·ειετ8 1101.
_ιΜιτΙ1οιιοι1ετ80 ΕΜ. οιιιιιιει!ιρ. Πιο ΑιιςεΙεεειιΙιειτοιι άετ θο
εε1Ιει:1ιιιτ'ιτω” ο1ιι 0οιιιιι6, :ιιι ι1εεεειιΒρ1ιτε ιιιιρεά1ιιει. ο1πο
Ε`τιιιιετοΙιειι ιιιιιεε, ννι11ιι·οιιάιιι άειι ιιΙΙΒ·οιιιειιιοιι νοι·ειι.ιιιιιιΙιιιι
μια ειιι Μιιιιιι άειι νοτειιι ΓιιΙιτειι ιιιιιεε.- Βοι· νοτειοτ1ιειιεΟτΙοεειι.ει·Κιιι6οτει·π Πτ. Α. Β το ιι ά ο Ι
Μι. άετ Θ980Π8011811211τ Ρϋτεοι·ιτο τι” Ιιτιιιι1το
Κιιιτ1ετ ὰοι· 8τιι.ι1ι Οόεεειι 22.000Βρ1.ιρειε.ιιιοιιιει
τι ε ο 1ι ν ο τ ιιιτιο Ιι τ, νοιι τΙειιιιιι 17.000Β1ι1.πιιιπ ΒΑΠ ειἰιιοε
Κιιιάοι·Ιιτο.ιι1ιοιιιιιιιιεοενει·ινιι.ιιάτινετάειι εοΙΙειι.- Πιο Κιεννοτ 8τιιότ.νοι·ινειΙιιιιιΒ·τ” ιιοιιοτάιι18ε ιιπ άιε
θι.εάι.εοιιιιΙοιι ν ι ο ι· 8 ο Ιι ιι Ι ειτ2 το ιιιιι. ειιιιοιιι θο1ιιι1ρνοιι
1000ΒΙΑ. _ιιι1ιι·1ιο1ιιιιιεοετοΙΙτ.- Βτ. Α Ι Βοι· ε-Βο1ιϋ ιιΙιει·ε. Βοάιιοι.οιιτ άετ «Ροπ
εοΙιτιττεεπί σπιτιοεριεω άετ Βϋιιτ.8ειιετι·ε1ιΙειι»τ'οτι1οττιιοω"
ΒιιιιιιιιοΙίοτεοΙιιι τι;; Μπιτ Με νιίιτιιιιιιροιι άετ
ΒΒιιημιιιεττΜι1οιι ειιιτάοιι ιιιειιεοΜιο1ιειι Οτε».
ιι ι ε ιιι ιι ε ειιι'. ΑΙΙο ά1ο_ιοιιιιτοιιΔοι·πο ινεΙοΙιο 1ΠιοτΕτι'ιι.1ιτιιιι
οτι ιιιπ' ι1ιεεειιι θοριετ.ο νοττ'ιιε,ιοτι,ννοι·ι1οιι οι·ειιαΙιτ, 1ιιιτ2ε
Βει·ιο1ιτο ιιιι 1)τ. Α Ι 1:ο τ ε- Β ο 1ι6 ιι Β ε τ ε. (Ηιι.ιιι1ιιιι·ρ;,ΒερΙιι
ιιιι.‹Ιο38) ειι εειι‹Ιοιι. [Με εο ιςοινοιιιιοιιεΜιιτ.ετιιιΙινιι·ι1νοιι @τ
Βοι1εωτιοιιΒοοτιιιιοτιιιι‹12ιιτ Ριι1ιΙ1οιιιιιιιινοτροτειρετννοτι1οιι.

Βο1: Μ. οἱιι 1ιιιιιειΙ. πιιιπ 'Ι'1ιε11 ιιτι16ε1ιο1ιεε Ρερτιιιει.

2 Πιο Ηε.ιιριςι1ε11οιι:Ο90τ8-ν11κ-
`Η ι Η ΠΗ

ιοτ-Ωιιο11ο ιι.Βο1ειιειι-Ωιω11ο .
σ Μιά ιιειι1ιιιι€οΜΙιειιιιι: ι1ιιττ1ιιΙιτο
ννιτ1τιιιι€.νοτειιιιτ118% θΤ1.200Δ
Ρ1ιιεσ:.1ιοιι_Αιιε 1τειιιοτάετ €1ιιοΙ-

·

Ιειι ννετι1οιιΒιι1ιο €θνι70ι1ιιΒιι;(11.18ιπι Ηιιιιι1εΙ νοι·1τοιτιιιιοιιιΙο91189131.
8ο!ιτιΓιειι

Μπιτ τι" Βε‹1πιω ννο1ιιιιιιι8οιιιπι Βιιι1ε1οειτ1ιειιεε ιιιπ!Ε1120110.18011911Βοίοτ160ιω:

- Ιιιι Κιι1ιιι.ιι€εριοι. ιτιτι1 ι1οιιιιιϋ.οιιει:οιιι Βορτοεο
τιιι ιιι τι” 150 Κτειι!τε οτ1ι ε. ιιι ινετάειι. Πιο Βιιιι!ιοετοιι
εΠιιά νοιι άετ θεριετενετννεΙτιιιιε αυτ' 85,000 1101. ιιιπ! άειι
διι1ιι·εεριιάεωιετ ..τι ω. 25.000ΗΜ. νειτειιε‹:Ιι1ιιἔτ. Ιιι άιοεοιιι
1ιορτοεοτιιιιιι, ννο1οιιοειιι άετ Νιι!ιο άει· ΝοντοτοεειεΙτετΖννο18
1ιαΙιιιιιιι-1τΙοι·8ι.ιιιιΜειΝορειτε1ιιωοννεΚψι οι·ι·ιο!ιι.ετΜΝ, εο1Ιειι
ΕορτιιΙιι·ο.ιιΕοο1ιιιοΒιιο1τειο1ιτειια!ιιιιεεει εεεοΙ1εο!ιιιι'ι.Ιιο!ιοΒρώ
ΙιιιιΒ·, θεεοΙι1εο1ιτ ιιιιι1 ΑΙωι· ιιιιι.ετ8·ορτιιο1ιιινοι·ι1οιι. Πιο θα
Βιοτενοτννε.ΙτιιιιςΜΙ: αυτ'Με Νοτὶιννοιιιὶἰιτὶιοἱτ1ιιιι€ωνιοεοιι,Πιτ
Με ιιιιιεεΙιιιϋ.ιιιιιει:1ιοΒονϋΙΙιοτιιιιε οιπ εορετο.τοε1..ορτοεοτιιιιιι
τιι οττιο1ιτοιι.- Πιο Ροετεριι1οιιιιοιιι Οροτιο Μ ειναι· ιιοοΙι ιιιοΙιτ
ετΙοεο1ιοιι,εο!ιοιιιτ.ειοΙι Μπιτ ιιιιοΙιΜε νοτ ιιι ιιιιι.εειτςοιιθτοιιιειι
τιι 1ιε.Ιτειι.Ζιιιιι θτιιάιιιιιι ι1οτΡοετ ε1ιιι1εεΙαιιιε άετ ρτοιιεειεο!ιοιι
Βοαιοτιιιι€ Με Ρι·οΐοεεοι·οιι Κ ο ε ε ο! ιιιιι1 Ε' τ ο ε ο 1ι νοιιι
Ιιιειιιιιτ Πιτ Ιιιτ'οοιιοιιεΙιτε.ιιΕΙιοιτειιιιιι.ο1ιΟροι·το ιι.1ιάεΙορ1ιτ
ννοτι1οιι.- ΝειιοτάΙιιρ;ε ντιπ! Με Ο τιρ ε Μιά τ (Βϋάτι.ίτι1ιιι),ειι
ιιιεΙάει.,άεει:αυτ'όοπι Κίιει.οιιεττε1ΓειιΗ ιι

.
2 ιι ιι τ
ι.
1 τ
ι
ά ο τ Η ιι 1
ι
ο

άετ Ι)εΙειροιι-Βε.ι 42 Ιι"ΜΙο νοιι Βτ1ιτε.ιιΙτιιιιε·ειι

ιι ιι Με τ Ροετ οοιιετ.ε.τιττ.ειιιά. άιε »Με τϋι1τ1ιο1ινετΙιοΐοιι.- νοιι άετ ΑΙΙοτΙιϋοΙιει οιιιι.τεεοτιτοιι Οοιιι
ιιιιεειοιι πρι· νετιιιιω ιιε ιιιιιΙ Βε1ι8.ιιι ρϊιιιι8· άει·
Ρο ε τ «κι 1ιο1ιιιιιιιτΒοιιιιιο1ιι,Μ." άιε ιιι άετ Ε! Μάι 8 εει. -
ιιιιιι·ει. αυτοι· άετ Ατροιτοι·Μι νϋΙΙιοτιιιιἔ οοιιετιι

τ ι τ ι ο τι Β ι· Η ι· ε. ιι Η ιι ιι Β
· ο ιι αυτ' θι·ιιιιι1 ρειιιιο1ο81εο1ι-ε.ιιΜιο

ιιιιεο!ιοτ ιιιιά ΜοτοτιοΙοειεο1ιοτ Πιιι.οτειιο1ιιιιιτοιι, ινοΙοΙιο νοιι
άειι 1ιιει·2ιι1ιετιιτ'οιιοιιΡτοιεεεοτοιι 112.Κ. ιν ν ε ε ο 1

:
ο ιν ἱ τ ε ο 1
ι

(Με Κιοιν) ιιιιο1Ν. Ι. Τε. ο Με τ
.
ο νι· ι τε τ
ι ιι (Με 81. Ροι.οτε

Ιιιιτρ) ιι.ιιει.>;είϋΙιτιινιιτι1οιι.ειοΙι:Με ε τ
:
Ιι νν ε τ ο Μ. ιι Ι ιι τ ι 8.Η11 Ι ο

ε τ ντι ο ε ο ιι 1ιιιροιι, ω. ιιι1τ. άετ Βιι1ιοιιοιιροετ ιιιο1ιτε
8·οιιιοιιι 1ιιι1ιοιι. Ιιι Αιι1ιοτ.τπο1ιιάεε ε1ιοιιιιιι€οΓ11ιτωιιΟυι
ιιοΙιτειιε άετ Βιτροι·τοιι ειιι‹Ι άιε Με ειιτ Γεεεεω11ιιιιε άρει
ΟΙιιιι·ιιΙιτοτεάετ Κι·ιι.ιι1ιΙιοιτ.ετιςτιΙ'Γοιιοιινοτειο1ιτε-ιιιι‹1ΒοΙιιιω
ιιιιιεετερεΙιι ιιιιτ'ιτο1ιο1ιοιιντοτάειι.

+ Νϋ.ο1ιετο 811:ειιτιε άσε νοτο1ιιε 8τ. Ροτοτε
τιιιτεοτ Λεπτα 13ιοιιετο.ε ι1οιι 21. 8ορτ. 1899.
+ 1ιΙϋ.ο1ιετο 8ιτειιιιε 6.οε 13ο ιιτεο11ειτι ε.τετ1ιο1ιοτι
1Τοτο1τιε: Μοιιτο.ε άειι 27. 8ορτοιιι1ιοτ 1899.

ΔΝ1ΊΟΝΟΒΝ Πι.¦ΒΒΒΚΑ.Β'Ι.' νδτ1δικιιιέδδιΤ Βί101ι119.11ά1ι.1118πρι”
Κ.1:-ΒΙΟΚΒΒήιιιτΈ8ι. Ρετρτεριιτε. Νονε1τνέ)τ. 14. εοινιο ιι

ι

ειΙΙειιἰιι- ιιιις18.ιιετιιι0.ΔιιιιριιΒιι-θοιιιρι.οιτειι ειιΒοιιοιιιιιιοιι.

1.λΈ01.!ΗΒ001.Ε
ΠΙΠΕΠ||. "|δδΕΠ- εεεει.ι.τοιιιτ Ϊ

@τεο11οτε0.21ισιι", Ώοτεδτο.
Πειραιειπιο 1. Πρ! Με "ιιιπ 1. Οοι.ο1τοτ.
ΠΜ”. τιι00ι·ΗατιωΠ1ιεετ·η1νν"πιτ1.1Μ .ΠοπΑροι1ιο@τιιπι!!Αροι1το1τοιινιτιπτοιι-Ηατιά!ιιιιμοι·ιτιιτιμ1ιετι.Αιιε1ιιιιιίωαπτάΡτοεροσωνοιιάετΜιιιοτιι1ινΔι"τε1ίστινιιιιιιι.,τω.. 80,Ε” Βιιιιι-0ροτεει.

01711άιιιιεετ
€τιιι;ιε.ΑιιίΠ189ιι

Βια: 1ζιιερεοτ1οιιάετ '0Π1ι1ιιιιεετ Μιιιοτε1ςιιε11ειι Δοϋοι.ι-θεεε11εο1ιαίτ. -
('78)12-11.

90926919 τ). Ο
ι ΑΜΣ

` ΥΝΜι Με”. ΕιιιΝἱει.
Κιιτιιιιετιι1τ τω· Μειεοτι- πιω Βατιιι1ιτειιι1ιο,

μ

εοννΙο :ιιι ΒΙιιιιιτιιιιιι1ι. Πιιι.1ιοωε,θιοΙιτ, ?απορρι ιιιιι1 ειιιάειτοιιΒιο11ινω1ιεεΙ·
οι·1ττιιιι1ιιιιικοιιΙιειι1οιιι1ειιιιιι1ΒοοοιινειΙοεοειιτοιι. Ηιι.ει;- Μιά Βιιτίοττιιιιεε1τιιτοιι.

Βιιε1ττετ ιιιιι1 Β.τττΠοΙιοτ Ιιο1τοτ: Πτ. ΟΠΠ; Ρετ189τ.

Αάτοεεοιι νοιι Κτε.ιι1τοιιρΠοεοτιιιιιοιι:

Βο1ιινοετοτΟοτιετ. 8ο1ιιιιιαι, Πο·τορ6_της
Μιιιτιι·Ιιοιιοιαι.επ. τ. θ, ιτε. 20.

Πε:τιο Ψ1111:1ο:τ.γτ. Οοτειιοειιιιειι. τ
ι

Πετι
·τειιοΠιιοιιοκοΕγι. ιι. 4

. τιι. 11.

Α19Χ9.11άτι1Κ8.Βιετ111ον.Ητικοιτε.εροχω
τιι. ιι. 61, τω. 82.

Ρι·ειι 111τιτ·ιεΧαρτι”, Πιτ.8ωΙι1ιοϊειτ.
Παρε 0. Γιιιιιιειι1ιοιιΚιτοΙιο θ-8, (Σ

.

19.

Πεκ 01118011.ντι.Ο..Π. Ποιο. Παρε .Η 18,
θα. 10.

μ

(Μετα Οε1ιτ.ιτοιιιι,Οορτιοιιοικιιιι,τ. 11117,
παρτ. 19.

13τ. Ο. Ψοἔο1ο°ε
Αιιετιι.Ιτ 1

.

Με.ε·,οιι-ιι. Πιι.τιιιΙιτειιιΙιοἱιι

ΣΜε! Κ0ΕΝ108Β0ΒΝ Μ 0ιιιιε (Πεε1Μειι)
ιτο6ΙΤιιοτνοιπ 1

.

ΑρτΙΙ Με 11106Προοιιιροι·;
εροοιεΙΙ ειιιιρΓο1ιΙοιιντιπ

1

Ηει·τιι θο1ι.-Βιιι1ι 1219891
ρ1ινει1ωΙιεο1ι-τ105.ωτιεο1ιεεΗοιΙνοι·ίεΙιτοιι;
Με.ειΙειιτειι. ΝΜιοτοε τΙιιτοΙιΡτοερορτο.

Πτ. ΝειντέιτἰΙ`ε

Βιιτο.ιιειο.1ι ,,Β ο 11 2. τ ι ο.“
111 Δτοο,

ι άετ ιν1ιτιιιετοιι1ιΙιιιιιιτιεοΙιοιι?Μιτου 800
'1'ντοΙε, Πιτ ο1ιτοιιιεο1ιΚτειιι1τε,Βεροιινε.

Ιοεοοιιτ.οιιω.
Ρτοερ. ιι. _ιερ!ιοΙιοΑιιε1τιιιιιΊ:αυτ'1νιιιιεο1ι.

(78 12-- 10.τ . ΌΟΟ..Ο."ΟΟΟΟ

?ιππ Οιιτ.1ιιιτιτιο111ιο1ιε1εοιι,Γιιτιιρειι
στ” γιιιιιιιι τ. 80, πιε. 17.

Ει·ιιιι Βιιεοτιτιιεε, Πει. Ποτ·ι.εεεωι.ιι. Μ,
τω, 16.

Ο18ιι .Βοάο, Βιιτι. οο·τρ.,14 Με., τ. 88,
ιτε. 2

.

1·"ι·ειιΑιτιιι11οΒο1ιιι1εο,Φ0ιιτε.ιω Η 187,
πρ. 119.

Κατω 1110111Β. Ο, 1. .ι. Μ' τι. 3.

Βορτιι Φειτοροιιιιο. Πεειοιιιι._Φνρτιι·τωι·τ
περι να. τ. 45, πρ.

8ο1ιννοει:ετ Β1ιεε '1'ειιιεεοιι, Ποιιοι:12
ιιροοιι. ε. 180. πρ. 18.



τιιιιΙΑτ.ιιειιίκετιιι.τ
111τ Μειἔετι-, 1)ειττιι- ιιτι‹1 δτο11ινεο1ιεε1Κτειτι1(1ιο1τοτι

11
Ρτοί. Μ. Βοεοιι1ιο1ιτινοτιτικ113τ. Βο1ι. 1:1ε1ονν.

Βοτ11ιι 117.,Κ01118111-Α11811818.81Γ1188θ29, επι Έ1ι1ετ8ο.τ1.οιι.
153)26-28.

1

Οοτιόειιειιτ1οιιερτοόιιο1.άοτ θέτ1ιε11ιιι·οπιπ άεπι Ε'οτπιιι1:1ο1ιγι1.8ροο111οιιιιι@μου 111ιοτ
τιι11εει18ο8ο1ιννο1εεεοοτο1:1οιι,11ει·ετιΓο11.τειιιετ11.τιε1οιιιιι1ΜΔ εο 111.ε11ρ;οιι8ο1ιννειεε
;τετιιο1ι.- νοτι11α1ιο1ιοε11ι11ε1εορ;ειι ο1τιοΒο11ιο του Ηιιιι11ττειι1ι1ιο1τειι:Οιειειιει.
1.ειιοορ11ιο1ο.1ιιιοοιι11ε.Βε1ιιιι1τἰε,1Βοιοτιιιιετο., εονν1ο8ετζοιιΒι·οιιι1ι1τοε1ε,ΒεσιιΜτ.ιιε,

·

_ Η11.ιιιοττ1ιο1σ1οιι,1ιιιοτττ1ε‹ι,Βτετιι1ινιιιιάειι,111οετισ.οι·ιιι·1ιιστο.
11.91. 1117.Γτειι1‹, 11οιι:ι.1.ε1ι.111τρι·ο1ττ.1)οττιιτι1;.1898, Μ. ΧΧ111. - ‹1ο Βιι ο Η
ιιιιι:1Με 1

1
1

οοτ, '1'1ιοι·ιιρ.ννοο1ιετιεο1ιτ.1898, Ντ. 48. - Α. 11ο”, 1101211.(1οιι1ι·τι1
ιιιι2ε18ετ1897, Ντ. 24. - Μ. Ι11ιοτειοιι, Αετπ11.Οοιιττιι18.ιιιιο11τοτ1897. Ντ. 26. -

.1
.

Η ιι τι 1
1
,

Αοτ21.1.θειιττιι1ειτι2ο18οτ1897, Ντ. 85. - Ρ οτ‹1. Κ πρ ρ ο τ, Δετ2111ο1ιοτ
θειιιτει11ιιιιο1,ςετ1898, Ντ. 6

. - 1.. Ηεεεο, Αροτ1ιε1τοτ-Ζε1τιιιις1898, Ντ. 54. -

θ
.

1311ιτπιατι τι, ν1Πεττοι·πιο111ο.131111”1898,Ντ. 413.- Α. 1? ει”. ιιο, Ατο1ι1ν1οΙιι
τεττι.‹1ἱΜε111ο1τιοο Ο1ι1τιιι·ρι1ει.2898,1111.- 1). 111οιιτ1ιι. Ρ. 1) τ τι Β ο τι 1, θιι2ε1.1ε.ιιιο:11οει.
1.οτιι1πιτάτι.1898,111111,Ντ. 5

. - 1.. Ο τι 1ι ο11υ.. Βο11ετιιιοτ1ε11ε1.ενε.1.τ11:1Α1:οετο1898.-
11.1111ιιι ιι ιι τι, Οοιιτ.τει11ι1.1'.κ1.εοε.'1'1ιετειρ1ο,11118.11898.-8 1.8 τ ο ε ε ε, Κ11η.-Τ1ιεττ1ρ.
11νοο1ιοιιεο1ιι·.1899,Ντ. 16 ιι. 17.

1.11ει·ει1ιιτ9τει11ειιπά 1τιιτιοο.
Ε!. Μ111Β_ΟΚ - Πετττιετεκ1τ ιιπά Μοε1ω11. (ιππ-ι.

€.__.ι

&81809θ22 Ρεπττωπ.
1

1)10 80119011ΡΘετ8011'8011811, 61ο1ιο1το11'ειτι11οιι11ία11οιιιιιοιιτο1ιι Ηατστ
1.ϋτιινιρΒΠ11ιιι110Π11ΘΙ1,7Α800ΕΝ-Ρ11.1ΕΡΑΒΑΤΕ:

.ΜτΙ 0 ιιπά 1091..Ν1α1ι1:το12οιιι1ιιτι‹11'1ι:τ1ιοιιάΜε .1οά11ιιο1ιιτ.
11τοοεο120%: 11Ηιεεει·1Βιι11ο1ιιιπά 1ο1ο1ιτ211νοττι·ιιεοιι.
Οπιιηι1ιοτ-01ι1οτο1οτιιι:Ζιι εο1ιιιιοτ2ε1:111οτι11οιι11.1ιιτο11ιιιιη;ειι.
.Τοι1ο1οτιιι11%-- 8ιι11οι·110% οπο. ετο. 11101118121.1ιι

Οτ18·11ιε1ρεο1τιιιι€ωι νοιι 80-1ΟΟ Οτειιιιιιι
τ1ι1το1ιΜε Αρο11ιο11οιιετ1ι111111ο1ι.-1)ιιιιι111101Βοετο11ι1ιιΒοιιιιιο1ιτ11101111Ηει.ιιάο1
1ιο11τιι111ο1ιοιι976τ1.111οεοι1 Ιπι1τε11101161ι ιιιιτοτεο1ιο1ιοτιινοττ1οιι,νετεο1ιτο11ιο
τιιιιιι“στο . 1

0τ191ιιε1ρειοΚιιιιτ Ροειτεοιι
111111»που εο1ο1ιοιι1ο1ι1:οτ1ι111τ11ο1ι811111,ννοιιε1οιιιιι.ιιε1ο1ιατι

Με,ςιετετ Π. ν17εο1ιε.,
Κειιιιειιτιοοεττοννε1‹ἰ Ρτοερ. 19, 8τ. ΡετετεΒιιτ,<;.

Υειεοηειι1ει1ιτ11‹ Ρο1ιτεοιι & 0ο. Η
.

Η., Ηιιτιι1ιιιτο.

ρ|'011ΙΙα.$'ΜΙΧ 19816'Ι111ΠΙ|'θω θΧ!|'Παό' 1188'ΕΙ"!Χ.

ΡΑ8Τ11.1.Ε8Μ1Ή0ΗΥ·ΕΤΑΤ
Βοιι1ιοιιε ά19εε.1:11ει.

ΟΟΜΡΠ1ΜΕ8 νιοι-ιν-ε·τΑτ
Μπιτ· ρτέρετοτ εο1-πι€πιο 1°εειιι ει1οει111ιε9ειΖειιεε.

111ιιιτι.απο. (11Β.116811180118

Ξ- __ . Α? .1- --.-.-.-2Φ

0τειι.1ι1εο1ιοε 111111111

111ιιιιιεει.ιι-Α111πω1ιιιι.τ 11οι·1:ο1

(ιι.1τι11τοστ:ιτι.

1
1 Ε1τι εἰ5ειιτεἰο1ιεε τιιειτι,ζετι1ιει1τ1€εε

Β1ιιτρτ5.ρειτα1,κινε1ο1ιεε (Με Ε15ετιιτι

οτ8:ιτι1εο1ιετ1:οτιιι Βε1:ιιιιόειι οτιτ1ι111τ.

1)ειτετο11ιιιι€ετι 8τοε ἰ
τ
ι

ι1ετΑ ο11ιε1ιο
νοιι Μεε. Ε01°101 1τι 1τειιι.

1178101801 1ι1 1111911Αρο111ο1ιο1ι.
(211)95-18.

- οι`ι
ΕΞ Ξ
= , -.Φ

Ε

1
. οι:

' υ μ.:ἔ Ηεφ Η
π.. ` Κ

_

1 σ
! 1
1

1

"

,, τω ιιτ- 111111:
Με 1ιοετο,,Ι11εωιιι“-01κειάετ Νοιιιιο11,1111·
11911115Λαμ ριιεεοιπ1, 11881121..1'ο18ειιάε

191€ωιεο1ιτι1τειι:

1
) ττο1τοεθ0810111810111,2
) τ.1ιιτΚοΥοτει·δει

εοτιιιι€, 1
1
)

τοττ11811ο1ιο11ο1111τ1ιο11,11:1.τιιιιι
811011ό... 11111110,,Ι.101118181°1101111100108”,

ζ,1:1ιιιιι:1ιπι··.
Πιο ε18.ιι2οιιι1οιιΒωιι11Μ.ο άετ εο8·οιι.
,,8ε11οετιπο18ε1ιιε1άιιτο1ιιι.ε1τοιιοιιι.Οοιι1ιιτ
8γετειτιο1ιι νετ1ι1τιόιιιιεπιιτ 11ο11οκἰοιιε
ρτ1ειιιιοιιιιτιο1ι1011110" οττε1ο11τ.
,,Ξ811οε8ΨΘ1:“ Με Τ1ιοιι1ετ81ιιε,80111
τι1οο1ιοι·,Κτ1ιιιε1ω1ιοτ,11τιτ1ιιο€1τιειοπο.Μ:
Με ι.νο1το1ιτονετ11το1τιιηΒεοίιιτιάειι.
191ιιθ1ειειιι1τ111-ΜΜΜ 7οτ8τϋεεοτιιιιε
1ετ1ιι1”ο11.τεειι1ιιοτεο1ιτεττιτ1ιοιινετ8τ1$ε
ι:ετιιιιι>;νοτιπιι,ιτεινε1εοιιι 1ιοιιιιτ.Ζοιι1ι1Μ'
άεπι Ε'ϋ.11οιι,ντο 1ι1οι·ετ.οτ1.1ιι1οΜε Ετ
1ιειιιιειι 1ι1εεΙπ @οπο Βιι1ΐοτιιιιιιΒοιι 1ιι
?Μεε 1‹οιιιιιιτ.- Ρτο1ε 100 11111.
Πτι (ΗΜ τιι11.94ιιο1ιοτΎοτετϋεεετιιιι8
18151ιοειοιιάετεεπιιιΐο111οιιεννει·ι11111τ11.ο1εο,
11111111τ,111ιιτ1ιιο,11οιιιιοιι,ΒοΒιι11οιι81,0.-
Ρτε1ιι 88 11.111.-
Β1ιιοο1ο:ιιπ 0-1ιισ1ιοτ7οτ8·τϋεεοτιιιιε,
ο1,ςιιει:ε1ο1ιΝεοντο1ι1Πιτ 1111111111·η. Βιι1εο,
Με ει.ιιο1ι2ιι ιι. 111ιιτ1ιιοιττω1ιοπ,
1'11τδιιτ,·41,11οιιιιοιι,Βο811Ποπ ιιιιι1_1οι1οιι
εκάστου Βροτ1. - Ρτο1ε 76 11111.-
Β1ιιοι:1οπιπ 8-1'ιιο1ιοτ7οτ8τϋεωτιιιι€,
@ποτ ε1ο1ι,εο1ιιοτ1ιοττιιοιιιετι1180011808
"που, ειιιι2 1ιοεοιιι1ετε11.18ΙΗιτιιοιι€1:ιε
1'11τ'1'1ιοιιτοττι.11.ει1εοετο.- Ρτο1ιι 01111.01.
Ιτι 81. Ραοτε1ιιιτε :ιι 1ιιι.11οιι1ιο1ιι:

Πρ111ωτ Η
.

81”ΒΑ1.188
27, Βο1εο1ιιι_1ιι11ίοτε.1ιιι_1ιι,27,

8οςοιιι'11ιοτάετ 11ιιεει1εο1ιειιΗ:.ιιιι1ε1ε1ιατι1ς.
ΝΒ. ,,881108877θ1“ο1ιιιο θρ1εε·,ε1τ1ει
ιιιοιι ννοι·‹1οιιΜε 1ι11:1ιοτ211 8, 10 π. 12 1ι1.
ιτετ1οιιιίτ, 1

ο ιιιιο1ι6οτ11τϋεεο11.01›_ἱοο11τει,
ιιι ει1ιιτ1κοιιΙιο11οτ-Ε1ιι1εΜΒΜ Β.1οιιιοιι
ιιιιιι ΠΙ111111118011.
Α1ιιιιι1ιιιιιιιιΒ1ιιοι:1εενοιι 16 Με 86 11.81.
== 8ροω1ρτο1ει11ετοιιπά Βοειο1ιτο1
1ιιιιι€1ιι 11οιιτεοετιι. 1'τει.ιι2ϋε1ειο1ιοτ:ἐρω
σ1ιο 1

1
ο ε τ ο ιι 1”τΜ.τ 140) 1-1.

1ιιι1)οιι1εο1ιοτιΑ1οιιαιιάφτ-Βοηι1τιι.1Μτά
Νιι1:1ιννο1εοτ11ιε111:111ιοτπι· 2.111ά1οιιε1
1'τοιοΡ11οι;οτιιπά Ρ11οΒοτ1ιιιιοιι1111·61ο
ρτ1νιι.16Κτο.ιι1τοιιρ11οΒο(ιςοΒοιι Ζιι.1ι1ιιιι€
“νοιι ΕΟ Οορ.).

11έτο.τε;.>ξο1ιοτ11τ.111ι11111' 1
1
1
7

11.119' Β1ιο1ιτ1τιιιιΚοτο1ν. 11
.

1'1ί1οιιοο11ο1ζιι11ιιιιδι11ι11ι.Ρτ.11116.

--- -_



ΧΧ!Χ. ιΑιιιιιιΔιιο. δ
!.

Ρ!!!'Β!!!!!!!Β!!!!!! Νοιιε Ε'ο!εο κι". .!ε!ιι·8.

!!!!!!!!!!!!!ΗΒ !!!!!!Π!!!!!!!!Β!!!
ιιιιιοτ τω· Βοι1ειιο11οιινοιι

Ρτιι!“. Πτ. !!ιιτ! !1ο!ι!ιι.
.Ιιιι·!ονιι (Ώοτιιιιι1.

!1τ. !ει!ιιιιιιιιιε !!τιιιιιι!ιιι!ε.
κι”.

Πτ. Μισο!! !Νιιιιιιο!ι.
81. Ρεωτε!ιιιτι:.

Με «Μ. Ρειει·ε1ιιιι·ι;ει·Μειι1ιιιιιι!εο!ιοννοο1ιοιιιιο1ιτ!ίτ.»οι·εο!ιο1ιιι_!δι!ιοιι

8 ο ιι ιι ε !ι ο ιι ι1
. - Πει·Δ'1;ιςιηι1εωειιτε1ιτε1ε1ε!;!ιιΒιι"1"16. 8 Με!.1ι1ι·Με

.!ε!ιτ, 4
.

Μι!. ΠΜ·Με !ιε!1ιοΜ!ιι·1ιιο!. Ροε!:ιιιιι!ιο!1ι1ιις;ιιι (Με "Μακη

.“Δ!ιοιιιιοιιιειι!ιι-Αιι.ΠτΒ
ΜΜΜ: απο ειιεεε!ι!ιοεε!!ο!ιιπι Με Βιιο!ι!ιειιε!!ιιιιενοιι 21., Β1ο:="ω
81.Ροιοι·ε!ιιιι·α,

με που” ε11ο 1ιιεειι·ε!ιο

ΝοννεΕγ-ΡτοερεοεΗΜ, ειι τιι:!ιτοιι.-Ερ, μι;" "11",θ11811116”20 !!!ει·1ι]!!!ιτ11ο1ι,10ΗΜ! !ιε!!ι_!!!!ιτ!1τ.!ι.Ι)οι· 1ιιεεη1οιιεε:ρωεονν!οε!!ε ιιιι!ι11οΒοι1ιιοι1οιι!ιο:11ςΙΜιειιΜ!ιι!ιο!1ιιιι€ειι1ι1ι.!.ιιιιιιω ειι1ι1ι·Με 8 πω!ΒοεριιΙ1:οιιοΖοιΙο 1ιιΡ81.11.1"18Κοιι.Με: 36Ρ1'οιιιι.-Ποιι άειι

Α ιιΕοι·οιιννοι·τ1οιι25Βορετιι!ιε!ιιι18ο!!ιτοτ01·181118181°ϋΕ01211888811ι11.
11ο!οι·ετεπετάω ιιει:1ι116111881.28νοιι 18 Μι!. ρτο ΒοΕοιι !ιοιιοι·1ι·ι.

11138 Μ. Ροιετε!ιιιτε, 18. (30.)Ξερ1οιιι!ιοτ

1ιι1ιιι1ιι [Π. Μια Βο!ιιιι!ι11:1)ιο-Βεειι!!:8.τοώ Βει·ιιιιι!ιο!ιιιιιά!ιιιι
ΒϋοΒετειιεο!ἔειι ιιιιι1 Βεερτεο!ιιιιιςοιι: Πτ. Αιιτοιι Βιιιιι: 'Γ!ιετιι.ρειιτ1εο!ιοεΙ1οιι!!ιοιι 1'ϋι·

8εεο!ι!1ί!ιεί!!!ιι·οιιάοιι Βοι1ΜΜιιτ Πτ.Επι1.01(Ήεω,ε111ιι8ι.Ρε
τοι·ε!ιιιι·ε,Ροιοτιι!ιιιι·μι·8ο11.ο,Ροιοι·-Ρειι!!ιοερ1!ω!ιιι ι·ιο!ι!ιοιιθρι·οο!ι
ε!.ιιι11191111οιιιες,1111!.ννοι:!ιαπό Ε'το!ιεε νοιι 2-3 Π!ιι·.

ιιιω _
ε· άετ Π1ιι!ιι.!ιει·!ειιιι Β.1Β·ιιεο!ιοιι8ι.οτ1τ!ιτειιι!ιοιι!ιιιιιεο.-

ρτε.!ιι1εο!ιοΑετει.ε. - Τ!ιοτε.ρ!ει1ετ ειιιοιιιιι!ειιν!ιιι. εειιιιιι!!ε !ιιι! Με.ιιιιει·ιι ιιιπ ερεοιε!!ει· ΒετἱὶοΚεἰο!ι!.!ἔιιι18°άετ Βιι8·.ε·οετ1ν1ιο!ιιιιιι11ιιιιε.νοιιΠτ. ΔΗτω1 ΕΜι,8_ -Πιο Νε!ιειιιν!ι·1ιιιιιεειιτω· Αι·ειιειιιι!ι.τε!.Ρ!ιει·ιιιιιΚο!οε,τιεο1ι-!ι!!ιι1εο!ιοεΗειιιι1!ιιιο!ινοιι Ρτο!'. Πτ. Ε. Ιιειιν1ιι. - Ρτο!'. Πτ. Ε. Ιιεννιιι ιιιι‹1Βι·. Μ. Βι·ειιιιιιιε,·: Με Ε'τιιο!ιτει.!ιτ.το!!ιιιιιεΜπι!! (111-ΜΒ.- Κ1ο1ιιει·ει Μ!!::!ιο11ιιιι α 1
1 · · .ι12ειι.- 81Ιε-Μει.τ!ε !ιιι Ο1ιοτειιεει1ιιι. - νοτιιι1εο!ιι.οε - Μοι·τιι11τ.1ι.τε-Βιι!!ει!ιι 8€8βοΕοιι·ε!ιτιιτϊε8:ΡΕΠΕιι1ε2?ΕΕι2.

Με !1εειι!!ιιιο ι!ιιτ 8οτιιιιι!ιο!ιειιι!!ιιιιιι σετ 11!ρ!ι1!ιοτ!ο
!ιιι !1!ιιιιεο!ιειι 81ει!!!‹τειι!‹ειι!ιειιεο.

νοιι
Βτ. Μιιιι 8ο!ιιιι 1ι1ι.

!νοι·ιι·ιι€. Β·ε!ιει!ιοιιειι! άειπ ΧΙ.1!ν!ειιιι1. Αει·ει.ειο.Βοειι ν!!ειΙ!ι).

Μ. 11.!Με 8ι!ιιιιιιοιι άετ θιεΒιιετ άετ Βετιιιιι1!ιετεριε
ι!ετ Β!ρ!ι1!ιοτ!ε ι·οτειιιιιιιιιοιι ιιιιιιιετ ιιιιι1ιι·, ιιιιο!ιι1οιιι νοπ·
ειινε ειιιετιι .!ιι.!ιτε ι!ετ !ειειε !ειι!ειιεο!ιε!ι!!ο!ιε νοτειοεε
νοιι Κεεεοινιι.2 ετ!ο!81 νι·ιιτ. !ιιι Ψεεειιι!!ο!ιειι ε11112το
ε!ι:!ι ι1ετεο!1ιο ειι! !ιο!ιο Μοτιιι!1191ιεειι!ι!ειι ειπε Ττ!εει.
ιιιπ! Ρε1ετε!ιιιτε “θα ειιιεε!ε!ιι€ετ Θετιιιιι-Αιιινειι
ι1ι11ιε. Πιιτ Ρειετε!ιιιτε ειιι‹1 61ο Βεεειιιιιιιοιι Ζιι!ι!οιι ιι!ο!ιι
νετϋ!Τειιι!!ο!ιτ ινοτι1οιι, ινε!ιτεο!ιο!ιι!!ο!ι ιι!ιοτ νετ1ιι1Ιτ εε
ειο!ι ιιι!ι !!ιιιειι ειι, Με ιιιπ ;1ειιιειιιιιιεΤτ!εει, νι·οεε!1ιει
σε ε!ι:!ι ιιιπ ο!ιιε ιιιι€ειιιο!ιι ειιε8ο!ιτο11.οιε Βρ!ι1οιιι!ε 8ο·
!ιιι.ιιι1ε!ι !ιιετ, ιιιπ ιι!ιι ετ!ιο!ι!!ο!ιεε Αιιεο!ιιτε!!οιι άετ Μοτει
ε!!19.τ.Πιο το!ιιιι1νειι Μοττε!!19!.ε2ει!ι!ειιε1ιιι1 τ1ιι!ιο! ιιιι!:11τ
11ο!ι 2111011111Με Ε!0!ιε ΒεΒιιιιΒειι, Μπιτ ιιιιο!ι τ1οτι !ιιιιι
51011,Με Με ε1ειιιιΒε·τ!ο!ι€«Με ΡΙιτε!!ιιιε Οοιιε του Με!
1ιετι·οτΒε!ι!., Με $ετιιιιι!ιε!ιειιι1!ιιιιε ι1ιιι·ο1ιιιιιε!ιοντ9!ιτι, ιιι
ι1επι !ι

ι

Με 1ιιοτ1ιιι!ιι!ττοιι .!ει!ιτειι 1894-1897 νοιι άειι
Βοτιιιιι1ιε1ιειιι1ε!ιοιι ι1ιιτο!ιεο!ιιι1ι!:!Μι 14 ΡΟι., νοιι άειι
ο1ιιιιι $ετιιιιι Βε!ιιιιιι1ε!!;οιι ι1ιιτο!ιεο!ιιιΜ!!ε!ι 86 ρω. Βε
ειοι·Ιιειι ε1ιιι1. Ι)!εεο Ζει.!ιΙειι νι·ιι1ετ!εΒειιε!ο!ο!ι2ο1τ!8ειιιο!ι
01ο Μι ιιιιεεεερτοο!ιοιιο Βε!ιιιιιιριιιιιε άετ Ξετιιιιι€εΒιιοτ,
ι;1τι.εεεε!ι 1894 ο!ιι ιιΙ612!!ο!ιεε ιιιιτ1 εο!ιιιιι!Ιοε Α!ιε!ιι!ιειι
ιπι· Ι)!ρ!ιι!ιοτιο-Βριάειιι!ε ειιιιτΒε!ιιιιι1οιι, ιιιιι1 ε1ιιεει1ιιι!ιιτο!ι
Με εο!ιο!ιι!ιατε ν!Πτ!ιειιιιι!ιο!!: άοε $οτιιιιιε οι!ι!11τ!.ινοτι1οιι
ιιιι1εεε. 8ο πω: Μι Με 8ο.ι:1ι!ιιΒοι1!ιετεε!ιο, 1ει ι1!ιιΠεμ
11ε1·8ετιιιιι!ιο!ιο.ιι6!ιιιι€ ιιι ροειι!νοιιι 81ιιιιε Βε!σε!ι, ι1ιιεεο!Ιιε
!ιιετ ε!ο!ι !1!ιετιι!! Βϋι·βεττεο!ιι οτνκοτ!ιοιι, ιιιπ! εε !εϋιιιιιο

11!ιει·11!!εειΒοτεοΙιειιιιιιι, ιιοο!ι ε!ιι 1!!!οττ Πιτ ι1εεεο!!ιο ειιι

ειι!οΒοιι. Βιι. σε ει!ιοτ ν1ο!!ο!ο!ιι ιιι6ε!!ο!ι !ει, ι1ειεε ιοι!οε
Εεεε, !ει1ει· εεοετιιρ!ι!ει:!ιε Βεε!τ!ι εειιιο ε!Βειιε Βιιι!ιι!ιοι·Ιο
1ιε1ιοιι !ισιιιιιε ιιιπ! Με Βιιιντιτ!ιιιιι€ ι1εε 8οι·ιιιιιε ι1εε!ιιι.!!ι
ιιιο!ιτ ιιοι!ιινειιι1ιε Μετα!! Βειιειιι 111ε ΒΙοιο!ιε ειι εειιι
1ιτιι.ιιο!ιτο,εο Πιιτ _!ει1οινο!ιοτο ι!ει!ι!ιι 1ιεεϋΒΙ1οΙιε Μ111!ιο!

!ιιιιιι ι1οο!ι ιιιιιιιοτ ι!ιτειι 1νοτι1ι. Ζννο1 Με! !ιοτειιε 1ιιι.!ιε
Μι 11!ιοι·41ο Ετ!ιι!ιτιιιι€ειι ειπε άειπ Βιειιεο!ιοιι Κτειι!ιειι

Ιιειιιεει !ιοτιο!ι1ε!;,11!ιετάιο 8 θετιιιιι-.!ε!ιτο 1895-1897,
1ιιιιιιε

ετ!ειιι!ιο ιο!ι ιιιπ, ιιοο1ι Με .Ϊει!ιτ 1898 Ι!ιιιοιι νοτ
ειιΙεεειι. Ειιιιιιιι ρτιιΜιεο!ιειι Ατειε, ινο!ο!ιετ ο!ιιιε επιε
εεε Κι·ιι.ιι!ιοιι!ιιιιιε ετ!ιει1ει, κι! σε ιι1ο!ιι ιιι68!ιο!ι. ειι ειεεε
ι·οιι Ετ!ει!ιτιιιιΒοιι Μπιτ ι1ειε $ετιιιιι ειι Βο!ειιι8ειι, Με
Μειετ!εΙ Με Βιιιεε!ιιοιι 1ει ειι ειι!ιτ Ζιι!ει!!!ε!ιο!τειι ειπεπ
ινοτ!ειι, ινο!ο!ιει 81011ιιιιι εο ιιιο1ιτ ιιιιεε1ειο!ιοιι, ιο ετϋεεετ
ι1!ε ι1οιιι νετε!ειο1ιο 111118τ!!08011(10τ!Ζει!ι!ειι ε1ιιι1. Αιιο!ι
!ιιι· ειπε ετοεεε Κτειι!ιειιιιιιε1ει!!: !ε!: εε ι1ιι.!ιοτ ιν11ιιεο!ιοιιε"τω, ει·θεεετε Ζε!ιτειιιιιε ιιι Βιιιτιι.ο!ι!; ειι 21ε!ιειι ιιιι‹1
Με ι1!εεειιι θεε!ι:!ιτεριιιιοι Μ. σε 8οτεο!ιι!οτι!Βι, ι1εεε Μι
110011Με νιοιτε .!ιι!ιτ νοτ!ε8ε ιιιπ! ιιιιο!ι Η111111Β88810111.8
ιιιιιιοτειι ‹1!ε 4 .Ιιι.!ιτο 8οτιι:ιι πι!! ε!ιιετ ετϋεεετειι Αιιιιι.!ι!
νοιι .!8.1ιτ811νοτ ι1ειιι 8οτιιιιι, - σε ε!ιιι1 9 - νοτ
ιζ!ο1ο!ιε.

Βιιε 4. $ετιιιιιιιι.!ιτ 1898 οι·ντε!ει ε!‹:!ι 1ιι άειι Ηιι.ιιρι
ειι!ι!ειιιιι!ε ειιι ειι!ιι· ε!1ιιει!εοε, ιν!τ !ιει.ττειιε!ιιε ε!!Βοιιιε!ιιε
Μοτιιι!ιτε1τ νοιι 19,2 ρΟι. !ιε1 ιι!ιιετ θεειιιιιιιιιι28.!ι! νοιι
104 1έτιιιι!ιοιι

ιιιω. ο!ιιε Μοτιιι.!Μι άετ 'Γτεο!ιεοιοιιι!τιειι

νιιιι 40,5 ω. !ιει ειιιειι· θεειιιιιιιιιειι.!ι! νοιι 87, ινο!ο!ιο
ι1ιεεετ Οροτειιοιι ιιιιιετεοθειι ινοτι1ειι ιιιιιεε!ιοιι.

Με τϋο!ιΒιιιι€18 ιι·ετι1ειιι1ειιΒιειιοεειι 1ιειτιι€ειι 40 ρΟ1.
νοιι 82 11!ιετ!ιιιιιμι ιιιιι 81οιιοεο Ε!ιιΒο!ιοπιιιιειιειι. Πιιι
11199!!Η ΜΗ' 11111011Με Αιι!!ι!ιτιιιιΒ ν!ει!ετ Ζει!ι!οιι ειι οι·
ιιιιιι1ιιιι, ιν!!! Μι άειι Βιιτο!ιει:!ιιιιιι άετ Ζει.!ι!ειι Με άειι

9 .Ιε.1ιτοιι νοτ ι1οιιι $ετιιιιι ι1ειιι Βιιτο!ιεο!ιιι!ιτ άετ Ζιι.!ι!οιι
Με ιι.!!ιιιι νιοτ 8ετιιιιιιε!ιτειι θεεειιϋ!ιετετε!!ειι, ειι! ι1ιεεε
ννοιεε ινοτι1οιι ετϋεεει·ε Ζε1ιτειιιιιο ι1!τεοι νετε!!ο!ιοιι ιιιω

Ιττι1ι11πιετ επι !ειο!ιτεεωιι νοτιιι!ει1οιι. Νιι!11τ!!ο!ι ειιιι1 άιο

ειιι2ο!ιιοιι .!ιι1ιι·ο Βει!‹!ετ Ροτιοι1ειι ειιι!ι ιι!ο!ιτ νϋ!!!ε @Με
ιιι κ1οιιΚεειι!ιετοιι, εε 11ιιι1ειι8ο!ιντειι!ιιιιι€ειι ιιιιο!ι ειιιειι
ιιιπ! ιιιιο!ι ο!ιειι ειιιιι, Μπιτ Με Βἱ!ι1 Μα! πω!! ὰοιιι!!ο!ιοτ
ινειιιι 11:11ιιιιο!ι άειπ Θειιοτιι!ι·ετΒΙο1ο!ι ιιοο!ι άιο Ζιι!ι!ειι
Με !ιοετοιι .!1-11ιΓ88νοι· ι1ειιι 8οι·ιιιιι ιιιπ ι1οιιειιΜε 801110011
ι:οετοιι 8ετιιιιιιιι!ιτοε ιι

ι

Ρετε!!ε!ε ετε!!ε. Με ιι.!ιεο!ιιισ
Κτιιιι!ιοιιεε!ι! 1ει πι· 8ετιιιιι2ε!ι Βοει!εεειι, ι1ιιε .!ιιετ 1898
Μι Με ιέςτϋεετεΖει!ι! ιιιι!ειειν1εεειι,104, ντε1ιτειιι1 Με
ιιιιο!ιε18τϋεετε, ι1!οιοιιιΒο τ1εε.Ιιι!ιι·εε 1891, ιιιἰι 100 Κτειιι
Και άειι· νοι·-δετιιπι2ο!ι ιιιι8ε!ιϋτ1. Πιιτιιιιε μι!!! Μπιτ ιι!ι:!ιι



Με.

1ιει·νοι·, σεεε εε εισ1ι ιιω ειιιειι Ζιισιιιιιει νοιι 1.ε1ε1ιι1τι·ε.ιι
Και ιιω σεε 8ει·ιιιιιε ιν111ειι1ιιιιισε1τ,σειε Κι·ειι1τειιωετει·ιε1
ιετ ιιιιωει ι·εε1ιτ 81ε1ε1ι1ειωιε εεννεεειι, - εοιισειιι εε
1ιειισε1τ ειε1ι ιιω 8ειιενειι1ιιιιιΒειι σει· Ερ1σεωιε ιιιισ 1ει·ιιει·
1τοωωτ σειε ι·ειρισε Αιιιι·εε1ιεειι σει· Βενϋ11τετιιιιΒεεε1ι1
Με” ιιι σειι 1ετ2τειι .1ε1ιι·ειι ιιι Βειι·εε1ιτ. Ειισ11ε1ι ιετ
σει Πωετειιισ ευ 1ιεισε1ιειο1ιτιιιειι,σεεε σιε 19ιεειιειιι ειιιει

Α1ιτ1ιε11ιιιιειιι σεω Με.εεεε ε1ε1ι εειιι, Με σεε νετττειιειι
σει· Βενε11ιειιιιιε ιιι σει·εε11ιειι ε11ωσ1ι11ε1ιινσε1ιετ. Ιω
Α11εεωε1ιιειι 1ιε1ιειιιιι Με ει·1ιειτειισειι Κ1εεεειι, ινε1ε1ιε
1ι1ει· ιιι ει·ετει· 1.ιιιιε ιιι Βετιεο1ιτ 1‹οωωειι, εειιι· νιιειι1Β
Νε1Βιιιιε, ιιι ειιι Κι·ειι1τειι1ιειιε .ιιι 8ε1ιειι, ινε11σοιτορει·ιι·τ
ενιι·σ. Ιω .1ε.1ιι·ε18815 1ιετ σιε Α1ιτ1ιε11ιιιιιι1ι1οε15 Κι·ειι1ιε
εε1ιε1ιτ, 188? Νοε 85. ειιιε εο εειιιιιςε Ριεειιειιι ιετ ιιι
1τειιιειιι σει· ερε.τετειι .1Μιτε νοι1ιειισειι θεινεεειι. Ιιι σειι
9 .1ε1ιτειι νοι· σεω $ετιιω ετε1ιειιιιιεεεεεωιιιτ 488 Ιζι·ειι1τε

ττεΒειι111ιει·848 1ιι σειι 4 8ειιιωτε1ιτειι. 1Σι·ετει·ε 1ιετιε

68,9 ετσι., 1ετετει·ε 28 ρΟτ. 111οιττε11τετ.Ιιι σει· 1'οτεειιιω
εεττ:εε18τειι 157,2 ρΟι. Ζε1ε1ιειι νοιι Ι.ει·γιικ1ιετ1ιε111Βιιιι8
ιιι Εστω νοιι $τειιοεε, ινε1ιι·ειισ σεε 8ειιιιιιε Μιει· 70,4

ρ1)τ.- Μεε Με 1ιιεισιιιε1ι ινιισ 1ιει:ιεεειι, σεεε εε ε1ε1ι
ειιι· 8ειιιω2ε1τιιιε1ιτ ειιι 1ε1ε1ιτει· Ει·1τι·ειι1ττεΒε1ιε.ιισε1τ
εετ. Ιιι σει· νοτ-Βει·ιιω2ε1τ ωιιεετειι νοιι σειι 111ιει1ιειιρτ
Βιιιεε1τοωιιιειιειι 68,2 ρΟτ. τι·τιο1ιεοτεωιι·τινεισειι, ινσ1ι
Με σεε 8ειιιω°ε 44,2 ρθτ. Βει·εε1ιιιετ ιιιειι
σει· Τιεε1ιεετοιιιιειι ειιι' Με ΖΜι1 σει· ι11ιει·1ιειιρτωιτ Βιε
ιιεεε 1σιιιεε1τοωιιιειιειι, εε ωιιεετειι ιι

ι

σει· νοι·-8ειιιωΖειτ
νοιι σειι ετειιοτιεε1ι Ειιι1ιοωωειισειι 88,5 [101. ττεε1ιεοτο
ωιιτ ινει·σειι, ιιι σει· 8ειιιωεειτ 132,8 ρθτ. Μειιιεε Ει
εε1ιτειιε ιετ σιεεεε εε ιιι σειιτειι, σεεε ιιιιιει· σεω Ειιισιιεε
σεε 8ει·ιιιιιε ειπε 11112111118τειιοεειι ιιοε1ι ισε1ιεστιειε εε
ινοι·σειι ειιισ ιιιισ ιιιειι· 88 ρθτ. εεειειι 18,6 ρΟτ. νοι· σεω
Ξειιιω, ννε1ε1ιεεοιιετ ειιι· Ορειεττειι εείσ1ιι·τ 1ιιιττειι, σοε1ι
ιετ 1ωιιιει·1ιιιι σει Βιιιενειισ ωσ811ε1ι, σεεε ιιιειι ιν111ιτειισ
σεε 8ει·ιιωε ειιε1ι εει·1ιι€ειε 8τειιεεειι ω1τεε2ε1ι1τ 1ιετ,
ινεΙε1ιε νοι· σεω 8ει·ιιιιι 1τειιιε 1ιεεοιισει·ε Βετϋε1τε1ε1ιι1Βιιιιε
τω Κιειι1τειι1οιιιιιε1 8ετειισειι 1ι€1ττειι.1)1εεει· Ε1ιιινε.ιισ ιετ
ωσε11ε1ι, εε ειιισ σεει1ιειιιιτ Μ1ε Με Ειιιενειισε 1ιει·εε1ιτι,ετ.
ινε1ε1ιε ε101ιεετ Με ειι1ηεετινε 8τε11ιιιιε σεε Βεο1ιεε1ιτειε
1ιειιε1ιειι. Πεε1ιε11ι1‹οιιιιιιε Μι @τετ ειι σει· Η111.ιιρ1.2ε1ι1,
εεεειι ινε1ε1ιε ιιιειιιεε ΙΒιιιο1ιτειιε ειιι Βιιιινειισ ιιιε1ιτω08
11011ει. Με τετ στο ΖΜι1 σει· Τιεε1ιεοιοω1ιτειι, ινε1ε1ιε
Βειιεεειι ειιισ. νοιι σειι Τιεε1ιεοτοω1ιτειι ιιιιιεε ωιιιι σοε1ι
ειι€ειι, σειεε εε ειο1ι ειιι Βιρ1ιτ1ιει·1ε1ττειι1τεεε1ιειισε1τ εετ,

1ει·ιιει, σε.εε εε $ε1ιινει·1τι·ιιιι1τεινιιι·ειι. Με Ρι·11ιειρ1ειι,
ιιεε1ι σειιειι εμει·1ιτ ιιιιισε, ινει·ειι νοι· ιιτισ ινε1ιι·ειισ σεε

8ει·ιιωε Με εΙειεΙιειι, ειιι· 1ιΜιειι ειιι εετ 2 Ιιισ1εε.τιοιιειι
Με σειι Ι.ιι1τισ1ιιειιεε1ιιιιττ εειιιεε1ιτι 1

) 1ιε1 Μιεο1ιιτει
Αι1ιωιιιιεε1ιε1ιιιισει·ιιιι€, Μεε 1ιε1 σ1ιεετει· Ει·ετ1ε1τιιιι8εεε
1Μιι·, 2

) ινειιιι σιε Δτ1ιωιιιιεε1ιε1ιιιισει·ιιιιε εε εεεε1ιε11°ειι
εει·, σεεε σιε 11ιιισει· ειιι 8ε1ι1Μειι ιιιισ ειιι σει· Ν81ι1°ιιιι,τιε·

ιιιι1ιιΜιωε 1ιε1ιιιισει·τινετειι ιιιισ Ει·εε1ισιιΓιιιιε σι·ο1ιτε.1111ι·
1ιε1›ειι Μεε ιιι σ1εεειι 1ετετει·ειι Ε'τι11ειι ειι8εινεττετ, εε

1ειιιΒε Με ωσε11ε1ι ιιιισ ννϋ.1ιι·ειισσεε 8ετιιιιιε ε1ιει· ιιεε1ι
Μ,ιι€ε1°Βεινεττετ, ινε11 στο 1'νιι1ιιιιιε σεε 8ει·ιιιηε ς]001ι

ιιοε1ι ειιιτιετειι 1τοιιιιτε. 1Νειιιι Μεε νοιι σειι 'Γιεε1ιεοτο
ωιιτειι, ινε1ε1ιε ιιιιτει επε Β1ειε1ιειιΒεσιιιΒιιιιεειι νοι· ιιιισ
ιντι1ιτειισσεε 8ειιιωε ειι·1ι 1ιε1ειιισειι ιιιισ ιιετττι11ε1ιειιε1ι

ε1ιιει ε1ειεΙιειιΝεε1ιεε1ιειισ1ιιιιε ιιιιτει·ιοεειι νιιι·σειι, ειιιε
ιιιε1ιτ ιιιι1›εσειιιειισε Αιι2ε1ι1 ωε1ιι· ινε1ιι·ειισ σει· 8ει·ιιιιι

1ιε1ιειισ1ιιιιε ιιειιεετ, εε 1τειιιι ωειι ε1ε1ισοε1ι σεω Βιιισιιιε1τ

εταετ νειεε1ι11εεεειι, σιιεε σετ ειιεεε1ιΙεεεεεειισε Ρειτ:τοι·

8ει·ιισε σεε 8ει·ιιιιι Βεινεεειι ιετ, εσετ! σεε 8ει·τιω σ1ε ειιι

ε18ε ιιεε1ιινε1ε1ιε.ιε νει·τιιισειιιιιε ι·εριεεειιτιι·τ, ενε1ε1ιε

ειιιιιετιετειι ιετ. νοιι σειι 28-1 νοι· σεω 8ειιιω Τι·εε1ιεο
τοω1ιτειι ειιισ 207 εεειοι1ιειι, Μεε 72,9 ρΟτ. νοιι εεε

164 ινε1ιι·ειισ σεε 8ειιιωε Τιεο1ιεετοωιιτειι ειιισ 68 εε
ετοι1ιειι, Μεε 44,1 Ρετ. σε· 1ιΜιειι Μεε Με ευεεει·οι·σειιτ
11ε1ιειιιι11ιεεεειιιιιε νοιι 28,8 ιιΟτ. νει·ε1ε1ε1ιειι ειιι στεεε

1·1ειιριεε1ι1ιι001ι ιιι σεω 8ιιιιιε, σεεε στι· σεε 1ιεετε .ΙΜιι·

νοι· σεω 8ειιιω, σεω εε1ι1ετ:1ιτεετειι8ει·ιιωιε1ιι·ε εεεειι
τι1ιειετε11ειι,εε εειιεεειι νοιι σειι τιεε1ιεοτοωιι·τειι 8ει·ιιιιι

στο Ζει1ι1

ρετιειιτειι σοε1ι ιιοε1ι 12,2 ρθτ. ωε1ιι· Με νοιι σειι ο1ιιιε

8ειιιιιι 1›ε1ιειισε1τειι. Μειιιε Ηει·ι·ειι, ειιεεε1ε1ιτε εο1ε1ιει·

1)ε.τειι 1τειιιι ειιι ΑΜΙ. ιιιε1ιιεε Βιε.ε1ιτειιε 1τειιιε ε.ιισει·ε

8τε11ιιιιε ειιιιιε1ιωειι,Με στειειιι€ε, σεεε ει· σεε 8ει·ιιω

ιιιιιιιινειισειι νει·ρσιε1ιτετ ει. Νιιι· σειιιι, ενειιιι νιε11ειε1ιτ
Με 8ει·ιιω-Βεειι1ιετε ιινὶεσετ εε1ι1εε1ιτει·ιττει·σειι, ενειιιι Με

νιε11ε1ε1ιτειε1ι ιιιε1ιτ ιιιεΙιι· ιιιιτει·εε1ιεισειι νοιι σειιτειιι€ειι
νοι· σεω 8ει·ιιω, 1ιτιττειιιειι σεε Βεε1ιτ, σεε 8ει·ιιιιι ιντε

σει· ιιι νει·Ιεεεειι. Β1ε σε1ιιιι Μιει· ιετ ωειι, ωειιιεε Πι·

εε1ιτειιε, νει·ρ1111ε1ιτετ,σ1ετειι18ε Μετ1ιοσε ιιι ινει1ι1ειι,ινε1

ε1ιε σὶε ωειετειι Κι·ειι1ιειι ι·ετιετ. Ο1› ωσε11ε1ιει· ν17ειεε

σε.ε 8ει·ιιιιι ειιινε11ειι εε1ισσ1ιε1ιεΕ'ο18ειι 1ιεινιι·1ττ,ιετ εειιι·

ετ:1ιινει ιιι ειιτεε1ιεισειι, Μιει σ1εεε 11'ι·εεε 1τοπιιιιτ ειιε1ι

ειιι· ιιι εινε1τει· @Με ιιι Βετιιιε1ιτ εεεειιτ11ιει· σει· Τσετ

εεε1ιε, σεεε, εε11ιετνει·ειιιιε1τε εε1ιτισ1ιε1ιεΕ'ο18ειι νοι·ε.ιιε

εεεετιτ, τι·οτεσειιι Με Μοι·τε11τετειιιε εο εε1ιι· νιε11ιεεεει·ε

Βεινιιισειι ιετ.

811ε1ιει·ιιιι:εισειι ιιιισ Βετ·ιρι·εε1ιιιιισειι.

Πι·. Αιιτοιι Βιιιιι: Τ1ιει·ερειιτιεε1ιεε Ι.ειιι1τοιι τσι ρι·ε1τ
τἱεε1ιε Αει·ετε. Μ1τ σε1ι1ι·ειο1ιειι111ιιειιε.τ1οιιειι.1)ι·1ττε

νει·ωε1ιι·τε ιιιισ νει1ιεεεειτε Αιισεεε. (τω-τω Με ινιω
1899.Πι·1ιε.ιιιιιισ Βε1ιινειεειι1ιειω.
Πειτενει11εεειισε, νοιι Α ιι τοιι Βιιιιι ιιι νει·1ι1ιισιιιιΒ·ω1τ.
1›ενν1ι1ιι·τειιΡεε1ιωσιιιιει·ιι 1ιει·ε.ιιεεεε,·ε1ιειιε1νει·1ι, 1ιιιιτε ε1ε1ι
εε1ιοιιΙιι εειιιειι 2 ει·ετειι Αιισιι€ειι ειιιει· εε1ιι·@εεττ ειι Ατιτ
ιιιι1ιωε νοιι 8ε1τειι σει· Κι·1τ11ιιιι ει·ι”ι·ειιειι.Με 'Ι

' ε.τεεε1ιε,
σεεε εε ιιιιε1ι νει1ιε1τιι1εειιιττ.εειΒ·1ιιιι·ιει· Ζειτ 1ιει·ε1τε1ιι σι·ιττει·
Αιισερ,ιε ει·εε1ιε1ιιειιιιιιιεειε, ιετ σει· 1ιεετε Βεννε1ε, σιιεε σιιε
1νει·1ι ε1ε1ιιιι σει· Ριειιιε ε.ιιε1ι ινιι·Ιι11ε1ι1ιεινε1ιιτω. Ιιι
Μρ1ιε1ιεττεε1ιει1σε11ιειιιο1εετςιε1ιτσεε Βειι11ιοιι ειιιε ρι·σετεε
Με ει·εε1ισιιτ'ειισε1)ειετε11ιιιιεσει· ειιιιε1ιιειι Κιειι1ι1ιεττειιπιιε
Μ1ειι Ζινει,εειι σει· ε11ιζειιιειιιειιΜε ερεειε1Ιειι 'Ι'1ιει·εριε, σιε
σειιι ρι·ε.1ιτιεε1ιειιΑιετε σιε Μσε11ε1ι1ιειττςενν9.1ιι·τ111σει·]εσε
11ιιιιιιτει·εεειι·ειισετ1ιει·ειρειιτ1εε1ιε?τεμ 810111ε1ε1ιτΜε ι·εεε1ι
ιιι οι·1ειιτιι·ειι.Βιε ειι1ι1ιειε1ιειι.εε1ιι·εοι·ετει1τ1ι;ιιιιεεε1ϋ1ιι·τειι
1Ι1ιιειι·ει1οιιειι τι·ειςειι ιεε1ιτ ινεεειιι.11ε1ιειιω ι·ιε1ιιι€ειι νει·
ετ1τιισιιιεεσει· ι1ιει·ερειιτιεε1ιειι111εεειιιι1ιιιιειι1ιε1.8οινειτ ιιεε1ι
σειι Με 1ετετειεε1ι1ειιειιειι ν1ει·ειειειι ΙΛεϊει·ιιιι€ειι σει· ιιειιετι
Αιισειςε Μάι 1ιειιιτ1ιει1ειι111εει,1τε.ιιιισιεεε11ιεΜε ειπε ινιι·1ι·
11ε1ινει·1ιεεεει·τειιιισ νειιιιε1ιι·τε 1ιε2ε1ε1ιιιετννει·σειι. Με Απ·
εε1ιιι1°τιιιιε·σει·εε11ιειιιετ στι·_ιεσειι ρι·Μιτιεε1ιειιΑι·ετ σιιι·ε1ιειιε

ειιιρτε1ι1ειιεινει·τ1ι.

8

Τ1ιει·εριε σει· ειιοωε1ειι νιτε εειιιιΜ1ε εετ 111ειιιιιει·ιιπιιι

ερεειεΙ1ει· Βεισε1τε1ε1ιτιειιιιεσει· 8τιεεεετ1ν1ιε1ιειισ1ιιιι€,
νοιι Πι·. Α11ιεσ Ριιε1ιε, Αιετ ε.ω 8ειιετοι·ιιιιιι
Ριιι1ιειεσοι1 (πω). ΜΗ. ειιιεω νοιινει·τ. νοιι Ρι·ε1.
ν· Κ 1'11Π1·Β111118- 15τιιτιιιιιι·τ,νει·1ιι8· νοιι Γεισιιιειισ
ΕΣιι1ιε.1899).
1)1εεεε1ισε1ιετιιιτει·εεεειιτεννει·1ι 2ει·1'Μ1τ1ιι 2 'Ι'1ιε11ε.
1ιιι ειετειι. ε118ειιιειιιειι'Ι'1ιε11ιι·1ιισσιε 'Ι'1ιει·εριεσει· 111ειετιιι·
1ιιιτιοιι,σ1ε'Γ1ιει·εριε1ιε1ιι1›ιιοιιιι εεετε1,ι;ει·τει·Αιιερι·ι1ε1ιε1111ιις
1ιειτσεε 19_ιιιειι1ετιειιεεειιτι·ιιιιιειιιισ σιε 1ιγριιοτιεε1ιεειιιι€εετιι·ε
Βε1ιιιιισ1ιιιιε1ιεειιι·οε1ιειι.Ιω 2., σεω ερεεἰε11ειι 'Ι'1ιε11τ.1ιε11τ
σει· νει·Γεεεει 80 Κι·ιιιι1ιειιιςεεε1ι1ε1ιτειινοιι Αιιοιιιε11ειι ιιι σει·
νται εεειιΜιε πιιι. νοιι σιεεειι 811,πιιι. Ηγριιεεε 1ιε1ιειισε1τειι
Κι·ιιιι1‹ειι ινιιι·σειι ειιτ1:ιεεειι Με εε1ιε11τ18, Με εε1ιεεεει·τ 18
ιιιισ ιιιι.<.ιε1ιε11τ4

.

Πει· τ1ιετερειιτ1εε1ιεΕι·ιο1ι.ικι _ιεσειιτ'ε11εΜε εε1ε.τιιιιτει·Με
1ιε1ιιι$τιισ1ιιωσιεεεε Βιιε1ιεε εε1ιειι τω, ειπε Με εεεειιει·ε1ε1ιε
'Ι'1ιτι.τιιι1τε1τω· Ρει·ε1ι1ετειΜε Νειιι·ορετ1ιο1οε:ιιι σ1εεειι ειι
81σε1ι11ε1ιειιΚι·ιιιι1ιειι ειιτιν1ε1‹εΙιι1ιειιιι.

Ε
'

ι·. Μ 1
1
1
ι
1 ε τι.

Πιε Νε1ιειιιν1ι·1τιιιιεειισει· Αιιιιειωιττε1. Ρ1ιει·ωε1το1εετεε1ι
1τ1ιιι1ετ:1ιεεΗε.ιισ1ιιιο1ι νοιι Ρι·ε1. Βι·. Ε. Ι.ενιιιι.
1)ι·1ττε,ιιειι 1ιεει1ιε1τετεΑιι11εεε. Μιτ 4 Τειιτσειιι·ειι.
(Βει·11ιι1899. νει·1ετι νοιι Αιι€ιιετ Ηιι·εε1ιννεΙσ).
Βιιι ιιιισει·εε 1Νει1ι σιεεει· Αι·τ, ινε1ε1ιεε επί ινιεεειιεε1ιείι
11ε1ιει·θι·ιιιισ1ε8·ε Με Νε1ιειιννιι·1ιιιιιεειισει· Αιεειιειωιττε1 εε
1ιειισε1ι,ειιιετιιτ ιι1ε1ιτ;ννιι· εε1ιειισε1ιει·σιιι·ε1ι σεε ιιι 1(1ΙΙ'28Γ
Ζω ιιοτ1ιινειισιε ιιεινοι·σειιε Βι·εε1ιειιιειι ειιιει· 8

.

Αιι11εεε,σεεε
σει· νει·ί”εεεει·σιιτε1ισιεεεε 1νει·1τ ειιιεω 11ιιιτςετειιιρίιιιισειιειι
Βεσϋι·1ιιιεε Μ1ει· Αει·ετε εει·εε1ιτεειι·οι·σειι ιετ.
Ειπε εειιιιιιε Κειιιιτιιιεε σεε 1ιι1ιιι1ιεσεεεε11›ειιιετ 1ιε11εσει·
'Ι'1ιει·εριε ιισι1ιι€, σεε1ιε.11ιιετ εε Με Ει·,Μι.ιιιιιιιε Πτι·τ1ιει·ιηιειι
τιεε1ιε ν11ει·1ιενοιι ει·οεεει· Βεσειιτιιιιε,·,ειιε1ι ιιι σει· Ρ1ιε.ι·ιιιε.
1ιο1οειε ινιι·σ ωειι εε ιιιε!ιτ ειιτ1ιε1ιι·ειι1ιϋιιιιειι.Πεεε εε τσι·
σειι θειιο1ιτεειετ νοιι ι;ι·οεεεω 11ίειτ.1ι1ει,ιετνει·ετειισ11ε1ι.
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εεε Με νει·Γεεεει· εεεἱεεε, ειπε εε εεειἰιεειτεε Αιιε1ιι€εε
:εμε Αετετε ειεεε1εειι ειιι·ειι Ηιεινειειιεε Με εεειε Αεεειιι
ε.ιικ1ειεεεεειιε·ειιΕι·ει8·εερι·οεεεεινοι·ι1ειι. Πιε Αεοι·ειιιιεε εεε
8τειΐεε Με ειπε εεει·ειεετΙιεεε εεε άει· Με” 690 8ειτειι
εει άει· 11"ϋ11εεεε Μεεει·ιε1εεεει ε·ι·οεεει·.1)εεΜε εε ινε
ε·ειι εειεει· ειιι·εεεεε οε_ῇεετ.ινεεΒει·εεεΙ1ειι,εεεει· εε ειιιριε1ι1εε.

Γι. Μεε1εε.
Ρι·οί. Πι·. Ι.. εεε·ιιι εεε Βι·. Μ. Βι·ειιειεε: Με
Γτεεετεειι·ειεεεε ειιιοιι (εεε. (Βω-ιιΠ ιεεε_ νει·18,ΒιΜε
Α. Ηιι·εεεινε.1ε).
Πιεεεε Βεεε, ει εειε άει· νει·ειειιτε νει·ι'. ειιι. Ηειιε εεειεε
θεεε!ει·ε Βι·εεειιι ἔ ειε ι·εεει1νε 1)1εροεειοε εειεε εε· ειε
Μειιει·1ιΙιειτινιε1ιεε·ειεε θι·ιτεεεε. άει· θεεειιεεττει·, εεεεεάε1ι..
άειι' εειιιεεινεςε ιιει· Με Ρι·οειιετ ειεςε1ιειιι1ει· εεει·ιεε1ιο1ο
ι;ιεεεει· Βιιιειεε εεεεεεεειι ειει·εεε, εεειε Βει1ειιιιιιιε Με!
εει·ε1ι Πει·ειεΙιειιε εοεει1ει·. Ιιιειοι·ιεε1ιει·εεε _ιει·ιειεεεεει·θε
εἱεετερεεετε εεεεει:1ιε1ι ει·εϋετ. 1)ιε Β'ι·εεετεετιειειιε;; ει
νιιο1ιΙεε Με εεε σε Μειιεεεεεἱτ εε1εετ. «Ιιι άοιιι Κνιιεεεεε
εεε άει· εεε: άει· Αεείεει·ιιε8· εετεεΙεειι εεεεεεετ εεε ειε
1)ειιιε εεήειιε;ειι θεεε11εεεείεεεεειεΙιτεε, ει ινε1εεει· ειε Νεε
ι·ιιιιε,·εεοι·,ε·ειιιιεεεεειιε εεε Ι1εεει·ειιεε θεννοεεεεε εεε, ειε
εει· ιιεεε Βεεεεεϊιιςιιιι,ε· εεεεεεεεε. ειε Βιι·εεεεε άει· Βτεει.
ειιι·εειι·ι·εεεεε 1ιιιεεειι·ιιε. ειε άει· 1)ιειιετιεεεε. άει· Ρε.ει·ιε
ει·εεεει·ιε εεε άει· Αι·εειτει·ιι·ειι. ενειιεεε ειι‹1 'Γεια είπε νει·
1ιεεεεε. εε εεε· Μειιετ:1ιει». 1)1εΜοεινε εεεε εειε εε νει·
εεειεεεεε.ι·ιε; εεε νει·εεειεεεεννει·τ.1ιες.εε.εε ινε· εει·εει' νει·
ειο1ιτειι ιιιεεεειι άειιι εεε. ειε κ1ιεεθεειετ εε ΐο1ε·εε. εεεεεο
ε1ει·ΐεε ινε· εε εει· εεεεειειι. εεεε ειε νει·ει·εειιεε άει· Ρι·ιιε1ιι
εειι·ειεειιΒ· ει ε1ιει· εεε ιιεεει· Ζειτ εεερι·οε1ιεεννιι·ι1.ννοεει
1ι1ετοι·ιεεεεθι:εειειι εεε εεε ει·ειε ιιοεε ἀἰὶι·ι'ιἱε·ε ειε Νεεεεε
εεκτεΠεεεε ει.ει.ιιετιεεεε1)ετεε ειι€εΐε1ιι·ιε ννει·‹1εε.Ψεεει· ?σε
ιε·ειι ι·εεετερ1ι11οεορ!ιιεεεεΒεει·εεει.ειιε·εε, Με εεεε ειε θε
εετεεεεει.ιιεειιιεεεε ε1τετ(εε1ιεεεεε, ει·ιεεε1εε1ιεε, ι·6ιιιιεεεεε.
εειιοειεεεεε, επεειιεειιιεεΙιεε. ειιεεΙεεεεειεεεεε. ε1τεεετεεεεε
Βεε1ιτι εεε ιιεεει· Ζειτ. Πει ι.νειιει·εε Αεεεειιιιτε εεεεεεε1ιι
ειε Πγιιειειε ‹1ει· Αεει·ειιιιιιιεεειιττε1,ειε εεεε1ε11εεΠι·εεεεειι
εεε Ρι·ιιε1ιε.οεεε εεε άει· Αεει·ειειιες. ειε Πειιςεοεε εεε ει·ἱιιιἱ
ιιε11εεΑεοιεεε εεε ειε εειεεΙεεε ΜΜΜ, εἱετοιἰεεε εεε ειε·
εοι;ι·ερειεε1ι εεεεε1ιτετ. Βειιι πω. εεεει ε1εε ι·εε:1ιεθεειιιε
εε εε θεεοτε, νι·οάει·εε ειε 1νιι·1ιειι,<ςάει· εειεε1εειι (Με
ι11εει;ι·ιι·Ι:εεε. Ι)ειιι ι·ει'ει·εεεεεε θεεει·ι:εεε1ΐει·ιεΙΙι. νει· ε11εε
Πει;;ειι ειε ειιε·εεϋ1ιιι1ιεε ε·ι·οεεεΜε άει· εεερι·οεεεεεε εεε
ΐε Με νοιι εεεειι ειιιιεε Με ε. Β. Με Κι·εε1ε εε Ρεε1ἰειιει
ίε1εεε1ιεεει·ινεεε ε1ε Αεοι·τιιιιιιε1 εε1τ.εε. Με 8εε1εεε εεε
ενει·εεε εΠεειι άεε ιιιεεεεειεεΙι-ο1ιειιιιεεεεε εεε ιιιεεεεειεεεειι
11Με1εει· Βιιι1ειιεεε εεε Αεοι·ιεε εεε ειεειιι εεεει·εΒιετει·.
.εεε οειεεε 1ιει·εεε Αεεεεεε εεειι άει· εεεει· εεεοε εεί' άειι
ιειεεεε 1ιιεε.1τεεε εοε1ιιετει·εεεε.ειειιΒιιεεεε εεεΙιεεεεε, εεε
εεε 11εει.ει·εεει·εεεεε εε εειρϊε1ι1ειιει.

ιν. Βεεειιιιιιιε.

Κιειιιει·ε Μιεεει1εεεεε εεε ειει·ερεειιεεεε Νοιιεεε.

η Ν. ΡοΙ1ι ιΝενν-Υοι·ει εεε 10 Ε'ιει·οιιιγοιιιε άει· εειεε
ιεει:ιει· ειε θεεἰ1εετἱἱεεεεεττεοτεε1ιειιεεΙι, εεε εννει· ε.11εεεει·
1 .1εει· εως. Ιιι εειιιιιιι1ιεεεε ε'ε11ειι εεε 1). ειπε Βεεεει·εεε.
ειε ειιιι ιιιειειειι εεε εεε_ιεειεεε Κι·ειιεεε ε.ιιε1ε1τ,ειε ε” εκει
ειε 1εεετεε εεεειεε. 1)1ε 1'νιι·1ιιιεςεεεεειιτ1ει ειιιει· Αεεεειεε
άει· ΒΙειιιεεειι, δι.1ΙΙετειιιεεεε Ψεε1ιετεεειε. ιε ειει,ε·εε 11'εΙΙειι
νει·ε1ειιιει·ιιιιε· εεε Ψε1ε1ιει·ινει·εεε άει· θεεε1ιννε1ε:,Αεεειιιεε
άει· θεειεει·εεε εεε Βεεεει·εεε εεε Α11ςειιιειεεεεεεεεε. Ζἰειιι
εεε ιεειιιε ιι·ε.τεε 8ιει·εεε·εε νοιι Ξειεεε εεε Μεεειιεει·ιιιεειιε1ε
εεϊ, εεννει1εε ει.εεεδειιΙεΠοεεε·εεε. Οοιιιι·ειεειειι·ι ει ειεεε
Ί'1ιει·ε.ριεεει Αι·τει·ιοεε1ει·οεε.Ηει·ε- εεε Νιει·εεει·ετεεειιεεεε.

(5ε1ιιιιε1τ'ε.Τε.ει·ε.Η!. 288, Ντ. ε.- 1. ιν ειεε ειεει «εεε εεεε Μεεεοι1ε εει· Βε1ιειιεΙεεε άει·
1ιετεεειιι·ειι 1Πει.1ιεεεεε. Βε ειε νει·εεεΙιε εεε Πεεει·εεΙιεεε
άει· Ηει·εεειιι·ε εει· Ει68ΗΠΒ'εε ει·ιεςειι εεε 1ιει·εεε1ι εει·εεε
ειιεε1ιεΙΐειι ιιιεει· οι1ει·ινεεε.;ει· ιιιἱεεεΙἱὶεετ ειετ1.εεεει; 'Ν. ιιεεε
ΜετεΙε, ειε ειε Β11εειιε εε ι·ειεεεεεει· Ηει·εεεει·ε νει·1ιιεεει·ιι.
Με εο1εεεε 1εεωι ει.ει1ει· ειε θειεεεεει·ε, ειε εειε Ζεεεεειε
άει· Πειρει·εειιι·ε εεε εειε νει·ιιιιε:1ει·ειιε άει· Ηειεεειιι·ε εε
εεε. 1)1ενοιι άει· εεεει. Εεεε Ζεεειει· &.Οο. 1ιει·ε·εετε11ιεε
Πι·οειεεεε1εττεεεεεεεεεε Με· Ο,5Ο1ιιεε.εει.ιιι·εεεε 0,15Μι:1ιειιι
οει·ιειιιιι εεε 0,3 Ζεεεει·. 1)1εεε ΤεεΙει.ιειι εο11εε εε θ-1Ο
$τεεε με ειε νο11ετεεειε ιιιιεε1ιεεΙιεε εεἰε εεε εε.εει εεει·
εεεετες ΜτΙ-εεε.

(Βει·1ιε.Με. ννοεεεεεεει·. Νι·. 14, 1899).- Με. Μιειι1ιεε Με: ιε τ1ειιιΘειι'εεεριι·ιτιιεεει ΜΜΜ
εΓεεεειι. εεε ειεΙι, οεεε 1ι11ινει·ννεεεεες νοιι Ψεεεει·, εει·
εειιιιεετἱοε άει· Πεετ εεε άει· Ηεεεε εεε Ορει·ετεει·'ε νει·
εεε·Πε1ιειεεει εεε ειε ειεεει· εεεε.ιιιιτεε ΜἰττεΙ εε ει·εεεεεε

νει·ιιιε.ς. 81ει1ειε Πε.ει1εειε: εε:ετεει·ειε θεειειιιεε νει·εει·ε1
"ει, εε εεε εειιεεεεε ειε 8ιεεεεεεε ΜεΙΙ ει εεε Βεἱΐεε
εριι·ιτιιεε·ετε.ιιεετεεε εειεε. ινει·τ1εεειε Πε.εεε εεεει·ιεεεε.
Με ειε εε· εεε Απε εει·ειεε;τ ει·εεεειεεε; εεεε ννειεεε ειε

Πειει·ιιεΒε1ι·ειιειε
ειε ε1εεει Νεε·ε1ιειιιιε·ει·εεεειιεει·ε εεε εετ

εεΓ ειε εεεε 5 1ειιιιιτειιεεε· πιει ε1εει· εεει·ι1εε Βει·ετε 1ε
8ειι'ειιεριι·εεε εεει·εειιετ. Βιε νοι·τεει1ε άει· ΞειΓεεεριι·εεε
εεειιιϊεειιοε ειιιι1:1.1)ει·εε Ορει·ε·εεεε ει·ε.εεετ εἰεετ ε.ιιε8ιεε1
εεε Ψεεεει·ε·εεε1ιιιεεεε εεεεεεεεεε ειι εεει; εε εεεε;;τ, ενειιε
εεε Ορει·ετ1οιιει”ε1εειε εεἰεει· ιιεε1ιετειι 11ιεε·εεεεε· ειε· 13εε
ιιιι'εειιοιι ί'ι·ειε;εΙει.ς·τΜε. 2. Πει· θεε'εεεριι·1ειιε Με ε·ει·εε1ι1οε
εεε ιιερ,·ιι'ιε;,ει· "ε" ειε 1·1ειιιμι· ειιιετ, ε·εεε ειε ΙΒιεινιι·
ειιιι,<.ςΜε 5 Μιιιετεε, ειε νο11εοειειειι ιεεειεε·ειι, εεεεει·ε.ιι1α
ΜΜΜ. 8. Ι)ιε Ηεε‹1ε εΙειεεε 1εεεει·ε Με Ιιειιιιί'ι·ει, εε άει·
8ειιεεεειι·ιτεε εειε .ε;εννιεεε'1'ιείεεε·ιι·ειιεε· εεε, ιιιεεει ει·Με
ειε ιιείει·ειι Πριεει·ιιιιεεεειεΙιτειιεει·εεεετει: εεε εεε· 1ε.ιι8·ει·ε
Ζεε ίεετεει'ιει.. 4. Ι)εε εεωι ιεε ει·εεε11εε ει11ιε·ει·.Με ειε
ειιάει·εε Βεειεεειειιι.ιειι.

(1)εεεεεεε ιεει1.Ψοεεεεεεει·. Νι·. ει).- Ιιι άει· ιλίιεε. Με. Ψοεεεεεε1ιι·. Νι·. 25, 1899 νει·ϋε'ειιτ
Με Πε $ιε,εϊι·ιετ1 ειπ". εἰεε ειει:οτ1εο1ιε Βιεε -
Πε;ετεΠεεε· εεε εοεεεειιιιτειι <έΚο 1ιε'εεεεε
19ι·εεεγιιιετοιεε» άει· Μεεει·ιι 1εεειε ει· ει·εεΐ ειιιΜε, εεεε ειε Βεεε1ιι·ειεεε.ε;εεε εεει·εεεει·ιειιεεεεε ΕΙιιεεεεειιιε
εε1εετ,εοννἰε εειεε Βεεειιιιιιιε Με νοι·Ιειιί“ει·εεε Μεεει·ιιεεειι
ι1ιειιιεεεεοε εε .1ε.1ιι·ε1889 νοιιι ι1ε.ειεεεειιΑι·ετε Με 11'11ει1τ
εεεε1ιιΙεει·ε ννοι·εειιει, εεε εει·εΙιεεε ιιιε1ιτ.ειε; Βεε!ιι: εεε
Νειιιεε «Κορ1ίε'εε1ιεεει·εεεγιερτοειε τι·εε;τ.$ο1εεεεεεε ει ει"
ι1εει ειε εεετεε Βιιεεε1ιειιιε νοε .Τει·8·εεεεε εετ
εε1τειιι1εεΒεει1ε,1896.άει·<:$ρεειε11εεΡεεεοΙοειε εεε Τεει·ε ιε»
νοε Π. Ν ο ι. ε ε ε ε ε 1 ειιεεειειιιειι. .

8ι!ε-Μει·ιε εε 0εει·εεεεειιι.

(Με Βειεεει·ιεΕ)

Ι)εε Β.εἰεεε1ὶὶεε εεε ιιιιεΙι εε ειεεειι εεεεεεε (Μ: ε·εΓεει·ε
άει· ιιιιει·ειι εεεεε1εεεεε ειεεει· ινειιιε;ει· εεεεεεε εε εεει
εεεειιιι, Με ει· ννοεΙ νει·ι11εετε.Με Ρετει·εειιι·εει· ε·εεεε
ε11_ιε.1ιι·Ιιε1ιιιεε1ι θε Μοι·εε. Ροετι·εειεε εεε εεει·εε θι·ιιεε
εεε Βιιαεεἰεε. εει· ενειιι,ιζεεεεε 8ι1ε-Μει·ιε. Π1ε_ιεεεςειιίι·ει
Πεε, ειε ειειιιεΙ εεε· ε;εννεεεε ε1εε,ε·ειιειι εἱεε εεεεειι. εεε
8οιεΙιειι εεεεε εε »Με εεε ε·ει.εε Εεεε ειει·εει· εε 1ιοειειειι.
1ιε 1ετει·εεεεεει·ιεεει·,εε Ρεεἱεεεειι εεε. Πτεο1ιιεἔεεεᾶἱὶι·ἰιιεςειι.
ινεΙεεε ειε Οεει·ειιε·ε.ι11εειιεειιε ννει·ι1εε.ιιι6ε1ιτεεεε ειε Οο1
Ιεεεε. ινειιιι ειεεε εεειειε, εεε εεε νοι·εεεεε εἱεεεε Οιεεε
εεεειιιιτ ιιιεεεεε.
Βι1ε-Μει·ιε Πεμ 1812 Μει:ει· ε. Μ.. εε ει·εεεε Εεεε
τεεΙ εεε Οεει·ειιεεειεε, ε·ε1εεεε εει1ι νοιιι Με!ε_ιερεεε (1811
Μ.) Με εευνε θε. Μοιεε-Βε‹1 (1789) οεεε ει·1ιεεΙιε1ιεΗϋεεε
ι1ιε'ετειιειιιεειεΙιτ, 7 ΚιΙοιεεεει· νοε Με1εει.. 9 ΚιΙοειεεει· νοιι
δε. Μοι·ιτε-Βεε1εεει”ει·ει, εεεει· εειε Βεειιιεε άει· Βει·ε·ε πει”
ι1εει εεε1ιειι εν1εεειιει·ιιιιεε ενιι1εε1ιεεάειε 811εει· εεε εεει
ΒὶΙνερ1εεει· Με
1ε ε1ιειεεεεεει· Ηιεειο1ιΙ: εεε 1ε εεειεε Βιεεεεεεείτειι Με
1ιιιΐτεει·οιτ ιιιιτει·εεεε1εει.εε ε1ε1ι τ1ειιιεεεε εὶεει. νοιι άειι
1ειιιεεε οεειεεεεεἱεει· θιιι·οι·τεε, ιεε: εειιεε εε εΙεο εεεε ειε
Β·1εε:εειι Ιιιι1ιεεεοεεε τεει1ε; Ιειει:ει·ε Με' ειε ι1ε.εει· νιιοε1,
Με ε11,ε·εειειιιεεεεεετ, εεε· εεει·ε,·εεεε Νει· ειει€ε εεεοεεει·ε
νοι·εεεε εεε Οιι.εε ιιιϋε1ιτειεε Με· 1ιει·νοι·Ιιεεεε.
811ε1ετειεει· άει· εεεειιετ ε·ε1ε,εεεεε Οι·τε εε
εεεεεε Εεεεειε: 1)1ε ε·ι·οεεεε εείεε ε1εεε·ι·εεεε Α1ρεεεεειι,
ιιιιιιε.ειιιι.νοιιι εεΙιεεεεεει·ϋειειι Ηοεε εεε· ε, ε·εννεει·εε ειει·
1ιε.εεεεεείκεει1εει·νοε εενει·ε·1ε1ε1ι1ιεει· ι ε1ιεεε εεε στο".
ειει,εεειτ. [Με 1“εΙειεε θεετε.εε εεε Βι1εει· 8εεε ειε: εεειεε
θι·ειιιτε1ιεεειι εεε ει·ι·εεεεεειι Β1ϋεεεε, Με ειεερι·ιιιε·ειιεεε
ΒιιοΙιτεε εεε νοι·ςε1εεει·τεε1εεε1ε, ει·ιεεει·ι:, εεεεεεει·ε ννεειι
ιιιεει·ιεεε θεινϋΙΙι εεε ειοεεει·ε8·εε Ηιειετ8·ι·ειιε εεε Ποσε
;.ιεε1ι,ε·εενει·1ιε11τ,εεει· 1εε1ιε1ιιεε εεει·ε εεεΙεεε1εεεε Εεεε
εεΙιειε. Αεεε ειε νεεεεεΝοε, ννεΙεεε εεε· εεε θεετειιι
εεει·ε1εει:, Μ.: ειεεε ιιοιε11εε1ιειιθεει·εει.ει·: εεεεε θεε1εει·εε1ι,
Α1ρειιι·οεειι εεε ειιει·ειι ε1ρειεε 1ΐοι·ιιιεε εεεεεεεε ε1ει·Πειι1ε
Ι‹ι·ειιε Βεεενει·εεεει·ειι εεε ειεει·ε;ει· Ψεεε1ιοΙι1ει·, ει

.

εε1εετ
,ειειεεε Βεεει.1ιιει·ιεοοε εεε Ε`εΙεεοεεε; Με Με ε.1ΙειιΡΕΜ
Ιειιετ'ι·ειιε‹1ειιειοε1εεεε.εετε 1εεεεεε εοι·εεΙιε εεεεε ειε· εεε·
εεεεει·.
Με εεε1ιετεε Ηϋεεε εειε ι·ιεε;εεει νοε 1ιοεεετε.ιειιιεε·εε
11ει·εεειι- εεε «Αι·νειι» (Ζιι·εε11εειει·ιι) εεεεεεεειι, ειε
1ι1ει·ει Ρε1εεε ενει·εε1ει1ιεεεεεε·ε ννε1ειιεεεε εἱε1εε. νοιι
11ειιεεε1ε εε1ιεε ννιι· εει· ινεεε;: Β11ει·ε, 111εεεεε..ενεἱεεε,
ειιιεζε εεειιεει·Ιιεεε Ε1εει·εεε1ιεεεεε Βε·εεε. [Με ειειτεε Πιε
εειι,ε·ι·ιιιιεεεεε Εεεε.ειεε εο11εεεε Β"ι·εεειει· ιιεεβοιιιειει· ειεε
εεει·ε.ιιε ι·ειεεε Αιρειι11οι·εεει·ε1ειεε. εοεε εε εε μπει εε Βερ
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ο

ποππ Κι·111°τοπιιππ Ποιιππἔ 1ιο11οιιιι;οοιιοπ ιιππ ετοιο;οιι. Πιο

Μπππιςοιιιε1ιοιτ
ποι· Τοοι·οιι ιει ,ο;ι·οεε. Βιε οπιι1ι·οιοιιοπ,νοπι

8ι1εοι· οι·οοιιϋποι·πποενοι·οιποιπο·οιοιοπ ννοπο πιιπ Βιιιιορ1ιιιιο
οι·ιιιιιο1ιο1ιοποπο” οιπο ι·οοο1ι·οοιιιοΤοι·ι·πι ποπ ι· ιιππ οποιι
1ιο11οιιιοο'Ρι·ιπ ιι ο ιι το π Ιοεεοπ οιοιι 1ιιοι·επι ππι·οιιιιιιιι·οπ.
Βοιιι· ινοιι1τιιποππ ιει πιπο1ι πιο Βιιιιο. πιο ιιιοι

ιι ο ι· ι· ε ο ιι τ
.

Ποπ πιοι·ιιι πιοιιιε νοπ ποιπ ππενπιππιιιιεοιιοπ, 2ιιιποι Κι·οπ
ποπ ιιππ Βι·1ιο1ππεε1ιοπιιι·ιπ.ιεοππιι ππ1οιπ1ιο1ιοπ«ιπε1ιιοποοιοπ»
1.οιιοπ,πιο οε πιοπ π. Β. ιπ Βτ. 111οιιιοπιιι εοιποπ Μοπειι·ο
ιιῦτοιε οποιο ιποοιιι.; ιιιποπ πιοιιιε νοιπ ιιπι·πιιι;;οπ Τοπτιετοιι
ιο1ιοπΡοιιι:ι·οοιπο.'ε- 1ιιοι, ιπι ειι11οπΒοι·ο;ποιι', νοιπιιπιπι ππε
Ο1ιι·πω· Ηοοι·ποπο1οο1ιοπιιππ ποε Βιι.ποοιιοπποε νοιπ πιιιιοπ
Η1οτεοιιοι·1ιοιππιοπποπΒοοιιοε. Γοι·π νοπ ποι· Βιεοπ1ιο1ιπ.1ιοι;ι
Βιιε-Μοι·ιο.οιιοιι πιοιιτ ιιπ ποι· ο·ι·οεεοπ Ροετειι·πεεο, ποιοπ Βιο
τιοπ ειο1ιιπ ποιπ 1ιοπιιο1ιιιοι·οοπΒι1ε-Βοεο2·1ιπ (1 Κι1οιποιοι·) ιιο
ποππ. Βιο Βιεοπιιο.1ιπ,πιο ο;οννιεειπ ποιπ επ 1'οι·ποι·Ζοιι ιι.ιιο1ι
πιο: Βπεοπιπ πιιι·οιιιιοιιοπ ινιι·π, νοι·ιπιεει πιοπ ιιιοι· ιιπι επ
ινοπιοοι·, Με ποι· Βοτ.ι·ιο1ι ποι· Βιποοποειειεο1ιοπ
Ροετ - εοινοιι1 ποι· Ροι·εοποπ-, πιο ποι· Βι·ιοι'
Βοετ-

ιιπ Ρι·ποιειοπ πιοιιιε επ ιι·1ιπεοποπ Μεεετ.

ιο π11οι·πιιιο·ετοπικ ινοιτοπ Ροειι'π1ιι·ιοπ ινοπ Βιιπποο1ι 139.
νοπ 'Ι'1ιπειεοι, ποππ Οιιινοππο 30 Κιιοιποιοτι. ειππ ποι οιιιοιπ
ινοτι.οι· ειπ ειοιι εοιιοπ οιπ Ηοο1ιο;οπιιεε. Βοοιιι. 11ιετιρ;ιει: ππι·
ποι ιιοοιιοποι· ννιιιοι·ιιπο ποι· Βιο.πιι ποι· Βο.ππετι·ο.εεο,
ινιι.εΕπι· Ροιιοπιοπ πιιι ι·οιο1ιιιτοπ11ιιι'οινορ;οπο11οιπιπι;ε πιιοιι
τιιοιιιιςιι·οι·ποπ ποππ!
Ζπ ποπ ιιιιι·ιοοπ νοι·πιιι.τοπ θι1ε-Μο.ι·ιο.'ε1ιοιπιπτ ποοιι π ο ι·

ενω πιιιιοοιιο Βιππι·ιιοιι ποι· θι·τοοιιοι'ι: εο11ιει;.
1)πε στι' :πιο εοιποπ εοπποτπ, ππι πιο ποεο1ιοιποποι·οίοι·πιιι·ιο
Κιι·οιιο οι·πρριι·ιοπ Ηπιιεοι·π, ω. νι·ιιιι1.<.>;ορΠοο·τοπθιι.ι·ιοιιοππιιπ
μι. 1ιοιιιο11ι.οπ11?ιοεοιι,πιιτ ιιοιποι ο·πιοπ ινοεεοι·νοι·εοι·ο·ιιπ,ο
πππ Βοιοποιιιιιιιο, πιοποτ..πιο οιιιο οποειπιποι·Ποι·ΐοι· νοπ ποι·
Τιιο1ιτ.ις1ιοιιεοιποι· Βοινοιιποι·.
811ε ποι πινοι Βπτ.ο ΗΜο1'ε:«Α1ροπιοεο» πππ
«Βπο1ννοιεε» Ιοοιπο πιιι' Αοιιοπι. Ιο1ι 1ιοππο ππε οιι.ι·οποι
Απεο1ιο.ππποςππι· ππε 1οιιιοι·ο πππ ποππ ιιιπι ποε πεπ-ποΖοπο·
πιεε ιι.πεει.ο11οπ;ππι.οι Ηοι·ι·π 11ο π οι'ε πιπειο1ιιι,ι;οι·,οοπΙοπιοι·
Βοιτππο· ννιι·π οε 1›οιπιπεοιοοπ Ριοιεοπ ινοΙ1οΡοπ
πιοπ 10-11 Ειπε.) π11οπ ιιι11ιεοπ Απι'οι·ποι·ιιπο,οπ
ιςοι·οο1ι τ

. ποσοι. οπιορι·οοιιοπ πιοεο 1ιοιποπ πιοιιτ ει·οεεοπ
Ηπιο1επιο1ιιΒιιπο ποι·Ε'ι·οιμιοπιποε ιπιπιοι·ιιιοιιι·1ιοειιοιιτοπ0ι·ιοε;
πιιι' ποι· ιιοιιο ποι· Βιιιεοπ ιει εε ππιιοι· οοιιινοι· 1ιιοι· @πιο πιι
ιιιιποπ ιιππ πιοπ πιοεο οιιιο ποοιιιι11ιιιπ νοι·ιιιιο ιιοει.ο1ιοπ.Ποιιι·ι
ο·οπε@οιπ οε ιπ ποπ 1ιοοεοι·πΗ11.πεοι·πποε 1)οι·ί'οοοιιοο ο

· π ιο
Ρι·ινο.τροποιοποπ.
Πιο θιοεο11οοιιπ.1'τ, πιο ειοιι ιπ Ηι1ε-1ππ.ι·ιπ :ιι
εοπιιιιοπΓιπποι:, ιει οιπο εοιιι· οιιιο, νοι·ινιορ;οππειπε
Ποπι:εοιιοπ ποι· οοιιιιποποπ Βιιι.ππο 1ιοετοιιοππ;ππιοι· ιιιποπ ειππ
πιο ο1ιπποπιιεο1ιοππππ ‹<Ι.ιτοι·ιιιπι·»-Κι·οιεοει.ο.ι·1ινοι·τι·ο:οπ.
πιο» ιιιοι·1ιοι· 1ιοπιπιτ, οιποπι. ππι· Βι·ιιο1ιιπ,ο·
πππ νο11οπ Νο.τπι·ο·οιιπεε - πππ ι'ιπποτ Βοιποε
ιπ ι·οιοιιοπι 1ιπποεεο!
Εοιποι· ποιπ: πιο Βιιιεοπ ιιιοι·, πιο ιιπ Βοπποπ Ο1ιοι·οπποπιπ,
πππ ποιπ επ Εππο. [Πο Π6ι.οιε ειππ εο1ιοπεοιιι· 1οοι·.πππ νεοι·
ποπ ποππ οιιιιΒοπ 'Ι'οεοπ (οιιιο 15. ποιπ.) οπο: ,ι.οοεοιι1οεεοπ;

οΠιοιο11ινπιιι·τ πιο Βιιιεοπ ν. 15. .Τππι ο 15. 8ορτ.
Βοο1ιτεο1ιο.πο1.- Ποππ ποε νιἴοιιοι· ιει ποππ 1ιοι·ι·1ιο1ιΜαι· πππ
ινοι·πι. Α11οι·πιπο·επιοπ πιο Νο.οιιιο εο1ιοπ ι·οοιιτ.πω, Μοι·,ποπ
ιιππ Αιιοππειππποπ Ει·ιεο1ι,ποι· Ππποιεο1ιιοππννιεο1ιοπΒοππο ιιππ
Βο1ιοττοιιεο1ιι·οι·οεε; πποιι ννο1ιοπεοιιοπ ιιοιιο ινιππο πιιτοιι
ποε 'Ι'1ιο1πππ πιιι' ποπ Βοι·ι.ιοειι6ιιοπ Ποιοι ι'ι·ιεο1ιοιΒοιιιιοο.
Τι·οι.οποιπποι: οε 1ιοπιο Νοοιιτ ποππ ποινιττοι·τι
01ο ιπιτι1οι·ο π Τοπιροι·πιπ ι·οπ ειππ ίιιι·Βι1ε ι'ο1ο·οππο:

Μοι·εοπε 1ΐ'.'ιιΠ.), Μιιτειο·ε(1'/π 11.1,Αιιοππε οπο Π.)
Μπι 7.8 13,3 7,8
.Τπ11 9.4 15,6 9,2
Αππ·πετ 8,2 15.2 9,1
Βορι.οιπ1ιοι· 4,7 12,7 15,5

πιοπ ι·οοιι1:πιοπι·ιο·ι- ΙΒιπριιιιπιιο1ιο Ροι:ιοπι.οπ ινοι·
ποπιπιπιοι ειιιι.1ιιιπ. πιιι· ινο.ιιιοππ ποι· 1ιο1ιοπ
Βοιεοπ,ιπιπιιΙιπππΑποπετ,ιιοι·οιιιιοιπιποπ.Αιιοιι
ιει: οιπιπο νοιεωπι ιπ ποι·Κ1οιπππο :π ιιοο1ιοοιιιοπ.

Ιπιι ιιοιιο ιπι νοι·ετοιιοπποπ πιο Απίιποι·1ιεοιπικοιιποι·θο11οιιοπ
ποι' ππε εο1ιππο,ιιππ οοεοπποι·ε επ ιιιποοι·οιπ Απιοπιιιο1ι επ εο1ιι· οοοι;;ιιοιο 8ι1ε-Μπι·ιπιοπιιοπ
ινο11οπ. ινοιιι ιι1ιππτοπιι ιιοοιι πιο ιιι εοιιιοιπ Βιιιιιιιο εει.ι;οπ;
ποε (ιιοιιο ποοι· ιιι νιο1 Βοππι ιπ ιιιιει·οι· Ψοοιιοπεοιιι·ιιο ιιο
ππερι·πο1ιοπ. Πι·. Ε).Βιο εει ε.

θ
.

ποππ. 128.Απο.) 1890.

1ιοι·ιιιιεοιιιοε.

- Πει· 1)ιι·οοιοι·ποε 8ι. Ροιοι·ειιιιι·οοι·ι‹1ιπιεο1ιοπ11οιιοπιιιιοπ
ιπειιιιιιε, 11οιι.οι·ποι· ιη·ππ1ιο1ο,ο·ιεο1ιοπΛοοιιοι1ιιπο; ποε ιι1ιπι
εο1ιοπΙπειιι;ιιιε ποι· θιοοει”ιιι·ειιπ Η ο 1 ο π ο Ρ ο ιν 1ο π· π ο , ιιο
ι·ιιιιιοπποε Μιιι.:1ιοπ ποε Μοπιοιπο1ι·ο.ι.1ιε,Ιιοιιιποοοποιιοπι· πππ
Ρι·οι`οοεοι·,ννιι·ιιιιο1ιοι·Βιο.ιι.τει·οιιιΠι·. Ο τι - ιει ποιπ 1) ι ι· ο ο -
τοι· ποε ινοι51ιο1ιοπ τποπιοιπιεοιιοπ Ιπει.ιτ.πι;ε οι·
ποππι, ππιοι· Βοιπεεππο; ιπ εοιποπ Βοοοπινιι.ι·ιιιςοπ5το1ιππο·οιι
ιιππ πιο Εοιιιποοοιιο1ιοιιι·(π... Αιιοι·1ιοοιιειοιιΗοι'οε.- Αιπ :28.θορι.οιιιιιοι·πο οιπ ποι· Ρι·οιοεεοι·ποι· Βοιιιπιιι οιιποι·
ιπιιιιιι.ι·-ιποπιοιπιεο1ιοπΑπο οιπιο πππ οιπ Γοι·ειοοι·ρε .Το1ιοπ π

Βοι·οπιπ πο.ε80”Μιι·ιο·ο.ιππιιππιπ οοιποτ πιοεοπ
εο1ιπ.ιιι;1ιοιιοπ 1'1ιο.ιιο·ιιοιο
- Πι·. Ρ ο ε ε ιιπ ε ιι ι , οιιεεοι·οαιτιιιιιεειοοι·111ιοι·οι111οπιοιποι
1ιοο.πιιοι·ποε 1Ιοπιοιππ1πορο.ι·ι.οπιοπιε,ιει πιο Ο ιι ο ι· ο

. ι· 2 ι π ο ε

8ι.Ροιοι·ειιπι·οοι· ετϋ.πτιεο1ιοπΒιιι·ποιιοπιιοεπι
το1εεπιπ Θοπιιοιιππιεε Θ. Ρ. Βοτ1ιιιι'ε ιιοετιιτιο·ι.
ινοι·ποπ.
--Ζπιπ 1)ιι·οοιοι· ποι· Πιιπε-Αι·πιοπιιι·οπιιοιι
£1οεοιπ Βιοιι.ιετ,οπ Βιο1Ιο νοπ Πι·.Βιονοιι1ιο;;οπ,
Βι·.νιοιοι·Βοιιινοι·ιο ιι;οπ·13.1ι1ιπ·οι·ποπ.- Ποπ ι·ιοειεο1ιοπΑοι·οι:οπ Ο 1ιο.ι·1οε ν. Βι·οοοιιοι· πππ

Ο ο ο ι· ο
;

ν. Ψ ο ι π ο π ιι ο π πι ιει οε ο·οει.οτιοιινοι·ποπ, ιπ Βιμ
οιπο Ρι·ινοτ.1:1ιπι1ιοπ οι·ϋι'ι'ποπ.- νοτειοι·ιιοπ: 11Απι 4. Βορι.οιπ1ιοι·ιπ Βιμ ποοιι ιιιπ
οι· Κι·ππιιιιοιτ ποι· Βοπιοι· ποι· ποιιι,<ι·οιιΑοι·ιι.ο Πι·. .Ι ποσο
.ο ιπ ιι ιι ο ιιπ 84. Βοποπειιιιιι·ο. Ποι· Ηιιιο·οεοιιιοποπο ει.ιιιιιιπιο
απο Κπι·ιοιιπ ιιππ ιιοιιο εοιπο πιοπιοιπιεο1ιοΑπειιι1πιιπε ιιπ ποι·
Βοι·ρει.ι.οι·Ππινοι·ειιιιι: οι·ιιο.1ι.οπ,ιιπ ννο1οιιοι·οι· νοπ 1885-1%θ
ειππιι·το. Νοο1ι Α1ιεο1νιι·ππο·εοιποι· Βι.ππιοπ ννιιι· Ε.. ειπΐο.πεε
Μοι·ιποο.ι·πιιιι Κι·οπει.οπτ. ποππ .Μπι ιιι Βιπποι·ι·οπ (θιοπνοι·π.
Κοννπο) πππ πιοποτ ιπ Βιμ. 21 1π Βπ1ι1ιπ ποι Πινιειοιιεοι·ι.ιτ
ποι· Π'. 1ιιι'.-1)ινιε. Ν ι π. Α. 'Ι

' ι ο ιι ινι π ο ιιι ιιπ 57. ι.οιιοπε_ιο1ιι·ο
:ιιπ Μοο·οιιιιι·οιιε. Ποτ νοι·ειοι·1ιοποπω· εοιτ 80 πιιιιι·οπ Πιιι
ι.π.τπιπτιιππ ιιο.ιιιπ πιο εο1οιιοι· πποιι οιπ 1οιποπ τιιι·ιιιεοιιοπ
Ε'ο1πιποο 'Ι'ιιοι1. 8

1 Ιπ 81. Ροτοι·ειιπι·ο,·πιο 11ιιιποοι·ιιιπ ποε

Η πεειιι Βιιιπι.ιιιοι1Νο.ι.ο.1ιο Ι)οι·ιιο.ιεο ιι ο πι, ιινο1οιιοεοιτ.

1 78 πιο Αοι·πιιπ ιιοιιο ιιι·ιιι·. .ο Αιιι 6.218.Βορτοιιι1ιοι·ιπ (πιοπ
ποι· Πιι·οοιοι· ποι· πσι·ι.ιο·οπΑποοπιι1ιπι1ι, Ρι·ο1. απ. οι. Βοι· ι·

ειο11οινιο2, ιπι Α1ιοι· νοπ 50 .Πιιιι·οπ.- Ζιιπι Πιι·οοιοι· ποι· πιοπιοιπιεοιιοπΡοιιιι1ιπι1ιπιιπ Ρι·οίοιιεοι·
ποι· ιπποι·οπ Μοπιοιπ ο.ιι ποι· Ππινοι·ειι.πι Ποι·1ιπι·ρ;ιετ,ιιπ 8ι.ο11ο
ποε πω. Γι·ιοπι·ιο ιι 111πιι οι. ινο1οιιοι·Πιι·οοι.οι·ποι· ιποπι
οιπιεο1ιοπΚιιπιιι ιπ Βοεο1ο·οινοι·ποπ.ποι· οιιεεοι·οι·ποπτ1ιο1ιοΡιο
πιοεοπ ποι· .ιοπιιοι· Ι1πινοιειιπι Πι·. Ε. Κι·οιιι 1ιοι·πΓοπιι·οι·ποιι.- ΡΜ. Πι·. Οο.ι·Ι θ ι.οοι·1ι 11'νιοπι, ποεεοπ Τοπ ινιι· ιπ
ποι· νοι·ιο·οπΜι πιοε. ινοοιιοπεο1ιι·ιιι ιποιποιοπ, πω; ιιιοιιι πιιι·
πιο Τοοιιπι1ι ποι· Ι.οι·γιικιιπιοι·επο1ιιιπο· ιιππ ποι· Ιοοο.1οιιΚοπι
1ιορίτιιοι·οριοιπποιιιιο· 8ο1'ϋι·ι1οι·ι,οι· ιει: οιιο1ι, ννοε ποποι·πιππ·ε
ιπ νοι·οοεεοπιιοιτ€οι·ιιτ1ιοππιι εοιπ εο1ιοιιιι, ποι· οι ,ποπ ιιι
οιιο Βοει·ιιπποι· ποιθοεορ1ιπο·οειιοριο.- Βοι· ιπι1ιτπι·-ιποπιοιιιιεοιιοπ Αοειποπιιο ειππ
ιιπ· πιοεοε πππ ππε πιιο1ιετοπιο 57 Μι1ι ιιππ” το πω·
νοι·νο111ιοπιιιιιιιιπο· ιπ Ε

.

ροοιπ11'πο1ιοι·π οποοιπ
ιπ ο

.
π π ι ι· τ
.- 01ο 1.1 π ι ν ο ι· ε ι ι ο ο 'Ι' ο πι ε π, ινο1οιιο1ιοιιοππιιιο1ι ππι·

οιπο ιποπιοιπιεο1ιοπππ οιιιο _ιπι·ιετιεο1ιοΡ'ιιοιι1τιιι:Με. οποιο
οοι.οοπ ννπιι.ιι; 384 5τπποπτ.οπ, νοπ ποποπ 281 ιιοιιο.
ποι· ειππ. Νοπ οπίο·οποιπιιιοπννιιι·ποπιπ πιοεοιπ Βοιποετοι·107,
νοπ ποποπ 57 (ιποιει Αιιεο1νοπτοπο·οιει1ιο1ιοι·8οπιιποιοιιιοιποι·
ιποπιοιπιεοιιοπ Ροοιι1ιπι ιπεοι·ιοιι·ι ειππ.- 1πιπ ποννιεεοι·Βο11οι· ιπιτ. ιπ ινοιιω ννγειι ι(ιοπν.
θι·οπποι οιπ Κι·ο.πιιοπιιιιιιε ιπιτ 30-40 Βοι.τοπ οι·
118111πππ πο.εεο11ιοποτ Βιππι ιιππ Πιοεο1ιοιιιιοοι·ποιο1ιο.1)οι·
Βοπ ιπιτ 25.00013.51.οο1ιοετοι.ιΒοιν. - Βο.ρ.Βε1οινο.- πιο- Ποπ εοι;οππππιοπ Μοπιοιπο1ινοιποπθ ι. Βιιρ 11ο ο 1»πππ<<θι;.11οιιοπ» ιει πιο ΠιπἰπΙιτνοτἔἱιπετἰἔππΒ· ιπ

Η ιι εε ιο. ιιπ οπτιο,ο;οιιννοι·ποιι. Ποτ Μοπιοιπο1ι·οτ1ιπω; ποιπ
1ιο1ιποι Βοι·οι.ιιιιπο ποι· Βιπι'ιιιιιι'ι·ιη;ο ο·οι”ππποπ,ποεε ιπ1οι2ιοι·
Χοπ. ιιιιιιιιἔ 0658110110πιιι ρο.1.οπιι'ι·οιοπνοι·ιιοιιι' οιιε115.ππιοοιιοτ
νΨοιπο ππτοι· νοι·εο1ιιοποποπΝο.ιποιι,πιο «πι. Μιρ1ιοο1».@πιο
πω». «Ππο·οι·ννοιπ»οιπ., οιπ1οπιοπ. ποιιοπ ιιοι1ιιισ.πι ο Βιοεπι
εοποΓιοποποοεο1ιι·ιο1ιοπινοι·ποιι. ιν16.ιιι·οπππιοεο ι οιπο ποπι
Οιιιππιι·οιπ. Ρορειπιινοιπ π. ποιοι. πι. πιοιιτ ιιπ πιο δοιτο ο·οει.ο1ιτ
ινοι·ποιι1:ϋπποπ, πο. ειο πιιι· ι:ονι·ϋ1ιπ11οιιο'Ρι·οιιιιοιιι.νοιπο οιιιιο
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€€5991ξε'199Ατειιειιιιιεεε1ιι
ειπα πιιι1ε1π1ιετ οππο νει·1πεε πιι

__ (<11114εππατο1ιε1ιε.ιαιεεινε1ιιι1ιο1ιεαΗ:ι.πάε1 νοτ1ιο.π!ειιεαπιιειιτ1α:1ιειιΤι·αιι1ιεπνι·ειαεει·εεεεε ννει·‹1επ11ϋπιιεπ.- θεια ειεε πω" Α11ει·1ι6ε1ιεε1ιεεε11.ε1ετεεπΒειο1ιει·ει11ι-θιιν
εε1ιεεπενει·πεπιιιι Αεεταο1ιεπεο1ιειι 12ο π νετιιεαιεπε
2ε1ιιι Αεαιεει· νοιι Βε:ιτ1ιε-Εππι1ετεεεπ πππ Ζεα ιι
11οτε- Ηει1ει.πεεε.1εεπ ε1αε·ε ι·ιο1ιεεε από ε1ε.Β·εεετιπιε 1ιιε1ιετ1ε.·επεννειιιπα;Αεπιεετ νοπ Γε1πεε1ιετπ από εννπαε1ε.·
Κτε.α1ιεπεεν1εαιιε';τε1ιο1ιεπ.Ι)1ε ‹1πι·ε1ιΜεεε Μεεει·εεε1 νετιιτ
επο1ιεεπΜεπτειιεε:πϋεπ Μι Βεει·πεε ντιπ 17.000 ΗΜ. _18.1ι1111ε1ι.
πετάω νοπ πεπ 6ι·ε11ο1ιεπ1.ειππεε1ιει1'εεεεεε1ιεπποε θοιινετπε·
τιιεπεε1ιεεε1·1εεεπννετι1επ.- Πεε Οοαι1εεεπι· Ετι·1ο1ιειιιιε νοπ Βεαπειιεεπεοανει·εεπ ια
1Ιοε1‹ειπ1ιεειιι εειπετ 1εεεεεπ Βιιεπιιε: 1ιεεε1ιΙοεεεπε1ιι 1800
Ωπεάι·ει.εΐετ1επει·οεεεε θτιιππεε11επειπε'πειπ .ΪπιιεΓει·πΐε1‹1επαπιΒιια ειπεε Οοπν1εεεεϊατ Βειιπεπεεπ πει· Πεε11εια
1111·2δ.000ΕΜ. πωπω. επ ετννετ1ιεα.- Ποτ τε1ο1ιεΖπεΒει·1”ει1ιτ11αιπ1Ε. Β το ‹1ε 141 Με εεεεπ20. (100Β1ιΙ.επτΒτινε1εετιιαε; άετ ενα81εο1ος1εο1ιεπΚ11πια ‹1ει·Κἰεννει· Ππ1νει·ειε1ι.ε εεερεαπεε.- Ζπαι πει.ε1ιεε_Μ.1ιτ1Βεπ νετεειιιιαι1απεεοι·ε άεε
θοπετεεεεε πεπεεε1ιετ Νεεατε'οτεεπει· αααΑετεεε ἱεε π1οΒτε.πεΑειο1ιειιεεινΜι1ε ννοτι1επ.- Ποτ ειπε'πεπ 8.220.Οοεο1ιετειπ1ιετε.ιιιπεεΟ ο τιε·ι· ο ε ε νο π
Β1εεπ1ιε1ιπειτεεεπ ἰα ννειι·εε1ιε.ιι απ. Ιειαε111εε1ιει1απενοπι Μιιι1ειει·ιιιταπετ Ψεεεεοπιιαιιπ1εεε1οπεπ. ειπε α π 1ιε
εε1πιταεε Ζε1ε νετ1εεε νυ·οτάεπ.-- 1)ει· 1τατε11ε1ινει·εεει·1ιειιε Απε πππ Απε1ιιοτιοΙοπε Ον.Π1εε Πι Κϋ1π Με πω· ‹1ειιεεε1ιετιπαε1ιι·ορο1οε1εε1ιεπθεεε1Ι
εε1ιεί'ε10.000119.ι·1ειιιιε άετ ΒεεεΕπιιιιιιπε;νει·ιιιεε1ιε. όπεε ειπε
πεπ Ζ1πεετιπ1εεεενει·ιιιεο1ιιιιιεεεε. εο Με ε1ε επί' 1000 Μαι-ΙΙ
επε;εννει.ε1ιεεαειπι1.ε1πΡτε1είαι·π1ε εεε εε Α ι·1ιεἰε πα ε'πειπ θε1ιιεεε π." εοπιεειεα1ιεπ Απε1ιτορο1ο81ε
επεπεεεειε ινει·‹1ειιεο11.Ζι1ε;1ειο1ιΜε ει· άει· Θεεε11εε1ιε1'εειιιε1ι
πεπ εεεπιιιιπεεπ, επι· Βο1ιειαε1ιαεεειιπετ11ειιεπτ1εαΑριιατεε νετιιιιιο1ιε. (Α. πι. Ο.-Ζει;.1.- Ροε11επεριπε πι1ε. Ιιι ΟΙιετεεοιι 1ιεττεο1ιεεε1ε
ειπι.εςετΖε1εε1ιιε Ροε1εεπεριπειτι1ε.π1ο ειεε ι·ερ1πεεπε1ιτειεεε.
εοκ1εεε1ιετε1εεἰπ ει11επιθεειτ1εε1ιει1ειιΡοιτΚεπαι·ειιι1‹ει·εειεετιι·ε
ινοτι1ετιε1απ.- Με Κτειι Η ιιειι 1π Κο1ο1ιο ννΜιεθιοιιν. Αεετεε1ιεπ1.
νοπ πετ Α11ετ1ι6ε1ιεεειπ,εεεεεεεειι 0οιππι1εε1οπ
σεπι· 17ε τ 1ι11εαπ ε· π ει· Ρ ε ε ε ινιι·τ1επι· Βτε18παππε.τΓι·ϋ1ιει·ει·
Ηἱεεπε11ιιπςεπ@Με 1ιε1τει.τιπεεεεε1ιειι. τ18.εεπια 8. Βερεειιι1ιει·είπε εν1εεεπεε1ιπΓ1Ιιε1ιειπεπιε1ιι1εο1ιεΟοιιί'ετεπε εεειεεεεε'ππάεπ
πετ..ιπεΙε1ιετι11ε1)ειεεπ α1ιει· απ: ια Κο1ο1ιοιν1πιι.επεεεει·ειειιε
Πτειι1:1ιε1ε1ιε1ιιιε'εΕ'εεεεεε1Ιππε πετεε11ιειι νοτεε1ε ε ενιιε·πεπ.Απ άετ Βει·πε1ιπιιεςππ1ιιπετι ΐο1ε;ειι‹1εΡετεοπεπ 1ιε11: Πει·
Ρτε.ε1πεπεάεε Μεάιο1αε1τε11ιειιππ Ο1ιε11ε1ετιιι1Ι.-ιπεό.Αεειι1ειπ1ε
Ρ π ε ο α α Η π, Με Μιεε1ιεπετ άεε Μεπιειαε1ι·εε1ιε: Β ε αι-
ιιιετε. Καε1τ1α. θειιειι.εια. Ιιεεειτονν1εεε1ι. Βεεοε1α, Οννεε_1ειπ1Κοιν. Μιει·εε_ἱεννε1‹ἰ, 81τ11Γει.
εεοντε1ε1, Πεπ11εννε1:1.Ειι1‹_ῇεποινιιιιτ1 Βο1ι1π1ωνν
ε Κ 1. πετ Ρτοε'οεεοτπετ ιιιι1.-τιιετ1.Αεειι1επι1ε1111111ο ε.τ ε.π ο α·
ιιππ πιε 1ιεεεε.πε1ιεεπΜιτεΙιει1ετ άεε 111ε11ιειαεΙται1ιεΒε1_1π.
_1ειιν πππ Βεπεεο1ιεννε1‹ 1.
Με Απείο1ιεειι άει· Τπει1ιιε1ιπιει·ειι πει· Βει·πε1ιιιιι;.τ@αμα
ειπεε1πετιπετ:ΒΙο 1ι11ποι·ιε11ε112.ε πι ταε τ ε. 11π ε σει·ε ιν 1ε ε ο 1ι.
Η1ετ2ε_]εννεΜ. 91τ11ΓιιεεοινεΚἱ. 1.ιι1εμιτιοι.ν ιιππ
Η.ειρ ε ε ο 1ιε ννε 1;1)εεΙειιιεεε ειπεθι·ππά πει· ερ1πειαιοΙοειεοπεπ.
Ικ1ὶπἱεε1ιεπ. ρε.ε1ιοΙοε1εο1ι-επεεοτα1εοπεπαπό 1ιειτ:εει1π1οπ1εο1ιειι
Βείαπι1ε επτα 9ε1ι1πεε.Μ” Με Κτειπ1τ1ιειτ.. ινεΙε1ιε1ιιιΚιτο1ιποτίε Κο1ο1ιοιν1τε ειιε1ιτειο1ιιιπά_1εεεε !ιε
τε1εε Με ετΙοεοΙιεπ .ε·ε1εεπ 1τε.ππ.επτ είπε ποαε
ει.ιιεεεε1τεπάε Κι·ιιπ1κ1ιε1ε ειι 1ιιι1εειι εε1,ι11ε επ·πω” πιιιπ πασα πεπ :επ Οτε πππ θεε11ε εειαειο1ιεεπ Ει·1ιε1ιαπειεπ αι·ε1ιε11επ 1‹1ιιιπε. πειπ 'Ι'νρπεάετ Βιι1ιοπεπρεεε. πεπιεπε11ε1ι111ι·ετ ρπειιπιο
π 1εο1ιεπ 11'οτιπ. επ εερ τ1ε1ιε.Με Μεεοι·1επετ1ετΟοπεετεπε
τπ1εε·11οπετ(Ραεο1ιπε1π.Καπτ1π.Βειιεπ.ε1π. Βε1_]ε
_ὶενν, Βει.ετοε1π. Οννεε_]απ11τονν. 1νιιιοετε.ποιιν.
Παπ 11ε π· ε ΙΜ ιιππ 8 ο 1ιΜ! 1ο ννε 1:1_1ετει1ι_1εποο1ιπω·Πε1ιει·2ειι
μπε· Απε11ι·ιιοΚ,άειεεΜε πω· Οοπε'ε'τ ε πιε ν ο τπε Ι επ εε ιι
ε1ιε.εεεε1ι11ο1ιεπ Πειεεα ππτε1ιππειιπεεπι1εεαπ
ιεειεε. α1ο1ιε ει11ειιι. ππιτ11ε1τπ πειιει.ιιιιεεα 1)οι·1'ε
ετ1οεο1ιεπε Κτεια1τ1ιειετ'αι· Με Ρεεε ειι ει·Ι‹Ι21
τεπ. εοπι1ετπ πιιο1ι.ιιια111ιετ1ιειιρε πι1ε ννὶεεετι·
εο1ιειτ'ε11ε1ιετ Εεεεε1ιε1εά1εΝεεπι·όιεεει·Κι·επα
1ιε 1ε ε α 1ιο ε ει πι πι ε τι. Ιιιι Η1ιι1:11ο1τεε19τα11ΐ.πεεε εεπιπιε
11ο1ιεΟοτιΓετεπ2ε1ἰεπετεε τω· ιιπιτιόε11ε1ι1ιἰε1εειι.ειπε' θταπ‹1
πετ 11ιπεπνο1·εεΙεεεεπ Πε.εεπ ε1πε ‹1είὶιιὶε1νεΑπε1ε1ιε ειπε2ιι
ερι·εε1ιεπ,1ιεεε1ι1οεεπι.. ΟοτιΓετειι2Ιιε1ιπε'εΒαιππι1ιιπε;ει·εεειιιεπ
πω· 1ιιι'οτπιπε1οπεπ.τιε.ε1ι1ίοΙο1ιοιν1κεπ1ο Οοπε'ετειι2- 11111:
ε11επετ,πεπ Ρι·οίεεεοτ πετ ρει.ε1ιο1ο,ε.·1εε1ιειιΑπαεοιπιε 1ν1πο -
τ ειπ ο π· ιιππ πεπ 1.ιθ11ΒΙ'άεε Βεεεετἰο1οεἱεε1ιειι1πι1ιοι·εεοι·1ιιπιε

€
εε

ΜΗ1εε.τ-Μεκ11ε1ιιπ1τεεεοτεεΒ ε. ρ ε ε ο 1
ι
ε »ν ε Μ ειπειιοοπιιπειπ

ε1ιτεπ. ΖπεΙε1ε1ι ννιιτι1ει1ιτιεππ1ιει·Ιεεεεπ.Γε.11εε1εεε απ ασεπ
9118111112ετε.ο1ιεεπεο11εεπ.Με Βρεοπι11εεεπειπε'πειπ θε1ι1εεεπει·
Ηνε1επε πεπ Ρτο1'εεεοτπει· ιιι11-ιιιεά.Αεπε1ειιιιε Β ε 1

ι
ι ε 1 ο ιν -

Ύνεεεετ πεε·11ιιεειεεΜε Αιιε1ιι·ε1ειιπεπετ Κι·ε.ιι1ε1ιε1ε.

εει 1ιἰιι2α2π21ε1ιειι.1)1εεεπΙα ππε 1)ειτ1*Κο1ο1ιοιν1ω..π.1ιπε1εΒιι·
εεπ Αει·εεεπ ετα;; Με 0οπΓετειιε ιιιπ', Με Απ.εε1εεεα1ιειε πι
11ιτεπι.ε·επεετι11ιπειιτι;εαπ: άειι νοπ 8

.

Η. Μπι Ρι·ε;ει‹Ιεπεειι
πετ 0οιππιιεε1οπ επεεπππεεα Βρετ:1ε11εεεππα ει·Γοι·εο!ιεπ ιιππ
τιε.εΙι11ιτετΒαεαΒε1ιι·πειτιο1πεειιιιτι1τΡι·οί'. 1

1
ε ιν 1 τ
ι

:ια πεπ
Βε1ιοι·ε.ευτ1επειι·1ιε1εεπεπι· Αα11:111ι·ιιπ.ε·άεε Ο1ιε1·ειεεετεπει· Ετ·
11ι·ειιι1ειιιι€επεΙιε112ππε1ιπιεπ.- Πιο Ρεεε 1ιι Ροτεαπ:ι1. 111

Ραι·ε.ε.·α;-ιγ. 111Οροτεο ε1ιι‹1ιιι
εοποπ πα πετ Ρεεε ετει·ππ1εε.νοιι ι1επειι 1 εεεεοτ1ιειι 1εε.-
Ια Α Ιεκπιι 11 ι·1επ ιεε Με Ρεεε εν1ετ1ει·ειι1'.ε·εετεεεπ;επι
11..28.Βερεεπι1ιετειπε ποτε 2 Ρετεοπεπ 'ει·1‹ι·εια1‹ε.νοιι. ‹1ειιε·ιι
ειπε 1ιοι·ε1εετ.ςεεεοι·1ιετι1εε.-1π 1ιιάι.ε ιι 1ιι·ειεεεειπα πιο
Εριτ1επιιεΜε απεετ πεπ Επτομε.ετα ιαιιιιει· ιιιε1ιτ ειπε.-
Νειιει·‹11ιιεειεε αιιε1ιπ1οΗεπρεεεεπε πει· Βερα1ι1ι1ιΡετι-ιειιειν,

Α ειι πεἱοιι. απ νοιι πω· Ρεεε ιππε1τεετΙ‹11ιτενν-οι·πειι. '- θε11ιεε 9'ιε1ιετ. Ιιι Κεν-1νεεε (επι (Με νοπ Μειει‹:ο1
ε1ιπ1. ε.ιιεεει· άειι 1ιετε1εεεειπε1τ1εεεπ30 Ετ1ιτει.ιιειιπε·εππια
εε11ιειιΒ`1ε1ιετΜε Μπι 12/24. Βερεειιι1σετ40 πειιε 921116:νοτ
εεεοιιιπιεπ. νοπ πειιεπ 1ι1ε1ιετΒ παπι '1'οκ1εεεειι1ιτε1ιπ.1ιεπ.1)πε

Μ”.- 1)1εθεεε.πιπιεεει.1ι1 πετ Κι·ειπ1τεπ 1ιι πεπ Οινι.
1ιοεπἰε111ετπ 5ε. Ρεεει·ε1οιιι·ι.τε πεεται:_εια 4

-

89111

ε1
.

.1. 7588188 πιε1ιτΜε 1π ό
.

νοι·ι.ν.). Μτππεετ Βο2 1'γιι1ιιιε-

(89 ιινετι.).618 5γρ1ι111ε-(10 πιο1ιτ1.99 5ε1ιε.ι·1ε.ε1ι-(11 11181110»
118 Π1ρ1ιε1ιει·ἰε- (6 ιιιε1ιι·). 68 Με.εετπ - ς3 ιιιε1ιι·) ειιά 11
Ροο1τεα1ιι·εια1κε- (8 πεπ. Με Πι άει· νοτιν.).
Απι 11. Θεια. π

.

.1.1ιεετιιε·Με Ζε1ι1άετΙ(τιιπ16ειι703Ο(42πιε1ιτ.
εΙε 1π πω· νοι·ινοεΙιε.).πετιιαεετ 688 'Γγρ1ιιιε

-
(11Π18111°).-61:17

Βγε1ι111ε- (ει ιπε1ιτ). ιιο δειι:ι.ι·Ι:ιε1ι- πι ιιιε1ιτ1ι127 Βιι>1ι·
ε1ιει·1ε- (9 ιιιε1ιτ1.71Μεεει·π - 18 ιιιε1ιι·)ιιππ 9 Ρο0Κει11ετεΠΚε
(21λ'ΟΠ.)Με 1ιι πω· νοι·".

γρεεπ.1πι11ετιιιπά
ετ νοιιε·επ πωπω 7 Ρετ·

ιιπωεπιιτεεε-Βπιιοτιπ Μ. Ρεεετε1επτεε.

Ρετ π1ο Νοε1ιε νοπι 29. Αιιπαεε Με 4
.

Βερεετπ1ιετ 1899

Ζε1ι1 ω” Βεετπείε111ε:

1
) ιιπε1ι θεεε1ι1εε1ιεαπό. Α1εετ:

. ==ε.ε;..-εεεΞέέε:4
1πι6αιιεετι:ἑἑΞΞξ:ἔ'-τξ··ἶἐξἐξΞΞΞ:Απ

..
Ξ

Μεεετεεεεεεεεεεεεε..._ ...=εν#εεεεεεεεεεπειε
εεε εεε 552 108 επ 18 αι επ .πε 60 54 πε :επ εε 7 ει

2
1 πιεσε πεπ 'Ι'οπεειιι·εεε1ιεπ:

1'γι1ι.εκππε1ι.0. 'Ι
'

α
.

ε.1ιι1.22. 1
1

ε1ιι·1ει·εεατι·επε Ο
.

Τνρ1ιιιε
ο1ιπε εεε1τπαιππεπει· οττιι3.Ροε1‹επ0.Μπεει·π 18,Βε1ιει·1πε1ι15.
1)1ρ1ιε1ιετ1ε24. Οτοιιρ 1

.

Κεαε1ι1ιαεεετι10. Οτοιιρϋεε 11ππ.ε.·ετι
επεεπιιπππιι; 16. Πτγε1ρε18.11 2

.

β1τ11111Θθ
.

(11101ετεεε1ε.ειω.

Ο
.

Βιι1ιι· 4
.

Βρ1πειιι1εε1ιεΜεπιπειειε Ο
.

Αεπεετ θε1εα1ιι·πεπ
παι.ειετιιιιε Ο

.

Ρειτοε1ε1εερ1άειτι1οπΟ
.

Βοε21ετιιπ1κ1ιειεΟ
.

Απε1ιτει.ιτ 0
,

Ηνπι·ορ1ιο1ι1ε Ο
,

Ραετρει·π.1Βε1ιετ 1
.

Ργει.ιπιε από. Βερε1εειειιι1ε ό
,

Τιι1ιετεπ1οεεπετ 11ι1πεεπ88. Τα1ιει·ειιΙοεεαπάει·ει· Οτεει.πε10.
Α11‹ο1ιοΙἱειιιιιειιππ 1)ε11τ1αιιιετεπιεπε 9, 11ε1ιεπεεε1ικν11ε1ιεαπό
Αετορ1ιαι1πε'ειπεπιιι29. Πε.ι·πειτιαεεεπι1ιε17, Κτεπ1:1ιε1εεπ πετ
νει·άειπαπεεοτεεπε 158.Τοπεεε1ιοι·επε 80.

Ρετ Με Ψοι:1ιε νοπι ό. Με εππι 11. Βερεειπ1ιετ 1899.

Ζε.1ι1 πετ $εετεε15.11ε:

1
) π:ιε1ι θεεε1ι1εε1ιεαπι1 Α1εει·

ε!_-_-κω__` ` Κ 'Μ

Ν-11-θε-ΐ1ΐτ792799ΐϋεΟενεεεεεεεεεεε
811285 54010840 9118 Η 28 89 <1όό041 40 81 101

2
) παπα πεπ 'Ι'οπεειιι·επε1ιεπ:- '1'γρΙι.εισιπε1ι. 1. Τερα. Με!. 22. Γε1ιτιε ι·εειιτι·επε 1. Τγρ1ιιιε

ο1ιπεΒεεε1ιτιιιιιιαπ·πετ 19οτπι 1
. Ροε1εεπ 1
. Μπεετπ 17.80118.Ι'1801110.

1)1ρΙιε1ιετΞε28. Οτοιιρ 2
. Κειιε1ι1ιαεεετι10. Οι·οιηιϋεε @απεμπ

επεε11πτ1ιιιη.χ18.1Βτνε1ρε1εε 1
.

Θι·1ρρε 4
. 01ιο1ετε ε.ε1πε1οει Ο
,

Βιι1ιτ 8
.

Βρ1ι1ετπ1εο1ιεΜεα1πι;ιε1ε Ο
.

Αειιεετ θε1επ1ιτ1ιεπιπιι
ε1επιιιε θ

. Ρει·οεἱειε ερίπειτι1επ Ο
.

Βοε21ει·πιι1τ1ιε111
. Απε1ιτειιτ 0
.

Ημ1ι·ορ1ιο1ι1ε0.Ριιετρετο.1Ηε1ιει·1
.

Ργ11τπ1οπππ Βερε1εειειπἰε 7
.

'1'ιι1ιετειι1οεεπει· 1ιιιπεςεπ57. '1'α1ιετειι1οεεειππετετ Οτρ.πεπε12.
Α11εο1ιο11επιπεαπό Πε11τ1ππιετεπιεπε θ

.

Ι.ε1ιεπεεε1ιππε1ιε από
Αετοπ1ιἱπ 1πεειπειιιιι38. Πιι.τειετπαεεεπἱ1ἰε 19. Κτεπ1‹1ιεἱεειι άεε
νετι111.111111284:2.11Με71. '1”οπεε.τε1ιοι·ειιε2δ.



848

+ 1111ιο1ιετο 811:ιιιιιε άσε νοι·ο11ιει Μ. Ροτοτε- Ι + 1116.ο1ιε1ιοΜπακ 11οε13οιιτειο1ιοιι ειι·ιτ11ο1ιοιι
1ιιιι·εοτ Δοι·πτο: Β1οιιετε; άεπι 21. 8ορτ. 1899. 17οτειιιιε: Βασικα; άσο 27. 8ορτοι1ιΙιοι· 1899.

---ϊ @τη ....-.. .

-ΔΝιιιοιιιοιικ
πιππ μια· ιινοτι18ιιΙιι ΙΙΙ; Βιι61ι1ι-ει.ιι-11Ιι1ι18Μ. Κ. 1.. ιιιοκιιιιι ι..τ81. Ρετει·εΙιιιης, ΝονεΕγ-Ρι·. 14, εοινιο ιιι ειΙΙοιι Ιιι- ιιιι‹1ειιιε.15.ιιι1.Αιιιιοιιοοιι-Οοιιιριοιτοιι ειιη;οιιοιιιιιιοιι.

. ··1.39: κ *74..,-...μ* ---.....,....&,. -..

ΤΙΙΝΟΠΟΙ.
Εἱτι ι·εΙιιοε θεΙετἱιιοτειιιτιειτ.
ΜΜΜ φει:1ιΙΙΙιΙ. ?ΜΜΜ ιιιιμοιιιοΜο1.
ΜΜΜ» ιδ111ι;ιιιικαΙι31τΙ1ιαΙισε,1ιιι Μπ
ι;ειικιι1'1ιιιι1ϋ81ιοΙιοε11ιιι·ιιιιιιΜι·1ιιςοιιε,

ιιιεΙοΙιεε εΙοΙι ΜΙ άετ ΒοΙιιιιιὸΙιιιι,<.ς
εισιιτει·ζιιιιι1 οΙιτοιι1εοΙιοι· Βιιτοι·111τ1οιι.

εοιι·ιο ερεοιεΙΙ ΙΜ άεπ
Βιιι·ιιιΙτι·ειικ1ιο1τοπ άετ κιωιω·

νοι·2ϋςΙ11:Ιι.Ιιειν15.Ιιι·ιΜε
"989ΙΙΙΙιοΙι ΙιΙΙΙΙΙιοι εΙε: ιιιιι1ειειιι €1ΙιιιΙΙο1ιοι·ΙΙΙΙειεο

ννιι·Κοιιι1εΤειιιιιιιρι·έιρει·Μο.
1.11.:ΡΜ. Πι·. ΒοιιοιιΙιειιιι, Βιιι·ΙΙιι.
Πι·. ΒοΙιοι·ι. Γ1ειτονν,ΒειΙΙιι.
Πι·. Π. Βι·ιι.τ,ΒιιιιιιιιεΙεΙιιιτ,ε.
Πι·. ΠοΙΙιιει·. Βι·ι”ιιι·1.

ΒΙΙΙΙΙΗΠΙΠΗΜ·ΙΙΙΒΒΗΠΤΖ,
οΙιειιι. ι·ειιι; Με 8ειΙΙαγΙιτ1οΙιΙοι·οιοτιιι.

___ω ...φήμη

ΒΒ8θΒΒΙΙΙ.
Ι1Ε80ΒΒΙΝ181 οιπο ιιιιΙΙΙο ιιιι‹1 πιιι
Ιοεο, ινιιεεει·ΙιειΙΙιεο ΓοΙτειιιιιΙειοιι, ινεΙ

· οΙιε νοιι ιειΙιΙι·ειοΙιειι Ι1τ2τ.ΙιοΙιοιιΛιπο
8τ:Ιιιι11·Ι""ω ι·ΙΒΜειι ι+ιρι·οΙιι,Με ΒιιΙΙιε πω! Βιι1Ιιοιι
ι;ι·ιιιιι11ιι8·ονει·ννοιιάιιιιι: Μάσι ιιπά @Η ΜΙιι·οιι άεπι
Αι·ιιιο1εοΙιιιΜ Μπιτ Π1τιιΙει·οιιινοιιΙειΙ11Μ..

ιιΕ80ΙΙΒΜ ινιι·1ιινειιιι6εο εειιιοιι Ι'ΙΜεεετεοΙιειΙΙεε Με
ΧΙΙΙιΙικιΙΙιο, _ῇιιοΙιΙιιιᾶοιιιῇιιπά ειι1211ιιόιιιι;ειν1άι·ιε,ιιπά Ιρι
Μι!" Μ; πω" κ1ιιι·Ιι _ιιιοΙιοιιι1ειιΗιιιιΙΙιι·ιιιιΙιΙιο11ωι τσιπ
οι1οι·ιιι νοι·Ιιιιιι1ιιιιαπιιτ ειιτεριωΙιοιι·1οιι ιιια1ιωιιιοιιι.ϋεειι
Ζιιε31ι2οιιπιιτ Βι·ΓοΙ;; 2ιι ι·οι·ινοιιάοιι.

11Ε8011Βιιιι«Μπακ ιιιθοΙΒο (ω. ΙοἱοΙιωιι Βοεοι·Ιιιι·Μι·Ιιεπ
Μι· ΒιιιιιΙε1οιι εαΙιιιεΙΙ ιιιι‹1 ειι01°ριεαΙι. οΙιιιε Ιιεεοιιι1ετε
ετειι·ΙιοΜαεειπεςοιιι Με Ηιιιιτ σἰιι, 1ιιιιωι·ΙΙιεετ μια οιποπ
ιιιιιιιιιιιιΙοιι ΙΙειιι·ΙιαΜΜιιιι1 :ιοί ιΙειιιεΙΒοιι 91111Ν!! 11991811
ι1ιιιιιι11οΙτι,"ο οἱιιο ΜΜΜ 1·'ο111ιι1ΙΙΙι·ιι1ιοιι1101·1111111
οι·νν11ιιεοΙι1ΙΜ.
11Ε8911ΒΙΝοἱειιε1ω» όιιΙιοτ(ι·ο1ιιΜ. οοι1ιροιιιι·ιπιιτ ιι.ιιι1ε
νοιι Ρε11οιι οιΙοι· Αι·πιιοιΙώι·ροι·ι:ι)πι· Βιιτίει·ιιιιιιι; νοιι

.Με

Π. ΒΙ- Ρ- 70611- Κι·ιιετοιι ιιπά ΒοΙιιιιιρειι, ΙΜ Βοεειιιι. ΙΜ ΡεοιΙΙιεΙιι, Ρ1ι.γ
Ιιι 0ι·Ι.<;ιιιει1ρεοΙιιιιιμιι έι 25 πι. ι·ιιιεΙε. Μι άετ 1οΙιτ.Ιιγοειειιιιτ1 ι·Ιιιι.ε.ο.‹:ΙἱΙ`οι·ιιιοιιΗιιιιτ.ιιιιε

» ι 60 » εοΙιΙΙΙ.ι;οιι,ω” :ιιι Ει·ινε1οΙιιιιιε άετ Ηιιιιι Με ιΙοι· ΒοΙο
ΟΙι1οι·ο!οι·ιιι-ΑιιεοΙιΙΙΜ κι ΐι·εΙ νοιι ΒΑΜ
811ιιιο,(ΙΙιΙοι·. ΡΙιοεςειι, ΑΙΙιοΙιοΙ, ΑετΙιει· ιιιιιΙΙ
εοιιει1εοιι νει·ιιιιι·ειιι1;..ιιιιι.<.τοιι,ί11ιΙιτοοιιοοιιιι·.
ΒοΙιινεΓεΙεἑΙιιτε ιιΙοΙιι Ιιειιιι 8οΙι111τοΙιιιιιι‹1
ιιιοιιιι.ΙεΙιιιιεειι ΒωΙιοιι ΙΙΙιειι·άοι·εεΙΙιοιι.
Βρεο. (Ιων. 1.5 Ιιει 15°. 81οτΙορ.61.5°.
Μ" Μι ιιιιιιι·1ιι1οι·ιΙι

ι

πι· ΙΜηιιιιιιιιπ1ιιιιιι.
Τι·ομ1ι·οι·ι·ιοΙιΙιιιιμ;οιιΠ. ΙΙ. Η. Μ. 215701.
Με.: Ρι·οΓ. Χ'ΠιερΙ, Βοιιιι.
Βι·. Ηιιιιε ΒαΙιιιιιι1ι.Βωτ.1ιιι. ΒιιΙΙιειι οοιιιροιιιι·οιι.
ΟοΙ:1οποΜεάιιΙΙΙοΠοπι1894.- ΟοΙάεπεΜω:ΙειιΙΙοΜϋπι:Ιωπ1996_- ΟοΙάει·ιο81Μ15·Μει|Δι1ΙοΒοι-Μι1898.

Ζω Βε:ίεΙιειι τ1ιιι·οΙι 6Ιε ΛροΙΙιεκετι. Μτει·εωι· απο! Ρι·οΙιετι ειυι^ῚΝιιτιεοΙι Ει·εΙΙει
Αοτιοτι-θοεο11εο1ιει1°τ ΠΠ· Αιι111τι-ΡαΕπ1Κετ1οιι.

ΡΙιιιι·ιιιιιι·. .1ΜΙι.

Ιοι·ιΙειιιε1ι·ιιεεο. ΣΒ 13 Β Ε. ΣΕ Ν” Ξ Ο. €ΞΘ. .ΙοτιΙιιιιεττιιεεο.

Μάω·ιιι19 ιιπά Μάθιου ιιικ1ιιι·ιι.1ινοτιΗιιιιτρι·οοεεεοιι.
Ι1Ε8011ΒΙΝΜπιτ ?ειπεν Με νοΙιΙΙιεΙ ΗΜ·61ο Ιιιοοι·ροι·ει
ιἱοιι νοιι Μεάιοπιιιοιιτειι ιιι Με Ηιι.ιιτ ιιπά Μι εἱ‹ιΙι πιιεεοι·
ΠΠ· Με ΒεοΙιιιιιιΙΙιιιιι;ειιΙιεισιι1ει·ιιιι‹1 οΙιι·οιιἰεοΙιει· Πο2ειιιο
(πιιτ.ΖΙιιΙ‹. ΙνἰειιιιιτΙι, ΟΙιτιπειιι·οΙιιιι,8αΙιιι·ειεΙ, ΤΙΜΗ· πιιτ!
ιιιιάει·ειι ΖιιεΙ112οιιΙΠΠ ιιιιιΙιιιΙιιιιτοΒοΙι.ιιιιΙΙιιιιι; Μι· Ρεο·
ι·18.ειιειιιι‹Ι ΉοιιΜοεΙιοιιΙΙΙΙιι·ι.
11Ε80ΙΙΒΙΝΙΙΙ.εετιιιοΙιπιιτ ιιΙΙοιι ΙιοΙαιιιιι1ειι ιιιιι1εοΙιι·11ιιοΙι
ΙιοΙιοιι Μεάιοιιιιιιειι1ειιιιπά Γεττοιι υΙιιιε ΒοΙιινΙει·Ι,ι;ΙιεΙΙ ιιι
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ιιοιιιο άιο.Βοεοτρτ1οιιΙιοΐϋι·όοτιιτΙειι ιιπά άεπι $τοΙΙ'ινεο1ιεοΙμοιεοι·ιιιΙοιι ΙΙ'1ι·Ι‹ιιιι;;οιι.
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οιιει.ιιπ. ιι. 45, π.
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. Βο1ιιιιτεεωι· Β11εο Τειι1εεοιι, Ηοιιοιι1Β
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Βιέ-ΗΜ 4ι*ή·· Η *ήήι· Τιμω έ ιιι- ιι ι κι ι έ _ιω·-
προοιι. ιι. 136,π. 18.



1
τπινΑτ-πειι.ΑΝετΑι.Τ

· Πιτ Μπέςοτι-, 1).ειτττι- ιιτιε1 5το11ινοτ:1ιεε1πτειιιΚ1ιειτοπ

Η ΡΜ”. Πτ. Βοεοπ1ιειπιν(111ιι1Πτ. πω. 1:1ει1ονν.
Βετ1ιπ 11'. Ι(ϋιι18ιπ-ΑιιΒιιετιιεττιι.εεε 20, ιιπι Τ1ιιετ8πτι.οιι.

ω) ιιι-ει.

ιιι11εο118ο8ο1ιπ·ο1τεεοπτε11οιι,τ1ειεπ Εο1ττεπιιιιι€ιπποιιππ ω. 811Μειι,ιτειι 8ο1ιινοιεε
88111011·ή 1'0Π11211υ1ιοεΜΜΜ @που ειπε Βο11ιο νοπ Ηπιιι.1ιτπιιΜιε1ιεπ: Ο%πειιιι.
Βειιοορ1ιιοιυ.1111008118,Βιι1σ.ιιιτ1ε,Βοιοιπτι.απ., πονάειΒοποπ Βι·οιπ1ι1τοειε,Πεοιι1ιιιιιε.

Η€ιιποτι·Ιιοιτ1επ,1πιοτττ18·υ.Βι·επι1ινιιιιάεπ, 111οει·ει.οι·ιιτιεπιο.
Ε. Β. Ν. Γτειιι1‹, Μ0ιι8.1.81ι.πιτ ρτο1ττ.1)οι·ιιιιιι.1896, Μ. ΧΧ111. - ότι Βιιο 1‹
ιιππ πο 11οοτ, Τ1ιοι·ειρ.1ινοο1ιεπεο1ιι·.1896, Ντ. 43. -- Α. ΠοΠ', ΑοτπΙ. Οοπιι·π1
πιιΖειΒ·ετ1887, Ντ. 24. - Μ. Β 1ιοτεοπ, Αετ2τ1.Οεπι.ττιΙυ.πΖο1πετ1897, Νι·. 28. -
δ. Η ιι π ι.

,

Αοι·2τι. 0επιι·π.Ιπππο18ει·1897, Ντ. 85. - 18οττ1. Κ αρτιο τ, Αειτπι11ο1ιετ
Οεπιτει1ππποπτει·1898, Ντ. Θ

. - Ι.. Ηεεεο, Αροι.1ιε1τειτ-Ζειιιιιις1898, Ντ. Μ. -
θ. 191ιτπι ειπ π, νν1οιιιιι· ιιιοάιο.Β11Μετ 1898,Ντ. 40. - Α. Ε'ει πο. πο, Ατο1ι1νιοΙπ
ιετπ.τ11Μεά1οιιιο ο Ο1ιιτιιι·Βιει.1898,ιπι. - Ι). Μοπτι π. Ρ. Π τ 8.8' ο π 1, ΗτιΖει.ιιι.ιιιει11ο:ι.
1.οπι1ιπτάει.1898,1ιΧ11, Ντ. ό

. - [Δ. Ο τι 1ι ο 11ε1.,Βο11οιιιιοάο11ε1ιενπιτ1οιΑμικο 1898.-
Ο. 111 1 πι τ

ι
π π, θεπιτε.11ι1.ι'.π.εεε.Τ1ιοτπριο,Μπι 18518.- 8 τ. Ο τ ο ει τι ε, Κ11ιι.-'Γ1ιει·ειρ.-

Ψοο1ιοτιεο1ιτ.1899, Ντ. 16 π. 17.
1.11ετιιιιιττω.. ιιππ 1ττιποο.

Β. ΜΕ1ΒΟΚ - Βειτπιετεε1τ ιιιιτ1 Μοε1τειιι. ι117)2-1. .
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1 1ι1ιΠοπτεο1ιοιιΑ1οιπ.ι.πι1οτ-Ηοωρ1ι.π1Μπι
Νιι.ο1ιινειεοτι:1ιε11ι;Μπιτ πι· Ζω τ11οιιετ
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1 νοιι 50 Ποτ).



Μ!)

11.1.111τει:1πιπππ ιιππ! Η. 1111111111·

7 Η

81. Ρ610τεΒι1τσ.

Ε!οσττο-πιοΜο1η.Αρρετειτο ιιπιά οπ1ι·υη11εο1το 1πεττιιππωπο
νθΓΙθ81011 111το ΡἰΙἰιι1€

νοπι Κ81.13118Γ1ΠθΠΚ8Π81 15 Πει.ο1ιΤ Θτοεεε Ιτει1$ετιε1ζει;ει 10. Β
Βι-ἱεΓε ω. ε. π. 2ιι εοηόεη απ;

Μ!. Η. ΒΕ1ΟΚ1-ΞΗ, Θα·οεεε Ιτει1.1εωεκε]ει 10, Βτ. Ροτοι·ευι1τέ1.
(128) 10-1. ζ Τε1ε.€τειω7η-Α11τεεεε:$81. Ρςτε1·ςΨΓε:: *Με1114η"μ

& ο!). 01ιωιι.1·'ιι1›ι·ἱΙε, ΒΙΙ'
' ε1ι1 :πιώ άειιι νωτω11-ω1 νοιι 1

Ρι·οί. θοΜΙΜΒ, Πε1τ1εΙΒοη;, ·

(ΚΙ10Π) άυ.τμετοΙ1τε 'Ι'ειιιιι1ιι-Ε1κ·οΠεεΥετΜικ1ιιιη;.

νοι·;;Ιο1οΙιε:

,,11οϋω·Με ΝΜυπς ι1οεΤοπικι1111π1181ΒετπικτοπΚ1ιο11οπι1ετ Κ1πι1ετ“
νοπ Ν. Γ. ΠΠΝΒ0ΒΙΝ, Ρι·1νπτάοοεπιτεπι 681' Κ. Βιιεε. Μ1Ι11Μ·-ΑΜιτΙοπιίο

1Β_1ετε!αψιΜεά121ιιιι1897,Νι·. 1).
81ε1ιε811011Με νοτ13δοιπ11οΙιιιυε;οιιϋΒει· 'Γιιπιπε!Ι›ὶπ νοιι:

ΗΜ”. θ. Ήστοι·ιΙτ, Ηώτ10Π101°8,Ρ1·εωωωω ν. Βαφή, Βι·ϋιπι, Κ. Η0ΜπρΠΠ
81τ€ιεεΒιιι·Β·,Κιιιάετειι·π Μ”, Αειο1ιου, Πειιτεο!ιε Μοά1ο11ι.1νοτ:1ιεπεο11τ1ϊι

1896. Ν:: Π, 25, 50; 1897, Ντ. δ.
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ΙοΙιτΙηοΙ-Βὶννοὶεε-νοι·Μ.πι1ππε.

¦ϋ'1181ϋ1"<κω11) 1

81ο!ιο «ννι·:ιτεο1ι›1897. Νι·. 89, Με. 1184.
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Βουάω·π1πάτΠοΚο:ιοί 1νιιιιεο1ιιιι Π1ο11ειοιιΜΜΜ Με Ηει·τωι:
(17) 23-16 Βοο!ωτ δι θτιιΒο, 81. Ρετοτεϋιιι·ε, Η. Οττο Π., ΜοεΒ:ιιι.
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©νθτο1τι18·το Ε111τι1τιΓε.1οτ1Κοτι έ>
ΖΙΜΜΕΚ δε ΦέιΕΒΑΝΚΡΗΚΤ Α. Μ. έ ἔ

θΙο1ο1ιο Ηε1Ιππ1τΒιιιιςΜ.: ΟΙ11ο11ι.Ειιο1ι1ιι1ιι
εοΙιπιεοΜ 1110111ΒΜεικ Βο18.ετ18τάοο Μειρ;ειι
ιι1οΜ Μιὰ κν1τΙα ν1εΙ εοΙινσ11ο1ιει·ειιιΐ Με Νοτ

νοπεγετοιπ Με ΟΜι11ιι.

Ο1ιο11η.:ο€ι1ιιιιν1τι1Μ Ε'οι·τιι άετ Βιιικι1το1
ΡΗΙοιι οΙιπο _1ει1οΗΜ ΝοΒεπετεοΙιο1ιιιιυς
ιιιοπωεΙειιη: Ε;ειτοιιιιηειι.

ΑιωΙορτ.1οιιπι;εΒει1εοΜ: ει: ε1υ ειι1εε Βιο

νΑ Β Ι Η θ Ε τωιο111οιιω.
Με άυτοΜπε ιιπεο11ΜΙ1ο1ιοεΗο1Ιιπ11το1ιιπιά

Β Η Ν Ρτορ1ιγΙοο11οιιιιπ@φαι
θ1οΜ ιι. Ηειι·πεΒιιτο

Ι)1ειτ.1ιεεεειιιρΓο111ωι.Κειιιτι :ιιιοΙι 111Ροι·ιιι
νοιι Βι·εωεεεει1πνει·οτόπετ υνετι1ειι.
ΡτοΒοιι, Ι.1Μ:οτε.τιιτΜιά ειΠο εοιιετἱ8ειι 1)8138.118ιιι Όὶοπετειι. _

Ρει·που·ο8ρεοϊει11τΞτοπ:

ΟΜπι1υ., Οοοε.1υ., ΒοΗε$υ.. Ξοό.1στέ.ρατα1εο1ο.
(08) -4. 1

ΕΑΒΠΠΒΒΟΠΕΕ
ΙΠΙΠΕΠΠ. "|.|ΕΠ· παει. δΒΙΜἔ Ϊ
ςιωιιω σκακι; Ώο:4 πι.

Πι1ιοι:ι"Με Δ. ΠΜ Μ. και::Η..002οδΟΗ
πω" πΔΜΜΜιοΜππι1υναικτΜπ:Μπι:ΑΝΩ”@τιΜε Λροππωιωνυιιτοπ-ΗηπΔΜπσωω ω-ιω1.Αυε1«ΜΓιο11111Ρι·υεαπονουω" Μιωτώνναυπου
170ι·κνι1ιιιιι.,ΡΑΝ., , Ε!" 5ΜΜ-Θεοτ8οφ

Αάτοεεου νοιι ΚταιιΚοπρΒοεοτὶπυου:

Βο1υνεε1οι·Οοι1ε1:.8οΕιι1117:11:,ΠοΦερ6. σε.
Με.1Μπ:Βοκει.πμ. η. Θ

,

Με. 20.

Μεα1·1οΨ1111Πετ,γτ. Οοιπιιοπεπρ. π Πεμ
τοποΕποεοκο11μ. μ, 4

,

πι. 11.

Δ1οκο.πάτε Κεεει·1ιιονσ. ΗπκοπιιοΒοκεε
π. π. 61, κια. 82.
Πω ΜΜΜ ΚιιΒει·:1, (Η. εωιιιωω.
Ποσο ό

.

Ρωι11εοΜυκ11-ωωθ-Β, Ο
.. Η.

111-110Οίι12ε11,νν. Ο.,17.ΙΛιι1ο, Πιι” Μ 18,
911.10.

11ο”. ιιοὶὶῇὶιὅ. 28 Οει:1·:16ρ.Τ 1
1 ή

Ι1έιεξιιΕ1ξέώ;Πι·. Β11κ1οΠ11711611ι:1ι. Βι161ιε1τπε:Εοι;61ν.Σ.7νν1οίέξ11όΚ:111ιει711ιδ.Ρι·.Ν 15·

' --ξς7ς



ΧΧ¦Χ. ιΑιιιιοΑιιο. ιι
. ιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ποιοι· σοι Βοσιιοι1οιι νοιι

Πι. 1οιιιιιιιιο8 1(ιιιιιιιιιιι18.

Πι. 11ιιιιο1ι' 1111ιιιιιιο1ι.

2·

π. Ροιοι·ιιιιιιιε.

Νοιιο Έι'οιΒο Μ". .ιιιιιιο_,

Ρι·οι“. Οι. Και! 11οιι1ο.
.Ιιιι1ονι (Ποιοιιιι.

01ο«Μ. Ροι.οι·οοιιιςοιΜοσ1ο1ιι1ειο1ιο1νοο1ιοιιοοιιι11ι.»οι·οοιιο1ιιι1 οάοιι' Δι; οιι ιι οι:ιιοιι οΠι ιι_ι'ι,1ι·Ε©ο "Μο8:~
80 ιιπιο ο ιισ.- ΠοιΑΒοιιιιοπιοιιι;ομ·οιη18(ιιι Βιι"1ηι6, 8 Κιι1.1ιιι·ιι88.ιι1ποταπο οιι8οοιιι1ο8811οιιοιι σ1οΒιιοιι1ιοιισιιιιιενοιι Κ 1'. 1ι,ιοι;"ωω", 4 ΗΜ. 1111·(Μειιο11ιοαπο· πω. ΡοιιτπιετοιιιιιιΒ;ιιι σοιι “άοιοιι Μ.Ροι.οιο1ιιιι·ις'Νοννοιη-Ριο8ροοι..κιΜ, ιιι ι1οιιιοιι.-Μ: 8.818."-ηπθ
Μιιιισιιι 110Μπι 1ιιιιιι1οιι.10Μ” 1ιι11ηιιιιι·1ιο1ι.081·1ιιιοι·ι1οιιηιι·οιιιιοιιν1οπιο 8810118Κοσιιοι1οιιιιοι11ΒιιιιιισιιΗ11.ιιιιο1ιιιιιεοιι1ι1ι.ιο1.ιιιοιιΗ
Μι· οιο 3Μι Βοιιιιο1ι:οιιιιΖο11οιιι?οιπ 111816Κορ. οσοι 35 ΡΙ'οιιιι.-Ποιι σειι 8 οιιοιιΜπι ιιι ιι ιο οσο ιι Β.οσιοι:οιιι·Πι.Βιισ.ιι1ι"Ή;ιμο1ιιιι 8ι..Ρο
Διιιοι·οιι ννοι·ιιοι.ι25ΒορΔιοιοιιισμ1ιιι·οι·θιιΒιιιοιοι·ι.ιΕοιιιι8οιιιιισι.- ιοιοοιιι·ε. Ροιοι·ιιιιιιι8οι·88108,Ροιοι-Ροιιιιιοοριπι ιιι ι·1οιιι:οιι$ρι·οοιι
Κοιοι·οιο ννοισοιι”ιιοοιισοιιι δικιο ιοο ιο1ιοι. ρι·ο ΒοΒοιι ιιοιιοι·1ι·ι.

Μ 39 8ι. Ροιοι·οοιιι·81 ω. Οοιοιιοι) 26. Βοριοιιι1ιοι

οι.ιιιισοιιΜοιιιιι8. Πιι.ι.ννοοιιιιπσ Ριο1ιοε νοιι Β-3 οι».

189

1ιιιιιιιιι οι. ΕΓΙΝΕ Ηοοι8οΙιοιιιιιιιιιι (Β.οιοι·οιιιι.οι. ιΒιιιοι Βιο8811ι·11.Οοιι·οι'οιοιιι)ιιιισ Πι. Βιιιιιι Μιι81ιιιιιιι.Οοι
ι·οι“οι·οιιι):Ζιιι Γιιιι;ο σοι· 8οιιιιοιιοιι Ηγι;1οιιο. - Β11οιιοι·ιι.ιι2οιΒοιι ιιιιιι Βο8ριοοιιιιιιο;οιι: Μ1ι.ιιιο11ιιιιο;οιι21118σοι· 8ι. Ροιοι·8
1ιιιιι:οι· Αιι€οιι-Ηο11ιιιι8οο1ι.- Μ1ιτιιο11ιιιι€οιι 8118 σοι Θο8ο118οιιιιι“ι ΡΝι015.Αοι·ιτο οιι Β1Β8.. - νοιι σοι· 'Η. ν"
8ιιιιιιιιιιιιη.ι· ιιοιιι8ι:ιιοι· Νιιιιιι·ιοιοοιιοι· ιιιιιι Αοι·2ι.ο ιιι Μ11ιιο1ιοιι 17.-Ή. Βοριοιιιιιοι ιι. 8ι..- Ε11ιιΒο8:ιιιιιι. -
νοι·ιιι18οιιι.οει - ι1οιιιιι1ιιιτ8-Βιιι1οιιιι 8ο. ΡΘ181'8Ό111'88- Αιι2ο18οιι.

Βοι1οιιι1οιιιιο.

πιτ Αιιιο1ι νοιι Πι. πω. Ι.. Βιιιιιιοιιιιιιιι (Βιμ).

1
) Αν! Βο1ι.ο 813 ιιιι8τοιι: οσοι 8οιιι112ιιιιο181.ιιιιο8οιι:

οιιιιο 8οιι11Μιιιιο. 2
) Βο1το 814 ειιι8ιοι.ι: 8ο ιι111ι

:σε ωσπου 1ιοιιιιιι;οιοΒοιι Μπι' 188;πι ιο8οιι: 8ο 1ι111ι
ιιοιιιιιΒο2οΒοιι ιν1ισ. 3

) $ο1το 318, ιιιι8ιιιιι: Βσ.

8
.

804, 181.πι 1ο8οιι: Βιι. ν, 8. 804. 4) Βο1ιο 318 ειιι
81ιιιι: Ψιι€οιιιιιιιιι, 181.211188811:1Νει€οιιιιιιι ιι ιι. 5)Βο1ιο
326 81181811:νοιι Αιιιιιιο.ιι, 181πι 1888111νοιι Αιιιιιιοιι.

2111·Ριποο σοι 8οιωο11οιι Ηγο1οιιο.
νοιι

Βι. Ειιι8ι. ΙΙοοι8ο1ιοΙιιιιιιιιι (Βοίοιοιιι.1, 1318.ΙΒιιι81
Βιο8818 (Ι

.

()ιιιιο1οιοιιι) πιο Ι)ι. ι
ιι 1'Π81. Μιι81ιιΒ

(Π. Οοιιο1οιοιιιι.
·

Υοι·ιι·1ιεο, Β·οιιο.1ιοιιιιι σοι
Βιιπιιιἔ

σο8 σοιιτοοιιοιι 11ι·πι1οιιοιι
νοι·ο1ιιοειπ δ

. οι 1899.

ν
ι.

Βι. Ε. ιι0οι8οιιο1ιιιιιιιιι(Βοίοιοι).
Μ. Η. Π” '1`1ιοιιιιισειι: ιοο ιιοιιιο νοι 11ιιιοιιπιι ΒΡΓ8.
πιο ιιιιιι€οιι ιιιι1οιιι:ο,ιν1ισ ν1οιιο1οιιτ νοιι Μιιιιοιιοιιι νοιι

Ιιιιιοιι ποιπ μια 8γιιιρειιιι18οιι ο.ιιι€οιιοιιιιιιοιι ινοισοιι ιιιιιι
1ιοιιιιιο 808111'σοιιι Ε1ιιοιι οσοι σοιιι Αιισοιιι 8.18 ιι1οιιι

ο1ιιιιιιιι ριι88οιισ Πιτ ιιιι8οιιι νοιο1ιι οι8οιιο1ιιοιι, εο1ιοιι. 88

σοι·1ι ιι
ι

ο1ιιο ΡιιιΒο, σ1ο 8.ιιι ιιοιι οι8ιοιι 131181:ιιιοιιι·

οιιι18οιιοι 815 ιο1ιι ιιιοσ1ο1ιι18ο1ιοιΝιιιιιι πι 8οιιι 881ιο1ιιι-
1οιι ιιιο1ιιο σου Κοιιιρι Βοοοιι σ1ο Πιι81ιτι1οιι
ιιο11:.
ινοιι σονοιι οιιιίοιιιι, σ1ο8ο Βο.ιι2ο 81'083θ,8ο εοιιινοι·
νι1οΒοιισο, οιοιιιιοιισο Ε'ιοΒο ιι1οι νοι 1ιιιιοιι ο.ιιιιο1ιοιι πι
ινο11οιι, νιοισο 1οιι ιιι1οιι ιιιιι σ1ο ιο1ιι ιιιοσ1ο1ιι18οιιο
Βο1το σοι8ο11ιοιι οο8οιιιιιιιιιοιι ιιιισ σιι88 81ο ο1ιιο 8οιοιιο
πο. σιι8 ιν1ιιι νοιιι ιιο.ιιιιι 131ιιοι νοιι Ι1ιιιοιι οο8ιιο1τοιι
ινοιιοιι. Πιι8οιο Α111881ιθΒο81οιι1_121.σοοιι σιιι1ιι, Μι σ1ο
Θο8ιιιισιιο1ι σοι· Μοιι8ο1ιοιι πι 8οιΒοιι, νο 81ο Βο8οιιιισ18ι
Μ, 81ο ιν1οιιοι· 1ιοι2ιι8ιο11οιι ιιπσ 8οιοιιοιι $ο1ι1ισ1ΒιιιιΕοιι

ιιιιο1ι Ιζι5.1τοιιι·οι·2ιιιιοιι€οιι ιιπσ οιιιΒοΒοιι πι οιοο11;οο_
ν11οιιιιπιο, Με κι νοιιι οιιιιοιιιιιοιι κοπο, 81ο ιιι1ι οοπι
σειι1ιι ιιο18ι1ιιιιιιοιιννοι·σοιι,σει88σιιι·οιι σ1ο Πιι81ιι11οιιιιο1ισ1ο
Οο8ιιιισιιο1ι σοι Μοιι8οιιιιο1ι ιπι Ιιοο1ι8ιοιι θιιισο ιι1οιιιιιιιι
Βο8οιιιισιοι.ννοισοιι 1181111,8οιισοιιι οοπι ιιι Βιιιιιοιιοιιοι;οιισοι
ννο18ο Βο8οιιιι.σ1ΒιΜπι, 8ο 181;ο8 ο1ιιο τι1οιι1. νοιι σοι
ιΙειιισ 2ιιινο18οιισο οιποοι ιιπσ ΑιιιΒοοο σο8
51ι2111οιιοιι Βιο.ιισο8, ιν1ο1ιι Βοιιοι1”1οσοι οιι
σοιιι νοιιιοοιοιισοιι 8οιιο1ιο, ιιιιο1ι ιι1οι· ιι1οιιι
οιιιιιιιι1ε ιιι 1ιιο11ιοιι, 8οιισοιιι ιιιιοιι ιιο8τοιιι νν188οιι
ιιιισ (ιθν7185θΙ1ιιιισ ιιι1ι πιω Κιι11ιοιι σοιιι ιιιιιιο11νο11οιι
Πο1ιο1 Η1ιιιιο.1ιπι 8οιι1οτοιι ιιιισ 8οπι1τ '1”ιιο11πι ιιοιιιιιοιι
οιι οιοοιο Κιιιιιρι, σοι ιι1οιιι ιιιιι ιιι Βιιι·οριι. 8οιισοιιι 8111111
ιιι ν1οιοιι οιι88οιοιιιορ5.18ο1ιοιιΒιο.ιιιοιι οιιιιιιιιιιιιι 181:.

18818ι 1ιοοιι8ιο Ζο1ι, Ειιι88πι· σ1ο8οι οοπι σο8 οιπ.
11οιιοιιθτοιισο8 ιιο.οιιιιοιιιιιιοιι ιιιισ 11ιιο Βιι11ιιιιιιΒ ιν1Ιιιιι1ι
ιιιιι 8ο ιιιοιιι 8οιιοτοιι οι8ο1ιο1ιιοιι8.18ο1ιιοι8ο1ι.88οιιισο νοιι
8ο ιιιο.ιιοιιοιιι (Μαιο σ1ο8ο8 Βιο.ιισ.·8 σοιιι ε1'0858Π, 8ο οιι
8οιιιο1ιι νοιοιο1τοιοιι

Πο1ιο1 σ1ι·οοι οσοι 1ιισ1ιοοι νοι8οιιιιο
8810181101.ινοισοιι 181.ιιιισ ιιοοιι ιν1ισ,ιιι1£ι0ιοι8ο118ιιιι8οιοιιι
Βιιιιισο νοιι νοι8οιι1οσοιιοιι Βο1τοιι σοι εοιν188 1ιοιοοιιι1Βιο
νοιννιιιι νοιι Ριι1οιιινοιεϋ.ιιιιιιι188 ιιιισ θοιν188οιι1ο8181ιο1τ
νοιειιιιιι88τ.σιιιοιι 1188ο18ιιοι1ΒοΒοιιινο1οοιι ιιι σ1ο8οι Βιιοιιο,

Βοιιιιιοιιι οπο. Μο 1οιιιοιοι Πιιι81:ιιισ, σοι· εε ηι1ι· "ΠΠΣ
8οιιοιι8ινοιιιιι οι8ο1ιο1ιιοιι ι1ο88, σ1ο8ο Ε'ιειΒο ιιοιιιο ιι1οι πιτ
ι)1801188ι0ιι211ιιιιιιεθιι, 18τ σοι, 11888ο8 ιιι ιιιοιιι 818ο1ιιοι
Βοποιιιιιιε νοιι 8Γδ88ιθΓ Βοσοιιιιιιιε οπο, 8181111ι›οι οιο
ο1ιιιιο11.11οιιο8νοιεο1ιοιι ιιι σ1ο8οι ΑιιΒο1οΒοοιιο1ι πι νοι
8ιειιισ18οιι. 1Νοιο1ιοιι 151ιισιιιοιι ιιιιι88 ο8 :ιοί σιι8 Ι.ιι1οιι
ριιιιι1οιιιιι ιιιιιοιιοιι, νιοιιιι ο. Β. ο1ιι Αιπ που ιι1οιι18ο1ιοιιι
88111811Ροι.1οιιιοιι σοιι ειιι88οιο1ιο11οιιοιιΒο18οιιιοι πι οπο:
μι`οιιιοιι οσοι Ν011188ιθΙ18σοιι8οιοοιι πι: πι ιιο188οιι,πιο
ιοιισ σοι ιιιιιιοιο ειο 81ι1οι σονοι ποιοι? 19111σοιειι131Βο8
Αιι8ο1ιιιιιισοιοοιιοιι σοι Λιι81οιιιοιι ιιιισ ιιι·πι1οιιοιι Βιιιιι
8οιι18:Βο1111188σειι Ριιο11οιιιιι νοιινιιιοιι ιιιιιι 1ιιο ιιιιιο1ιοιι
ιιι 8ο1ιιοιιι θιιιιι1ιοιι ειο σ1ο Αιιιοι11ιιι. σοι Αοιπο. 128 18ι
σιιιιοι ιιο11ιινοιισ18, 1ν€311188ιθ118ο11ιοιι νοι8ιιοιι πι οιοοι·
Β1ιι1Βιιιιε πι ιιιιιο1ιοιι ιιιισ πι σ1ο8οιιι Ζιι·οοιι 1111158σ1ο
ιιιοΒο ιιι ιιιι8οιοιι ιιιπ11οιιοιι Κιο18οιι ιιιισ νοι·ο1ιιοιι πιι·
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8ρτεεεε, εετ Βιεεεεειεε εεετεεετ πετάεε. Βεεε εεετ
τεεεεεε πιτ, Με εεεε ιεάετ ΒιεεεΙιιε ειεε
εετεεεειάεε Μεε. εΠεε εεά εετΙιεε εετ
ΡτειΒε $τεΙΙεεε εεειεεε, πιτ τεεεεεε άιε
δεεεε, πιτ εετ Με εεεεεΑεεεΙεεεεεειτ ειε
εετεΙε ειε εε!ι τεε τεεεετε εεετεεετετ πιτά,
ΓεΙΙεε Ιεεεεε, πιτ άϋτίεε εἱεει; άετεε πει
1.ετεε 8εεπειεεε ιε ειεετ εε ετεεεεε Ε'τεεε
εεε ετεεετεε νετπετΓεε εεεεεεεεε εεά άιε
ΗεΙΓε, άιε Βετεάε νεε εεεετεει $τεεΜ ἱε Μιε Βτεεεεε
Μεεετ νοε εεάετετ $επε ετπετιετ πιτά, νετεεεεε.
ΒοΙΙ άετ ετετΙιεεε $τεεά Με εεΙεεετ ειεε εε άιεεεει
Κετεμί εετεεΠιεεε, εε τεεεετε Με, ειειεετ Μειεεεε Μεε,
ιε επειΓειεεετ Ψειεε εεεεΙιεεεε, εεεεεεεεε εεεετΙιεε νεε
Μτ άὶτεετεε ΗειΙεεε άετ εεε άει· Πεει1Ι.Ιιεεεειτ εετ
ετεεεεΜε Ιίτεεεεειτεε εεά νετιττεεεειι, εεεεεε!ιειι νεε
άετ ΤεειΙεεεειε εε άἱεεεει Κετερί @Με ειεεεΙεεε Ατετεε
ε1ε Μεεεεε εεά Μεεετ άιεεεε ειιειεεεε 8εεεάεεε εετ
θεεε!Ιεεεείτ.

Ζεεεεεει: πετε εε άιε Δείεε.εε Με Ατετεε, Μεε Μετ
τεε Με ΙειιεερεεΙιεετε εεετ άιε νετάετεΠεεεε, Μεε
]εάετ Βεειεεεεε ειε εεεεάΙιεεεε Ε'ει8εε ειεεε εεεΜΙι
εεεε εεεεεε εείεεε!ετεε, Με εετ :ιεΜτε 8ειτ.ε εεετ,
εεά άετειιί ειεεετε ιεε Με ΗεερτΒεπιεεί Ιεεεε, Γε.ΙΙε
ετ άετ ΔεεὶεΜ ιετ, άε.εε ειε εετεεΙεεετεεε
εεεεε άιε θεεεεεεειτ ειεε: εεεεάιετ, ποεΙ
εεετ ετεεΙτ, επι Μεεετ εειεετ Αεειεετ ειεετ
εετεεεεεεε1τεε, εεεάετε τεεεεεείτ εεά εί
Γεε εετνετεεττετεε.
Πεεετ άεε ετεπεε Ρεεει: πὶΙΙ ιεε ιειεε εὶετ εετ ειεε
πειτετ εεεΙεεεεε; $ὶε εΠε πετάεε τεε· εεεεεεε, Μεε άιε
ετετε εεά πιεεεεετε Αείεεεε ει _ῇεάεει Κειετιι'ε Μτιε
εεετεει, Με Ρειεά, Με. Μπι Μεε εε εε ειεε εει,εεεεεε
εε Ιετεεε, @Με εε ειεε νοε εε!εει νετεεεετ, Μ.εε ιε
εεεετειε ?ειεε Μεε Κιτείτεε Πιτ Κεεετεὶεεε εεά Αεί
εΙϋ.τεεε ιτε ΡεεΠεεει, Πιτ ΒεεειιιΒιιεε άετ Πεεεεετειεε
εεά ΠεετΓεετεεεεει εεεετετ πετάεε τεεεε.
νιει εεΙιπιετιεετ πιτά εε εε1ε, ειεε εεετ άεε 2. Ρεεει.
εε ειειθεε, πεε, πιο εε εεεειιιτ, άιε Αεεἱεετεε εετ ειε
εεΙεεε Αετετε, εε ειε εετεεΙτ.εε.τεεε, εεεεεεεε Ι.εεεε οεεε
Βεεεεεε Π1τ Με ΟτΒεειεειεε εείεεττ πετάεε εε.ιιε, Ιεὶ
άετ Μεε εεεειεε.εάετεεεεε. Ψεεε Με ε.εεε εεεεεεεειεε
εετεεετἱει Με, Μεε Με θιτεε άει· Αετετε εεά εετετ άιε
εεε 8επιεετιεε Αει.ετιιετεε, άετεε ΠττεεΠε Με Ιεεεε ιε
ΝεεείοΙεεεάειε τεΜεειΙεε πετάε, ειεετ ε.εετεεεε πιτά,
εὶεε εττιετ. εεεεε Με Αιιτει.εεε οΜτ ΘετεεΙεεεε άεε
εεεεετεεεεεεεε *) ΒειεεεΙεΓεε εεεεεερτεεΙιεε, εε εεΜε ειεε
Μεε Αετετε, άιε άειι εετεεεεεεεεετετεε $τεεάρεεεε ειε
εεετεεε, εε εεε Πεεετεεεεειιε οΜτ εεε εενετεειεΙἰεεετ
ΠεεεΜ.εεεεετεεειτ Μεεεε, πεε ειε Μτειτ εεεεεεε, Με
εε εεεεεεε3Με πει ιει ειεε εεετεεεειεε.
Ιεε Μεε εεεε Μεεετ, Μεε Μπι ετετΙιεεεε 8τεεάε
νεε νετεεεἰεάεεεε Βειιεε νετπετίε πεεεε εειεεε Βεεπει
Μεε Μεεετ ιιι άὶεεετ $εεεε εειεε.εετ πετάεε ειεά. Πει
Ιεεεε Με θιεεεετε εε ιΙΙεεετΙτεε, πΙΙΙ τεε εετ ετπεεεεε,
Μεε Πτ. Κετειε') εε εεΜεετε, Μεε ιε Με πω»
τεεεεε εεετ άιεεε ΙετεΙιτεετ ετεετε Ρτεξ.ζε ειε ΜεεεεΙ
ειεε εεετ εειεετεΙ1εε πεσει, Μεε άιε ρεγειεΙε8ιεεεεε
εεά τεεάιειειεεεειι θτεεάε ετετε εετ Πεεετε,> εεεττειΙτ
πετάεε. Ηεετγ νει·Ιεγ*) εεει: «πεε Με εεί'ε
δετεεεετε νετεττεειΙεε τεεεε, Με ιετ Με εενετεειεΠεεε
ΒιιΙ!εεεπειεειι εετ Αετετε ἱε Μεεετ Ρτεεε. Με πιεεεε
εεετ εετ, Μεε Μεε ΞεεΜε άιε εεεεεεε, εεεεεεεεΜ εεά
νετπιεεεεάε Πτεεεεε Πιτ εετρετΙιεεε 8εεε·εεεε, Νιεάετ

°) Πειετ «εΙιεΙιτΙι» ιει ιε άιεεεει Με _ιεάε άε.εει·εάε νετ
ειεάειιε; επἱεεεεε Μειιε εεά πει» νετετεεάεε, εεεε ειεε
ειεετ ΜΙ' ειτε ειε.ειΙιεΙιε οΜτ εἰτεΙιΙιεεε ΕεεΜιιιετιεε.
Η Πτ. ιεεά. 'Ι
'
ε. Θ. Κ ετεΠ;: Βιε Ηγειεεε άει· ΚειιεεΙι
εεε. ΒετΙιε εεά Ιεειρεις, Ηεεε δτείεΠε Υει·Ιεἔ 1894,Με. Μ.

Ό Η εεη· ν ει·Ιεὶ:
Βετ ?Μεε άει· ΜεεεΙιειι. 2 εστει

εεεεεε Πε· Μεεεετ. εφε, νετΙετε; νεε ΒειιιεοΙά ενεττεει·
Ι898. Πεεετεετετ νεε Βεεετε νοε Ζπιεειιιεεε. ρεεε.47.
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Ξεεεεειεεεεειτ εεά νετεεττεεεεεάε εετνεεε ΕτεεεερΓεεε
εἱεά; ειε πἱεεεε εεει· πεεΙ, Μεε Πεεεεετ, 8εεε.εάε εεά
Τοά άετεε 8εεπεΙΒετεἱ εετνετΒετείεε πετάεε εεά
Μεε, πετιιτε ερτεεεεε ειε ειεε Μτεεετ ειοετ εεε? Ψε
τετε Ιεεετ ειεε άιεεεε_ ιτε Ηετεεε εεεετεε εεεεΙΙεεεείτ
Πεεεε Ι.εεεεε ειιεεεΜε Κτεεεεεεεάεε ιτειεετ πεεετ ειε
εἱεε Γτεεεεε εεά εἱεετ εετεειεε τεε; εε. πἱε ετ εετ”άιεεε
ενειεε άιε εεἰεεεετεΙ”τ Με εειιεεε νεΙεεε εετετετεετ?
Βε πετε πιτεεεε άιε Ιιεεεετε Με, Μεε άἱεεε εεεεεά
ειπε Πεεετττετεε<,.;νεε ,ιεεεε ἱε Μτ εεεεεεεεεΙοεεεεεε
Ψειεε εεετεεάειιιτετ πετάει». ενειεετ Μεεετ εε 8)

:

ΛΝεεε
Με Μεεεετ εεετεεεεε, Μεε άιε 1εεετεειι Με ετει.Ιιεεεε
Ξειεάεε εειεεε Αει:εειΙ ειε άιεεεε εΜΙιεεεε Βιιτεεεεε1
εεε εετ, άιε ιεε νετεετ ειεεεεεεά εεΙεεεΜετε, εε ετίετ

άει·: Μεε άιε πειιεειι εε Μεε εεεεεεετεεεεε,άεεε ειεε
Μεεετ 8τεεά ετεεεετ ειττΙιεεετ εεεεειι εεεεΙάιε Βε
ειεεετ εετ. Ψετεει Ιεεεε ειε ιετετεειιε εκει; εεεεεειε
Με Ζεεεειεε εεεεε άιεεε Πεεε! εε? ννετειε εετείεε
ειε εειεε νετεετετε!εεεεε, εεεεεεΙιεεεΙιεε τετ Μεεεετ εεά
ττετειι τεε: Πεεεετειιειειε εεεεε Με ΙειεΙιεΙιεε εεά εεε.
Ιιεεεε Νἱεάετεεει.ς, εετ ὶε εεεετεει νεΙε εε ειεεετΞεεεε
ει, εετ ειιά Γοτεεεεε Μεε άεε Πτεεεεεε, άιε άιεεεε εε
Ι.τεεεεάεε Ζιιετεεά εετεει€ετεεττ εε.εεε? Βιε ε.εΓ άὶεεεε

'Με εετ τεεε εε τεε άετ ινετεε άιεεεε ΒετεΓεε εκει τετ
νετειεεετ εεεεΙτεε, Με Τεεεεεάεε νοε _ιεεεεε Ι.εετεε,
άιε τεειεινειεε ιετε θεεεεάεειτ νετάετεεε, τεεὶΙπεὶεε εεεεε

Μεε εε θτειιάε θετιεετετ εεεεε, άιε εεεειεε Δεεεετε
εετεεειτ εε εεεεεεεε». «Πετ ετεΕΙιε!ιε δειεά Μεε ιιιεετ
Μεεετ τεεετ εεεπειΒεε; σε ειε εε πεΙΙεε οΜτ εὶεει,
άἰεεε Γετεετετεεεεε ΠεεεΙ τεεεεεε εεΓεεάεεετ εεά εε
Με Ρτεεεετ ΒεετεΙΝι πετάεε. Με Ψε.Ιιτεειτ πεεεε εε
ιετεει Πεεειε εεειτεεει».

Αεεε Β1ετεεεε4) ερτιεετ ειεε ει ΜιεεεΙεεε 8ιεεε
εεε, ·πεεε ετ Βεεεε εεΙιτεεεά ε.εί άἰε εεκεεΠε ?τεμ
πιω; «Πεεετε Αετετε ειεε εεεπεἱΓεΙεε.Η εεεε εἱεΜ εε
εετε ετειεεεεε Βεπεεεεετ ιε άετε Μεεεεε, Με ειε εε ειεε
εεΠιεε».
Με Βεεεεείιιεεεε ιε τεειεεει $ρεειεΙίεεΙιε εετ εε πιιτ

ιιιεετ ετειάΒΙιεετ, Με Ι.εείε ειειεετ ετετΙἱεεεε 'Γεειι€εειτ
άετεε εετεεεεεεε Ετεεετεεε εε ειεεει ειεεεεε Πττεει!ε
εεετ άιε εειΒε ΡτεΒε εε εεειεεεε, Μεετ Βεετεττεε Βιε
τεε, 1εεεε εεε εετ εεεεεετεε Βτεεεεετε νοε Ι)τ. Κετ
ειε εεπιε εεε εετ νεε Ι)τ. Βιεειει;5). πε!εεε εειάεε
Με εΙΙεε ΟεΠεεεε εεΓε ννετιεειε εετ Ι.εεεετε εειρίεε!εε
τεεεετε, εὶεἱΒε άιεεεεεεΒΙιεεε ετετΙιεεε ΠτιεεΠε εεά Λεε

εετεεεε ιιιιιεετεειΙειι, άιε ειεε εεποεΙ πεί άιε Γτεεε, σε
ειε εετεειΙτεεειεε εεεειι Πιτ άὶε θιεεεεάΙιεΗ
εεεεάΠεε Με, εε ειε άιε ετετΙιεεεε Βετε
εεεΙεεε εεεὶεεεε, εεεεετεεεΙιεΙιεε Βει
εεεΙεΙ` εε εεεε εεά εεει;εεεεάε Οεεεἱε άετεε
άειι ΒεἱεεεΙεί εε εετιτεε.
Με Ψιεει.ιεεειτ άετ ετειΠεεειι Πττ.εειΙε ιε Μεεετ Ρτεθε
εὶεεεεεεά, εε.ττε εὶεε ὶε Νει·πεεεε εετ Υετειε τετ Μεεετ
Πεεε ειιιιιεεεειι ετὶεΠἱεε εε άιε εετπεειεεεε ειεε. Ρε
εε!τε.τ 8επεεάτ. εεά ειε ειε εεεετΙιεΙιεε ετιεειι εεεετεε
εεεεεεεετ άετ Μεεετ εεττεεεεεάεε εεετε, Μεε Με

5Μεεεεεει.ε ιτε ενιάετερτεεε τεε. Μι· θεεειιάεεε.εΙεετε
ετεεε. Ι)εε ΜεάιειεεΙεοΙΙεειετε εετ Πεινετεε.Μ θετὶετἱε
Με. Με ΓεΙΒεεάε Αεκπεττε): «Με εετεεεε νοε νει·
εεΙιἰεάεεεε Ρετεεεειι εετεεεειε εεά ἱε Με εΠεειΙἱεεεε
ΒΙεπετε εεά νετεετετεΙεε8εε πἰεάετεεΝε Βεεεερτεε8,
Μεε ειε ειτιΙἱεεετ Ι.εεεεεπεεάεΙ εεά ΒεεεΙι1εεετΙἱεεε Εεε
εεΝεεειεεΝ. άετ ΠεεεεάΙιεΠ; εεεεά!ιεε εει, ιετ Μεε εεεετετ
εΞεττεε. εὶεεειειειε εεεεεερτεεεεεεε ΙΞ.τίε.ετεεε 8ε.εε
ίεΙεεε. πιτ πιεεειι νεε εειεετ Κτεεεεεἱτ οΜτ ιτεεεά

3
) Ι. ε. Με. '77 εεά '79.

ε) σπιτι Με Κοτειε; Με. Π.

Η Με. Βτ. Βενεά 1Πεειε ε: Πἰε εεκεεΙΙε Ηγεἰεεε εεά
ειτε εεειεεεειι θεεεεεεεεεεε. Πτει νει·Ιεεεεεεε. Πεετεεεε
Αεεεεεε νοιι Πι·. ειεε. Οεεετ Βεγεει·. Βιεττχεττ, Ηεεεἱεε εεά
εεεειε 1898.

°) ετ'.Κετεἱε Με. 48.
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ΜΜΕ εθ11Μιε!ιε, νοιι άετ πιιιπ Βε!ιεπρτειι άετί οάετ !τετιπ,
88-88Με Με ε!πεττι νο!!!τοττιτπετιτεττιειι ιιπά ε!Π.!!ε!ιεπ
188811Ήιτετε!ιετι !τϋπιιτε». Ππτεττετε!ιτιετ εττιά; δ. Ν!
00ΠΠ8, Ε 1«νιιι€ε, .Ιοε!ττπεπτι, .Τ

.

Ηε!!ιετ8.
.1.Ι1ιοττ,.!.Π'επιι, Μτ!!!ετ, Ε. 8ε!ιϋπ!›ετε,
Ρτοτεεεοτετι άετ Μεάιο!τι επ άετ Ππ!νετε!τετ Ο!ιτ!ετΙεπὶε.
!'τοΓεεεοτ Ροτε!") (Ζάττε!ι) εεετ: «Με επεε!ι!!ε!ιε
Νετνοεττετ. τεερ. ιιεγο!ιιεε!ιε Εττεεεετ!τε!τ. Α!ιετιετιπτιπε
ετο., ινε!ε!ιε άιε Κειιεε!ι!ιε!τ πεε!ι ειεε ετε!ιειι εο!!, Με!
εΙε ε!τι Ηειιρτετειιπιεπτ πιτ νεττ!ιε!ά!ετιπε άετ ετεετ!!ε!ιεπ

Ε!!τεοτεε Π!τ ινετεετ!ιεάτιτίττΒε Μετιπετ !τετεπεε20Βεπ.
Μι επι ιιι ττιε!πετετετ!!ε!ιετι Ι.ειτ!!ιε!ιτι νοιι Ζε!ι!τε!ε!ιετι
_ιτιπεεπ Νειιτεετ!ιετιι!τετπ ιιτιά Ηγροε!ιοπάετιι εοτιειι!ττττ
ινοτάετι, ινε!ε!ιε Πι!!ιετ !τειιετ:!ιινετειι, ετετ επί ετττ!!ε!τε
Ατιοτάιιιιτιε Με Βοτάε!!ε !ιεειιε!ιτεπ ιιπά ντε!!εε!ι άοττνε
πετ!εε!ι επεεετεε!ττ, !εάοε!ι ινεάετ νοπ Νειιτεετ!ιεπιε ποε!ι
νοιι Ηγροε!ιοπάττε ειιτ!ττ ινιιτάεπ. Ε!τιετι ττεεπάιντε πεπ
τιετιεινεττ!ιεπΕττο!ε; νοπ τ!!εεετ 'Γ!ιετερτε !ιε!ιε τω. εε!!ιετ
πιε !ιεοΙιεε!ιτετ». - «Με !ιε!ιε Με ειπε άιιτε!ι Κειιεε!ι
!ιε!τ επτετεπάεπε Ρετε!ιοεε, τω!!! ε!ιετ τε!ι!τε!ε!ιε εο!ε!ιε

εεεε1ιεπ, άιε άιε Εο!εε νοπ 8γρ!ι!!!ε ιιπά Ετιεεεεεπ ε!!ετ

ΑΝ. ιντιτεπε. - «Ρετ άετι τιιιι€επ Μειιτι Με ειι εε!πετ
νετε!ιε!!ε!ιιιιιε τετ άιε !!ειιεο!ι!ιε!ι τιτε!ιτπω· ετ!ι!εε!ι ιιτιά

εειΙιετιεο!ι, εοπάετπ ειιε!ι άετ Ρτοετ!τιιτιοπ εεεεπϋ!ιετ τ
ιτ

ετεπτεο!ι άεε Ζεττεε!τε!ιετει·.
Με!. ΚτεΓτ-Ε!ι!τι88) ερτιο!ιτ ε!ε!ι ίο!Βετιάεττπεεεεεπ
ειτε: «Με Βεεε!ι!00!ιτ!!0!ιεΕτιτ!ιε!τεετπ!τε!τπετ !ιε! ΜΜ
τιεττι πυτ Πιτ ειπε !τ!ε!τιε θττιρρε νοπ !ττετι!τ!ιείτετ Νετ

νεπεπ!εεε !ι!ι!ε Εο!τ.τεπ, άἱε ν!ε!Γεο!ι ειπε ε!ιτιοττπετετ!τε

εεεο!ι!εε!ιτ!ιε!ιε Βεά!ιτίττε!τε!τ Ειεε!τεεπ. Μιεεεεπ !ι!ετετ
ετε Πιτ Μετιιιετ νοπ ποττπε!ετ Υετετι!εΒιιπε πτετπε!ε ειπε
ί!ιε!ε!ιτ Πιτ Νετνετι- ιιτιά Θτε!ετεε!ε!ιετι. Ππεε!ι!!Βε ποτ

τπε! εοτιετ!τιι!ττεΜεπεε!ιεπ ε!πά !τπετετιάε, ειιΓ Βετττεά!

Βιιτιε !!ιτετ ΜΜΜ επ νετ·ετε!ιτετι, ο!ιπε άιιτο!ι ά!εεε ετ

τιντιπεετιε Ατιεττπεπε επ !!ιτετ Οεειιιιάτιεττ 8ε!ιεάειι ειι

πε!ιττιειι».
ΡτοΓ. Μ ε τ

ι

Η τ
ι επ ε τ 9)(ΒιιΓ1!Π)588!.: «Πετ εεεε!ι!εε!ιτ

Ηε!ιε νετΙτε!ιτ εε!! πετ πι άετ Ε!ιε ε!πετε!ε!τετ τιτετάεπ;

εε τετ ε!ιετ άιιτε!ιειιε ιιιε!ιτ Πιτ ε!!ε Μεπεε!ιετι νοιπ εε
τιττετεπ8τεπάριιτιοτε ειτε ποτ!ιιιτεπά!Β πι εεεο!ι!εε!ιτ!!ε!ιετι
Ψετ!τε!ιτ ειι ττετεπ. Εε τετ ε!ιιε εε!ιτ τττ!εε Με!τιτιιιε,

ινεπτι τπεπ εεε άετ Ντε!ιτϋ!ιιιπε ά!εεετ Ειιτιεττοτιεπ ειπεπ

8ε!τε.άεπ ε!ι!ε!τειι πτ!!!; άετ Μετιιι ιν!ε άεε Με !τάτιπετι
!ιε! ττε!ιτ!εετ Π7!!!επεετετΙτε ιιτιά Βεεοτιτιετι!ιεττάιε επιπ

!!ε!ιετι '1'τ!ε1ιεάειιετ·πά ι!!ιετινττιάειι».

Με Αιιεερτιιο!ι άεε εε!τετιπτετι11γε!επτ!τετ'ε ΡτοΓεεεοτ

ΟεετετΙ!πω) !επτετ: «8ε!!ιετ!ιε!ιεττεο!ιιιπ8 ε!!εττι !τεπτι
ντε! Πτι!ιε!! νετ!ιϋτετι. .1εάετ ιιπά .Τεάε εο!!ετι τνεττεπ

ιιτιά ε!ε!ι 2ε!ιτπεπ !ετιιεπ, Με !!ιτε Ζε!τ Βε!τοιπτπετι. Με

πτετάειι άεε ε!›ετ ιιτπ εε τπε!ιτ ιπι 8τεπάε εεττ!. _ι
ε τπε!ιτ

εε !!ιπεπ ειιτ !ε!ιετιά!ΒετιΠε!ιετεειιτειιιιεεεινοτάεπ,άεεε νοιι

ι!ιτετιι νετ1ιε!!.επ !π !!ιτετ !ττττ!εο!ιετιΡετ!οάε Πιτ θι!!ιε!τ

Πιτ`ε εεπΖε !·τ!!τι!ττΒε!.ε!›ειι ε!ι!ιτιπετ, 2ιιτιιε! τιι άετ Εεε:
άεεε ε!ε!ι !εάετ Πιτ ετιντιπέε 8ε!!ιετ!τεετε!ιιτιε τιπά Ορίετ
άιιτε!ι Ετ!ιε!τιιπε εειτιετ θεειιτιά!ιε!τ ιιτιά 1ττεο!ιετ1.ε!ιετιε

!ττείτ, Με εε!πεε !ι!10!ιετεΙΙθιιτεε, ειπεε τε!τιετι ιιτιά τιι!ιτ

Βετι θειν!εεεπε ετιτεε!ιετ!!ετάπάετι Μπι».
!.ιοπ ε! 8. Β εε! ε 'Π, Ποτ”. ιιιπ Ε!πεεεο!!εεε τε Ι.οτιάοτι,
εε!ιτε!τιτ: «Με Βε!ιειτρττιπε, άεεε εε,ινεπτι ειπε Ε!ιεεε!ι!τεε

ειπε ειτε νετεε!ι!εάετιετι Πτεεε!ιεπ τιτε!ιτειι 8τεπάε !τοτπττιτ,
ειτε ρ!ιτε!ο!οετεε!ιεπ Οτ!!πάεπ ποτ.!ινττεπάτεεει, άεΠιτ Ετ

εετε ειι εε!ιε!Τεπ, τετ Βετιε!τε!ι νεττε!ι!τ ιιπά ιιτι!ιεετάτι
άετ. Κε !τετιπ Βετπιο!ιτ ε!τιάττπε!!ε!ιεειιιιΒ εερτεά!ετ ντετ

άεπ, άεεε άιε εττειιεετε Ετιτ!ιε!τεεττικε!τιιπά !τε!π!ιειτε!ετε!ι

Η Οοττεερ.-Β1εττει» 8ε!ιννετεετ.Αετ2τε 1889, Ντ. 8 ιιτιά θ
,

Ατ!ιειτ νοπ Ετ. Η ε
. ιι ε Η ε τ· ε τ.

8
) Πε!ιει· ΝειιτοεετιιιτιάΡε ε!ιοεειι άιτι·ε!ιεειιιιε!!εΑ1ιετ!τιετιε.

.1ε!ιτειιε!ι Πιτ Ρηε!ιτει:ι·ιε τ Π!. ΜΙ., ΗεΠ. 1-2, .1ε!ιτε·επτ.ι;
1888)ιιτιάΡεγτ:!ιορει!ι. εειτ.1878.Με. 104.

Ή Βετιά!ιιιε!ιάετ Η @ειτε (νν!ειι 1898).

"Η Πειιά!ιιιε!ι άει· γεάεπε, 'Γ!!!ι!τιΒεπ
187θόιες.
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Π
!

Οπτ ιποτε!!τγειιά τ!ιε ιιιοτε1ειιεετ!οτι. !ι!εί!γ ίι·οιπ τ!ιε

ιιιεά!εε! ε!άε. 1ιοπάοτι,θ!ιιιτε!ι!!Ι, 1887,3. 47.

ι!!ιετε!τιετιτπτιιετιάε!τιά πι!τ ρ!ιγειο!οετεε!ιετι ιιπά ρ!ιγει
εε!ιετι, ιν!ε τπ!τ ετττΙιε!ιετιθιεεετ2ετι ιιτιά άεεε άιε Νεο!ι-·

ετε!ι!ε!τε!τεεεετι 177!ιτιεε!ιε,Βεε!ετάετι ιιπά Ι.ετάεπεε!ιεΠεπ
ε!ιεπεο ντεπτε τπ!τ ρ!ιγειο!οετεε!ιετι ιιτιά ρ!ιτε!εο!ιετι, ιν!ε
τπ!τ τποτε!ἱεο!ιεπ ιιπά τε!!εισεετι θτϋπάεπ 8ετεε!ιτΓεττ!ετ
ινετάετι». - «'Ι'ειιεεπάε ινετάετι εε!ιοτειι, νεττιτ!πεετι Πιτ
!.ε!ιεπ ιιτιά ε!;ετ!ιετιιιτιά ντετάετι, ο!ιινο!ι! άεε Βϋεε ετε!ι
!τπτιιεττιι !!ιτετ Νε!ιε !ιετιπάετ. άενοπ άοε!ι πιο!ιτ τπε!ιτ

επεεετεε!ττ, εΙε σε εε Βοιπε 8!!πάε Βετο. Μιά ποππ άεε
!ιε! Μεπε!ιεπι άετ Ρε!! εε!τι !τεπτι, ινετιιτιι π!ε!ιτ !ιε! ντε
!επ? !ετ άεε άετ Απιιε!ιτπε πεε!ι ιιοτ1ιτνετιά!εε Πε!ιε!
ά!εε τιιιτ Πιτ ειπεπ τω, Πιτ ειπεπ Ιτ!εὶπετι Τ1ιε!! άετ
Βενε!!τετιιπε “

Ρ

ν7ετιιι άειε εε ινετε, τπϋεετεπ τν!τ !τ!ετ2ιι!εεεπ νετ

ειιο!ιεπ, !π ιτε!ε!ιετ Η!ιιε!ε!ιτ ετε!ι ά!εεε !τ!ε!τιεΜιτιοτττετεε

νοΙ!ετεπάτε νοιι άετ !!!ιτ!εεπ Μετι,τ.τειιιιτετεε!ιε!άετ,ιιττιΠιτ

άτεεε ε!!ε!π άεπ Ρεττ!ιεετεπά ε!πεε Ε!τιε!ιεε ποτ!ιινεπά!ἔ
ετεε!ιε!πεπ ειι !εεεετι, νοπ άεττι άἱε !τ!ειοτττετ Βετιτ ιιτιά

εεττι!ε!ιτ !ιεττο!!`ειιιν!τά. Κετιπ άετ επτεετττεετε Ε'ετε!!ετ

ετνττε ειι !ιε!ιετιρτεπ ινετ.;επ, άεεε άειε Πε!ιε! ειι! !ιε

εττττιπιτετπ, ιιτινετεπάετ!!ε!ιεττι 8τεπάρτιποτε άιιτε!ι ειπε

ε!ετε!ι!ι!ε!!ιεπάε Ιζτείτ, άιε ετ ,,8εεετε" πεπτιτ, ετ!ιε!τεπ

ντετάε? Ετ ντ!τά ετε!ιετ!τε!ιετιεε!ιεπ, άεεε εε ιιοε!ι εο!ι!!τπ

τιιετ εεττι !τόππτε. Με εε τ!ιετεεε!ι!!ε!ι τετ ιιτιά ννεπιι ετ

εεὶπετι νετετετιά τιτε!ιτΘετι:ε!τε!ινετ!ειι8τιειι τω. τπιιεε ετ
άετιπ ε!ιετιεο ειιεε!ιετι, άεεε εε εποε !ιεεεετ εε!π !τϋτιπτε».

ΡτοΓ. .Τετπεε Ρεεετ") ετ!τ!εττ: «Κειιεο!ι!ιεττ εε!ιεάετ
ινεάετ άετ 8εε!ε ποε!ι άετπ Κετρετ. Ι!ιτε Μεειρ!!τι τετ

ειπε νετε!ιε!!ε!ιε, ττι!τάετ νετε!ιε!!ε!ιιιτιε !τεπτι τπε.π Βε
ττοετ νστιττεπιιτιά ιιπτετ άειι Ζε!ι!τετε!ιετι τιετνϋεειι ιιπά

!ιγροε!ιοτιάτ!εεΙιετι Ρετιεπτετι, ινε!ε!ιε τπιτ τπιτ τιπε!!ε!ιτ!Θετι
Ψετ!τε!ιτ !ιεερτοο!ιετι !ιε!ιετι, !ιε!ιε τετ πτε!ιτ ε!τιετιετιιε!εεπ
εεε;ετι !ιϋτετι. άεεε ετ άενοτι εεετιιιάετ ιιπά ε!!ιο!τ!!ε!ιετ

Βεινοτάετι ινετε».
Μ. 177.Αετυπω! ερττε!ιτ εε!τιε Απειε!ιτ άε!ι!ιι ειτε.
«άεεε ε!ιεο!ιιτε Ετιτ!τε!τεεττι!τεἰτνοπ ιιιπΒετι τιτινετ!ιε!τετΙιε

τεπ Μεπτιεττι ιιτιά ο!ιπε 8ε!ιεάεπ άετ Οιεευπά!ιε!τ δεί!!ιτ
ινετάε11 !τεπτιε ιιτιά ττι!!εεε». ννε!τετ εεετ ετ: «Α!ιεε
εε!ιειι νοπ ε!!ετι τποτε!ὶεε!ιεπ Οιτι1πάεπ 1ι!τι !ε!ι νο!!!τοτιι

τιιετι !!Βετ2ειιετ, άεεε !τε!π τι!ιγειο!οετεε!ιετ οάετ επάετετ

Οιτιιπά άειι Ατετ !ιετεε!ιτιεεπ. άειι τιτοττιιεεττοεεποάετ

ετετετιιετιεο!ιετιΠτπειιτιε τπιτ άετπ επάετιι θεεε!ι!εε!ιτ ειι

εττιρ!ε!ι!επ οάετ ειπεπ πιιτ ετ!!!εε!ιτνει€επάετιτ ειι !ιο!εεεπ».

Αιιε άετ ΒὶΒΒἰπε°εε!ιεπ 8ε!ιτ!Π; εττε!ιτεπ Με άεεε
νοπ άεπ Οιεεπεττι άετ Επτ!ιε!τεετπ!τε!τ ειπε εεπε πειτε

Αττ νοιι Κτετι!τ!ιε!τειι ετΠιτιάετι τετ. άιε ΕπΕ!ιε!τεετπ!τε!τε

ετ0τιιιιΘετι.ε!π Νετπε, άετ !π άετ ιντεεεπεε!ιείι!!ε!ιεπ Με

τ!!ε!τιεεττ ιιτι!ιε!τετιτιττετ. Ψεε άετι Μετιιι !ιεττΠΠ, εο!!επ
ά!εεε νοττ!!ε!!ε!ι τπ νετττιἱιιάεττετΡοτετι2. 8εττιετι!!ιιεειιτιά

ΗΠι001ι0ιιάΓ!ε, !ιεττ!ε!!ε!ι άεε ν7ει!ιεε τ
ιι

Ηγετετ!ε, Β!ε!ε!ι

ειτο!ιτ ιιπά Μετιετττιεττοιιεεπεττιε!!επ!ιεετε!ιετι.

Με άετπ Μτιππε ειιεεεε!ιτ!ε!ιεπετι Εοτττιεπ ά!εεετ 8τϋ

τιιιιεετι ετιτετε!ιετιΜε!! Ε!!ι!ιτπ8") εειντεε εε!τετι οάετ
Με εΙε Ε'ο!τζε ντττ!τ!!ε!ιετΕτιτ!ιε!τεετπ!τειτ,άε.εεεεπ πετ

άετι επι Μ. εεπιιε νετιιτεεε!ιτ άτιτε!ιΕιτεεεεε, πετιιτιτ!άτ!Βε
Ι.ε.ετετ ιιτιά ετε!!ε!ιε νετετι!εΒιιπε.

Μ, Βτει›ι εε άετιπ !τειπε Πτιεε!εετεπ!ιε!τειι ιιτιά Βε
εε!ιττετάειι Πιτ άεε ιιτινετττιε!ι!τετι,εεεε!ι!εο!ιτετε!!επ Μεπιι?
Μεεε Ε'τετζε !ιεε.πτινοττετΨ. Λετοτι Μ) ίο!Βεπάεττπεεεετι:
«Ειπε τ”ε.ετ ετιά!οεε νετεο!ι!εάετι1ιε!τ άετ Με!τιιιτιεεπ
!ιεττεε!ιτ !ιε2ϋε!!ε!ι ά!εεετ 8εε!ιε ειντεε!ιετιάεττιειιεεετετετι

8τεπάριιπετ ε!τιετεε!τε, άεεε ειπ !τιπΒετ Μετιπ επι εε
εο!ι!εε!ιτ!!ε!ιεε νετ!ετιἔετι ινεάετ !ιε!ιετι !τϋτιιιε, ποο!ι

-
τπιπάεετετιετι!ε!ιτπι !ιεεο!ιινετ!!ε!ιειπ θιτεάε - ειπ εο!ε!ιεε
ειι !ιε!ιετι !ιτειιε!ιε ιιτιά άεεε ετ Πι!ε!τε!ι ννεάετ νοτετε!ιτε

τπεεεετεεε!π ειι ττε!ΐετι, ποο!ι νετ άετ Ψεε!ιτιιίιιτιε εειιιι

ε!!ετ Βεε!ετάετι εεινεττιτ ειι ιτετάεπ !ιτειιε!ιε,
-- ιιτιά

Π
!

Ο!τετ !ιε!Βεε!ε, !. ε. εεε. 99.

Π
)

Οτι τ!ιε τερτοάιιετ!νεοτΒειιε. θ τ!ι. εά., 1ιοιιάοτι,Ο!ιιιτε1ι!!!.

“ι !. ε. μη. 77.

Ε
) !. ε. με. 17 τι.ως.
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εε·ιεεΙιετι άειπ επεεετει:επ 8ι.επάριιιιετ ιιπάετετεεὶιε, άειεε
Με ειπε άετ Κεπεοεεειι. επτερτιπεεπάεπ Ι.ειάειι εε ετοεεε
Μεεε, άεεε ειε ιεπ επ ππεεπεοεετ Ι.εεεπείεετππε εε

τεοΙιτίετεπ οάετ ινεπι€ειεπε επτεοειιΙάιμτεπ. Μειπε Απ
ειεε εεετ άεειπ, άεεε, ινεπτι Με ΙΕτ2ιεειιπε ειπεε ειπεε
Μεππεε εεεεετεπά εεετντεοετ ιιπά εειπε $εεΙε Μεεε
άπτοε Ππεττεπ ετπιεάτε;τ ννιιτάε, εε εεντϋεπΙιεε ειε Ιειοε
τεε νοτεειεειι Πιτ ιεπ Μ, Ιτεπεεε επ εΙειεεπ ππά Μεεε εε
Μπιτ εειπετ ετεεεεπ, επεεετετάεπτΙιοεεπ Απει.τεπετιπεεπ
εεάετί; _ιεάεε .Τεετ ίτειινιΙΙιΒ επΓετΙεετετ Κεπεεεεειτ
ιιιεοετ εε εεετ εεεοπ άπτεε Με Μεοει. άετ θιεινοεπεειτ
ΙειεΙιτετ, Μεεε ινειιετ επ εεινεετεπ. ΟΙειοεινοιιΙ κι εοεννετ
Νοε επ Ιειιεπεπ, άεεε ειπε μια επεεεπΙἱοιιε ΖεεΙ εοΒετ
άετ ιιιεΙιτ οάετ ιιιιπάετ ΕπιεεΙτεεπιεπ Ζειιινειεε νοπ εκει
μπε εετιπεεπ Ππεεεεε!ιεεεεΝεπ 2ιι Ιειάεπ εει. - -
Πετ Τειιιεεεεεπ, ννεΙεεε Μεεε ΨεετεεΝ εεετείεεεπ,
@εει εε εεεΠοεε ιιπά Μεεε εϋππειι εεεπεο επί Με .Ιιι
Βεπά, νοπ άετ ιεε ειετ εεεοπάετε ερτεοεε, Με επί Με
ι·οΙειετειίτεπ Με.ππετ επ8εννεπάετ ινετάεπ. Εε Μ; ειπε

ιιΙΙιε.ει!ιεεε Βτίεετιιεε, Ρετιεπτεπ Μειεεπ επ εϋτεπ, άε.εε

εειι2Ιιοεε ΕπιεεΙιεειπεειτ πεοε 8εινιεεετ Ζειτ ειπεε εε
τεἱεεετεπ Ζπετεπά άεε Νετνεπεγειετπ'ε εετνοτετιπεε, άεεε
άεε ΙπΜνιάππιιι πιιτπϋΒιιοε ιιιεετ εει ειπειιι ππά άεπιεεΙεετι

θεεεπειεπάε ίεετεπεεΝεπ ιπι $τειιάε Μ; $τπΜεπ ννετάεπ
ιιπιπάιςΙιοε, πιει! άετ ΒιιιΜτεπάε πιοει; ιιιεετ “Με ειπεε
Μεεε; ΒεεοεεΓιιεππεεπ ιιπ Βιικεπ πετάω ππεπείεετεε.τ,
ειεε εειτπεΙΙε νοτετεΙΙιιπΒεπ ει.ετε άεπ θεάεπεεπεεπε άεε
Ι.ειάεπάετι πτιτετετεοεεπ. Ψεπτι Μι εοΙεεεπ ΚΙειεεπ ειπ
εοεε, εει ιοε Με· ΒετπιεΙιτ τπεετ ππεΙετ εεετ άεε θε
ετεπάπιεε, ινε!εεεε ιεπεπ επί άειπ Ριιεε Μεεε Μτά, ειε
Πτεετεπάπιεε, ινεΙοεεε εοΓοτι;Με 8ε·ιπρτοιιιε ετεΙεττ.
Ιοε Με πειιιΙιοε νετεετειτει;, επ Μεεε, άεεε άεε εεΙεει;

εεινεεΙτε ΜΜΜ, άετ εεεοε1εοει.Ιιοεε Πιπεςεπε εεετ ειτε
εειιι 8εινεεεπ εει. - Βει ΙπΜνιάπεπ, Με Με Βεπεππτετι,
Με Με ΕπιεεΙτεειτπεειτ ειοεετεοε Μεεεπ Βειεππεεεπ
ειεπά εετεει, πιοΙιτεάεειοινεπι€ετ Ιτοττιπιτ εειπειιι Μεεετ
8μπει;οιπε, Με 1εεεείτ ειε εποε εεεεειΙάεττ ινετάεπ τπϋ
εεε, Με Βετεειιιιεππε επ, ειπεε Ατ2.τ επ εεεειππιεπ, άεπ

Ροτιθεετεποε ιεπεε εείεΙιτΙιεεεπ Μιι.τε!ε, ινεε:εεε Με
Κτεπεεειτ Με” ππιετεϋ.Ιτ, εποε ππτ εο!ιειπεετ εετ επ
εειεεεπ.
Ιιι ιειετΠοεεπι Ετιιετε ρτο$εειιτε ιεεάε.εεεεπ, άεεε ειε
Απε εειπε ΖιιάποΙιτ εετ ΒιιιρίεεΙππι; ειπεε εοΙοεεπ ΜΜεΙε
ιιεειιιεπ εοΠ. Βε ει εεεεετ Πιτ ειπεε ιππεεπ Μεεε, ειε
επιεειΙιεε.ιπεε Μεεε επ Π1ετεπ. Με μια ει.ι·επε ΕπτεεΙτ
εεπιεπ Ιειάεπ "πιει οάετ Βετιιιεετ επ _ιεπετ Βειεεε.τεειτ,
ινεετεπά άετ Ππεειιεοεε άε.τεπί τεοεπειι Μεε, ιπ ειπετ
οάετ άετ επάετιι Α” οειεετ ΒειεριεΙε νοπ Βεεοεινετάεπ
Ιιειιιιεεεποετ επ ινετάεπ, εοεεΙά ειεε ειπε $ετπιπεΙ-ΡΙε
ιεοτε εει ιεπι ειπει.εΙΙι, "ω Με ΒείτιεΜΒιιπε άεε
'Ι'τιεεεε, ππι ειε ινιι·εεετπεε Ι·ΙειΙιπιιιεΙ επ εΙεἱεεπ, Μειω
εεΙππε νετΙεπει, εοεειά ειεε νν1εάετ ιιπεεειιειιιε Ει·εοεει

πππΒεπ ειπετεΠεπ.
Με Μετιιειι Μ, άεεε εεετ νιεΙε, νοτει1ΒΙιοε ειπεε
εειιτε σε. ππτ εετ επ επίτιεάεπ άε.τιιιι ειπά, ειπε Επι
εοειιΙΜΒιιπε Πιτ ειτε ΠειεοΙιΙιοεεπ θεειετε επι· Ηεπά επ
Δεεεεπ, ειιιιτ άεπ νετειιοε επ ιπεοεεπ, Με ειε Μεεει·εεεΙπ
ιιπά εεεεττεοεεπ εϋππτειι. Μἱτ τετ εε εετπιοετ 2ινειίεΙ
πω, άεεε Με εεπε.ππτεπ εειιιιεΗεπ ΒεεοΙινετάεπ ετετΙτ
εεετττιεεεπ, ινετιιι πιω εετ επ Μεεεπι ΖινεοΙτ μ” ετ
ίιιτιάεπ ινοτάεπ».
Πειιι Γεω Βιεειπ8") Ιιιτιεπ: «Με τειτι ρεγειεοεεπ
Βεεοεπτετάεπ, ιτεΙοεε Με ΙΕπιεε.Ιιεειιιεειτ εοντοε! εειιτι

.Π1π81ιπεε Με εειιιι επεεετειιτεπ Εεεπιεππ ιιπά εειιιι
ΝΜινετ εεεΙειιεπ, επεεετπ ειεε εει εεεπτιάεπ Ιπάινιάπεπ
πιιτ εΙε Ειιιρεπάππε νοπ ΒΙιιιΠ1ΙΙε, Βρεπτιππε ιιπά Ιειεετε
Ι)τποΙτ ππά άετεΙ. ιπ άεπ ΠπτετΙειεεοτεεπεπ ιιπά ειιάετπ
Κετρετει.εΙΙεπ; ειε πετάω εποε εεε εε εεειετιεεπά εειπ,
_ ινεπτι εει άεπ ετεπετεπ Με θιείπε!ε πιοετ Με επ πππει.πτ
ΙιοΙιειιι θιτεάε άιιτοε Ειπινιτεππε νοπ Βϋοεετπ, ΒΗ

"·
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άεπι, Ρεεπτεειεπ ππά άετεΙ. επι” θειει ιιπά Θειπειε Βε

ετεἱ8εττ ννϋτάεπ. πε ω», εειτάειπ Με ιπιοε εΠειιτΙιοε
πιιτ άιεεετι Ι)ιιιεετι εεεεεείτιεε, ινιεάετεοΙτ ειπεεεΙε8ιεε

ΜΜεειΕπιιεεπ νοιι εεεπιιάεπ, επ Ι.ειε ππά ΒεεΙε ι”τιεεεεπ
$Ευάεπτεπ ετεεΙ:επ, ππά Μεεε εεεεπ πιιτ εεεεετ άεεε Με

ποεε πιοετ ετ,ετΙτΞεππε Με εειοιιιιΒιιειι εετοπτ εετιε,

πιιτ άετ ειππεοεε ΒεΒιετάεπ εεάετπριτ ππά εεεεττεοει.

πετάω εϋππιεπ. ΧΝεετεπά ιιιειτιετ 20-ιεΙιτε;επ ωιιιεεεε
'1'εετιεεειτ. εει.εε ιοε ΟεΙεεεπεειτ εεεε.ετ, νιεΙε Ρετεοπεπ,

πιιά νετεπεΙιοε νιεΙε .ΙεπεΙιπεε εεε άεπ νει·εοειεάεπετεπ

θεεεΙΙεεεεΠεεΙεεεεπ, ει εεεοΙιΙεοετιιοεεπ Ρτεεειι Ζε εε

ι·ετεεπ ππά επ εεεεπάε!π; εε ειπά Με· νετττει:ει· άετ

νετεοειεάεπειεπ Απειεειετι εεεεεεοε άετ ειστε! ππά άετ

ΡεεΙε;ιοπ νοτεεεοτιιιιιεπ, Μειιπετ πιιτ Μιά οεπε εοεπΙά
Γτειετ νετεεπεεπεειτ ειπτετ ειεε, ιοε ειε εεετ πιειιιεΙε

εποε ππτ ειπειιι ειπειεεπ εεεεεπει, άετ Με εεπ2ΙιοΙιε

$ε!εετεεεεττεοεππε - άεπ ειπεε ΨΗΙειι άεειι νοτειιιε
εεεειει - Πιτ ιιπιπεε!ιοε ετεΙειττ εεττε».
Σντιε πππ Με οεεπετινεεπτεπ εεε. ΕπιεεΙιεετιιεειιε

ετϋτππΒεπ εεὶιιι ιπ·ειι›ε εεττΞετ, εε εεετ ειετιιεει· ΚτεΗ
Βειπε "): «Με ιιι Ι.ειετιετειεετι νιεΙίεοε εεετεεειιάε
Απεοειιπππε, άεεε άετ Μεπεε! άετ τιειτιιτεειπεεεεπ Ρεπο

$ιοπεπ άεε Ψειεεε Μεεε Κτεπεεειι; (Με Ηγειετιε) ετ
2επεε, κι Με «Με ππεεετειιάει:εε νοτπττ.εει|. Ψεππ
εΙτετε .Ιππείτειιεπ είτετε εγειετιεοε ειπά, εε κι Με Πτ
εεεεε ειπε τιιοτε.Ιιεοεε,ω” εειπε ρεγεὶεοεε. Ππνετεει
τετεετε Ρτειιειι, ινεΙοεε εΙε Ετεε.τε σε Με Εεε εὶπε
ετπετεείτε, (Μεε ππά Ξεειε ιι

ι

Απερτιιοε πεειπεπάε Βε

εοεεϊτιεπτιε Μεεε, ε. Β. Οτάεπεεεεινεετετπ, Με ειεε άετ
ΚτεπεεπρΠεεε ππά Κιπάετετ2ιεεππε ννιάτπεπ, ττετάεπ

εϋοεεε εε!τειι εγειετιεοε».
Με ιπτετεεεεπτε Τεε.ιεε.οεε ιιιιιτι ετ ΓοΙ8επάε Βεοεεοε

ειπε Γτετι26ειεεεετ Αετετε επ: Ιιι άεπ ΝοτιπεπεΙϋειετιι
άετ Βεεπιπετι, ννο Με Ε'τεπεπ πιε. ετπετετ Βετπίεετεειι

εεεεεειιιει ειπά, ιετ Με Ηγετετιε εεετ εεΙτεπ, νεετεπά

επιπ Βειερ. Με Ηε:Πτε άετ Ρτοειιι.πιτ$επ ιιι άετ ΑτιειειΙτ

ΒΕ. Ι.ε2ετε νοιι Μεεετ Κτεπεεειτ εείεΙΙειι ινετάειι. Ιτι
άεπιεεΙεεπ 8ιππ. Με ΚτεΗ-Εειπ8, ερτεοεεπ ειεε
άετ επιετιοειι. ΝεπτοΙοε Ηεπιπιοπά ω

)

ιιπά Ρτοί.
ΑΙΓτεά Ηεεειτ "Η ι1εετ Με Ηχετετιε Με. Βετε
Ι.ετετ Απτοτ εμτιοΙιτ ειπεε άετ Νγιπρεοτιιεπιε, Με ιπ ι”τι1εε
τετ Ζειτ. νιεΙίεο!ι Με Εεεοτ άεε εεννεΙεεεπι επειτ
άτϋοΙττεπ ΘεεοεΙεοετεκτιεεεε επίΒείεεετ ντιιτάε,ει.τιετ Μεεε

ΒιιτειεεππΘειιτεεο!ιε ειε, νοε! εεετ επιειεεετι ειε ππά
ε.επΙιοεε Ζπετειιάε ειπε ππιιετιιτΙιεεεπ ειτοεεεινεπ οάετ

Ιεπ8ε ΓοττεεεειΖι.επ εεεπεΙΙειι Ιττιτειιιοπεπ, εεεοπάετε
εει εεΙεετετεπ Ρετεοιιεπ. Ιιι Βεττεά άετ θειετεε
ετεπεεεἱτεπ εε.ππ ιιιειπ Με ιειιι Μεεε ιπι @Με εειπ,
άεεε Με ει1πεεεε ΕιππιτΙτππε άετ Εεε επί ΜεεεΙεεπ
Μεεε ιιι άετ ΒείτιεΜειιπε άεε ΞεκιιεΙιτιεεεε, εοπάετιι
τε άεπ ει.ειεο!ιεπ Ρεοι.οτεπ Μεεετ Ιιιετιιπτιοπ Πεμ.
Με ΒΙειοεειιοετ εειπετ επτεοεεεΙιεΙτεπειπ ΟιεεοεΙε:Ιιτε
Μεε εειπε πτεεοεΙιεεε Βε2ιεειιπε. Εεε μποτ Κτειιεεειι
επεοεειπετιά εεπΠεεετ, εει ΙεΜΒεπ Μεάεεετι εννιεεεεπ
20--80 .Ηιετεπ ειεε επωνιοεεΙπάετ Ζπετε.ιιά εετ τπεετ

ρεγοειεοεε Πτεε.οεειι ιιπά Μτά Με άπτοε επάετε ΜΜεΙ,
εΙε άπτεε νετεεἰτετειιπε εεεειιιετ. νετεειτειεππε ππά

Ροτιράεπεππε ντιτεεπ εει ει€επτΙιεεετ ΒΙειοεεποετ Βετεάεειι
πεοει.εειΙιε.
Ιπ ΒεττειΤ άετ· ντΠάετιΜεεε ε.πεεετι: ειεε Ηεεετ Με
Μέι.: "πεπ ειπεε εει άεπ εεπιιεειι, εε εεπειιι ίεετεε
ετεΙΝ.επ ΟεΓεετειι, ενεΙοεε Με ινΠάε Μεεε πιιτ ειεε ετιπετ,
εε εεπιπ Πιτ ιπ68Ιιεε εεΙιειι, άε.εε ειεε .Ιετιιεπά Ιετιεπ
επεεεεεε. Βιπε Βτε1ε.τππε Πεμ ππτ άει·ιπ, άεεε Με
ει·οεεε Μεπεε εεετ Με Ρππετε ποοε ιιπ ΠιιεΙετεπ ει,

ινεπιεετεπε ππι1επτΙιοΙιε νοτετεΙΙππ8επ πεετ Με πιιτ επεεετ
εεεεεεεπι Πιιι€επεε νετεππάεπεπ ΝεοΙιιεειΙε Ιιε.τ. 5οπετ

Π) Πεεετ εεε. ιιπά ετειιιτ. Νετνειι, μ
. 128.

ει Α ιτεειιεε οιι ιεε άἱεεεεεε Μ' τεε πει·νοπε εγετειπ. ?τε
εά. Εοπάοπ Ι882 τη;. 759.
"ι Πει· θεεεεΙεοετεκτιεε. 8ι.πι.τε;εττ,ε'ετΙες νοπ ΓετΜπεπά
ΒπΙτε 1894.
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Υπεπτ.ο εῖεπ πετ εὶεο ειτεπὶεΙιο ΠπειτεΙτοπ σποτ οπι Μπειτ
Ιεεοτ βεὶεετεὶπε πεοτ πω ΒοπεπΙτοπ Ιιτεντοπεοτποπ. Βετο
ππτεε οὶεοπ Απο: οτ.ντεΜε Εππο πετ 8εεεΙ:οἰτ πεποεοεο
Βο!επτειιε πεετ πεεεεΙοοεπτοπο νετππΙτεἰεεο Με απο
νεε Ποεοτττοὶεπεἔοπ πεπ Βεποπεεττεπ Γτοἱε 8οΜΙποτιιεπ
πετ πετεπ ποπ εοτιποΙΙοε Πτεεεεο εοπ1επτοε ΟείεΙιτεε
ποππ Βοιντεε ντε! πιεσε εκπτοε».
, Ζπει 8οπΙεεε Ιεεεε πε εποε εΞεοε 8οττ·ὶοΙ1ὶ3ἱ,ποπΑπε
ερτιιοπ ΡτοΓ. ΕπΙοπεετε'ε ω) ΓοΙΒοπ, οτ πιει: «Ιππι
εΙοΜΙἱοΙι ποτ Αεεπτιεπε ετοΙιο Με επί εἱεοτε εΙΙετπτε8ε
ποτ πετοεπτεοΙιτοπ Μεἱππεο, σποτ »νεε Με πείτε επε
πω, πετοΙιεπε επποτερτοεεεεποτι Ξειεπρπε1ττο. πε εοΜε πεεε εεευτι ὶτποππ .Ιετεπππ εοὶ εοπετ.νοτιιπιιΓπποτ
Ι.οεοπεννοὶεο ππτοε ΒεεεΙιΙεοΙιτΙἰεεο Αεεπποιη οΙΙοὶπ ΙττεπΙτ
εροοὶοΙΙ εοπτεεπιοπἱεεΙι σποτ εοχπε!-πεπτεετΙιεπτεεε πε
ινοτποπ Μ. Με ΙιεΙτο πτοεο επιποτ νντοπετΙτοπτοεπεπ Βο
Ιιεερτπποοε πε- Ιεοτο Με πἱεετεεε8οππε Βοπεπεειττοε
πωπω εε εεε ειιιινοποτ πτε ΒοπεεεεεΙ‹›εεε Μποτεεπτε
ειεε τε πεπ πΙΙΒοτεεἰποπ ΕΙιοτπε οπετ, ποππ εοΙ1Πτετεετ
πτπ οπι Βεννπεετοε Κεϊεεοπ_εοπ νετ ποτεπ1εοπτϊεοπ, εΙΙνετ
επττ.οπ Με πεοτπἱεε εο Βοηεοει επεπεοτοεπεπ θϋτεοπ
νοτπττεοἱΙ εειππεΙτ. Βἰπ Αε!τετερίο επεεεε πτεεεε νοτ
πττ.Ιιοπ ὶετ εποτ Επι επιΠεεεε Με επ 1ηπτοπτεεεεε Ιετ.οτ
εεεο πτΞεποππ ;;οποτεε πεπ επτεεΙποποτι εἰπο επτπεςοτο
ΑπΙ`ἔππο πετ Αοτ2το Με Με ΜπεεΠοε εε πεπ Ιττινεποπ
επιππτοεετ ΒοοεΙππε Με Βοεεεπωπεπ πετ Ρτοετ.ππποπ
Βεἱποε ποτε τε οΙεεετ ίπτεΙοε Ζπεπτπιποεπεεεε; ποππ
εποε ]εεε επ Ι.εἰοπρππΙἱΙτπιτι επεεετοτπεεπὶοπ εοΠοετο
πππ Ιοτποτ Με νοπ ΑετΖτοπ Ιοπτ οποτ ετὶΙΙεεΙικνεΙΒοιιπ
εεεΙΙΙϊετο ΜεΞεππΞ νοπ ποτ ππεεπὶποτοπ 8εεεπΙἱεεΙτοἱτ
ποεοεΙοεΙιιΙἱεεοτ Αεεττεοπε Μπα επτπε! επί πΙο πεταε
ιτεοπεοππε .Ιππεππ ἱπ ΙιοΙιοτπ Οτεπο νοτποτεΙὶεε; εἱο
ποππ πτοεο ποτε ὶΙΙοΒἰππιοτι θεεεεΙοοπτενοτεοετ, π. π.
πε Ψεεοπτ!ὶοπεπ ποτ Ρτοεπτπποιι Βοτε.πεεπ τε πτο Αττεο.
Ντιπ πειτε εΙεο επτετοετ !ιιετ Με πεεπε ποεπε ποτ,>εεοε
πεποπττεπ».
Μ. Η. πε ΓπτεΜο, 8ὶο ειπ; ποτ Απίπετεπε πὶοεετ,
πεπ: ΤΙΜ! Ιεπεεε Οττε.τοεττπππετ επ επΙ›οτι; επ Ιπτετεεεο
πετ $εοπο οτεο!ποπ εε πετ πεοτ εοπιννοεπεε, πὶο Βετε
τποπ πετ πετνϊτ:πττεοεΑπτοτοε εεΙπεΙ. ετεεΙιεΙΙοε επ Ιεεεοε,
ειιετ.εττ οἱεΓεοΙι τετε Νοτεεε ε.πεπίπετοε. ΒΙο ετεοποε
ειπε ποπ επεοίπεττεε Οττετοπ, πεεε πεπ Με οεετ8τεεε
εὶοπ ΑπτοτττετεπΜε ΚτεΓτ-ΕΜεο, Ε'υτεΙ, Οοετοτοε
πεπ ΕπΙεπεετΒ τετ εἰε εεπτεΙτεεπτοε Ι.οεοε Με
εεειεπτΙΞεΙι @με Φο Διιε1οΜ, Με Ιτππετο οὶπ εο!επεε
πτο θεεπεπεοΠ εεεεπτεοπ, επεερτοεεεε. Αποτ πτεΙιτ πετ
Με; εεε τεεΙιτ Με εὶπετ πὶεεοτ Μετπππεεεπεεοτπεεοπ
@Μ πἱο εοΙιετΓ εοτοπτε ΝοτεννεεπτεΙτοττ Ιιετνοτ, πετ
εοἱπετ Μοὶεπε8 Με επτποΜεΙιεΙτοε, εοεπετε εὶο τε1εΙΙ
Βετποἱποε Ιπτοτεεεο πετ ΟοποετΙἱοπΙτοΜ επ εττεπεπ. Θε
εεετ Ρτοί. Επ!οπεπτ8 Ή) Με ΕτννεΙιεππο ποτ πω·
Μεο·εεεοπ $οΙιτπτ,πτε, τε ΒεπτεεεΙτιππ νὶε1 €εΙοεοπ,
Με τνεττεετε ΑττετΙτοπιιπεπ πππ πειρΓεεΙππο ππτοΙι πἱε
Ηϋπο Με πεπ εὶττΙἱοεοπ Ετπετ ὶπτοε 8τετιπρπεΙττοε νοτ
πτοπτ, Ιιετνοτ, πεεε ε.ποΙι τε ΠεετεεεΙε.επ Με εοπετπὶπΒε
ὶε ετΓι·οπΙὶεεοτ Ψοἰεο Με ἔΙοἰεεΒοτἱεετοτοπ Αοπεεοτεεεοε
τντεεεεεεεείπτοποτ $πττττεΓπετοτ (Με ΜοπποΙ, Ρετ
ετὶεἔοτ) τεοπτεε, επ πεεε νὶοΙΙεἱεετ Ηοπεπεε νοτποε
ποε Μ, πε.ε Μετεποπ νοπ ποτ εετιποΙΙεπ Αεεπποπε Με
Φ.)εοΙΙο 8εΓεΙττΙὶεΙιετ ποιττοετποπτεοτιοτΕτεοποτεεπεοπ ε!!

τεεΙἱἔ νοτεεενντπποπ επ εοΙιοπ. Πεπ εεε ἰε ΠοπτεοπΙεεπ
πεπ ὶπ πετ @ειεεε Με τπϋ,ε,·ΙτεΙιτετ, ινοτπτε εοΙΙτε πω,
τε. Η., πετ εεε Μπιτ εποε επ ετπὶοΙοε εοτε, εΙπο τοοετο
ΒετεοὶΙἱἔπε8 εΙΙοτ ΟοεοΙΙεεεεπε!τΙεεεεε επ πτεεετε Κετερί,
νοτ ειπεπ ΠτττΒεπε.εοτ οτε οΙΤετιεε Ηοτνοτττετεπ ποτ επετ
Ηοποπ ΚτοΙεο τεΙτ Ηττετ τεεεεεεεοπτ1οπ ΜοὶεππΒ.
Με τε εποε ?ειπεπ ποἱ πεπεπ εε εἱοπ πτε ετεοε ΚεειρΓ
πε.ππεΙΙ:, πιπεετο εε π. ννοΙιΙ Με Μετ εοτεεεε: επππιτπτ

"Φ ΒοττπεΙοΝεπτορετΙιἱο, Εετρετε,νετΙετ.>;νοπ ΕΟ Ψ. νοττε1
1895.ποιες.Η.

Ή) Ι. ο. Με. 15.

οτ.οποτε ποτε Μἰτὶετ Ιεἱπετ τιἰεπτ ΒοΙτπεετ, Με »νοπ
πο, ποτ νοπ επτ εοπτεεπετοτι ετι1εοπεπεοεοτετοΒὶοΜπεἔ
ὶπ ετεετεε επεεοιιεεεεΓτΙτοποιτ τποπὶεὶπὶεεεοπ Κτοτεοπ νοτ
ετεὶτετ Μ. Με τπϋετιτο Ιεεεε εποε Με· τντοποτ εὶπ
Πττεοπ ΙΜ ε Με εε εείπετοπ. ΑπΓποιι οτίοΙετοιτΑεεερτεοε,
πὶε ΑπεὶοΜοπ ποτ .4ετοτε πω· Με Ε”τειτ.τοποτ ΕπτΙιεΙο
επει!τοττεοτεε εποε εοτΙιοἱΙτ, πειπ εοΠε πἱε Βιιτεοπεϋπεττ€
πτοεοτΡτε.Βο πετ Ζπεεπίτ 11εοτΙεεεοπ, ετεοΜ οτ τοΙοοππο
Εὶπετοπππε8 22): «Μι πΙεπεο τ;ε2εϊετ επ πεποπ, πεεε
πετετ ποπ ννὶτΙτΙἱοεοε Αοτειοπ πὶο Απεἱοετεπ ποππ @εκε
οιττετοεὶππεππ οε :πεπ εὶεετ πϋπιτρ οτεοποτπτ. ετετ πειε
ΠττΙιεὶΙ ποτ ΖπΙτπεΓτ εεεπτνε.ττοτ1. Ποεττεοεε Ιτεπεε Με
πεπ ΑπεεεΙιειο ποτ Ρππποετοιιτε.Ιεπτπο πετ ΜπτεοιπεττΙτ
ιιππ ποτ Με Ιτοπτε εὶεο επεφτε Ι.εετο, ινοΙππο ειπεπ
εΙΙοεπιοϋπο, ΒΙεὶοΙιττιεεεὶΒο Αποτεεεπεπο εείπεποπ πεττο.
Ιιε ΒοτεἱεΙι ποτ ΙΙετΗντεεεεεεεείτ νετςοπττ π. Β. πἱο ΗΜΜ
ορππιἰε επ ποτ 8οπο πετ ιν1εεοπεοπεπτΙϊοποπΜεπὶεὶε ννεἱτοτ;
τεεε Με εεεε.τ τεοπΙοτπτεεε εεετ!ποιο ννὶποτεπεεοτ πω·
νεοοΙπεποπ π. ε. το”. Ττοτεπετε ποττε.επτο κε εε Με
επεποτεεεετ, πειεε πἰε οτεετε Ψτεεεεεεεετ'ε Νεο $τοΙΙππΒ
επ Μετοἱεεοιιπ ,εοΙτοειιΖοἱεΙιεοΒ Με πεεε με ΑΙΙΒοιεεϊε
ποπ: Μετ εοτιοε ποππ, ινε πὶοεο επ πεποπ Μ.. ΟΙ1πο ποπ
ινοΙτΙἰεεοπ ΠΙΝ;; ε.τιπππετοε, ΒΙε.ιιεο Μι, πε.εε πειπ :απο
ΠτεεεΙτο ω, Με τετ πὶο]οπὶΒο 8οπο επ οπτεοΙιετποε,
επί ποτ τπε.ε Με τε ποτ ΒοεΙιε ετΓεπτοπετοε Μπεποτ πετ

θεοοιιινεττ Με πετ νετεεποεπεεπ πωπω, των εποτ πτο
πΙοεει· πεποπϋποτ· ετεποππο ΙτΙοἰπο θττπρρο επ Βοοεπτοπ,
πετετ ποτ πετ πΙο Ξκεεεττὶεὶτπτ, πΙεπτ;οΙ ειπ Κοπετεὶεε
Με ΚπΙτπτΓοἰππΙἰεεΙτεἰτ επ Τομ ττπω.
πε ειποΜο τποἱεο ΜΜεοπππε Με εεεΙτοεεεε, οΙιπο
εποε τπτ'ι Ιτετεεπ Ψνοττοπ τνοπὶοειοιιε πὶε Ρτεοτε
ποτ Οεεπὶο εοτϋΙιττ επ Ιπιεοτι. Ζπιτε.εΙιετ ειεεε Με
εποε πεεὶιι επεερτεεεειι. πεεε πἱε ΟοίοΙιτ·οε πετεε!τ›οπΜε
επΙεεοτ Βοννὶεε Μπιτ επ ειεεε εὶεπ, νεο εἱο νοπ τπεεεποτ
Βοἱτο πετεεετοΙΙτ πεπ ειπεπ ΒοεΙππΜ τνετποπ. Ιτετεετεὶε
εειεποΙτ εε Με πτε οτε Ι.εετοτ. ποτε τεὶτ εποε Κτοπτεπ
οετοοεεε εοπτεοΞτοτ τνετποε ειεεε. Με ννοΙιΙ τοτε ρεπε
Βοἔὶεεεε ΒεπεεπΙπιιο πω· 8εΙπετεοπεοΙτιιεπ ειεεε ὶε οτειοτ
Βοπιο εοιντεε τε πεπ Ηπεποπ ποτ ΕΙΙ.οτε πεπ ΙπτετοΙτοτ

Ιἱοποπ Με· Μ!! εε ω" εεΙιοἱεοπ πεπ επι επτετεο πετὶε
νοΙ1!ωπιτεοε ΡτοΓ. Ηοοετ ω, πεεε εποε Ιποτ πετ Αετττο
νἱεΙ νετετϋποιι; επετο Ρπἱεετ ινετε εε, ντοΙ ιεοπτ Με εε
ννοΙιΙ Μεποτ ΒεεεεοΙιεπ τετ, πεΓπτ επ εοτεοπ, πεεε πτο
Ιιοτειιινεεεεεεπο .Ιπποεπ νοπ ποε ποππ εετ·οοεποτεε πεπ
εοτείοπεπ Ροτεοποπ ο.πΓεεΚ!εττ Με νετ ποπ εοπεπΙϊοποπ
Ε'οΙοεπ πὶεεετ νετὶττεετς ποινετετ ινϋτ‹Ιε.

Βοετεπεππ πἱο ντοΙνετετο1τοτε Αιιεεπεπεπε, ε.Ιεπε πε
Βετι πατε Βε.ετοτ ποτ Βο!επ.πεποοπεπε Με ΒοὶεοεΙεΓ οὶπ
Ηοἱ!τπἱττοΙ πεποποπ εοἱ, τπποετο κε Πιεοπ ποππ εντοὶ
Πττεοὶ!ε νοπ Απτοττ18.τοπεπΠπιτοπ._ ΡτοΓ. ΡπτετΕιι
πετ "Ο εοιπετΙττ Ζε πΙοεοτ Ρ'τε.,οε: «Οπειιὶετοε ππτεΙι πεπ
Με ειπε επεεοτοπεΙὶοεεε ΒοτεεΙιΙεί νοπ ἱετεει Ι.εετοτ
ποΓτεἰοε επ πε!Ιεπ, ΙιεΙΙ.ο Με τπτ εΙπο εοποττΙπω!ιοΕΟεππο
ποε Ι)Ποτπτεο, πἱε τε πιτοπ ΕνοπτπεΙΝπτοπ τεὶΗἱοΙιετ ετ

ινοποε τνοτποε εοΙΙτο, επε πτοεοε εεὶτοεε 8οιντεεετ Αετετε

πεεεετοΜ. ΗΙετ πεεεε επ πεπ Ονπτετππε ννἱπτὶΒοΒΙππιοιι
ττοτεοπ εοεοιι. νοπ πεποε ετοΙι ποτ ΒοεπεεοιιΙειΓτε ΑΜ;
Με Αεεε!ιοπ πετνεππετ». Πεπ Ρτοί. ΗοΠιπο.ιι επ Η)
ὶπ ΒτεπτιεεεννοἰΒ εποε: «ΗΜ τνοπὶ8 πετ ειιἔοεΙἱοΙιε
Νπτ.2οπ ποε εεεεεΙοεΜΙτε!ιοπ Υοτ!τοΙιτε τεἱτ ποτε επποτε
πεεεπΙοεΙιτ πετ ΒοεοὶτἰἔπεΒ ποτ Οεεπὶο εειντεεεε νττοτποπ
πο”, ποτνετεοε επε!τοΞεπο Ε'εΙΙο, τε πεεεε ΒΙποΙτΙὶοπ νοτ
Ιιοττοπ:ιετε, Ιππποττοτοεο νετοτ τε τ:,οεοτειοε.Ιεπτοπ πὶεπτ
νοπ Πιτοτε εοπΙἱτετποπ Ττοτεοε επ Ιοιεεοε νεττποοΜεπ,
εοΙπετ πειτε Με, ποππ ποτ ποτπτΙἱεπο Βοτεοε!εί Ιτοτεεε
ννοοε Με οτε εἰεἔοεοΙιτπεΙττοτ @Με Κοεπτο».

Με Ι. ε. πως. 75. Π ·
Η) Β π Ι ο ε ε ε ττ.τ'εΗοεΙ-ΕπενοΙορεπτο ποτ Βοεε.τετετεεΠεπ
Ιτιιεπε.
Μ) [Με Βτττ1τεΙιΙτεττ.ετεο Ροτποτππο· πετ ΟοεπεπΙιεττερπεεε
Βτειιεεεεννοτε.
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Μ. Η. Νεειι αΙιειιι οιιειι Αιιωιιατιωι ιιιιιεειε πειιι
ιει1ετ Ατει 2ιιτ κιωιιειι ι1ε.ταιιετ ιιοιιιιιιεα. ινειειιε Βιει
Ιαιιε ετ ι1ετ Βε.ιι2ειι Ρτεεε εεεειιαιιετ ειιι2αιιειιιιιειι ω.
ιετ ετ ειιετ ιιιεεετ εειιιετ 8τειιαιιτι ειειι Ματ εεννοταειι.
ιετ ετ Με Πεεετεεαι;αιιι;, Μιεε ιιι εετ Βεεει
Με εειιαεΙιε Λιιειιιιειι2 ιτειιιε εειιεαιιειιω
ΡοΙΒετι Πιτ Μπι Βεττειιειιι1ειι αειειι ειειι τω»,
Μι.ιιιι ιιιαεε ετ ε.αειι κιειιιειιτερτεοιιειια Μια
κ1ειιι, α. ιι

.

ιιει ιετιετ θειεεεαιιειι. Με ειειι
ιιιιιι αατ ιιιει.ει. εειιιετ Αιιειειιι ΟιεΙιαα8 Μι
νετεοιιε.ιιειι εαοιιειι. ΑΜ Μεεε πω” αατ
τω" εεε Ι.ε.ιεαριιιιιιιταια ενειιιεειειιε :ιιιειι
από ιιε.ειι ει” Κειιιιιαιεε αεεεειι ΗειειιΒειι.
ινιεεετ .Πει ιιιιετΜεεε ?Μεε ατιιιειιτ ααα
εε ιτιτ‹ι Μι.ιιιι εισαι ιιιε!ιτ οιιετ αατ ιιι εειιι»
ιιειι Ε'ει1ιειι νοτιτοιιιιιιεα_ Μιεε κατ Βιιι:εειιαι
ιιιτ.ιιιιι€αιιτι 2ατ Βεειιτιετιιααιι€ ειιιεε αιι
ειιιιιειιεα Ι.ει›ειιεινε.αι1ειε Με Αατοι·ιιιιι εετ
Αετει;ε ιιι Αιιερταοιι ;;ειιοιιιιιιειι ινει·ιιειι Κιιιιιι_
1)ιιεε εε ιιαειι αει αιιε εε "θα ιιοιιιιιιειι ιιι08ε, Μεε πω·
εετ ιειιειι‹ιε θειιααιτε. άετ ιιιιειι ιιειτοε, αιε @Με ΓταΒιι
ειιι 24.1θ`ειιτατιτε. Ζαιιιιοιιει: ιι

ι

ειαεπι ιιιειιιειι Κτειεε
νοιι θοΙιεεειι Ζατ Βρτεειιε 2α ιιτιιι€ειι. Ζα ιιιειαετ
Ρτεαι1ε Γειι‹1 ιειι ιιει εειιι νετεειιιιαιειιειι θειιεεειι εισαι
αατ νετειιιιιιιιιιεε. εοιιι1ετιι ιειιιιΜιεε Ιιιιετεεεε ααα Μαι·

ιαετιιΒε Παιετειαι2αα;; εε πιο αιε Πεεετειαειιιιιιιιαιια
ιιιιι-ιιιιτ, ε.αειι ινειιει·ε Κτειεε ω· ΠοΙιετέειι Πιτ αιε Βαειιε
2α ιιιτετεεειτειι.

Αυε ρτεειιεειιειι θτααιιε ετεειιιειι εε αιιε τιιιιιιιειι, ειιι»

τ.τειιΖεΑιι€ειεε·ειιιιειτ ιιειιαιε ειιιετ Ι)ιεεαεειοα ιιι ειαιΒε
Ρτει€ειι 2α ιοτιιιαιιτειι. Βενοτ ιειι Ιιιιιεα. αι. Η.. ιιιεεε
Ε'τε;τεα ααα νοτιε8ε, ετιεαιιε ιειι ιιιιτ ιιοειιιιιειιε, ι1ιεεμιιιΖε
Βαειιε 1ιιιιειι ειιι'ε Ηετ2 2α ιεεειι. Βιε ιετ. εε »νοτια
ότι” πιτ ιιιιε ετιιειιιειι πιιι ιιιτ εεεειιιιιιι€ειι
από Μιτειι αιιεετ νοτθειιεα ιιιοιιι ιιατ τε8ειι
Αιιιιιειι ιιειιιιιειι ειιι εειιι αΙιεςειιιειαειιΙζειιιρι
εεεεα Μεεεε νετιιεετειιαε Πειιει, εοαι1ετα
εαειι ε.ιιιιετε, εειιι αιιετιεειι μειωι εεειιια
τειι νετειιιειι Με Μϋειιειιιτειι ααα νεταιι
ιεεεαιια Βιετειι,‹ιιεεε ιιτειιιιειιιΓε ι~`τεεε Νεα
ιιι ιιιτετ Μιιιε ευ νετιιετιόειιι. Ιιειεεεα ννιτ
εισαι. Με αιιετετιι 8τειιι1ε €ειαεειιιειι νετ
ινιιτίε ιτειιετ αεί ααε ειιΖειι, πειιι ε.ιιετ ιιιε
εετι Βιε αιιε Βεειειι1τειι, Μιεε Με Ροι€ειιαιιετεε
νοτΒειιεα°ε νοιι νιει ατεεεει·ετ, εειιινετινιε
Ετειιιιετετ Ττε.εντειιε εειιι Κειιαειι, αιε εε
Βια-ειιι ειιι ι1ειι ετειειι Βιιειι ετεειιειαειι ειιι.
Βιε νοιι ιιιιε ια 1ιΙειιιειιι Ιέτειεε ειαιεεειεΙιτειι Ρτεεειι
Μεε ισα ιιιιτ ετΙε.αιπ ιιι Τιιεεειι 2α ιοτιιιαιιτεα αιιιι Μια
τειι ιιιεεειιιειι:

-Ι. 1
1
'ε ω αιειιι ιιαειιεςεαιιεεεα αυτι Μιτοιι

ειτειιιοΙιε Ε.τιειιταιιε ιιιειιτ ιιεετιιιιιιει, Μιεε
ΜεεεεειιιεειιιιιειιεΕιιιιιειιεειιιιιειιαετΟιε
εαιιΜιειιειαεειιϋτρετΙιειιιιααεεειιεειιαετ
ιιιαιεα ιατιεειι 1Ιειιιιεεοι1ετΜεαειιεαε εειιϋ.‹ι
Ιιειι ιετ.
Π. Βιε Βεεειιιεειιιιιειιε Βιιιιιαιιεα.ιιιιτειι
ιιεΒιιαειιΒι αιιιετ εοαει ιιοτιιιιιιειι νετιιε.1ιιιιεεεα αιειιι Με Βιιιινιειτειαιι€ άετ Οιιαιιιε
ααα Με.ετατιιειιοιι.
ΙΙΙ. ΙΒε ιετ νοιιι ε1τ2ιιιειιεα ΒιειιΜιααιτι
εεε ιιιε!ιτ μτεεατιθττιμ. ειιιειιι ιτετρετ
ιιοιι ααα εεειιεειι εεεαιιαειι ιαιιττειι Μειια
2ατ νιιε.ιιταιι€ εειιιετ θεεααΜιειι Με Αυε
ΜΜΜ;εεεααεεετειιεΙιοιιεαΒειεειιιειΓεεειι
2ιιτατιιειι 0ᾶΘΙ° ΜεεεΙΙιε αυτια αατ τζαι 2α
ιιειεεειι.

Βαειιετιιαιειςεα ααα Βσειιτεειιαααειι.

Μιιιιιειιαιι€ειι πιιε εετ ει. Ρειετειιατεετ Αα
Βεα-Ηειιειιειειι. Ηείτ νι. .Ιαιιιιιιαιιιειιείτ ειπα
τ5-_ιειιτιεεα Βεετειιετι εετ Αιιετειι. (8τ.Ρεωτειιατειιητι
Βειρ2ι,ς. νετιιις νοιι θ. Βιειιετ 18919.
Πιε Με ιιι›ει· πιιε θτειιιειι ΒαεεΙε.ιιιιε ιιιιια.αειιειιιιιιιιι:ε 8ι.
Ρειετεεαι·ι.τετΑαςειι-Ηειιαιιειειτ ντιιττιε:να θ Με” 1824 ιτε·
ι.ττιιιιι1εταπό ιιεειιιιιι ιιιτε ετατιωτιιειτειιι 1

.

Πει άεεεε1ιιειι
.1ειιτεε. ινειειιε Βε‹ιειιιαα,=;αιε ΑιιεταΙι ται Με ι-.τειι2ετιιεει
εειιε Βειειι εςειιιιιιι Μι. ααα ιιοειι αατ. ντιεεειι τω· Αιιε; ιιιτε
'Γιιι1ι.ιες1ιειτ1ιεεειιι·ιιιιιιιειειι "και αατ ειιι Με Κι·ειιι‹ειιιιειιιιιιιι
Ιαιιε ιιιειι ιιιτεπι Βεετειιειι ειπα ιιι τω· 756.784 Ρει:ιειιι.ειι ιιο
ιιααι1ειι. ινοι·άεα, ιιε.ι·ιιιιτετ559.291 ιιαειιιιτειιιιειι), ειε ιιπ Πιτ
Βιιεειιιιι‹1 Ιαιιεε Ζω Με ΟειιιτειειειΙε Πιτ αιε ερεοιειιε Ααε
ι›ιΙ‹ιαα; νοιι Αιια·ειι31ι·ειειιιζεντεεειι, ειε Με ααα Μεε πιιι
ιιεκιειιτειιτιεια@Με εταιιιιεειι ·ειι άετ Βειιιιαιαι'ααε;άετ Λαικα
ιιι·αιιιιιιειιειι ιαι Ειειειι ιιετιιειιιςτ,Με Πιτ Μ. ειιιιΙιειι ειιι ετω
εετ ααά ινετιιινοΙ1ετ 'Ι'ιιει1 άετ ταεειεειιειι ο 1ιτιιιιιιιιοιοΕ·ιεειιετι
Βιιει·τιιιιτ 1ιει·νοι·εεεεαεειι. ινετιιι ειιιε εε ειιε Ααειειτ. ιιιιετ
ιιιι·ε 75-_ιιιιιτιττε.Δι-αατ ΒεειιεαεειιιιΠ. ειιιΙεε;ι., ευ Με ιιαειι άετ
Νιειιι-Βρεειειιει ‹ιειι Βει·ιειιι πιιι Ιιιιετεεεε, ιιεεοιιτΙει·εινειιιι
ι1ιεεετευ Μερα ιιπιά ιιιειι·ειιι (πω: ιετ, ντιε ‹ιετ νοτιιει;εαάε.
Παε ειι‹ι, Με ειειι αει άετ εει;ιιτε ‹ιεε .1αιιιιϋ.ιιιιιειιεϊι.εενετ
ααεετειι Αιι.<τετιεατι·οΙιι, ιετ αατ ιιι ε;ι·οιιετιΠιαι·ιεεειι ;.ς·επειειι
αει, παει· εει·ε‹ιε ιιεειιιιιιι ι;ιειιτ εε πιιε ειπεπ 1ιεετιιιιιιιτειι.εο
τω» ιιι «ιετ νετειειιιιιιες ιιειτ.εαάειιΒε;ι·ιι1" νοτα θε.ιιιειι. ντα
εειιειι. Μεε Μειειει·ιιιιαάε αιε Αιιιι:ιιι: ε;εΙειιετ.ιιιι.ιιετιααα ιιοειι
1ειτειι, ότι" ιιιε!ιτ. αατ Με Πιιιιειιειοιιειι ιιιτετ ιταετιετειι Ζα
τιειιιιιειι.εοιιιιετιι Μεε ειε ειειι ια ε.Ιιειι Τιιει1ειι ιιατιιιοιιιεειι
ααά πειιι: ιιιτιετιιειι τνειτει·ωιωιεκειτ, ττοιε ιιετιειιτειιαετιιιει
·τετιεΙΙετ $ειιαιιει·ιαιτειιειι. Πεε Κτειιιτειιιιιαιετιε1 «πω, Μπα
ειιιετ ιτειιιιειιειι ΟτΒε.ιιιετιιιοαεοικοιιι ρτειιιιεειι - ια Βεατ
2ιτεε1τειι- Με ειαειι ινιεεεαεειιΜιιιοιι νοιι ειαεεειιατ2τ..Η
ντιιτιιενιεΙ ιιιειιι·Βιιιιιιιει·ι`οταει·ιι,Με αιιε ια θειιοτε πειιι. ινο1Ιι:ειι
να ααε ειιι' ειιιε ιιετιιιιιιτιε ινιετιετΒαιτεω· ειιιιειιιεα 'Ι'ιιειΙε
Με Βετιειιιεε ειιιΙαεεειι. 19ε ετειιιι,ι;ε,Με Βαι.ντιειιε1ιιιι,ε;άετ
Αιιει:ειι: ιιι ε1ειι Ιειιιειι .1τιιιτειιάατειι ειιιι€ε Ζε.ιιιειιε.ιιετιιιειι
2α ιιιαετι·ιτειι.
Πιε ΖαιιΙ άετ αιιιι:αιιιιοι·ιεειι ιτειιειαιισιτετιΚτειιιτειι Με ια
τιειι ιετ2τειι 10 .ΪαΙιτειι αιιι·ειιεειιιιιιιιιοιι αιτι700 ιεατιιειι Ζα
;.τεαοιιιιιιετι.Με: ιιεειιοιιετιιιιε Αιιιιιιιιε.ιιι αιιτειιεειιαιτι;ιιειι200
Κι·:ιιιιιε τιι,«ζιιειι,ιιιεεε Ζαιιι ειπε ειι ειιιιειαειι 'Ι'τιεειι ειιι ειιι'
250. Πιε ειιιιιοιιιι.τε 1ΐι·:ιιιειιειιιιιειιιια,ι.τεαιιιιιιι 29, Με Μειιιιετ·
ειιιιιει1αιητ 44 Βεττειι, τιιιεεει·άετιιειπα ειιιιιτε Ρτινει.ι:ιιιιιιιετ
Πιι· ινοιιιιιειιειιιιε Ρειιειιτειι νοι·ιιε.ιι‹ιεαααά ιΙιεΕ1τϋΠ“αιιιη;ειαει·
Κιιιάει·ε.ιιιιιειιιια8 πιιι 12 Βει.ι.ειι ειειιτ ιιι ιιιιειιετετΖαιιιιιιι°ι
ιιενοι·. Με Θεεε.ιιιιιιι:ειιι άετ επε.τιοιιιιι·ι›ειιειιιιε1τειι1έτειιιτειι.
ιιειι·ιις ιιι Μα ιετ.πιετι 4 .1αΙιτειι: 1895 - 1258. 1898- 1959,
1897 -- 979, 1898- 1118.- Βεεοικιει·ε ιιιτει·εεειι·τ.Με: αιιε
εει· Αιιιιειιιιιιτ ιιιιει· Με θι·εειιιεειιιοιι, Μα Ρετεοιιτι1εωτααά
αιε Ι)ιειιειοτιιτιιιαε άεε Ηοεριιειε. »Με ιιιιιιιιε ιιιιάει ιιιειι
ΑΙιεε εε εειι6ιι 8ει·ειτεΙι: _ιειιε Ρετεοιι Με ιιιτειι ματια εε
ι;τειιιτειι ννιταιιιιτςεΙιτειε,αειι ειε ιιι ιιεειιιιιιιιτειι Ζειι.τεαιιιειι
α·εειιεεΙτ. Πααιιι·ειι Μια ειιιει·εειιε Με ειειοιιαιε.εειΒ·ε από
τιιιιι€ε Ε'ιιαττιοαιτειιπιεε εοιιιρ1ιειι·ιειι 11εοιιιιαιειιιιιε€αι·ειιιιτι
ιιπιά ειι‹ιι·ει·εειιε ντει·ιιειι αιε ΑιιεεετεΙιι.εα ι·οι·1Βιιιεειιιςικειτ
1ιετναιιι·ι.- Πιε ι.ειιι-ταετιετωτ τα" Αιιειιιιι: 9.αεεετι. εισιι
ει·ετειιε ιιι άετ Αιιετειιαιι8 νοιι 2 Με 8 ιιαεεετεαιιαπιεειε;εα
Αει·πειι, ι1ιε·ιιι ειιιειιι στι. Β-_ι9.ιιι·ιε,ειιΤιιι·ιιιιε πι ενεειιεειιι
ιιαιιειι; ιιιιιιιι ιιι τα” Ζιιιει.εειιιι;;νοιι ειττ.ει·αεααιι‹1νο1οιιιιιιι·τιτ2·
τειι, αιε ιιιειι ιιιιτει· Αιιι'ειειιτ αει· Οι·‹1ιτιατοτεαεοννοιιι ια άετ
Αιιιιιιιιε.α2 ειε εαοιι ια άετ Βιετιοιι εεεειιΜ'ιιι:;ειι. ι“ετιιετια «ω»
Ει·6ι1”ιιιιιι;;νοιι ετιιιιιιιεειινεεει.ιι2ειιτω·ωιιαετΖω νοιι άεαετι _ι

ε 2

ι.τιειειιιειιιε ιαινετιιιιιι νοιι_ιεειαειιι .Ϊαιιτοιιετ_ιε 3 Μοιιαι.ειι,ει›ει1
ι'ε.ιΙειιιιιει· εετ τω" άετ Οι·‹ιιιιατοτεα,ει: τω»Αι·ι›ειι ιιι Αιιιιιιι
Ιε.α2ιιιι‹Ι8τε.ιιοιιτιιειιαειιιιιετιιι6αιιειι.Βιιαιιειι ντετάειιεειτ.δειιι·ειι
τα»Αετ2ιε, ‹ιιε,οιιιιε εετ ιιι Βρεειειιετειι εαεεαιιιιι1εα,ιιιι·εορα
τιιειαιοιο;;ιει:ιιειι Κειιιιταιεεε ααιι`τιεειιειι ινοΙιειι, ρτειιι;ιεειιε
Ροι·ιιιιΙι:ιιιαεεεατεε ττεεεεειι.Πιε ετ2ιειιει·ιεεΙιε 'Γιιιιτιειιειτ άετ
αειιειιιιτειι, νοιιι Βιιιιάεαειιι·ειοι·ιαπι εετ Καιεετιιι Ματια Με·
καιιατοινιιαε.ιιεςετιιει.ειειι ω.ιι;εατιτ2ιΙιειιεα ιιιεΒειιαειι ΟοΙοα
ιιιειι», ατι αειιειι ειε _ιιιιι€ει·ειι Αετετε εετ Ααει.ειι. ειειι τεμ
ι›ειιιειιιει; ιιε.1ιειι,ειειιι ειιειιιιιιΙε ε.ιιεεετΕ”ι·ε.,ε.τε.
Πετιι _ιετ2ιιτεα νει·ειιτι:ειι Βιι·εειοτ εετ Αιι€εα-ΗειΙειιειαιτ.
ααά εειιιειι ιιει·κιοτι·ετ;ειι‹ιιιιειιιι€ειι Μιι.ει·Ιιειι:ετιι ντιιαεειιειι
αατ ιιατ'ι·ιειιιιιτ(καει κα τΙειιι εειι6αετι ινετιι, ειιι άεεεειι Αυε
Με ειε ειπεπ εε ιιειιεαιεααεα Αιιιιιειι ιιιιιιειι.

Ν

Μιιιιιειιαιιαειι

επε τ1ετ θεεε11εο1ιε.1°τ ρτειοτιεο1:ιετ Δεται:ε πα Β.18α..
Βιι;ιαιιΒ· ειιι 91. θετοιιετ 1898.

1
.

νοτιταε νοιι 1)ι·. 8τε ιιειε τ (ει.Θ.) «Πειιετ (Με Ι'ειιιετειι
Βε.α Με θειιτι·ε.Ιαετνεαεγειειαε».πω. ι;ιειπ ιια.ειιειιιειιι ΠειιετιαΙιεΕ ιιΒετ Με Βιιωτιειαειαιις
άετ ααε.ιοιιι. Ετι'οτεειιααε άεε Οεατι·ιο.Ιιιετνειιεγετειαεεειιι ΚΒ



επι

πω» ειπε ιιιεππιιιιεπιπεεεππε Βιιι·ετειιιιππ πει· π'οι·εεπιιππεπ
ποιει·ε Με ιπειιποιι γ Ο:ι_ιειΙ'ε πππ τω· Νεπτοπτιιεοι·ιε
ννιιΙπει·ετ'ε.

Επι» πεπ δευτ. Πτ. ιν. Πεπιτπε.
διτιππι.ι ειπ 4. Νονειππετ 1898.

2. Πτ. Η οπιπεειι (π. Θ.) πειιιοπεττιττειπεπ Πιτ. πιιτ Ιπε
τιεειιετ θειεππεπεετιοιι.
2. Πι. τι. δειιινε.ττε πεπιεπετι·ιττ ει

)
2 Ρετ. ιΒι·ιιπετι ιπιτ

Πτεττορπιει πιιιεεπιοι·ιιιπ πτοε·ι·εεεινε, εοινιε π
) ειπεπ ?Μι νοιι

τ
.
ι τ τ ι ε'εειιει· Κτε.πιιπειτ.

ιιπ π
.) Με Ρετ.. 18 ι·εερ. 20 π. π. ιι·ειιιιτειιπει.ειιπει· Βτπ'·

εεπειι Βιπτπειιιιιιπ πειπ _ιιινειιιΙειι Τι·ριιε π” Ώχει. ιπιιεε.
ρι·οιι·ι·.ιιπ Με ιπ ιιιεεεπι ννιεπει·πιιιπει· ππιπειΜεπ Ροι·πι. Βειιπ
ιιιτετεπ Βι·ππει· εει ειε Βι·ιιι·ιιππιιιι8· ιι·ειτετ νοι·ιτεειιιιι·ιιτεππππ
πετι·ειΐε ιι:ιπρτεϋ.ειιΙιεπ: ιπιπ. πειιοιπει, ρεειοι·ιιιιε, ειιεπΙιε.ι·ιε.
εεττε.τιιεπω., πιτερε. πι·ιιοιιιπιιε ιπι.. ειιριπειτοι·ιοπρ;. Ι)ιε Δι·

ι

ι·ορπιε :ιπι πειπεπ δειτεπ :ιειπιιεπ .<.ςΙειεπεπεεερι·τι.ι;τ, ημι
εεπε Βεινεπιιιιεεετϋι·ππΒ (Πειποιιεττιιτιοπι. 1.ιπι‹ε εειεπ :πιππ
πιε θεειειιτειιιπειιειπ ει·πι·ιιι'επ: Νεεειε.πιπιι“ειιτενει·εττιεπεπ,
Απεεπεειιιιιεε ιιπιιε ννεπιιι·ει· ε;ιιτ Με τεειιτε. [Με Ιιππε Βειπ
ιπι Οπει·- ιιππ Ππτετεειιεππει ππι κι ειπ. πιιππετ Με ι·εεπτε.
ποεπ ινιιπτ νοιιι: ιιιεπτ επ επτεεπειπεπ. οιι ιιππε Ατι·0ιιιιιε
οπει· τεεπιε Ρεειιποπγρει·τι·οριιιε πεετεΙιτ. Βιεειι·. Βι·ι·εε·πει·πειτ
ιιπ πεπ Ππτετειιττειπιτπιεπεπι Με πε1πει·εειτειιΙειειι, ειπ πεπ
οπετειι πιππ πιιιεεπ·επε πει· Αττορπιε πετιιππ·εεετπτ,ειπιτειπε
νιιιιιπ ιιττορπιεεπε Μπεπειπ πεπ: ιιπει·τεππει·. Πετ _ιιιπε·ετε
Βτππει· 2ειεε @πεπ πιεεειπε Ἑ`οι·πι πει· πιτιιτπιιιιιιπἔ, ποοιι
εειεπ ποεπ Μιε Βεινεε·ιιππεπ ιππε·Ιιειι. ινεππ ιιπειι ιπιτ νετ
πιιιιπεττει· Μπιτ. Βιι;ι·ιιιεπ εειεπ Οιιειιιιιιτιε, πιεερε, πειτοι
πεπε, πτιιεπιΜιε ιπτ. Αιι'εε.ιοπ πετ θεειειιτειπιιεπειιι ιιιιπεπτιιεπ.
ι)ειε Ιιειπεπ πεετεπε πει πειπ πιτει·επ Βι·ιιπετ εειτ 4

,

πειπι
_ιιιιιε·ετεπεειτ 2 .ιιι.πτεπ. Ζινει ιιιτει·ιι δοπννεετει·π(2ι ι·εερ. 24
π. π.) ιειπεπ ιιπ πει·εειπεπ Βι·ιιι·ιιιιπππιτ,πεεοππει·ε νοι·,πεεεπι·ιτ
τεπ εει πιεεειπε πει πει· π.Ιτει·επ,ιιι νιει ιιϋπει·επι Με.εεε Με
πει πεπ πειιιοπετι·ιιτειι ειιιετ. Με πειπεπ δειινιεετει·π εειεπ ιπ
πετ (πεε. ειιιετ. Αετετε νοτ 7 οπει· 8 .ιιιιιι·επ νοπ Πτ. πι.
δεπναπτ2 πεπιοπετι·ιι·τ ινοι·πεπ. Πιο ιιιιπττει·,45 π. π. ννειει
επειιιιιιιε πεπ ππιιιετΜειι 'Η πε πει· Πι·εττ. ιππεε. ιπ πει·ιπ ε

ι·επι θτε.πε πω, ιιπειι ιπι· ε.τει·επι! ειπ ειπει· ιιιιιιιιεπεπ ι·

Ιιτε.πιιππε πειιττεπ ιιιιπεπ. ειπ ινειτει·ει·Βειει: ιπι· πεε ειιιιπιειτ
πει·επιιιι.ι·ε Απιττετεπ ω- Βγετι·ορπιε ιππεε ειιιει·.
ιιπ τι Ρετ. 7 ει. π.. ιετ πιεπτ ιιπ δτιιππε, Μιειπ επ ,ιτειιειι,
πειπι νετεπειι πιιππ ιιιιτ Πιιι.ει·ετιιτιπππΒ·τι·ετεπ εοΐοι·τ πιε επει
ι·πετειιετιεεπεπ δρε.ειιιεπ ιπ πεπ Βιιτι·επιιτ.ετιεπιιιιι,πιιπει ετιιτιιε
Αππιιετιοπ πππ ι·`Ιειιιοπ πει· Οπει·εεπεπιιεΙ, δριτπιπεεετειιιιππ.
Με» πει εεεινει· δτι·επιιππι; οπετ Βειιαιιιις πει· Βειπε εστω-ι
διιιι.ειπεπ. ε

ι

δεπιππ· απ! πιο ΡιιτεΙιει·εεπιιεπ τοιιιεειιε δτιιι·τε
πει· ε;ιιππεπ Εκτι·ειπιτιιτ. Μοτοειεεπε Κι·ιιι'τ πειπει ,ι.ιιιτΒειπε
Βειπε ιπ ΒΙειειιει· ιπτεπειτιειτει·ι·,·τιιι'επ.Ιιι πεπ Ατιπεπ πιεεει
πεπ Βτεεπειππιιπ·επ. ποεπ ειππ πιο δρπειιιεπ ινεπιι:ιει· ετιι.ι·π.
Ρετ. ιιιιιιπ πιε ειπε Ηιι.ππ ποοιι ποιππιιι·ιτιε; πεππτ2επ. Βιιιεε,
Πειετππι·ιπ, δεπειπιιιιπτ ποιπιΜ. Ιπτειιιπειιιι μι, πιε δρτιιειιε
_ιεποεπ ειπ ιιπνει·ετιιιιπιιεπεε ιιιι.Ιιεπ. Ι)ιε Ετιιι·ειππιιπε ννπι·πε
πεπιει·πτ, Με Ρετ. πιιιιιππεπ εοΙΙτε επ ,ε·ειιεπ, Μεο πει. Ειππε
πεε ετετεπ Ι.επεπε_ιιιπτεε. Πιε ιιτιοΙοπιεεπ πιειετ πεεεππιπιπ·ιε
Ε'τιιιιι;εππιτ οπει· ρι·οτι·ππιι·τεΘεπιιι·τ ι:ιεετ ειειι ιιιπιεεειπ Ι5'Μιε
πιοιιτ ιιετιιιι2ιειιεπ,πιε θεππττ εοιι ;;ιιιιι ποτιπΜ πιππ ποτιιιιιιεπ
Τετιπιπ Μπι εειιι. ινιιπτεππ πεε ει·ετεπΙιειιειιε_ιειιιι·εειιιοι·πιιΙι
ιιππ Ρπεπιπεπιε. Μεπιπ8·εει.ιεΒιπτιιπε;επ, '1'ιιτοπιποεε πετ πιπ
πειι€επιεεε ιι·ιιι·πεπ ιπ πτιοιοε·ιεεΙιετΒεπιεππιιπ· ποεπ ιιει·ιιπ
εεεο€ειι; ππε πιει· πιε Πι·ειιεπε πετ Ει·ιιι·πιιιιιιππ· πιιπετ, ιιιεετ
ειεπ ποιπ ιιιειιτ επτεεπειπεπ. νοττι·. ετεΙΙτ πιεεεπ επι Μπρι
εειεπιιοπ ππε πεπι Βιι·πππε νοτ. ππι επι πιε ιιι πεπετει·Ζειτ νοπ
Ηοι”ιιι.. Ιιοι·επ2 π. Α. ιιπ,<τεινιιππτεεπιτπι·Β·ιεειιε 'Ι'ιιει·ει.ριε
πιπππινειεεπ, πετεπ Βεειιιτιιτε ειιιι·ιεπεπετειιεππ εειεπ, ιιιπειπ
πιε Ρετ. ποεπ επι· εειπετετιιιιπιεεπ Β`οι·ιπεινεπ·ππι.ιΜπι; νιπτ
πεπ, ('Ι'εποιοπιιε πει· Απππετοι·ειι, Ριειιοι·ειι Με πει· ΑεπιΙ1εε
εεππεπ. π'ιιιιιτιοπ ιπ ιιπει·εοι·ι·ιπιι·τει·δτειιπιι€. εριιτει·πιω”,
Βιεειτιειιτιοιι εγετεπιπτιεεπε ιιεπππι;ειπετιιριε).

(Απτοτείει·ε.τ).
Πτ. πι. δειιννειι·2 πετοπτ, πειεε πιε Πτετι·οριιιιι ιππεεπΙ.
ιιι·οπ·ι·.πεπ·ιιππιιειι ειιιεειτιΒ ειπ Βειπ οπει· Αι·ιπ νοι·ποιππιε "τι
ετινιιιιπτ ειιιετ Γειπιιιε εειπει· Ρι·ειιιιε. ιπ ννειειιετ 5 Κιππει·
πεεπππει· Πιτει·π ιιπ Π. πι. πι. ει·ιιι·ιιππτ εειεπ, πιε ιιιετ πιιιιρτ
επεπιιεπ πιο Βιιοπεππιιιεππιπιπι· πετι·επε. Οπειι·ιιιιτει·ιετιεοπ
εει τω πιεεει· ποειιιιειιιιοπ πιο διειιπιη.ι πει· Κτπ.πιιεπ πιιτ
πεπ: πειειι νοι·πε ειπεπειιοπειιεπι Βιιεπειι ιιππ πειειι πιπτεπ
πει·ειπππ.πεεππειι Αι·ιιιεπ. ιιππ (ιιιεπ οπιι;ει· ιι'ιιιπιιιε. πει πειιι
Μιε ιιππεπειπ ιιττοριιιεειιεειεπ πππ ππε πιιιιει· εππ2 ειπε Βεττ
,·.;ειεεεειτ εει, πἔιττε πιεεε Αιιεπιει;πιιε,· πεε Βιιειιεπε ιιιιειι ιπι
ποτε πειπεππιτειι. ιπι πει· Ατι·ορπιε ;;επε ειιιε Ρεειιποιιγ ει·τιο
ριιιε ειιιπετ. ινειεπε πι: πεπ Ππτει·επιτειπιιπιεπ πιε ι ειπειι
ιιιιιειιπιιιτιιι·.ιιπ πεπ οπει·επ πεπ δπρι·περιπιιτιιεΜε ΠεΙιοιπειιε
πεττεΠε.
Πτ. Βεπ π π ει· πειποπετι·ιι·τειπε Ριιοτομερπιε πιεεετ Ρετ.
Ζπ πειπ ?Με νοπ ΙιιττΙε'εειιει· Κτιιιιιιιιειτ πειπει·ιιτ Πτ.
Οττο Κιε ιπιπ. πιιειιπειιι εειπε ι·`ι·:ιιἔεπιι.ειι ετννιιι€επ Απο·
πιΜιεπ πει· θεππι·τ νοιιι νοι·ιτ. νει·ιιειπεππ πεππτινοτιετ πετ,
πεεε πιππ ιπ πετ νοι·ειιιεεετεππε πτιοιοεπεεπει· Βειιιειιπππειι
ειι·ιεοπεπ ετινιιιπειι Ιπιεετιοπεπτειιππειτεπ Με πιεεειιι πωπω

νοι·ειεπτιι; εειπ ιιιιιεεε, πο. πιε Κι·πιιππειτ πιειετ ετετ πει πεπ
Θειινει·ειιεπεπ ιιειιιει·ιιτπ·ιιι·πε ιιππ πιππ ιειεπτ πει πει· θιεππι·τ

είπω·
με ιιιτι·ιιπτει·ιπ ετινοι·πεπε δεπιι.πιπ·ππε·επ ιιπει·εεπεπ

ιιιιιιε.
πι. δεπιιπίεΙπ ει·ιππει·τ πιιι·ιιπ, πειεε πει Κιππει·π πιιεπ
ιιιιεετιοπειιι·ιιπππειιεπ ππτ ιπειιιππ·ιτιεεπεπ ΟοπιρΙιειιτιοπειι
πιει; ειπε Ζειτιε.πιι·ερειειιεειιει·(πιππ πεοπιιειιτετ πνει·πε,πει·
ιιπ νει·πιειοπ ιιι πει· πιιεπ Μεπιππιτιε ιιιιι“ττετειιπειιΤειπππειτ
ιιιιτ πιιεπισιιι·εππειπ δτππιτπεειπ ρτοπιιοετιεεπ πιεπτ ππειιπετιε
εει πππ εριι.τεετεπειπ 5-6 πιοπετεπ εεπινιππε. Βει πεπ πεεπ
ιπΓεειιοπεπτεπιιπειτειι πιιιττετεππειι Βιριεε·ιεεπ ιιεε·ε πιειετ
ιιιεπτ Βιπποιιε, εοππει·π πιει ιιππιιιι·ει· 'Ι'πτοιιιποεε πεπ πι.
εειιειππιιπειι :ιι θιι·ιιιιιιε. πει ειε Ιπιεετιοπειιι·επιιιιειιεπ πιε
δετιππιιπε·ει'ειιι€πειτ πεε Βιιιτεε ετει,ε;ει·τεπιιππ επι· Βιιππιι€
νοπ ΙοεΜειι 'Γιιτοπιπεπ πιεροιιιττεπ.

ε. Πτ. Πεππ π ει· πιιιτ πεπ ιιππ·επιιππιπτεπ ι'οι·ττιιι;: «Πεπετ
ειπεπ ?Μι νοπ ΜΜιιι·ιιι ιπΜιςπε». (Ζπιπ Πτιιειι πεετιιπιπτ).
Πτ. Η ειιπρεΙπ ει·πιιιι·ιετεειπειιτιιεπ πιιοπ πει· ιπτετεεειιιι
ιεπ Κι·ιιππεπεεεειιιεπτε, επε πιε Μιττιιειιιιιιε· ιιπετ πεπ Ηπε
ιιιοπιεππει`πιιπει·ιοι,ε;τε,πιιεε εε ειεπ πιπ ειπειι _ιεπει·ινιεπτιι.ιεπ
Ριιιιε νοιι Ρεεπποιεπιιιιιιιιιι Ιτιπρπετιεπ Πιγπιπποεει·ποιππι νιε·
σειΜιε πειιιιππεΙτ πϋ.ττε,εο εειιι· ετιπιπιτεπ πιε Βι·εεπειπππι;ειι
ιπιτ πεπ νοπ ιπιπ πεοπιιειιτετεπ Ε'ιιιιεπ πιεεει· ΑΝ, ιιι πεπεπ
ιι.ιιεεει·ε πγιπρππτιιεειιεειιινειΙππιτεπ Μπι; ι'επιτειι, ιιπει·ειπ.
Επι πειιιιιιει· δεοτιοπεπει'πππ ιιοπιιτε ιιι επεπ Ιειπει· ιιιειιτ ει·
ιιοπειι ινετπεπ, πιιιπιιι πιιιεεε ειε ννεπτε Νιιτπι· πεε πιω
ι`τπἔιιειι ετεειιειπεπ. πιε ιι

ι πειπεε. Μπιπι·ιε. Με πγιππιιοεπτ
ποιπ, ιπ ειπειπ ΡΜιε εοιππιπιι·τ εειπ ιιοπιιτε Με εειτ ιιιππε
ππε Βεετειιεπ νοπ Βεπιεπιιπ,ε·ειι Ζινιεεπεπ Ρεειιποιειιιιιιιιιιε πππ
Μπιιιι·ιπ ειππεποπιιπεπ πιππ.
Με Μιιιιιι·ιιι ιιιεεεε ππτει· ππεει·ειι νει·ιιιι.Ιτιιιεεεπ ιιιιεπετ ππ
εινϋππιιοπ νει·ιιιιιι'ειιεπ Ε'ιιΙΙεε εοπειπε ειιιετπιππ·ε πιιτειι πεπ
ιε.επιυπιεππειπππ, πεεεεπ Ζπνετιιι.εειππειτει· ιιιειιτ ιιππινειι'ειπΜε ειειιετ πεειεΙΙτ, ποεπ ιιιιππε ετ πε Βειπετιιππε πιειιτ
ειιι·ιιοπιιεΙιεπ, πει.εεεπεπεο, ννιε ειεπετε Μιιιιι.ι·ιε.πει ιιεε·ετινειιι
Βιπτπειπππ νοτι‹οπιπιε. εε επεπ, πει παπι πιειιτ εεπιιπ·ειιπει·
Πεπππιτ ιπι Ππτει·επεπεπ, ρεεπποποειτινε Βειπππε ποεπ ιιιεπτ
επ εειιειι εειειι Με εοιπιτ :πιππ πιιεπ πιεεει· δειτε 'Ι'ιι.πεεπππ
πεπ ιπιτεριειεπ ιεπππτεπ. ππε πιε Βεπειιτπππ· πιεεει· Βιπτππ
τετεπειιιιπε,·ιιπετιιιιπρτ πεττειι'ε,εε ετεπε ειε Με ιπτει· Με·
εεπεεπε.ιιιιεπειι δειτε Με πειτιιτΙιεπ ιιπεεει· ?τεμ πππ εει εε
ρι·ιπειριειι τιειιτι , ειε ιπ _ιεπειιι ιιι68ιιεΙιειι ιιππ ειεπετειι Με·
ιιιι·ιιι.ι'πιιεειιιεπιιιιπτεπ, ιπι·ε ρ τει ι τι ε ε π ε Βεπεπτππε ειιιετ
ιπιιεεε ει· εεε·ειιιιπει· πεπ πει ππε "τι ιπ Μιττειειιι·ορει.πω
εεπεππειι π'οι·ιιιεπ πεεττειτεπ. Βειε Βιιπ πιεεετ εει ειπ εειτεπ
ειιπι·ππτετιειιεεπεεΜε ειππειιτιεεε. Πει: ι·επ·ειιιι.ιιεειειπιει·ιπιτ
τιι·ειιπε ι4"ιεπει·, ιιπ 'Γει·τιπ.ι·-επει· Ωποτιπιιι.πτγρπε,ειπιπεπ οπετ
ππριιοιι·ι, πετ πειρππΙε Μιι2τπιποι· ιιππ πιτπιιι;ε Ηετιιεε πιιπειι
εισιιιιειτ τγριεεπε δι·ιπρτοιιιεπει·πρρεπ. νει·ινεεπειιιππειιιιΙε ιιιιτ
ιιειιιει· ιιιιιιιιτιππει·ιιπιοεε, πιεει·πεει· Βιιποοπτπιτιε, νιεεετιιιεπ
Απεεεεεεπ εειειι Μιετπιππ·ε πιιιΒιιωι. ιιπει· εεΙτεπ πππ ειπεπ
ιιιει· νει·ειιιι·ειι πιε εεννϋππΙιεπεπ πιιπιεειιεπ Πιιιετεπεπππε;ε
ιιιετποπεπ πιειει: πιεπι.
Πεπει·ιιιιπρτ ιιιειιιε ει, πιππ εοΙιε ειεπ νοτ ειπετ Πεπει··
εεπιι.ιπιιπε;πιεεει· Βιπτιιπτετεπειιιιπἔ εοννοιιι Με ιιπειι πει· επ
ει·οεεεε Αιιι`εειιεπ ετι·ει;εππεπ ινιππιτεειετιοπ πεε Τγριιπεπιιιτεε
πιιτεπ Με πιειιτ πιειπειι, ειπειι πω. πτιεεπ πιιιπιτ νιεΙ πε
νιοπιιεπ επ πειπεπ. Πειιιι πιε ι·εε,·πιιιι·επΕ'ειΙΙε πιεεει· ιιππ ιε
πει· Κι·ιιπι‹πειτ εειεπ Με εοΙεπε πεπιιπεππ επιιι·επτετιειι·τ πππ
ιπειετ ιειεπτ, ινεππ ιιιιοπ πιειιτ ιπιπιετ ιιπ Απε·ειιπιιειι, ετικεππτ
ιιειι, νι·πιιτεππ- Με πιεεεε ετεειιειπε ιιιπι πεεοππει·ε νιιεπ
Με· - ιιπει· πιο Ιιειετιιιιιι πετ Ριε.ειποπιειιιιιιτει·

ε π ε π ιι π ε· επεπεο ππε πει· ιλῖιπιιιι·ειιετιοπιπ ιι·ι·ε ,επ ι τ
ι ι· ειι
πωπω πετ ΜΜιιτιει (ιιιι·νιι·τε Ροτιιιεπ. ιιτιιιιιιι·ε Κεεπειιιει
πειιν. πεε Τγριιιιε :ι.πποπι. ιΙειειιτε τιππειιιιι·ι·ιτε,ιιποι·τινε, ιιε
πετιι·ειεΕ'οι·πιεπιειπετινειιεπ ιι ε ι ιι ε Μ ι τ τ π ε ι ι π π πε π ν ο ι·

ιιε ιιππ. Θει·ε.πε πιει· πτιττεειεπ ειιιει·ε” Ψει·ι'επτειι,ππι :ιπι
ρι·πιετιεεπε Βεπειιτππιι· Απεριπεπ ιιπ ετπεπεπ, επ πε
ιι·πιιι·επ.
Πιιτει·επεπιιπιτεπ πιιεπ πιεεει· δειτε, πεεοιιπει·ε πειιιι 'Η ππε
ειπποπι. ιπιτ εειιιεπ ει: ιιπετιιιιε πιιπιιι;επ Ιειειιτεπ, Ζνι·ειτε ει·
ι·επ·εππειι Γοι·ιπεπ, πιει· εοπιπιπιττ πιιτ πει· πιιπτετιοΙοπιεειιειι
δτιιπιππτετεπεπιιπε·, π·ιι.ι·επ εειιι· ει·ινιιπεειιτ. δε ιιιιιΒε πιεεε
ι'επιεπ, ει·εειιειπε πιιεει·ε Πιιιπποεε πει· πωπω Με πεε 'ΓΥ
ρππε ε;εεεπ ι'ι·ιιπετπιεΙιτ ννεεεπτιιειι πειπιπετι.
Πιτ Πε τι π ει· πειιιει·ιιτ. πιιεε ιιππ ιπ ιιιειιι·ει·επΠιιιεπ νοιι
ιιππ-ιι Ιειι·νΜπ ει" Ριπεπιεπιεππειιιππ νοπ ιιι·ε.ετιεεπειπΝπταεπ
πειι·εεεπ πει.
Πτ. Οιτο Κιειπ ιπ πειιιει·ιιτ. πιιεε πιππ πειεπεπτιιειι ππι·
Βι·ιιιππιιπ,ε; ιιοειτιι·ει· Βεειιιιιιτε. πεεοππει·ε πει τω" ειεειιι·ο
ε.πτιιπιππΙεπ Ε'οι·πιεπ ππε πιιιππιπτ ιιπιει·ειιεπεπ πιιιεεε, πε
ειειι πιο Βιιτιι·ιεπειιιιιπ πει· Ρειι·πειτεπ ιιιιιιτεππ πετ Ριεπει·
πιω ιπ πεπ ιπιιει·επ Οι·Β·ειιεπ νοΙΙ:ιεπε. ιιι ιεπειπ Ε'ιιΙιε εει
ιιιιιιιτιιειιετ1Ο-12 διιιιιπεπ πειειι πειιι Ριιι·οιιγειιιπε πιε Βιιιι.
ιιτοπε :ιι επτπειιιπεπ.
Πτ. Β επ π π ει· ι·ετ'ετιι·τιιπετ 2 ΓιτΠε εννειι“ειιοεετιιιιιιε.ι·ιπ
Με εειπει· Ρτειιιιε, πει·επ Βτεεπειιιιιπεεπ 8τοεεε Αεππιιειιπειτ
ιιιιτ Ρεειιποιειιππιιιιε πε.ιποιεπ. Πει· ει·ετε Επι! ιιιιτ τεειιτι·ιτεπ
πειπ Ε'ιεπει·τγριιε ιιιεπετιι·ειεε δτιιπιππι νοιι ιιιειιι·ετεπ 'Ι'ιι€επι
πειιτιιι·ιιει·πιιιιιιπιποι·, ιιειπε ι)ι·ιιεεπεειιινειιππς επ εοπειετιιεπ;
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άει· ειι·ειιε Ρε!! νοιι ΜεΙιι.ι·ιε πιιτ Τεττ.ιιιιιη·ριιε,(Με Πιιη.τιιοεε
ννιιι·ιιενοιι Πι·. ΚτειιιιΙιιιΙε ΙιεεεΜιεω νιιιι.ι·ερειτει· ιιιοιιιι.ιε
Ιειιι.>;ιιιιτ άει· ΒενιΙειι'εεΙιειι ΚΠιιι!ι, ινο εεει· Βε1 18 Πιιιει··
ετιεΙιιιιιι;ειι Ιιειιιε ΡΙε.ειιιοιΙιειι ιιιιο!η;εινιεεειι ι.νει·άειιΙιοιιιιτειι.
Αεί' Με Αιιτ'τεΒε Πι·. Ο. ΚΙειιιιιι'ε Με Πε ιι τιπετ ειεε
Με Ιιιτεει.ιοιι εεε εεττ. Ρετ. ει·Ι‹Ιει·ε, ιιιειιιι Ι)τ. Ι)ειιιιιι ετ.
Μεε Ρετ. ειιει·ει: ιιι Βειιιιι ειπε ρ;ενι·ϋΙιιιΙιειιεΜε.Ιιιιιε. άιιτοΙι
ε_ιειιιεειιι.ΙιεΙ›ε ιιιιιι επιι άετιι.ιιτνει· εειιιετ Αιιι·ειεε ιιιει·Ιιει·νοιι
Νειιειιι πιιτ.Με.Ιιιι·ιιι ιιιειΙιετιιιιιιιτἱειι·ι ΙιεΙιε. .-ιιιτ ειιιε ινειιετε
Αιιίτιιιτε ΚΙειιι Με ιιεει~Με Ε`οι·ιιιεετ ΡΙε.ειιιοιιιειι ιιι ιὶιεεειτι
Ρε.Ιιε ετιιΙει·ι Πι. Πε ιι ο τιε τ, Μεε ι1ιεεεΙΙιειι ΙιεΙΒιιιοιιιιτϋτιιιμε
8·εννεεειιεειειι, ννιιε ιιιιεΙι Βτ. Ωιτιςειιεοιιιι Π. Ιιεειιιιι€ι.
Πι·. Ο. ΚΙειιιιιι ΜΗ άειι ΝιιεΙιννειε νοιι ΡΙεειιιοιιιειι ειιτ
Πιει;ιιοεε ιιι εετ 8ρι·εειιειιιιιι1ειιι ιιιεΙιι.ω· ειισεεεε8 ιιειιιιιιε
ιιιιιε ειι;ιειιιι.:ΙιεΙιειιτ'οι·ιιιειιτει· ιιοι.Ιιινειιάι,ε_ιιιιά ιινιιι·τιεειεε
ιιιι:ιιι εειιειιειι, εννεεΙιε Βεει.ειεΙΙιιιιε ιιει· Βιιι8·ιιοεε ιιιιοιι σιε
ΜιΙε ιιι ριιιιειιι·ειι, ινοι·ιιιιΕΠι·. Ηειιιι ρειιι ετιιΙε.ι·ι, σεεε ει·
ιιι ιει Ρι·ιιιειρ Με Βεεειιιιιιι,ι; άει· Πιιτει·ειιοιιιιιιι; νοΙΙ επετ
κειιιιε. ειε ε.εετ ιιι εετ· ΒεΒεΙ τω ειιιιιεΙιτ1ιειι ιιε.Ιιε. Νεοιι
ιιειιετειι ΔιιεεΙιει.ιιιιιι€ειι εει άιε Ριιιιοτιοιι άει· ΜιΙ2 Μι 'Γν
ρΙιιιε ιιΜοιιι. νει·Ιιιεεειι ιιιιιι εει ιιιεεεΙΙιε ιιι ιιιιει.ιοςει·ινειεε
ειιιειι ΕκειΜτιΙιιτιειειι ιιιιιετιιιεεειι.
Πι·. Ο. ΚΙειιι ιιι ερι·ιεΙιττει·ιιετ άιε ΑιιειοΙιτ. Με, Μεε Με
Πεεει·ιι·εειιιι€ άει· Με.ιετιιι ιιιιι·ειι ΜοεΙιιιοε επιι ιιιιι1ετε 1ιι
εειιι.ειι ιιιειιι. εειιι· ινετιι·εο!ιειιιΙιεΙι ει·εειιειιιε εεεειιιιιιετ άει·
Βι·τειιτιιιις, ιΙεεε ιιιιιιιιεειειιε ειε 1ιιεοι·ροι·ιιιιοιι νοιι 1 αιιι.
Με: πιιτ 1ιιτει:ιιοιι πιιι. ΜεΙει·ιε. εττετάει·1ιοιιεει. 'Α απο. ειε
ιιιιι· εε!ιειι Ιιετνοι·ιιι·ιιιεε.
Πι·. 'Ι' τεε ει·ιιιιιετι εε μπω τι ε ΒειιιιιιιιΙιιιιε άει· Ρεειιιιο
Ιειι!τειιιιιειιιιτειι Ιιι_ιεειιοιιειι νοιι ΒοΙιιι.. Β'οννΙει·ι ιιι Με Με
επιι ιιιειιιιι,ιιε.εεειιεεεΕττε.ιιι·ιιιιε;ειιτω» ειε ενειιιιιεΙιε Ριιιιε
ιιοτι εετ Με πιι άιε.ειιοετ.ιεειιειιΖννεοΙιειι ι;ετεειιιτει·ιιει ετ
εεΙιειιιειι 1ιεεεειι. Αιιεειιιιεεεειιιι Ιιετιειιτει ει· ιιΙιετ ειιιειι ΕΜΗ
εειιιει· Ρι·ειιιιε. ιιι άειιι ιει Αιιεειιιιιεε ειι Μειιιτιε επιι 1·'εειιιΙο
Ιειιιτειιιιε ειιτννιοιιεΙιε.
Πι·. ΚινοΙοειιιιιειιν Ιιετιειιιετ. ιιΙιει· ειπε Βεοιιιιειιιιιιη;,
Με εετ ειιιειτιεινειιεΙΙοεειι Β'εΙΙ νοιι Μειε.ι·ιε. 8 ινοεΙιειι πιιι
ιιιιι·οΙι ειε Βιιι.ποτε:ιειιοιιιιεειιννειεειι Ιιεεε.

Ρετ άειι εεπ. Πι·. Ν. Πειιιιιιε.

νοιι εετ Π. ΥετεειιιΒιιιιιιι @ειε- Νειιιι·ιετεειιετ
ιιιιιι Αει·:ιε ιι

ι

Μιιιιειιειι 17.-23. 8ειιτειιιιιει· ιι. Μ.
(Βειεειιι·ιείε)

Π. 5 ε ρ τ
;
ε ιιι τ
ι

ει· (5οιιιιιιι€)
νοιι Ιιειιιε ειε ει.ειιι. ΜιιιιεΙιειι ιιιι Ζειειιειι άει· Νειιιι·ι`οι·
εειιει·- ιιιιιι Αει·ειενει·εε.ιιιιιιιιιιιε. 'Ποτε άει· εοεεειι ιιιιει·ειιιιι
ιτειιειι Ψεεεετειιοιιι. ιὶετειι νετΙιεετειιιιε ενιι·Ιτιιιι.εειι ιιοεΙι ιιιι
άειι ιιειιιοΙΙιτειι Πίει·ιι ι1ει·.Τεειι· ιιιιι1 ιιιι σει· ειιιεεει.ιιτ2ιειι
Βι·ιιιει·εεειιιειιΙιτϋεκε ειειιιΙιετ ειπε, Με ειε Βιιιιιε ειε Μει
1ιειιεε Αιιεεειιειι. νιειε θεεειιιάε, ιιιιιει· ιιιιιειι ιιεεειιιιετε ειε
πιιιΙιειειιειι ινιεεειιει:ΙιετΉιεΙιειι Ιιιει.ιιιιι.ε. Ιιε.ιιειι ΓΙιιι.8·ι;ειι
εειιιιιιιεκ ειι€ε1εειι.ΑΜ άειι Βιι·εεεειι "εει. οιιιο ειειιω Διευ
εειιετιιιιειι€ε,ιιι άει· ιιιιιιιει· ειιιιιτειειιετ Με ιιι.ιι ιιιτειιι Ατι
ιτειιιιιειι (Με «Μιιιιειιειιετ Κιιιιιι» αυτ' εο!ιννε.ι·εννειεε·ι·οιΙιει·
θεεε.τάε) ιιειιιιι.Ιιοιιειι «Νει.ιιι1ετεεΙιετ ιιιιιι Αει·ετε», ειειιιιιιιι·
ννετιιειι. Πει· ιιι ΜιιιιεΙιειι ιιιιι ιΠεεε Ζειι οιιιιειιιιι Ιειιιιετιε
Ε'τειιιαειινει·Ιιειιι·ιει:ιιοοιιει·Ιιειιιιοιι εεετειεςει·ι;Με Βεειειιι·ειιτε,
Με νιεΙειι «Βιετρειεετε» ειιι‹1ιιεετίιιιιι, Με Ηι3ιεΙε άεει;ΙειεΙιειι.
Βειιιιοειι ινιι·ι1, ι1ειι1ιάειι Βειιιιιιιιιιι€ειι εεε ινοιιιιιιιιεεε.ιιε
εειιιιεεεε. ννοιιι Ιιει.ιιιιιειιι 'ΓΙιειιιιειιιιιει· εε ω· Υει·εειιιιιιιιιιιε
ννει;ειι ειεε Ι.ιοειε ιιι Υει·1εεειιΙιειι; Βιοιιιιιιειι. Βε!ιοιι Με νει·
ειιιι€ει· Με νει·ειι.ιιιιι.εΒιιιιεισιιιιιςε-Βτοει·ει.ιιιιιιΠεεε. Μι ιιΙΙει·
ΟοιιιριιειτΜιειι. άει· θεεειιειιειιιιιι·ιιιι€, ειεε νε τεϋ ΒΙιοΙιε

Ο τἔειιιεετιοιι ει·νι·ετιειι,ιιιιιι €ιειειι »οι σω- ετειειι Μει
ιιιιιιε ιιιι Βιιτειι.ιι Μπι ι1ιεεε Βι·ινει·τιιιιε· νοιι ιιεετε.ιιε·ι.Με
νει·εειιιειΙειιειι 0τι;ιι.ιιεεεε νοτειιιιιι1εε ιιιιιι άει· θεεεΙιειιειιιιι
τιιιι€, Με νιεΙειι ειιι2ε1ιιειι Αιιεεειιιιεεε τιι'ειιιιιιιιε,·ε- Εεεε -
ΑιιεΠιι€ε - ΑιιεειεΙιιιιι€ε - Βιιειειιειιεεοιιιιεε Με.) ννιι·Ιιειι ιιι
ιιιιιει.ετιιεττετινειεε ειιεε.ιιιιιιειι.ΔΙιε Βεεειιετιεειειιειι ειπα ιιι
άειι εειιειιειι από. ννειιειι Βιι.ιιιιιειιεετ ιιειι ειιεεεεειιτειι'Ι'εειι
ιιΞεοιιε τιΒοειι εεΙιιιΙε εειιεειιι.τιιι; ιιιετ ινετιιειι ιιιιειι Με
ιιιειειειι εεει.ιοιιειι ιΙιτε Βιιειιιι€ειι ιιιιιιειι; ιιι ειιιειιι ΑιιΙιε.ιι εε
τιιιιιει ειεε ειε ιιιιι άει· Υει·εε.ιιιιιιΙιιιι€ νει ειιιιι1ειιεΑ ιι "ιει
ιιιιιις. Με άει· 'ΠιειιιιειιιιιετΙιει·τε ειιιιιΙτ. ιιιειι Με Εεει
ειιιιειι: Με νοιι ω· Βιιιιιι. Μϋιιειιειι Βιεινιάιιιειει.ςΙειιιειιιι
ειιιεεεειε.ιιειε πω: «Ι)1εΒιιτννιοιτεΙιιιι€Μιιιιειιειι'ε ιιιιιει· ιΙειιι
Βιιιιιιιεε ιΙει· ΝειιιτινιεεειιεεΙιετιειι» ιιιιιι άειι νοιι ιΙει· ειεεειιιιιιε
τιιιιιιιιιιι Ιιει·ειιεεεεεεειιειι εοιιϋιι ιιιιιει.ι·ιι·τειι «Βιιιιι·ετ ιιιιτειι
ΜιιιιεΙιειι»; ιει·ιιει· άειι Κειειο8 άει· «Αι1€ειιιειιιειι Βειιιεειιειι
εροι·ιε.ιιεειεΙιιιιι€». Με '1'ει;ειι1ειτιιιιιΙ ιιτεΙ. ιιι.- νιεΙε ιιιειΙιει
ιιιεειιε ΕεετιιιΙει.ιετ Ιιεεειι σει· νετειιιιιιιιιιιιιε εεννιιιιιιειε Εεεε
ιιιιιιιιιιετε ειιεεειεςι, ιΙιε Μιιιιειιειιει· '1'εεεεεειιιιιιΒειι ει·ιιιι;ειι
ιιιτ Βεειιιεειιιιεεει·ιιΙιε1. Βιε νν ι ε ε ε τ
ι
ε τ
ι
ιι ε. Ε τ Πο ιι ε Β ε -

ι·ιειι τε ι·ε ι ιιι ιιι εε ιει. ιιιεειιιιιΙ νοιι άει· «Ει·ειειι νει·ειιιι
Βιιιιιε αει· Βειιιει:Ιιειι ιιιει1ιοιιιιεειιειιΓεειιρι·εεεε» ι·ει·ετιιιιι1ιμετ
ινειεε εε οτειιιιιειι·ι., ιιιιεε εΠε ιΙει·ιιιι εειΙιειιιΒιειι Βιετνει·
ι;ειιιειιιεειιι ιιιτε Βειει·ειιιειι ιιι ιιιο Βιιιιιιιεειι σει· ειιιεειιιειι
εεοιιοιιειι ειιιεειιιἰειι ιιιιι1ιιΙεο ς!ειεΙιΙειιιειιιΙε Βει”ετιιιε ει·ιιιε·θε

.-.·1.- Δ~ῳ --ωε$ .. - _ .-Ξ-7.._.-~ ε.

ιι·ει·‹Ιειι.- Ηειιι.ε; επι νοτεεειιιι άει· οίΠοιεΙΙειι ΕτϋΠ'ιιιιιι,ειἱετ
Νίει·εειιιιιιΙιιιιε, τιιιιιει: ειε Β ε ει· ιι ε ε ιι ιι ετ ιι ε τ Η τ

ι ε τ ε ιιι
άειι ;ξετειιιιιιεειι «ΚιιΞιιιεεΙειι>› πεπ. - Μεε Εεεε εε!ιοιι
Ιιειιιε εετ 7ι νετειιιιιιιι1ιιιιεάει· ΠειιιεεΙιειι Νιι.ιιιττετεοΙιετΜε
Αει·ειε ειπε ειιι.ε Ρτο,ε·ιιοεεειε!Ιειι. Ζιι ινϋιιεοΙιειι "Με εε ιιιιι·.
εεεοιιι!ετε ιιιι ΗιιιιιΙιοιι πιιι' Με νιεΙειι Βεριειιιιειι ΑιιεΗιι€ε.
‹ὶεεε Με Ψει.ιετ ειεε εεεεει·ιε!

|8. Βεριειιιιιει·.
Ηειιιε Η Πιιτ νει·ιιιιιι.:ιεε Με ιιι άειιι Με επί” άειι |ειειειι
Πει: 8·ετιιΙΙιειι Ηοιιιιειιιει· ιι ι ε Ε τ 6 ιτε ιι τ

ι
ε ιι τ
ι
α ε τε το

ιι Μεε ιιιειπε 8 ι ιι ιι ιι ε άει· νει·εειιιιιιιιιιιε ετει.τ.
Βιιι·ιετι·ε πιιι! Ιιοςειι ιινε.ι·ειινοιι άειι ΤΙιειιιιεΙιιιιει·ιι επ άει·
νει·εειιιιιιιιιιιε ετίιιΙΙι. εννει Βιι.ιι€ε άειι Βιιιιιειι ειιιι;ετειιιιιι:
:ιπιτ‹Ιει· Βιιιιιιε Μι άει· νοτειιιιιι1αιιι!Με εεεε.ιιιιιιτεθεεειιιιι”ιε·
τιιΙιτιιιης ΡΙε.ι.2 εειιοιιιιιιειι. Βειι Βιιι·ειιιιοτειι2 Ιιιιι.τεΡι·ιιι2
εεε ντι; Γει·ιιιιι ειιιι ιθ·νιιε!ιοΙοε·). Πει· Ι. Θεεετιειίιε
τιιιιι·ετ, Η. Β. Ρι·οτ. τ. ινιιιι:ιτεΙ ει·ετΐιιει;εΜε Βιι;2ιιιιε πιιι;
ειιιειιι ιιιιι·2ειι Μεεοι·ιεεΙιειι ΒιιεΙιε!ιοιι εετ' Με τ'ι·ιιΙιετειινει·
εειιιιιιΙιιιιι.;ειι.Πε τοΙΒιιετι Βεε·τϋεειιιι€ει·εάειι: εεε Ρι·ιιι2ε ιι

Ιωάννη:: Γει·ιιιιιιιιιι1 @ιιιΝειιιειιάεεΡτιιιετε;ειιτειι
Ιιιιιτ.ροΙιιι ιιιιιΙ ιΙεε ινεε·ειι Κτειιιιιιιειτ εΙινι·εεειι‹ιειι Βετ

ι ο Β ε Κ ε
ι. τι 'Ι
' ιι ε ο ιι ο τ(ΟριιιιιεΙιιιοΙοε;ει, εεε 0ιιΙτιιειιιιιιιετετε

ν. @Μιά ιιι ε ιι ιι, εεε ()εετεϋτεει·ιιιειεεετε νοιι ΜιιιιεΙιειι
ν. Βοτει:Ιιτ, εεε Ρτε.ειιιειιιειι άει· Κι;Ι. Αεειιιειιιιε άει· ΝΝ:
εειιεεΙιεΐιειι Ετσι'. ν. Ζιι.ι.εΙ. εεε ιιεεειοτε άει· Πιιινει·ειιιιτ
τω. ν. 11ο ι 81. εετ τεειιιιιεοΙιειιΗοοιιεειιιιιεθ·.Β.. ν. Πο νετ,
ιὶεε ειιτννϋι·ιιιι.τειινοι·ειτ.:ειιιιειιεεε νοτειειιάεε άει· θεεεΙιεειιετι
θ. Η. Νειιιιιενετ, Βιτεει.οτ εετ Ηειιιιιιιι·Βει· Βιετιιννιιτι.ε-
Ιιιιιι.ει· εειι6ιιε, τοτιιινοΙΙειιεειε ιιιιτι €ειετ.νοι!εΒειιειι, άιε ιΒιιι·
ιειιιετ εκει ι·ει“ετιτιιιιετιιειι ιτειιιιειι. Βιιιιεειι νιιιιι·ειεμετ εεειε.
ιιιε.τ.ιοιιειιιΙιεεεΙιΙοεεειι ΗιιιιιιειιιιεετεΙεει·ιιιιιιιιε ειι ειιτ.εειιιιειι:
ε.ιι άειι Ρι·ιιιετεεειιιειι Βιιιτροιά, ειιι άειι Κειεει·
ιιιιιι ιιιι άειι Ηει·2ος Κει·Ι 'ΓΙιεοιιοτ.
Με ει·ειετ ννιεεεεεειιετιιιειιετΓεειι·ειιιιετ ιιεειιεε ιιιεετ. Μι
Με ιιεει·ἰιεει. Μιιιωτ Νε.ιιεειι Με Κειιιειιει·, ιιιιι ιιι
Με.ι·ει·,ιι1Ι€ειιιειιινετειιιιιιιιιεΙιει·Β'οτιιι ιιιιει· «ειιιι€ε Βι·ετειιιιιεεε
εειιιετ Νοι·άροιειιρειΙιιιοιιε ειι ιιει·ιοιιι.ειι.Πι εειιιειιι Ιιοοιιιιιι.ει·
εεεειιτειι ιιιιι·ειι Νεεειιιι1ιιει· Πιιιειτιι·ιειι νοι·ιτεεε εεερι·ειειι
εετ εειιιιιιιιιε Ποι·εετιιιιηι·ετειεειιάεειιιι€ε εεοετε.ρΙιιεεΙιε ιιιι‹ι
Ιινάι·οετεριιιεεΙιε Βιι;ειιιιιιιιιιΙιεΙιεειτειι εετ Νοι·ιιιιϋειε 81Μι·ιειιε,
σιε ιιιιιιιιιιιεεεΙιεΙιειι ΒεειιΙιειε εετ Ιιενοι·ειεΙιειιιιειι Βιιρειιιιιοιι
Βιιτοιι 'Ι'οΙΙ'ε, άιε Βιενει·ιιιιΙιιιιεεε ιιιιιι Βιτειιιιιιιχειι εεε
ΡοΙιιτιιιεετεε, Με ΒιεειιεεΙιει”ι.ειι εεε Ροιειι·ειεεε ιι. ν. Α., ινο
ι·ιιιιϊ ιιιει· ιιιιι.ϋι·ΙιεΙι ιιιεετ τετει·ιτειιιιειιιιι·εεειι€ειιννετιιειιΜε".
Με Ρετεϋιιιιειιιιειτ.Με Βειιιιει·ε Με εειιι 8ι:οίϊ τεεεεΙΙ.ειι ποιπ
ιιιιάετιιιεΙεει.ϋιιιιι€ει·Βιιιιει· εεε νοι·τι·εεεε εεε 1ιιτ.ετεεεεειεε
ειι·ειτ.ειιεειιιΙΙιεριι€ειιΑιιιιιιοι·ιιιιιιε νοιτι ει·ειειι Με ειιιιι 1ειει.ειι
ινο”. Με εννειι.ετ Βειιιιει· ερι·ιιοΙι ΡτυΪ. Ε.. ν. Βετε ιιιιιιιιι
ιιιιει· «άιε Βι·ι·ιιιιεειιεεΙιεττ.ειιω· Βιιιιιοι;τεριιιε Πιτ Με Βε
ιιε.ιιιιιιιιιε εΙιιι·ιιι·ειεειιει· Κι·ειιΜιειιειι»; εε ιιτε.ιιειιιννοΙιΙ ιιειι
Ιιεεει·ιι ιιιεεει· ιΝοεΙιειιεειιι·ιτι ιιιειιι. ιιοοιι ι.τεεεει.ιιι ννει·ιτειι,
Με Μαη Με εειετερτϋΙιειιιι ιιιιιι εποε νοιι Βιιιιιοτ εεννϋι·τι
ιιιεεει· Υοι·ιι·ε.ε ιιιιιτ, εετ 8ΙειοΙιτε.ΙΙε ιιιιι·οΙι εειιδιιε Ρι·ο_ιεειιοιιε
Βοειιιἔειιιιι1ιιετ ιιιιιειι·ιι·ι ιιιιιτάε ιιιιιι ιιειιριεεειιιιειι Με Βιει·ιιιι-·
@τι εεε ΚιιοεΙιειινι·ειεΙιετιιιιιιιειιιιιι άιε νει·εοΜειιειιειι άε.τε.ιιε
τεειιιιιτειιιιειι 1)ειοι·ιιιιιιιιειι ειπε θεεειιειειιιιε Ιιειι;ε. Αιε αιιι
τ.ει·@Με Ετσι'. Β
'
ο ε τ ε ι ε τ ι.ιιιει·«Με ΨνειιιΙΙιιιιι-;ειιάειι επιτο
ιιοιιι1εοΙιειινιίεΙι.ιιιΙεεε εειι. ειιιειιι άιιΙιτιιιιιιιιετι». ιιι άιεεειτιεε
άειιιειιιιιειι νοι·ιι·ε8ε εεεοιιι1ετε Β ιι ιι ε ε ιι'ε πιιι!εειιιει·Βρεειι·ιεΙ
ειιιιινεε εεεειιιιειιιι.
Με ε1ι€ειιιειιιε Βιι.ειιιιε Με· ετει: εεε;ειι 4 ΠΙιτ ιιι Βιιιιε:
ιιιιι 5 Πιιι· οοιιειιιιιιι·τειι ειοΙι σιε Βεει.ιοιιειι. Με 87 8εειιοιιειι
ννετιιειιΜι ιιειι σε. 400 ειιεειιιειιιει.ειι νοτιτϋ.8ειι ιςειιιιμτειιιιΖιι
ειιΖειι ιιιιιιειι Πιτ ειιιιεςεΕι·εεειι νοιι ε.ιι,ι,;ειιιειιιει·ετΒειιειι
ιιιιιι; ειπε εειιιειιιεε.ιιιε Βιι.ιιιιι€ειι ιιιεΙιτει·ετ Βεει.ιοιιειι πιιι!
ε.ιιοιιεοιεΙιε σει· εεεειιιιιιι.ειι ιιιεαιειιιιεοιιειι τεερ. ιιει.ιιτνιτιεεειι
εειιετι.ΙιεΙιειι Ηειιριετιιρρετι ιιι ΑιιεειεΙιι. 8ειιοιιιιιιειι. Βειιι· ειι
1οιιειιιει. ειε Βιιιι·ιοιιιιιιιι;, (ΜεεΜε εεειιοιι ιιιιεεει·Πιτειιιινιε

ΒειιεειιειιΙιεΙιειι
Βιι2ιιιι,ε·ειοεε.1ειιιειιΠιτ ΒεεεΙΙιε·εε 8τ.ε.ιιιιιιΙοεεΙ

ει.
Ηειιιε Αιιειιιι Μάικ: πιιι' νετε.ιιΙεεειιιιι.τάει· €ΙειεΙιεειιιε πιιτ
άει·νει ειιιιιιιιιιιιι€ιιι€ειιιιειιδειιι·εενετειιιιιιιιιιιιιςεεε «ν ε τ ε ι ιι ε

ει ο ε ι ι ιι ε ιι τ
.
ε τ Α ει· ε ω» ιει Βοοε.ιε εεε ενε.ιιεεΙιεειιειι νει·

ειιιε ειε ΜειιΜιειιετ νοι·τ.τεἔεεεειιιι ιιιιει· ειε ΑΙΙιοιιο1τι·εεε
ειπα. Β.ειιιιει·: Ρεττειιιτοιετ, Βιιιιε·ε, Κτιι.ερειιιι,

τ
' οι·εΙ ιι. Α. "

20. 8εριειιιΙιει·.
Ι)ετ ι.ςιιιι2εεεειι·ι.ε·ε'Με ιιιι‹ι σετ νοι·ιιιιιιεἔ εεε Ιιειιι.ιεειι
Βειι6ι·τειιω· Αιτιειτ. ιιι σειι Βεει.ιοιιειι. 1ιι σειι Ρε.ιιεειι εννι
εειιειι σειι Βιιετιιιι;ειι ιωιιιιιε ιιιε.ιι Με πιιι εετ νετεειιιιιιΙιιιιε
νετιιιιιιιιειιε ιι ε.ιιιι·ινιεεειιεεΙι ειιιιειιε ιιιιιι ιιιειιιει

ιι ι ε ε ιι ε Α ιι ε ε τ. ε Η ιι ιι ε; εεειετιιι€ειι. 1)ιεεειιιε Με εκει
ρεεε, Μεεετ.ειιιει· ιιι ιιειιιειι ΑΜιιιειιιιιιΒειι νιε1 εεε 8ειιειιε
ννετι.Ιιειι. Με Βειιιιιε 8·ειιιιιιι·ι εεε ιιιινετε!ειειιΙιοΙι εοΙιειιειι
εοοιοειεοΙιειι ιιιιτὶ ρειιιοΙοριεειι-ε.ιιε.ιοιιιιεειιειι
Βτερε.ι·ιιτε πιει· Βιι·ιιιει.: Ρτιοι.οεοΙ-Αειιειι-ειε

ε ε ι 1 ε ο ιι ιι τ
' ι; ιΡι·ιι.ρει·ειοι· Β ιι ε ιι ιι ο Ι ε) ιιιιεΙι άει· Μετιιοιιε

Μ 1
5

11ετ- Μ οι· ι ιι. Με ιιι εεΙιτ ειιεειιειιΙιεΙιει· ιιιιιι ΙιειιιιιιεΙιει·
ΣΥειεε ιιι Β1εεΙιερεειιι ειιιεεεοιιΙοεεειιειι Ρι·ερει·ειε ιιιιΙιειι Ππε
Νιιιιιτϊει·ιιο πιιι! θειιειειειιε ν·ιιι!ετιιιιιιιειιειν:ιΙιι·ιι Με ιιειΙιοΙ.
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πιιιπ. Οο_ιοοτο οοιιοπ οπο, πιο ι'τιοοιιποτ Εοιοιιο οιπ:ποιιιιιιοπ,
πιο 2οσΙσο·ιοοιιοπ(Βοοι.πιοτο,Απιριιιπιοπ, ΒορειΙιοπ, Ε'ιοοιιοαπ.)
»πιο Ιοποππ. Ηιοτ οοιιοιπτιιι ποτ ΤΙΜ; πειπ ΙποπΙ πο ιππο
οι.τιικινοτ Πο.ποτρτο.ροτοιο οττοισιιτ! Ι.οιποτ ιπι.
ποε νοτιιιιιτοτι ροποπτιτι πιιπ οποιι πιο πιω· ιι.ποιτοετοΙΙτοπΡιπ
ρο.το.ιοποε ΜπποΙιποτ οι:Ιισι. Ιιιοιπτ.ο οιππ ιιειι· ιιπ Απιττπςο
ποο Ιοι.2τοτοπνοιι ποτ ιιστσοσι-Γιτπιο.ιιοτο·οοιοΙιτ. 8ο οτί'πιιτι.
ιπππ πιοιιιο ιιιιοτ πιο Μοτιιοπο!
οπο νστπιιςΙιοπ πππ ποπ οιιοπ οι·ινΜιπτοπ Ρτππιιτπιοπ ιιοπιιι
πο.οποιοποππ, πιιιπ οποιι πιο_ιοιιιςοιιποπ Βοτιιιιοτ ροι.Ιισι. Μπει
τιιτοποππ ποτ Μοιιισπο νοιι Κο.ιο οι·Ιιιι οι. Ειπε: ποοσπποτο
Λπιιοππποιοιιτοιι ιιποπ ιιι ποτ πιιιπτννιοοοποοιιπίτιιοιιοπΑπιιιοι
Ιπιιο· ιιοι·οοιιιιμοτ ι'θ'οιοοπιο Βτεοππιποο ποτΙ)οπτοοιιοιι
Τιοι'οοοιστοσιιππεο- Βιιροπιιισιι οπο (ΑποοτοΙΙοτ
Ρτσι'. Ο ιι ιι π). Ιιι ποτ ιιιοπιοιιιιοοιιοπΑπιιιοιΙππιτ οιππ ιοτποτ
οοιιιιιιο Βο.ιππι1πιιΒοιι νοιι ποτιππισισιτιοσποιι ΨποποιπσποΙΙοπ,
Βσοπιεοπιιιιποτπ. οι.οτοσοιιορ.ΡΙιοισοτιι.ιιιιποιι,ππΜοτισΙσΒ·. π. ει.
Ρι·προτοιοιι, Ι.οπτιοιποι πππ Κοτιοςτοπιο. οοινιο Βι·οοπο·ιιιοοο
ποτ ιιι·ειΙισιιοπ Ροιγι.οοιιπιιι π. ποτο·Ι. ιιιοιιτ :π οοποπ.

28. Β ο ο το πι ο οτ (Ξσππο.ποιιπ).
Δω Μια.ννοοπ πππ Πσπποτοτο,ς Ιιπ.ποιι ι'οιο;οππο 8 ο ιιι ο ι π -
οο.ιιιο Β ι τι π ιι τ;οιι οτπ.τ.ι,ο,·οιππποπ:
Νπιπτννιοοοποοιιπ.Γιιιοπο Ηοπριοτπρ ο:
Τιιοπιπω: «Βι·Ιππιοτιιπποπ τπτ Αιιοοι.οΙιπιιο· ποτ ιδι·οοπιιιοοο
ποτ Ποιιιοοποπ Τιοΐοοο-Βιροπιτισπ» (Ο ιι π πι, «Πιο Γτο.,ο,·οποτ
ΒοοιπιπΙιιιοιΙιιιητ νοπ Ζοιτ πππ Κτοιοιιπιΐοιιε».
Μοπιοιιιιιιοιιο Ποπ πτετιι πο:
'Ι'ποιπο: «Πιο ΒιοιΙππο ποτ ριιτιιοστι. Αποιοιιιιο πππ :Μπο
ιιιοιποπ ΡοτιισΙσπ·ιο οπι· ΒπτινισιιΙιιπποποοοπιοιιτο, οροοιοΙΙ επι·
ΚοιιππΙοιωοΙιτο». ιιι π.ι·ο ιι ο ιι π , Κ ο ιι Π.
Αποποτποιπ παπι ιτοιιιοιποιιιποΒιιτιιιιο,ιοιιιιιοπι·οτοι·8οοιισιιοιι
ποτοοιποιι Ηιιιιριετιιρρο πο” ΤιιοιιιΜο. ιινοΙοπο πιτ νοτιι·οιοτ
νοτοοιιιοποιιοτοροοιωιιιιωπ νοιι ο;ΙοιοιιοιπΙπιοτοοοο ινπτοπ (Οπι
τπτι;ιο πππ ιπιιοι·ο Μοπισιιι. Οιιιι·ιιτειο πππ θγπϋ.ΙισΙσιτιο,Ομπ
ιποιοο,ιιοπππ ΟριιτποΙιιιοΙσειο π. ο. Η.
Πιτ πιο ποιπ· ιπποποινο πιιοοοποοιιπιΝιοποΑτιππι ννοτποππιο
Τιιοιιιιοιιιιιοτ ιιπ ποτ νοι·οοιπιιιΙππιτ ππι·οιι ιππ.ποιιοτιοι νοτοιι
ετοΙππιιιτοπ οπτοσιιππιοι: Αιπ Μιιτννσοιι-Νοοιιιιιιτ.ιοςνο·πτποπ
νοτοπιιιοποιιοΙιΙοιποτο Α π ιιιπ οι» ιιι πιο ποι:ιιοιο Πιιι,ι.τοπιιπε
Πιιιισιιοπ'ο ππι:οτιιοπιιποπ(Βιο.ι·πποι·ο·,ΒοιιΙοιοοιιοιιποιπ.) πιο Ιοι
ποτ πυτ νοιπ ινοτιοτ πιοΙιτ πο,ο,·ιιποτιετ.ινοτοπ. Αιτι ι)σιιποτο
τοο-Αποιιπ @ιππ ιιπ Κω. ΗσίιΙιοοι.οτ οιπο Ε' ο ο ι;νοτο ι:οι -
Ιιι π ο (Ι.σιιοπι.τι·ιπιΜπιτ, ιπι: οιππιρ,οιιι,Με πιο νοτοοιππιΙιιιιι:
ιιοπιιΒιιοποπ Ποιος, π.ποιι ιπι 8σιιΙοιοοιιοιιιιοτΒοΙιΙσοο πω· ποπ
θιιοποπ οιπ πιισοι·ιιοοΡοοιοριοΙ @ποτοπ ινσι·ποπ.- Πιο Ε'ι·οοποπο ποτ: πιο πιιιπ Βοιιιιιοο ποτ ΜοΜοπ πιο
Πϋπο νοιι ω. 8000 'Ι'ιιοιΙποιι πιοτιι ιπο.τππτοτ πο. 500
Ο ιι πιο το οι·τοιοιιι.
θιοοιοτιι, Γτοιιιιι;, νστιιιιιι:οο·ο 11 Πιιτ πιο ιιπ ΗσΜιοιιιοτ
πιο Π. ΑΙΙο·οπιοιπο Βιιοπιι€ πω. πιο ινπτποπ πιο ιπ
2ιιτιοοιιοποιπ[.τοΙοιιιοποπΑιιιννοι·ι.τοΙοετππιπιοποπ Ρτιιι2ι·οοιοπιοπ.
ποε Κοιοοτιιοποπ Οινι1οιιΜποτεπππ ποπ Ηοι·ιισπο ΚιιτΙ 'Ι'Ιιοσπστ
νοτΙοοοπ. Πιιπο.οιι οτε;τιπΒιτοιι- Η ι τοσιι ι“οιπ (ΒοιρειΒι ποπ
ννσττ τιι οιιιοιιι ιιοοπιπιοτοοεπιιτοπ, ποιοτνσΙΙοπ νοτιτοτ; ιιιιοτ
«ννιοοοιιοσιιο.Γι πππ ΗοιΙΙιπποτι ιπποπι οτ πιο Βο
2.ιοιιιιιιιτοπεννιοι:!ιοπποτ πιοπισιπιποΙιοπ ιιππ Νπιιιι·ννιοοοιιοοποΓι
πππ ποιπ ρι·ποιιοοιιοποι·πΙιοιιοπ ΗοιΙπι·οιιοΙι οτϋττοι·τοπππ ισο
οσιιποτοπ.ποιι :ιπι πιο ιτοοοιιινιι.τιιΒοοοιιιινιοτιοοΕπιτ,ο ποε 8.122.
Ιιοιιοιι διπιιποο,_πππ πιισιι ππε ιιοιιιππτ.πεο επ Μιιιιοππο Οπτ
ριποοιιοτιιιππι («ΗοιΙππιιιιοτοτ»ιιππ <<Νιιιπι·ιιοιΙΙιιιποι:Ιοι»)ποιοι
οιιι€ιιιτι·. Ιπποιπ πιο οπι' οιιι Βοιοτοι: τοτειοιποι ντοτποπιπποο,
Μ. ειι ιισποιι, ποπο ποτ ττοι'πιοπονστιτο,ο· πιιοΙι πιο Βτοοοιιιιτο
ιιπ ΒποιιιιιιπποΙ οτοσιιοιιιοιι πππ ιιο ι·οοπτ ινοιτο νοτοι·οιιιιιιιτ
πιιτοι· Αετιιοπ πιιπ @πιιιπ ιιπποιι πιπ,<το!Βο ορτοοιιοιι ποππ:
Βο1ιοιπιιππ (ννιοπ): Φωτ ποπ ΒιιιιινιοΙιΙπιιοοεππο ποτ
ΜοιΙισπο ποτ τιιοστοιιοσιιοιι Ριιγιιι!ι ιπ ποτ ποποιι Ζοιι» πππ

ἑςΙοιιιροι·οτ
(Βοτιιιι) «πιο .ιιιοιπο ν. ΜοΜοπ ιιππ πιο Μο

ιπιπ».- Πιο Βοοιισποιι πειιιοπ ιπτο Βιτπιιιιο·οπ πιοιοτ οοποπ ποπο
οοιιΙσοοοιι. Αιπ Βοπιιοποππ ιιππ Βιιιιιιιο.€ ιιιιποιι ποοιι ϋποπτ
Ιιοιιο Υσιιτοττο ποτ Ηοττοπ Νο.ιιοοπ πππ Οιιιιιι ιιποτ πιο
νοιι ιιιποιι οοιισπ ποορτοοιιοποιιΤιιοιπιιι.π νοι· οιιιοιιι ννοιτοι·οιι
Κτοιοο, πιιιπ Βοοιοπ ποτ πιιτοιι ππε Ησοιιννο.οοοι·θοοοιιιιπιμοπ.
οω.ιι.
(ιοοιοτπ, Γτοιππο·,Αποππ ?ππππιο 'Π. νοτοππιιπΙππιτ Βοπι.οοποτ
Νπτιιτι'σι·οοιιοτπππ Αοτκτο οιποπ ΐοποπτιτϋιιΙιοιιοπ ΑποσιιΙιιοπ
πιο οιποιιι πι·ιισιιιιιτοπΑποοιιιοποιοοι ιπ ποπ Βιι.πιιιοπ
π οο Βιι τω» ι·πιο ιι ιιοΙΙο ι·ο. Βιο ιπ:ισιιτιοο,νοιι ΚιιιιοιΙοτ
ποππ οσιιιιπ ιιππ ιιι:πιστνσΙΙ ο·οοοιιιπιιοΙιτοΒ"οοιιιπΙΙο πω· νοιι
οιποτ ιεπιιοοιιπιι€ιριιιτοπ,οΒοιιοσιιοποπ πιο ο·οΙοιιι·ιοιιθοεοΙΙοοιιοΐτ- ΒοιποτΙοι θοεσιιΙοοπιο ιτοι°ιιιιι. ΑΜ' ποτ Βιιιιπο ινιιτποπ οιπ
τ.ιιοιΙοοτποτοο,ιιιοιΙο ιιιιιπστιοτιοοιιοοΓοοι.οριοΙ, Ηποποοπιει πππ
πιο ΗσιπιππΙιπιιοΙοτ), Οποι·ι›ιιιοτιοοιιοΝο.ιισπειιιιιιιτο, θιισι·,οιο
ιιππ” ιιππ πιο Ζινοι·οιιιοΙΙοτοοιιιιιιοτιιποπδοΙιοτ2οποεοΙτοιι«Ρειρει
θοιο» οοιιστοπ; πιο τιιΙο ιιιπποπ οιπ οοιιτ πππιτπο.ι·οοΡποΙιοπιιι!
Πιτ Εισι·ι.τοπ,8σππιπε,οιππ ποππ οιπιοο Ί'πιτο ο ιιπ οΠἱιἔο
ιιιοθοιιιτἔο (ΡοτιοπΙτιι·σιιοπ. Βοποποοιιινοπποπ απ.), ιτορΙοιιι;
οιιιιΒο ποτ ιπ Αιιιιοιοιιι.εοπσιιιιιιοποιι ΑποιιιιΒο ιιιιιοετοπ Ιοιποτ

ιιιι'σιο;οποε Ησοιιπ·ο.οοοτοπππ πιιππτσιι ποπιιιο·ιοτ νοτιιοΙιτο
οοϋτππεοπ π.ιιΓ8οι.>;οποπννοτποπ.
Ηοιιιο. ορΜοοτοιιοιιιστοοιι, νοτΙοοοοιι οοιισιι πιο ιποιιιτοπ ποτ
πιω· νοτοπιιιιποΙτ.οπΝοι.πι·ι”στοοποτπππ Αοτει.ο Μιιποιιοπ; πιο
ΑΙΙο οοιιοιποπ ιτονιιοοιππ: Βιιπ!ι @ποπ ποε οοιιϋπο, ι'τσιιο,μια·
ΙισΙιο Ιποτ·Αιιιοιι!
Ιιιι ΑιιοοιιΙππο οτι πιοοοπΒοι·ιοιιτ οοι πποΙι ποππ ποτ ;;τσοοοπ
πππ οοπτ εοποποινοι·ιιιοπ «ΑΙΙΒοπιοι ποπ Όοπι:οοιιοπ
Β πο τι - Α ιι ο πιο! Ι π π ο» @Μπι πιο οπι' ποιπ πιπΓο.π8
τοιοιιοπ 'Ι'οττοιιι ποτ Ιοσ.τιποοΙκι: οιπιοοπ Πσιιιιι.οιι ο;οϋπποτπι:
ιιππ ποπ 'Ι'ιιοιΙποιιιιιοτπ ιιπ ποτ Νοιπτισι·οοποτνοτοπιππιιππ; ειι
οτιπποοιι·.ςτοιιΡτοιοο ιπ,<.ιππο·Ιιοπννο.τ. Πιο ΑποοιοΙΙιιπο πιιιι'ποοτ
οΙΙο Αττοιι νοπ προ” (Ε'οιιτ-, 'Ι'πι·ιι-, Ε'οσιιι-, Βοπιο.πτ-, οπο.
ννπ,ο,·οιι-,απο-, Γιοοιιοτοι-,δνποποτ-πππ Βοητ-Βροττ, Βιιίτοοιιιιι“
πιο” π. ιι. Μ. νοπ ποοσπποι·οιπΙπτ.οτοοοοιιπ· πιιο Αοτειο κι
πο” οιπο Βοιιοποννιιι·πης!ιοιι,πιο ιπιπ ποιπ πρωι π11οτπιπο·ο
ιιισιιτομτοιποιιιιιειι, ιιππ πιιι· τπιιιπΙιοπ πιιτ ποτ ιιιιτιοοιι Απο
οι;οΙΙιιπ,ο;πιιοοιπιποιιιιπποι; οο Μ: ποε πιο θιιι.ιιοπ ποτ Ε”τύπ
ςοπιιτιοπ-Βοτιιιιιοοππ οι:ο1τ,ννοΙοπο ΙιιοτοιπιΒο 'Ι'ποι·
ιπσοκο.ιοπιππ ποπιπο.τιιιΒοίιιιπΙιοιιοπρτοοιππιπι·οιιΝοιι€οϋστοιιοπ
πιιιι,ιτοοιοΙΙιπω! νοιι οιποιπ Βοοιινοτοιοιιπιοοιιπιοτποιιπιι- ππε
ΡππΙιοιιιπ πιο 'Πιοτπισιιιοτοπ οοινοιιι, ννιο πιο ιιιιτ.ιιιιιοιι οι·
πιοιτοπ Βοοιιιιοιο (π'οιπροτπιπι·, Χϋτροτ,οοινισιιτ οιπ.) ποιπσπ
οιιτι - πιο θτιιπππιιε οιποτ οοΙοποπ <‹Κιπποτ-Βτιιτ.οποιοιι>›ιπ
ιττϋοοοι·οιπΒιγΙ ιοι. πι» Μιιποιιοιι ποτοιιοιπ Αποοιοιιττςοποπιιιιοιι.
Ηιοτ οοι ποοοιιποτε πιο ΑπιτποτιιοπιπΙιοιτ.ποτ ο ιπποιτσΙσΒοπ
ιιππ ποτ θοπο.το.ιιοτο.1ιοποπι”πιοπο (πτορτιιιιςΙιοιι τοποποιοοποι
Βιιιτιοπιππιτ 8·οΙοπιιτ..

Ι)τ. Ε. ΒΙοοοι;;. Ι

Ειπποεοππι.

Πιο ΕνοποοΙιοοπο Βιιιιπιστιιιιπ τω·ΒοπντιπποιιοΙιτιο·οιιι Μπιο
πιιιπ Ιισππτο ινιιιιτοππ ποπ 8σιιιιιιοτο Ιιοιιιο Κτπιιιιοιι οιιι'ιιοπ
ιποιι, «οι ι;τοοοοΒοιπσιιιοπ σποτ νιοιιιιοιιτ Βτἔππ2ππἔοπιιπιοπ
οπο,ιτοιπιπτιννοτποιιιπποετοιι. Ψιιιιτοππ ποπ νστιο;οιι νι7ιιιτοτο
ιιοττοππιιιπ οιιιιιτοΜππιτοΙ οπι Ηο.ιιοο σποιιπο.ι·ι, νοι· ο.Ποππι”
ποπο Β`ιιοοπσποιιιπι πιιι.οτοπ$1:σοΙιο. Βιοοο Μπποοι οιππ ποιοι
πιιτοιι τιιπιοπιο Ππιποιιι:οπ ιιππ νοτνσΙΙοτιι.ιιπιοπποοιι ποειοιτιο·ι
πππ οοιπιτ οποια ιοτ.Ζιποτ Αιιι'πο.πιπο ποποι· Κτοπιιοτι ιιιοιιιο
ιιπ ννοο·ο.
Ζπιπ Βοιιιποο ποε .Ιο.ιιι·οοπιιιπ οιπ πποιιιιιτιισιιοτΒοτιοιιι. νοτ
6ποπτιιοιιι ινοτποπ. πι» οοι ππτ νσι·ο.ποποοοιιιοια,ποπο ιποιιι·
?ποπο οοιιτ ςιιιιοιι,ο·οινοππιιπο,οιι πππ Γοττοοιιτιιτο ιπ ποτ Ποι
ΙππΒ· πιο Ησππππο Βοοιιιτιιτιιπποπ, ποπο ππε Βειιιπ.τστιππιποε
ννιι·π ιιο.Ιτοπ ιισιιιιοτι, ννπ.ο νοπ ιπιπ οτινοι·ιοι. οπο. Αιιπτοτ
οοιτονοτοπιοιοοοιιοσιοπο ΤοποοιιιΙΙο,ννσ πιο Κτπιιιιοπ ποιπ ποιοιι
ποτ Αιιι'ποπιιιο ο.ιι Βτικ·ιι6ριππ8 οτ.ο.τποιιιιππ πιο οιιοπ ιιιπ'
ιιι·2ιΙιοιιο Επι ι”οιιιπιιΕπ.πιο;οπσιπιιιοιιποτοπ. ππε οοωιιο, ποπ
Αοι·2τοιι πιο τιπο·οπποΒιιιο οπο Ποτε τιι Ιοι:,οπ, ιπτο Κτππιτοιι
ι”ι·ιιποοιιι8· ποιπ Βοππιστιπιπ 2ιι2πντοιοοιι. Νιιτ ποππ ιο:
ννιι·1:ΙισποΠοπ 'Γιιοιιοπ ,ο·οπιοιιτ. νιίοιιπ πιο Βιπ,<;ποοοοιποτ
τπποτσιιΙϋοοπ Βπιιι;οποποοιισιι ι'οετοιοΙιι:σποτ οποιι ιιπι· ποιπ
νι·ειιιι·οοιιοιπΙισΙιο;οιπποιιι.ιπι - Μεσοιπου ποππ στοπ!ποππ νοιι
ποτ Βοιιοιιπιπιι€ ιιι ποτ διππι οτιιιποΒιιπιπο.Ιοοοτννπττοπ?Οποι·
ννοπιποιοπο- νι·ιοι.ττ.πιο Μιι€Ιιοπικοιτ,ποποοο πιιτοιιοιπο οππο
ποΙιιιιιπΙιιιιἔ τπτ Ποιιπιιἔ ιισπιιποιι Κο.ιιιι, πιο ννοιιτοοιιοιπΙιοιι
ποπ ω, ποπο ποτ Μσιποπτ ποιπ οττοιοπι ποιπ ιιπιιιι, πιο πιο
Κτπιιιιιιοιτ ειπε ποιπ ποππ ιιοιΙσο.τοιιΒι.ππιπιπ ιιι ποε ιιπιιοιΙππτο
ιιιιοι·,<τοΙιτ?
Πει οο πιιιπ ιιοτειιιο,ςοοιοΙΙιπιο, ποιοι;Βοι ποιπ Ροιιοισιιορτοιοο
νοπ 50 πω. πισιιππΙισιι πιο ΑποιοΙτ ππιππο·,Ιιοπ ποοιοιιοιι ποππ,
ιιειι ππε Οσιιιἱτοποπ Ρι·οιο οπι' 80 πω. οτιιιιιιτ. Πιιππ Κοιππιτ.
πιο ι'τιιιιοτοιπο οιιιιππιι€ο Ζο.ιιιππε νοιι 15 πω. Βιπττιτιεο·οιπ.
Νιιτ ντιπ·Ψοιιι. Μιποι·οΙννιι.οοοι·νοτιο.πετ.σποτ πιο Εππιρειπο
Βοιωτοι, ποτ πιτ πιοοο ποοοιιποι·οιππ ιιοεπιιΙοιι. Βσποι.οι ΑΠοο
Ποπτιοιο (ειπεπ ποε Χ'Υποσιιοπο” ννιωοποι ιπιπ ποπ 60 Βιιποι
ποτοπιι.
Νοεοιι ποτ Αιιιπο.ιιιπο ποτ Ρπιιοπτοπ »ιπιπ ιποπ οιοιι οιι
Π: Ε. Μπ.οι ιι ο· αν. Ο. ΟοποτιοπΙιπιο Θ, οιΒιιοιι νσιιιι-7' Πιιτ
πω, σποτ ιιπ Πτ. Ο. Γ τ σ.ιι Ιαο ιιιιειοπ πο τ ι_Βνοπ,ετοΙ.Ηοοριτ.οΙ.
Ι.ιεσινο!το_ιπ4, Πιοιιοποιεπππ Ετοιιο.8, νοιι 12-1 Πιιτ ΜΜΜ)
οιι ινοπποιι.
ιπι ποοσπποτοιιιΒοιπε πιιιπ οι: τοΒιοττιτι:,ινοιιπ Αοι·πο ππε
Βο.ποιοτιιιιιι σοοιισιιοιι.

Ιιιι Νειιιιοπ ποε Οοπιιιο'ε:
Πι·. Β. Μοοι πιτ.
[Π. Ο. Γι·οπιιοιιιιποποοι·.

σ

νοτπιιοοπιοο.

- Βοτ Οποι·-Μιιιτπ.τ-ΜοπιοιππΙιποροστοτ.ινιτιιΙ. ΘοΙιοιπιι·ιιτιι
Πτ. Βοιιι πιοτι. ιιππ οιοιι ποππ Τπτικοετο.πποιτοΙιοπ επι· Ιπ
προοιισιι ποπ ΜιιιΕ8.τ-Μοπιοιπο.1ννοοοιιοιιι πιοοοιιιθ·οπιοι..- Ποτ ΟοιιιιΠοποοΟποιοποτΟοοι·-'ιΙιΙιτπι·-Μοπισιποινοτινο.Ιτιιπε
θοΙιοιπιι·πιιι Ι)τ. Βοιιο_ι ουν, Μ: πιιιπ πο οΜιππι ποπ πιω
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=τιιοιιο εεε 1ιιιιιιιιτ-Μοι1ιειιιιεειιοε εοιοετεοε
Πειειεθεοτεεεεεννετιιοε.
7 Ζετε Θοειιιιοε εεε 0ιιοεε νιοτ Οεοτ-11ιιιει1.τ
Η οο ιο ι εε Ιν οτ ιν ε ι ε ε ε ο· ιεεεετ Βοοιτιιε-ειοιιιοιεειιεεροεεετ
Με ετων” 1ιι1ιειιτεο:ιτιιε, θειιοιεπτετιι Πτ. 8 ρ ο τ ε.ε ε ε ι,
οτεεεεε ννετιιοε.- Ζε 1Βιιι·οεΠει'. 117.ν. Α ε τ ο ρ ε, ννο1οιιοτεοιιοεεειιειι :εει
Οετε.εετ ειεε 0ιιετιιεννεειιοε 1το1ιτεο:ιτ1ιεοτεεεεε ννετιιοε ιοι,

νοτε.εεεε.ιεοεοεειε 1ειεςιιοτιοτειεε Μοειειεο1τει1ιε,τιοεεοεε"
_ιιιιιτ·ιοοεεςο1οιιτεοτΒοετοειιι·οτ Με, εεννιο Με Ροτεεεει εεε
ννοιειιοιιοε ειοιιιειειεειιοε 1εετιειιεε ιε άεε ιοεεεοε 'Γε.Βοε
Αεεειιιετιειιιεοτε.- Πιο Αοτειο εεε θεενοτεοειεεεε Ρειιειιοε 1ιο.εοειεο1ιτειε
εεεεει. εεεειεειοιε εει· θειεεεε8· οιεοε Οεριειι1ε εεε
ε ο ε Η ο τεο ε ε ο ε ε ι ε ιι οτι ,οο ε ιιεενοτεοιιιοεεε-Μοτιιειειιι

ιεεροεεετε νοε Ρετιειιοε Πτ.0. ειεε ι ιιεε..ιιοτ,Με ινιτ νετ1ζετεοιε
τειι.ειιοιιτοε,ειιοιι Κιονν εεοι·ντοτεεττννοτι1οειετ. Πιο Οοεοιι
εειιιιιε εετ Αοτοεο νεε Κειεοεοο-Ρειιε1ειε άοι·οε Ρτε.ειιιοετ.Πτ.
θ)"Η τεε. Με μια πετ, εεε εεεεοτιιοιε ιιοεεειεεεοε εετ νετ
ετεεεοτεεε; ιιιοεοε 0οιριεε.1εεεε ειι€ιιοεεεειιτεε ειε οιεοε
Β.εεοι πε οτιιειιοε εεε σε Βοεειειειιιε;; εετ νετννοειιιιεο σιιοεοε
<<θεειιειιιεειιοεειεε» Πτ. Βεειιεει εειιοιτεεεεεοιι··ε. Αντ).- Ποτε Ατ2ιο ιιοτ ι'οι·ννειεεεε; κιοτ Κεειιο.ειεειιοε Μ.ιεοτε.1
ιιιιιιοτ.Πι·. Βοτιεεεννε1τι.ιεεειοτ εεειιετιεειιο θι·ιιοιι
εεε θειιιοεοεθεοτεεε11.0ιεεεο νοτ1ιοιιοε ννοτιιο.- 7οτειοι·εο ε: 1) Ατε 18. Βορεοειεοτ ιε 'Ι'ιιιιε εετ Με
ειτοειιο ειεεΟινιι-Μοιιιοιειιιννοεοεειπι Κεειιεεεε δεεεεετεειι Πτ.

Α τι ε ε ο ε ο ιι 8 τει τ ε ε νν, ειε Αρεριοιιιο ιπι 45. 1.οεοεε_ιε1ιτο.
Ποτ Βιεττοεειιιοεοεο Μεεε εοιεο ειοειειειεε1ιο Αεεειιιιεεε εε
εετ Πεινοι·ειεεε Κεεειε οι·ιιειτοιι εεε ι›ο;το.εει. .Ϊ. 1881 εοιιιο
ει·ειιειτο '1'ειιειει‹οιε ειε 1ει.ιιιιεειιεεεοει·2ε.εει τιιιεε 1888
‹ιοεΑειε οιεοεΡτεεοεεει·εεεε εετιιειεττιεειι-εεε.εοειιεειιοε1εεειεεεε
ιε Κεεεε εε ιιεοτεοιιτεοε. Νε.ειι Βι·ιεεο·ιιε8τ άετ Πεεεετννιιτιιο
οτιιιοιε οτιιιοΒιεότετεεεεοιιοιε Κεεεε εεε ιιειιιιιειττοεεε €ιοιειι
:ειεε ειε Ρτινειεεεοεε εε ω· Πεινοτειιεε. Με .Πειτε 1890
οτιο1ειοεοιεοΒτεοεεεεεεεει θεενοτεοτεοεεε-Μοιιιειεε.1ιεεροεεετ
νοε 1ιιιεειτ.ινοιειιο εεειεεΒ οτ εριιεοτ ιε Βεετεεενν ε. Θεο.ειο.τε
εοι1οιεοιο. 1ε ειεε ιοεεεοε .ιιιιιι·οε εεεειι·εο Θ. ειε 0εοτ άετ
Π. Αιειιοιιεεε άεε 1ιοάιειεειάοροτιοιεοεεεεεε οτεενετ Κετοοτε
ννετιιοοι· ιειε ειεε εεε Μοάιοιεο.ιινοεοεε ιτεΚε.ειαιεεε οτεεεεε.
2) Αιε 18. Βορεοειεοτιιι Με” άετ Μιιιειιι·-1ιιο‹ιιειειιιιεεροεεετ
εεε ν7ιιεε'εειιοε Μιιιειιι·εο2ιτιιε θοεοιπετετιι Πτ. .Ι. ει. Θεο
ιε ο ο ε ννοιι ο νν. Πιο ιιτ2ειιειιοΡτειιιε Με θ. 40.Πειτεεεεοοιιιιε.
3) ιιι Θε. Ροι.οτεεετι; ειτε 10. Βορε. άετ ιιιοειΒο Απε Με.:
Θετιιοε ιιε Λεω νοε 55 .1ε.ιιτοε. 4) ιτε θοεν. Κειιητε. άετ
ι.οιειιεε1ιεεεεετεεΑ ιο τιο ε ε ο τ Ρ ο ιι ε ε ε) ο νν, ιπι 55 1.οι:οεε
ιιιιιτο. Ττεεε 25 _ιιιιιτιι.τετρτε.ιτειεειιοτ εειτοκοιε Με οτ εοιεο
Ρτεε Με 7 Κιετιοτιι ειπεε τειιεο11εειιιικοτ1εεεοε. 5) 1ε ΒοτΙιε
ιτε 52. 11οιιοεειειιτο, δεειτε.ιειετιι Πτ. Βιο ε οιι εε ε! , εετ
ειεε ιιειτοεοεειιοΒεοιιεε εεεοτ ειεε ιιοτιιοοε Αοτειοε οιεεειιιε,
εεε ειεε Μεε ινιεεεεεε εεε-ε, εοεεεεετε ειπεε εοιεο .Μικε
εεε εεε εεε Ριροτεειε εει! ειε Βοιιεεειιιεε ‹ιοτεκει, 1ιοιιοεεε
ιτοτεεειιεΜε.- Ποτε ι'τιιιιοι·οιιΡιεει1ιετ;τοτΑπε Πτ. Πονει‹ ο, άετ εε
@Με ιειε ΡΜ. Πτ. Ε. Βιοτιοι· εεε Βεεε ειιειι θεεεεεεει
εεροι εετ Οτ).τε.ειεεειεε (Με τειιιεε.τ·ιεοιιιοιειεειιοτιθεετιιειεε
ιιοτειοε ιι·ετ‹ιο, ιοι νοιιι ιιοετεειιοε Κειεοτ άετ Ρτεΐο εε ετ
ιιι οι ν οτι ιο ε ο ε ινοτιιοε. Πονειτο Με ειεε εοεεειιοτε
ειιιτειι εοιεο Ατιιοιτοε εει' ιιοιε θοειοε εετ Βιιιιτοι·ιειοειο εεε
εετ Εεεε οεειτειιιοιι 11οιιεεεεεοιιιοε1ιε. (Α. τε. Ο.-Ζεε·,).- Ρτε οεεετΠτ. Βιινιι ιε Ροινιο.ιεε :ειε ετιιοε ειιειτοε
Ρτοΐοεεετ εετ ειεε. Ρεειιειεε;ιο ιιι Τετιε εεε
ω· εεεεοτετ‹ι. Ρτειοεεετ Πτ. 'Ι' τ ε 2 οι εε Ρειτιεο. ιεε εετε
οτε. Ρτείεεεετ άετ θοιιετεειιιιιΐο ιε 1ιοεειεε.
οτεεεετ ννετιιοε.- Πιο νετ Κετεοτε ιε'ε 11οεοε εοετοεοτιο θ εε οι1εειι Με
νιοτ Αοτεεο άοτ $ειι‹ιε Βιε.εεννοεειιεεοιιοιιεκ
(εε Αειιιτιτοιιιοι) Με εετ ιειιιιει··τεοτιι‹ιιτιιεειιοεΑεε.τιοιιιιο180
1151.,ννοιειιο‹ιετειι $ετειειιιεο· εεεοτ ιιοε Μιεειιοιιοι·ε ,ετοιοι.τεεε
1ιειι άετ Οοειοεο.τεοιοτιιοτ Αεειιοειιο ειιε'ετοιιι·εεΙιεννετεοε ειεε,
ιιι›οτειιειιε,εεε ενι·ετ εειε Βοειοε άεε ρτειοεειτεοε Αενιε Πιτ
ειεε εεε ει·εοιεειιεεεειΒο Αοτειο.- Πιο Ζε.ιιι εετ Οετοιιετο ιε άεε Κε.ιι1το.ει
εειιοε Βιι.ιιοι·ε εοετεε ιε ιιοτ ιιιοειιιιιτιοοε δε.ιεεε Με :ειε

4
.

Βορεοιειιοτ12.758 (εοεοε 10392211 .ιιιιιτο 1808). Αεί' Με
οιεεοιεοε θτερροε νοι·ι1ιοιιοε ειεε ιιιοεο Οιιτεεεεε εεεεεεοτ
επι.εεοε: 1ε τι ε.ει,«.τοι·ειτ ινετοε 6178 ιθ53 ιεοιιτειε ιει νοτι
εοε .Τοετο),ιε Πεεοεεει:ι -2590 ιθ18 ειο1ιι·).ιε Βιιειοε
εεινετιειτ 2240 (697 τεοει·) εε‹ι ,ιιι ΚιεεΙεννοτιειι -
1755Ροι·εειιοε (408 ειοιιι). Αεεεοι·‹ιοιιιινιιτιιοε ιε τιιοεοτ$ειεεε
228 Οτειιε-Βοιεεεει1ιοεε εε Αοτ2εο νοι·εεεειεε.- Βιεο νεε εεε τεοιειοε 8ε1ιννοι2οτ0εεεεεοε εοεειιιειτεο
νοτεετεειιεεΒ· νοε 7οι·ετ·οιοτεάετ Πειοτ·τιειιτεεειιϋι·ιιοε,ννειειιο
2ετε Ζινοειτοτω» Βοερτοοιιεεο· εεννει;τοτΑοειιοτεεεεε ιε ειεε
Αεεετιιοτεεετεε Πιτ ‹1ιο 7ει·1›ιι‹ιεες εετ Αοτοεο.
Ζε.1ιειιι·εεε εεε Αρεειιοικοι· νετ Κιιι·οοει ιε Βοτε
εηε·εο, ω» ιιοπιιΒιιειι άετ Αοτοεο εεειι ιιιιιαοτοι· Βοιωτοι εο
εειιιεεεεε, νοε εετ τοιεοε Βοειεεεει-7ετειιιιιιεε ο.εεεεοιιοε

εεε Με θνιεεεειειιιιιιιεειτ ειιε εεεε1εεεινοει
θι·ιοεειεειι ειε νοτεετιιεεεεε τετ :Με θεει1ιειε
εετ 11οιιιειε εοιεεεο1ιε.ιεοε. (Α. ει. 0.-Ζε .).

-Ποιε 7οτοιε :ετ Ριιτεετο·ο Πιτ οιεεοε

1
:
τ ε ε ιιο ιε Β ο ει ε. ε ε ιεε. εεεεεοιιοε νεε εε:1οτε ιιιιειιοεε

ννοι·ειιοε 8ροειιοε, εοεοτιιιεκε εετ εοετιι.ειιτιιειιοΡεειοε νεε
30000 ειε. οιιΒοιαιεςοε, εεε "νετ εεε ιιοει τετ ι1οεΕ'ε.1ιοιεοτ
οεννοιιςοε11ιεεοτειο οάετ οιεοε εεάοτινοιειρ:οιιΝεεεεεε.εάοε ιε
Εεειεειι ε.εεοεετετεοιεοεΟεριεει. Πετειι ιιιοεο ειιτειιεεεο Ζε
ινοειιεε8 ιει. Με ιιειιεειοιιο Μεεε ειεε νοτοιεε ννοεοεειιοιι ρο
Πιι·ιιοτεινετιιοε, ιε τιοειτιοτεοιεοιοιοειιεοι·οιε Βειιτεεριεει νοε
120.000 1251.εεε οιεοε Βιιεριιιιε νοι·ι“ιι€ε,εε «ειεε εει εεε:
Βου οιεετ Ηοιιε.εεειι1ι. τετ θοιεεοειιτιιειτο ιε
11ονει Με ιιοΒεεεεε ννοτιιοε Εεεε. Ποτ νοτινοιεεεε·ετεεε
Με ιιειιοτ εεεειιιεεεοε, Πτ. ιν ειεε ιε'ε Αεε1εειι κε εοειιοε,
ειε ειστεεεε οιοοεοτ Αεεεεειιεε); ειε Πτιιιοιι ει” εεε Εεεε
νοε Ιττοεεεεεειεοε εε εοννιεεοε εεε ειεε Με Βοι·οειιεεο·οε
εεε Β οοιειιειοε εε Νει2ο εε ειιιειιοε. (Βον. Βοειιιιοιτεοτ).- ιο ιειιιει5.ι·-ιεοτ1ιειειεεεο Αεοτ1οτειο εεε εει'
ιιιο Ρει·ιεοτ ι77οιεοιιεεεοιιεει.τιιιτο .1εειιιιετεε-77οτιτοεεε ειεε
0ειιοεειεε νοε ριιεεεετορειεειιοε Δεεεε.ιιτεοε εετ Αεωιοιειο
θοει5.ιιιιοεοεάοε.- 1ε άετ νετιεοε 77εειιο ινεττιοεετ Βοε άετ εεε οε κι ι

ειιιοε τετοει-οε-, Νεεοε- εεε Κοιιιιτορειιτιιε1ι
ιιοι εε ε εει εετ ιειιιειιτ-ιεειιιειειεειιοεΑεειιοιιιιο, ννοιε1ιοεεεετ
εετ Ι.οιεεεε Με. 8 ε ο ει ε ε ε ε· ε ε ι'ε εεειιοε ιινοτιιοε, ιε Αιι
με οεειειεοε.- Ποτ Βο.ε εεε νοε Ρτεί. Ποιο· εε ιι ι ε ρτσ_ιοεειτεοε Η ε

εριιιιιε τετ Κι·οεειετεειτο, ννοιειιοε Ι›οΙ‹εεεεΙιειι ιειε
«Με νοε ειεε Ρε.ει·ιιαιεεοε Με το εεε ε·οεροειιοεοε $ετειεοε
οττιειιεοεεεε, εεΙΙ ιιοειεεεειιετ εει” <ιοιεπε ειιοοοιεΖινοε1ι πιι

Βοιιἔειεοε
Ρ1οειο εει' ιιοει .ιεει.τίοτει”ειιιοιε 1ιοειιεε ιιεςεεεοε

ννετ εε.- Σετ Βοιειιιε ρεεε;; εετ Πορτο ννιττιΜε 11οιιιειειι1
ιιορετωτεοεε, »πιο νοτιιιεεεε, Με Ρεειτοειτερεεεςε 0ιι.ριεειιοε
νετννοεεοε, ινοιειιο εοιιοε εοιε ιεεεει·οτ Ζοιε ιε άεε θειινοτεο
τεοεεε-Βοετ.οιοε1ιοοοε εεε στοεεεοεε1ιειιο θειετεο νεε ιεε.ει)ο
ΗΜ. εοετεοοε,Μεεε ειειιε νοτινοτειιοε ινετάοε εεε, εοιε Με
Λειτο1οεοειιειε άετ Ρεειτοειιεριεεε εετ ιι'ιιτεει·οο νεε $ροει
τιιετε:οεοειιιιοτι.τοεοεννοτιιοε Μ. νοε ιιιοεοι· 8ειετεο εει1οε
30.000 Βει. εετ θεενοτιτοειοεεε-Βεεεεε1ιεεε νοε Φ ε

. ε τ ι ο ε

εεει Βε.ε οιεοε
Πορτεεετιετεε

εε‹ι 8000 εει. εετ
Βεεειτοεε1ιοε Οοεο1εειιιιεε εει· Βοιιιι.τερεεεε εει·

Π ο ρ τ ο εειτοννιοεοεννοι·ιιοε.-- Ιε Ρει·εεε;ει ειε νετ Κετεοτε ιιοτΙειρειντιιες οιε
μτεετε ννετιιοε.- Πιο Ροετ. ιε 1ειιιοε, Βενρεοε, 0ιιιεε εεε
Ρει·εεετε1. 1ε1ειιιοε,εειιιοεειιειιιε Βεειιιειν εεε

Η ενά ο τε.1ιο.τι . 1ιοι·τεο11εειε Ροεε εεεοεειτννϋ.ειιετω. Πιο
11εεει·εεετιειε εοε Πτ. Οιιιιννιιιε ιε Βειειιιι.ν ιεε
νοε εετ ιεειεειτοε ιιιο8·ιοτιιετ:εεεοΚεειε ννετιιοε εεε εε ειτε
ειστε_ιοειτειε Εντερ1ιο εε ειεε 8οιιεεειιιιρίεεεοε ιιι οτεεεοει
Πε.εεειιιιιο 1ιοτεοετοιιε. - Ιε ΑΙοιιεεσιτιοε ειεε ειε 12724.
Βορτοτεεοτιινιοιιοι·εννοι Ροτεεεοε :ιιι ε" Ροει οτιιτεειιτ, εποε
ιιοει 14 'Μεε νετιιοτ ιιοιεο Βτιιτεειιειι): νοι·οοιεοιειεοε εετ. -
1ε Η ε ε εεε εε οτιιτεειτιοε νειε 3-9. Βορε. ε. Θε. 13 Ροτ
εεεοε εεε εεο.ι·εοε12. Αεεεει·ιιοτε ιιοττεοιιι ειε Ροεε ιε Ρετε

ε ε ε ε εν εεε εοεεειτειιτ·ιοε Ν ν '1'εοε ε ε
ι ε. Πε ειεε εεε1ι εε
άετ ιτε Βε.ε εοετιιΐοιιοε ειεε άετ ειιιεοειεειιοε θεειιιι.ιιε ετ
ιιτεεεεεεοε εε εετ Με εεεεεειιτε ννετειοε.- ιε Ορει·εε
ιΡοι·ιιιοοι) ειεε νοει 4

. .Ϊεει-7. Βεριοειιιοι· ε. Θε. 00 Ροεετειιο
νοτοοιιετειιτοε, νοε ιιοεοε 27 εεεειοε νοτιιοΐοε. ιε ιοε2εοτ
Με εε ειε Ροει ειστε ινιοιιοτ Με ετ·εεεοτοι·Ηεττε.τεοιεεεε
ρ.τοει·οιοε.νοιιι 28. Βορτοιιιεοτε. 5ε. ινοτιιοε 3 Βι·ιττεειιεεο·οε
Με 2 τοεοετειιοε, νοιιι 24. Βορε. 4 τοερ. 2 ο·οιεοιιιοε.εει 25.
Μεε ειεε Πτ·ιιτεειιεειτ νετ. ειε 20. Βορε.4. Βτιιτο.ειτεε)τοε.Πιο
Βιετιε εεεΜε οιεοει ιιιιιιεϋ.τ-0οτεεε ειεςο1ιοε. εεεειιεε ειε νειε
Αιιειε.ειιε ειεε Βτειιιετε άετ Βοιιειτο ιιετεειε ττοεεεεεεεΑτεεο
ειεε εποε ειεε εειειιο Δεεροι·τεει.τ ιιοτ Βι.ειιε εεειτοερι·οοεοε
εεεοε, ννοι1ιιιτ Νεεεοτι ‹ιοειι ιιιεεοτιεειι ει. ιε άετ 'Γεω. ειεε
ιιεεε ειιειι ε.εεεοτιιιιιεάεε Πιιιιιι.τεετεεεε ιιι εετ 1οε2εοεΖοιε
10 Ροεεοτιιτοειιεετ.τοεεεε 5 '1'οάοεεε.ιιενει·ιτοι‹ειειεοε,ννοειιε.1ε
εοεειτιοεεοε ννοτόοε ιεε, εεε 0ετ‹ιεε εε οτινοιιοτιι. Ζεει θειι
ιιιειε ιιοτ Ροοε ειεε ε·οο·οεννιιι·ειριε Προπο εεννοεοιι‹ι: εοιεοεε
άετ ιιοιιιεε1ιοε Βοειοι·εεε Με Ρτοεοεεει·οε Κεε ε οι εεε
Γτεεειι, εειτοεε ε'τ·εειιτοιειιε εετ Πιτοεεετ εεε Ρε.εεοετιιι
ετ.ιεειειε 1.ιιιο,0τ. Πειτε οετ.ο εεά εεε Μιιειιο‹ι Με Ρεεεοετ
ιεεειεεεε ιε Ροιτιε Πτ. θειιιειιιει, εεννἱο ειε νοε άετ τεεει·
εειιοε Βεοιοτεεε εεεθιωτιετ Απε. Β):
νεεεεεοε: 1) Ζννοι Ιτειιεεειτείεεετεεεεο1ιοε
ιτε Κτοιεο Ροει·εννε ι‹ ιθεεν. Βετο.τειν). εεε. 150011._ειετ
εεε, εεεεε ετοιοτν7ειιειιεκ. Με Βοιιοιεεε,ις εεε Βοιοεεεεεεε.

Α ο τ ο ε ε ο: «Πο·τρεεεεεε !ιοιιεκε.εΥερεεε, θερετεεεκειι Με».

2
) Εεειιεεεε.εεεει·εεεεοιιο ιτε Κι·οιεο Κοτοεειτ

(θ. Ροεεε). θειι. 1210 Β. ινειιειιε,ε; τειε Βοιιοιειιε8 εεε
Βοιοεοεειιερ;. Α ε τ ο ε ε ο : «Βοροεεεε.ε Βοιεεεεε Υερερε>›.
-Πιοθεεεειειεεε.ιιι εοτιίτε.ειτοειειιοεθινιι·
εεεωεεωτε Θε. Ροεοτειιιιτιτε εειπετ: εει 18. Βορε.

ε. .Τ. 7715 (85 τεοιιι·Με ιε ε
. νοτιν.), ιιιιτεεεοτ 084.'1'νριιεε-
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(22 »τω-Σ 888 8γρ1ι111ιι- (7 ιιιο1ιτ),108 8ο1ιιιτ1ιιο1ι- (7 στου.), -
152Π11:1ι1.1ιοι·ιο- (15 ιιιε;1ιι·),(55 11ιιεοι·ιι- (Β πω.) Μιά θ
Ροι:1ιοιι1ιτειιι1ιο- (Ο νοιι. Με 1ιιάετ 11οτνν.).

Μοττε1Μι.τε-Βιι11οτιιι Μ. Ρσωτε1ιιιτ8ε.

Πιτ άιο 117οο1ιονοιιι 12. Με 18. 8ορ1οιιιΒοτ 1899.

28.111άετ 81ετ1ιο18.11ο:

2) ιιιι.ο1ιάειι '1'ο11οιιιιτειιο1ιοιι:

1'γ 11.οιιιιιτ.1ι.4. 'Ι
'

1ι.ιι1π1.12,11ο1ιι·1ειτοοιιι·τοιιε 1
,

'1'γΒ1ιιιτο1ιιιο ετ1ιιιιιιιιιιςάοτ στι" 1
,

Ροο1ιοιι1,11ιιιιοι·ιι11,8ο1ιιιι·1εω10,
Πἱρ1ιι1ιοτ1ο18, Οι·οιιρ 2,1Κοιιο1ι1ιιιετοιι θ

,

0ι·οιιρΒιιοΕκπτωτ
οιιτ.211ιιι1ιιιιςθ

,

Ει·γει1ρο1ειε 4
,

(1ι·ιρρο 2
,

01ιο1οτει ιιε1ιι1:1αι

Ο
,

Β.ιι1ιι· 1
,

15ριάοιιι1εο1ιοΜοιι1ιιις111ε0
,

Αοιιωτ θο1οιι1ιι·1ιοιι
ιιιε.τ1ειιιιιτΟ

,

Ρο.ι·οτιτ.1εορι11οιιιιω. Ο
,

Βοπ1ιτειιι1ι1ιο1τ0
,

Αιιτ1ιτσιπ θ
.

11γάτομ1ιοΒιο 0
,

Ριιοι·ροτιι1Βο1ιοτ Ο
,

Ργϋ.ιιιιο ιιιιι18ορτ1οιιοιιι1οδ
,

'1'ιιΜτοιι1οεοάετ 1.11111€θ1137, '1'ιι1ιοτοιι1οεοιιιιάοτοι·0τμ;ιιιιο 1

Α11ιο1ιο11ειιιιιιιιιιι‹1Βο11τιιιιιι1:τοιιιοιιε 4
,

11ο11οιιεεο1ινν1ιο1ιοιιιι
Αττορ1ι1ιιιιιίιιιιτιιιιι 85, 11ο.τε.ειιιιιιιιιοιι111τ18,Κτε.ιι1ι1ιο1τ.οιιΜε:
νοτάιιιιιιιιμοτειιιιο 67. Τοάτε;ο1ιοτοιιο27.

1
) ιιιιο1ιθειιο1ι1οο1ιτιιιιι1 Α1τοτ:

,,,,0,,,,,,,,.εεεΞεεεεεεέέτέ
...ἐ_ἑ==ἑ€€€κ°ἐ€ἑκ€€ἑἔ:
Βνν884°εω2588388ιΐΒΕΞ·°°1 11 11111 117Φ·1#<=ἔ<εε.·ε:εε:ωὅ,
24423()4731028983111411374947848512101ι

` 1
Ο [Με ΗΔιιρηιιο11οιι:θεστε-ν1Ε

Β Π Η η ιοι·-Ωιιο11ο ιι.Βο1ειιειι·θιιο11ε

ο εἱιι(1εο11.1ιιιι€εΒε1ωιιιι1:ι1ι.ττ1ι11ιτο
ννπχ.(ΠΒ_ νω·ειιΙΙ(11898 1471,200
Ρ1Β801ιΒΠ_Απε 1ιο1ιιοι·άετ Ωιιο1

1οιι ·στοι·6ειι8ι1ιε εθνν011τιστηΜε ω. 1111114161νοτ1ιοπιιιιειιόειιιιεε1:1. Ψ11άιιιιεετ
88.12 Μ. ειπ 1ι11ιιιι11.ΒΙΠΕ! 'Τ1101111111όε1101ιεε11ε1σι·ι1ιιιτ.$(·.1ιτ1110υ21111111·ΑΜ1”11118η
Μπιτ Με Βιι‹1ιιιω νν01ιιιιιιι€οιιω] Βατ1ε1οειι·1ιειιιεειιιι‹1Βιιι·ο98180ΒθΒΗοω1186181:
Β18 Ιιιερεοτιοιι άετ 11711τ1ιιιι€ετΜιιιετιι1ηιιε11εια Δοτ.ιειι-13εεε11εο1ιιιίτ.
(73112-10. ·

1
!

Ρτοί. Μ. Βοεοπ1ιε1ω ιιιω Μ. ΜΒ. Ρ1ει1οιν.

Ι
ἔ

Βοτ11ιι 117.,ΚΟιι1Βιιι-Αυευεωετ.τιιεεο 29, επι Τ1ι1οτΒιιττοιι.

'153)211-25.

ι> ΜιάΜ; Η ει ι. τι κ ειι( ιι
111τ Με18οιι-, 1)ειτιιι- ιιιι‹1 5το11ννοο1ιεο11ιτειιιΜιε1του

νοιι

··ιἔ1'

παθει11181108,1ιι Ηιιιι(1οττοιινοιι 111ι11οιι1ιεετειιιι1ιειν111ιι·τεειιιιεεετειο1ι' 1 8εάειτ1νιιιιι.- Ει·σι1ι Μ· (ΜΜΜ Μ ε11οιιΕι·1κι·ιιιι1ιυιηοπιπι· Λ11ιπιιιιημ·
σημπο.

1
.1

Βρ. 1)1οιιιιι0,6, τη. ειιιη·ει1.ιιιιιιιι·.10,0 Βρ. 1)1οιιιιι0,8.`

Αη. ι1εεΙ;.10.0. Ας. όειιι111.10,0.

( Μ08. Α1ιειιι1ε15-20 Ί'τορί'ειι. Μάι Α1ιοιιτ1ει18ρι·11.2οιιι 1ιι_11ο1τ.

1 Επι” Πιτ Μ0Γ11111111181Ε111Ζ111111111(18111Γ1111.
νι(1ο: Β. Η ο ε ε ο, Ρ1ιιιι·ιιι.0ειιτι·ει11ι.1800,Ντ. 1

. - .1. Κ ο τ τ ο, '1'1ιοτ.
111οιιιιιε1ι.1899,Ντ. 1

. - (1.8 1:11τ 6 (1 ο τ,Τ110Πιρ. ό. (1ο8·ειινν.1890.
Ντ. δ

. - .1. Η ο 1 ιιτ 1 ο Μ, 11Ίειιοι·111211.Β1.Ντ. 11.-Α. Β τ ο ιιι ιιι ο,

Βει·1.Μπι. 17οο1ιοιιεο1ιτ.1899, Ν ι·. 14.
1.1τετιιιιιι·8·τιιΠε ιιιιι1 ΐτιιιιοο 11ιιτο1ι

Ε. Μοτο1ε - Βετιιιετετ1τ ιιιω Μοε1ιειι.

Τϋι11ιιιι(; 1
1
ε1

1ιι1ιετ1ε1-Βιι:111οπ (Ι.ιριε)
1ι1ι ιιιοιιεο1ι11ο1ιειιΚϋτρει· άιιτο1ι Με ε1εοττιεε:1ιε,σοτιοειιττ1ττοΒο8ειι1ιο1ιτ. Π105.8
εροο1ιοπιεο1ιειιόε Ειιτι1εο1ιιιιι8”1`ιιιεειι'ειιι ΚορετιΙιειἔειι («Δω 2ιιιιι ει·ετειι Μει1εἱιι
Πειιτεο1ι1ιιιι‹161ιι€611ειιόιιι τω· θ010Β0τ-Νιιιιιιιιετε1ει·,,2ε11εο1ιτ11'11'11ι·Ε1οο1το11ιοτιιρ1ο1

ιιιω 11τ211101ιοΕ1οο1το1οο1ιιι11ι“εεο1ιι1ι1εττιι. 11ιτε Αιιιιιετ1ιιιιι€ οι·111ιιτετι..
ει13οιιιιειιιοτιτιιιιί ά1ε Ζε1τεο1ιτι1τ. 8

, Ξ ΡΓε1ε άοε ειιι2ε1ιιοιι1·1εΓτεεΜ. 2.25.
εσωεΜ 8(ΜΜΠ· νω.18 νοιι 1111.07008, 1(€1. Ηο1Βιιο1ι1ιειιιό1ιιιι8

° (Ε. Μειιι1ιειτι1ιιε).

1811Γ85·

Δικτιτοισοτικ .ιειιιιιιιι 11181· 1761113111τ
ι;

ιθΕιωσιιιιωιαιυηε Η... π. τ.
. ιιιοκιειιι 1ιιε:81. Ρθ1.0Γ8011ΓΒ,Νενε1ιγ-Ρτ. 14, 8οινιο ιιι ει11οιι1ιι- ιιιω :ιιιε15.ιιτ1.Αιιιιοιιοοιι-0οιιιρ1οιτοιι ιιιι€οιιοιιιιιιοιι.

, νοιι 60 Οορ.`1.

+ 11Πιο1ιετο 81τειιιιε άοε νοτο1ιιε Μ. Ρο1:οι·ε
Επιτ8οτ Δοτ2το: Βιοιιετο.8 τω:: 5. απ. 1899.
+ Νειο1ι8το 81τιιιιιιε άοε 13οιιτεο1ιοιι 18.τετ1ιο1ιοιι
7οτο11ιε: 111οιιτεε άειπ 25. Οοτο1ιοτ 1899τ

Πτ. ο. 1Νοεο1οΉ
Αιιετιι11. έ'

.

Μεεοιι- ιι. 1Μτιιι1ιτειιι1ιο1ιι

Μπι 1(0ΕΝ1085011Ν1ιε1Ποτε (111|εε1Μοιι)
,ςοϋ11ιιετνοιιι 1

.

Αρτ1Ι1›1εΜ11318Βοοοιιι1ιοη
ερεο1ο11ειιιρΐο1ι1οιινοιι
1·1εττιιθε1ι.-Β:.ιι1ιΒ10εο1

ρ1ιγε11ιιι1ιεο1ι-11Μωτιεο1ιεεΗειΙνοτ1'ιι1ιτοιι;
Μειετ1ιιιτειι.Ν111ιοι·εεε1ιιτο1ιΡι·οερεοω.
(78) 12-- 10.

0τειι.ιι1το1ιοε 111εοιι

111ιιιι€ο.ιι-Δ11ιιιιιι1ιιΜ: Βοτ1:ο1

(ιιιιιιιιτοοι:ιη.
Ειιι ει5οιιτειο1ιεε πιειιι€ειιι1ιει1τιεεε
Β1ιιτρτ11ρετ:ιτ, ννο1ο1ιεε ότε Ειεειι 1ιι

οτἔειτιἰεοἱιετΡοτιιι €εΒιιιιε1ειι ειι11ι311τ.

1)ειτετο11ιιιι€οτιετοε ιιι ε1ετΑ οτ1ιε1ιε
νοιι Μ21€. Ποττο1 1ιι 11ιω.ιι.

νοτ1ιειιί 1ιι ει11οιι Αροτ1ιο1ιοιι.
(28)25-17.

1ιιιΠοιιτ.εα1ιοιιΑ1οιιιιιιε1οτ-Ηωριτε.1Μιά
Νιιο1ιινειεοτι1ιοιΙτ 111ιοι·πι· Ζει( ‹11οιιετ
Ποιο Ρ11οεοι·ιιιω Ρ11οΒοι·ιιιιιοιι τω· 11.10
ρτ1ν:ιτοΚτωι1ιοιιρ11οεο(;.>;ιι€οιιΖιι.1ι1ιιιις

~ Α11ι·οετοιι νοιι Κτυ.ιι1ιοιιΡΒοεοτ1ιιιιοιι:

Ο.ιιιιι·ειΟιι1ι·ι·.ιιοιιιι,Οερι·ιοιιοιιε.ιι,μ. .Νέ17,
ιιιιε.ρτ.19.

11"τιιιιΟιιτ1ιιιι·ιιιε Πισω-Μεση, Γατιιρπ·
σπαει"ιιιω ιι. 80, τω. 17.

Ρτιιιι ΒιιτειιΕπιεε, 11181.Ποπιιιι·ιοσκ.ι.19.
κι, 16.

0188 .Βοάο, Βο.ο. οο·ι·ρ.,14 Με., ι. 88,
τω. 2

.

?πιο Δι:τιιι11οΒο1ιιι1ιο, Φοιι·ι~ιιιιιωΗ 137,
π. 119.

Πο.1·1ε 111ο1ι1Β. 0. Ι. π. Μ, τι θ.

Βερι·ιι Φειιοροιιιιιι Πιιιιοιιιι, Φγριιιτε.ι·ι·
οικω: γι. ιι. 46, ιιιι.

Βο1ιννεετει· Β1ιεε Τειι1ετοιι, 1·1οιιο:12
ιιροοιι. τ. 136, κια. 18.

?του 81118011,711.Ο.,17. Μαιο, 1·1ειιεΗ 18
(1ιι. 10.



νετ1€8τετι ΠΜ: 1:ι1ι..1ε

νο11ι Κει.τ1ιε.1)ιτιθτιΚε.Πε.1
Ώ_ Οτοεεο Ιτει13ειτιεΙζωο 10. Ή

Βτἱείε ιι. ε. ιν. Ζιι εειισ1οιι ειιι;

(128)10-2.

(9α.9ο9θυ 7ΡθΩΓ8022.
-1-ξοε>ζ

1)1Θ οο1ιτειι Ροιιι·εοιι·εο1ιειι. Με 1ιο1:το11'οπιάοιιΜοᾶἱοειιιιοιιϊ.οιιι Ναι"
Μαιο-σ οιιτ1ιαΙτειιι1οιι,Υ.180θΕΚ-ΡΒΑΕΡΑΒΑΤΕ:

.ΙΜ θ πιιι! 10%. Νιο1ιττοἱ2ειπ1ιιπιά 1'5.ι·1ιοιιάΜε .1οτ1:Ιτιοτιιι·.
Κ1·οοεο120%: 1νιιεεοτ1ϋε1ἰο1ιιιπιά1οἰο1ιτ:ιι νοι·ττ:ιςοιι.
0ιιιιηι1ιοι·-ΟΜοι·οίοι·ιιι:Ζιι εο1ιιιιοτιιιΜΙΙοπιάοιιΒιιιι·ο11ιιιιι€ετι.
δοάο1οι·ιιι11%- Βιι11η1 10% στο.Μ. ε1ιιι1@τα ιιι
0ι·18·1ιιαΙρεοΚιιιιεοιι νοιι 8Ο-10Ο Θι·ειιιτιι

ι1ιιι·ο1ιΜε Αροτ1ιο1‹οτιοι·1ι1111:11ο1ι.-1)ιιιιιιτ.1ιοιΒεειο|Ιιιιιἔοιι Μπιτ ι11ο1τιιΗειιιι1ο1
ΒοΗηά[ίο1ιω1ννεπτ111οεοπ Π11ΙΙ:Μ;1οποπ ιιιιωτιο1ιο1ιοιιΜπάση, νοι·εο1ιτο11ιο
ιιιειι ετοτε

0ι·ιωπει!ριιοΚιιιιμ Ροειι·εοπ
ιιπιά ννοιιιι ΜΜΜ ιιἰο1ιτοτ1ι11Ιτ1ἰο1ιΜα, ννειιεΙοιιιειι ε1ο1ιειιι

Μεἔἰετετ Η. νν80118,
Κειτιιειιτιοοεττοννε1‹ἰ Ρτοερ. Ν., δτ. ΡΘτετεΒιιτἔ.

Υειεομοπιε1ιι·1Κ Ροειι·εοιι & 0ο. Θ. πι. 1
ι. Η., Ηιιπι1ιιιι·η.

Ρ7·οαα22.9ικα 8192: παι°ατεΙ.9 Ντιπ:: Με Ειπα.

ΡΑ8Τ11.1.ΕΒΜ1710ΗΥ·ΕΤΑΤ
Βοιι1σοτιε ι119οετ.11ε.

ΟΟΜΡΠ1Μεθ νιοι-ιν-επι·
ρου: ρτερετε:· εο1-πι€ιιιε 1'εε11ει1οιι111ιεςειΖειιεε.

-+7)π σου 800/θΓ27,8 7%έ|σ128Μ||
00

.

Μ
ι Μ! Κιεειιημιιι, 1

Πιι· 11Ιε8·οιι-,Ι1ιιι·πι- ιιπιάΈ1ο11'ιτοαΜΜΕι·ιιιι1ιο,ΓοϋΙο11ι1Βο ιιιι‹1 Πι άει· Βτιι111ιι·ιιιιιι·

ν

ΠοτιιΒἔοΒοιιιιιιοιιο. Θι·ϋεετοειιιι‹1111Ιοετοε1ι11ιι1εο1ι8οΜΗΜοε Ιιιετ11ιιτπιιι ΗΜ"
ΠοόΠ'τιοτ νοτια 1

.

ΑΡΝΙ Με 15. Οοτο1:ιετ.

Ρτοεροοτο ει·8.11ε.
(24 Πι·. Ρ1·ο11ιοτ1· νοτι Βο1ι1ετιι. 1

11.1.π·δ:ΉπΗΠιπι1 Η
.

111π11ιιτ

~

`

$τ. Ρετε:τεΒιιτ8.
Ε1οοττο-ιποτ11οἱιι. Αρρειι·ειτο ιιππ! οΜι·ιιηι18ο1ιο 1ιιετι·ιιιιιοιιΜ

15 τιει.ο1ι

1117. Η. Β1ΕΟΚΕΙΗ, Θα·οεειο Ιτει11ειιιεΙ(Μει 10, €1τ. ΡοτουεΒιιτ8·.
ΊΤο1οει·οιπιτιι-Λάτεεεε: ,,8ι. Ρετει·ε1:ιυι·ε

- Μετ11:1ιι". -

τιε13ουΒουιε
ΠΙΠΕΠ|Ε "|δΒΕΠ· θΕδΕΕΕδ°"|ΪΪ
πιιο11οι:ι01ιοιιια, Ώοι·80τω

Β.1ιοτινοιι: 1. ΗΜ Με "πιιι 1. ΟοΙ.οϋ0Π.
Πισω.ιιιιιιι·11ωιοΜ1ιιοι·ε1ικ·"ιοΜπΗ:ιΠοιιΑρσΠιοΜ" ιιπιάΑρο11ιο1ωιινπιιτωι-ΗιιιΔ1ιιπρωι:ιι 1ι-1:ιε-.Αιιη1κι1ιιΓιουΒ·1ΡΓ08ροΩΜνοιιάοι·ΜιτιστεΙννΔ.ΠΟΙ.
νατννΜιι.ιπα.Ραπ., 30,Ε” ΒΜιιι-Οεωμω. ν

νοιιι 15. Θα. Μι ρπι.Μ. Μι νν1ει1ετ111_.

δεη Πετιιο,
8ιιιιτΜει·ιι€1ιΠι·. 8οοο1ι1.

8εεΚιειά ΑΜπιιι1ει ω
ΑΒΜΙΜιιιιἔε-ιιιιάΚΜΠτιΒιιιιεεοιιτειι ω εο1ιννειο1ιειι ιιτιόΠ1τθε
τεττ1ιε ε1ιεροτιιττειι Κιικ1εττι άοπι
€3ΠΖθΠννιιιτετ 1ιιιιάιιτο1·Μπετειιτετι
ιιπιά 1ιγάτοριιτ1ιιεο1ιε (ῖιιτειι Μι·
1ἰτκι·ειι·1ιεειιεΠτι
Πι·. 22081198Κιιιτ1ετειιιιιιτοτιιιιιι

θεεΚιειι1 ΑΜ:ιει:1α.

ΕΜ· 100 Πιι1ιο1 ἐ
69 Βιιιιάε: Ποιιτεο1ιοΖωο1ιι·. έ”

.

ΟΙι1ι·. Β‹1.
δ
.

10-87, θειιτι·ιι11ιΙ. Γ. (ΗΜ. 1890-1800.

ΧιιΕγρυ.
Β·1ιοι·ιιιικι 1887-02, θοιιιι·ιι11:1.

Γ. Πιι. ΗΜ. 1889 ιι. 1800, Βιιτ1. ΗΜ.
ννοο1ιοιιεο1ι.1875,76, 78,88-01, 11ειιιΒοπ1ι.

3 Αι·ο1ι.110. Ι. 8,25. 25,26.'Γ1ιοι·ιιρ.11οιιιιιε1ι.1 1889 ιι. 90, θει·Ιιπι·‹1τ'εΗιιιιεΙ1ι. ά
.

Κιιιάεπ
1ιτειιΕ1ι.Βι1. 1-5.
Με ΒΒιι‹1οειιιά ειιιο1ιοιιι2ο1ιι ιι 3 Β1ιΙ.
ειιι 1ιιιιιΐοιι ιι. :ιιι ετΐι·ειρ;οιι1

.
ό
.

Βιιο1ι1ιιιιιι11.
νοιι Κ. Ι.. 11.1ο1ωι·,ΝεννεΕγ, 14.

1201302@τιΔπΒιιε1:111ι·κο1ιννιι1ι1ιιι Βει·11ιι.

Βοο1ιιιιι81°εο11ἱοι1:

Ιιο1ι1·1111ο1ι

άοι·

ΡΙιγειο1οΒ16
νοιι Ι... Ηει·πιειιιιι.

Ζννϋ1Πο ιιιιι;;οετ1ιε1τοτοΑ11118.Β'θ.1900.μ.

Θ
.

ΜΗ 175 Α1ι1ιι!όιιιηςοιι14 Μ.

Δάτοι1εοιι 1οιι Κτιι.ιι1κοιιρΒοΒοτιπιιοιι:

Ν Βο1ιινοετοι·Οοιιετ.. 8ο1ιιιιιε1τ,Πο1·ορ6.στ.
Με.1·Β1ιοΒοκαεγπ. ιι. Θ

,

Με. 20.

η 11Ιει:·ιοΨιιι1ι1ει·, γι. 0012110118πρ. ιι Πω
πι.ποΕιιοιιακο11γι. μ. 4

,

πιο.11.

1

Δ1οιιο.ι:ιε1ι·ιιΚειειιιι·1ιιονν.ΗιικοπεοΒοκιιε
Π. ιι. 61, Με. 32.`

Γιαπ 11Ιιιι·ιε Κιι1ιει·ιι, Οι. 8αι.ΙΙ1ιοΕιιιι·.
Παω (1.Ριιιιι1εο1ιουΚιτο1ιοθ-8, Ε!.19.

Ποπ. ό”. 0ιι6.
7

2 Οιι·τε1$1ιε1890τ. Πει·ιιιιεεε1ιοι·Ι)ι·.11ιι ά ο1ί 1178118ο1ι. Βιιο1ιάτιιοΒιιι·ο1ν. Δ. ν71οιιοο11οΚιιτ1ιιι.ι·1ιιιιτι1ι.Ρι·.14115'



ΧΧΙ)(. ιΔεκεεεε. δ
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:Παιζει ¦_ΙΙι0ι.

`

υΝιν· οι: π..δ!'Με' 2

Νειιε ε”οἱἔε Χ". Μει·ε.

ιει1οιιιειιιΜεειιυιΜι
ειιιετ σει· Ηθοεοειοιι νοιι

Ρι·οι". Μ. Με! Πεεει.
.ΜΜΜ ( Ποι·ρετ).

Μ. 1εεειιιιεε Κι·ειιιιεειΙε.
Μ”.

Πι·. ΒιιιειΙΙ ΙΝεεεοε.
31. Ρεεει·εειιτε.

Με «στ.Ρεπει·εΙιιιι·ςει·εΙεκΙιοιιιιεεΙιεννεειιεεωιπτωω·εεεεωμοεε;3 Δεο1ιιιει.ιιο:ιεε·Απίετεεε "ΦΠ :Πο 1ιιεει·ε.εε
8ο ιι ιιεε ε ιι σ.- Πει·ΔεειιιιειειειιεεΡΝ” κι ιιι Β·η,..],ε.ιιά,Β ΜΜΜ τΙιε·ειει.ετιιιιιιι ωιεεοΙιΙιεεεΙιοΙιιιι Με ΒιιοΙιΙιειιιΙΙιιιιε·νοιι Κ, Ε. ΒΙ0Β01°Ήικι", 4 κει. Πει·«ΜεειιΙεεω" ΜεΙ. ΡοετιιιετεΙΙιιιι%ιιι άειι “εποε 8ε.Ρει:ει·εειιι·ε,Νεινεεγ-Ρι·οερεετκει, ιιι ι·ιεΙιτειι.-πε, [ΜΗ-ΠΠ θ|ι|ιιά"ιι 20 ειπε 1ΙΙΙιι·ΙιοΙι, ΙΟ Πιιι·εεειιηεωιιεε. Ι)ει· 1ι·ιεεφε1εχι.Ρ"ΙεεοννιεεΙΙε ειιΙ`ιΙιεΙΙ.ειΙεοτ.ιοιιεειϋεΙἱοΙιειι ΜιεεεειΙιιιι€ειι ειωει.Με” Η
τει-ειε 3 Με! ΒοερεΙΜιιοΖειΙε ιιιΜε Με18Κορ.Με: 35 ΡΙ'ειιιι.-Ποιι :Με εεεοΙιΜτείε Ιιι·οιιεειι Κει·Ιεοτειιι·Ι)ι·.Βιιᾶε1ἰἩειιεεεΙιι 8ε_Βε
Διιιοι·ειι ννοι·ιΙειι258ερει·"εεεεμιει·ει· θι·ιΒιιιιιΙει·ιεεεΙιιιεεεειιι.ΙΙ.- ι:ει·εειιι·8,Ρετει·εειιηςοι·8επε, Ρειοι·-ΡειιΙεοειιιωΙ ιιι ι·ιοΙιι.ειι δρτεοι;
Κοιει·αι.ε ννει·‹ιειι"Με τΙειιιδικιο νοιι18 Με. ρι·ο Βο8·ειιΙιοιιοι·ιι·ε. εειιιι(Ιειι ΞΙΙοιιι.ιι€,εΙιετννοοΙιιιιιιΙ Ρι·ειιες νοιι 2-3 ΠΙιι·.

ιι
ι 4ο ει. Ρετει·εειιι·Β. 2.04.) Οοτοεει·

1ιιιιιιιτ.: Ι)ι·. ΙΒι·ιιετ Ποει·εοΙιεΙιιικιιιι (Βείετειιω, Πτ. ΕΙι·ιιετ ΒΙεεειι: ΙΙ.Οοι·ι·εϊετειιτ)ιιιιά Πτ. Επι" Μεειιιε(ΙΙ.Οοτ
τείει·ειιι): Ζει· Ε'ι·ειςεάει· εειιιιοΙΙειι Ηγειειιε. - Βείετετε: ννεειρΙιεΙ. Ινεεεει·ιιιειιιι ιιεά ΠιιΙΙιοίΓ: Πεεει· άειι ιιιίεοτιόεειι
θεει·εετει· ιιεά άειι Ζιιεειιιιιιιειιειιιιε·νοιι ειοιιτειιιθε1ειιΙαεειιιιιεειειιιιιε ιιεά (Ιεοι·οε..

- κα. ΙιεοροΙ‹Ι: Πεεει· Με νειεεΙειιιεε
ΖινΙε‹ιΙιειι άειι ΙιιιΙιεειιιιιιειι πι· Βεοτιο οε.εεει·εε,Βγιιιρεγεεοτοιιιιε, ΟτειιιοτοιιιιοιιιιιΙ Ρε.ι·τιιεειπε ρι·εειιιεειιι·ιιε.-- Ε". ννει·ειιι·Βε
Πεεει· Βιιοτει·ιιιιιε. - Βϋοεει·ειι2εΙεειι ιιιι‹Ι Βεερι·εοειιιιςειι: θγιιεεοΙοε·ιεοεο ΒιεειιοετΙΙι νοιι Ι)ι·. .Τ. νοιιι. - Ιιεει·ειιοε
άει· Αι·κειιειιιιιιιεΙΙεει·ε ιιεά άει· Αιεειιεινει·οι·άιιιιιι€εΙεει·ε ιιιιι:ει·εεεοιιιΙει·ει· Βει·εοεειοΙιιι€ιιιις άει· άειιτεοεοιι ιιεά εεεει·ι·ειοει
εοεειι ΡΜιι·ιιιε.εοροε νοιι Πτ. ΙΙ. 'Ι'ε.ρροιιιει·. - Ρι·οι'. ΗΙΙιιεει·ιιιιιΙ: .Τεει·εεεει·Ιοετεεει· ειε Γοι·τεεει·Ξετεεπί άοιιι θεειειε άει·
Οειι·ιιη;ιο. - ΡΙ'οΕ0Ι40ΙΙ8 Με νει·ειιιε θε. Ρετει·εειιι·ε·ει· Αει·ετε. - Αιιεειςειι.

Ζει· Ρι·ιιεε Μ· εειιιιεΙΙειι Ηγειειιε.
νοιι

Η: Ει·ιιει. Ηοει·εοεεΙιιιειιιι (Ιὶείετειιτ.), Πτ. Εεεε:
ΒΙεεειε (Ι

.

ΕοττεΓει·ειιτ) Με! Μ: Βτιιετ Μεειιιε
(Π. Οοττείετειιθ.

νοι·τι·εεε, εεεεΙτειι ιιι άει·
Βιιειιιιἐ

άεε άετιι.εοΙιειι ε.ι·ειεΙΙοεειι
νει·ειιιε επι θ

.

ιιΙ Ι899.

Βι·. Ε). ΒΙεεειε (Ι. Οοι·ι·είει·εη:
Βειι Αιιείϋετιιιιεειι πιειιιεε νοι·τεοιιετε, (Με Ι·Ιει·ι·ιι 0ο!

Ιεεειι Βι·. ΙΙοει·εοεεΙιιιε.ιιιι εοΙιΙιεεεε Με ιιιιοε νοΙΙ
ιιεά εειιε εε. ΙΒΜιεε άει· ε.ιιινεεειιιΙειι ΟοΙΙεεειι ειπε Μι
ΖιυεΠεΙ 0ει·εεει·, σε ειε ειει· ειιΒει·εετε Ρτεεε Μ ιιιιεει·ειιι
επΙΙΙοεειι νει·ειιι Ζε ιΙιεοιιι.ιτειι εει. ΕΜ εοΙοεεε Βε
άειιεειι εοΙιειιιε Με· ιιιοετ εεετειι6ετ; Με νει·εειιιιεΙιι
άστε ει" Με Αει·ετε Με εεε ιιι6ΒΙιοεειι ΙΒιιιΠεεεε πω'
άειι ιιιεεεοεΙιεεειι Οτθειιιειιιιιε Με εεΜε θεειιιιεεεΙΙ:
Με Με Ψιτειιιι€ειι άει· Ει·ιιεει·ιιιι8, άει· ΒεννεΒιιιιε, άει·
ΗειιιιΙιειΜεειτ. σει· 8ειετιεειι Αιωι οπο. ετο.,- ιιιι:Ι ινε·
εοΙΙΙ.ειι Μπι Με άειι ΕΙιιΠιιεε ειιιει· εε ενΙοεεεειι Ρεπο
ιιοιι Με ω· εεεεεΙΙειι, ιετει· Βετεει.ιΒιιιι€. ι·εερ. ιετεε
ΑιιεΓ.ιΙΙεε, ιιιοετ ερι·εοεειι? Εε εεετεΙιτ ειιιει· άειι θοΠε

8ειι ειιιε εεινιεεε 5οεειι όενοι·. Με Ρτεεειι Με θε
εοεΙεοειεΙεΙιειιε Με ειιιε.ιιιΙει· εε οιεοιιιιτειι. Ιοε ιιιειιιε
ε.εει·: Μι· ειιεειι ειιιετ ειπ Με Βεοει, εοιιεει·ιι, εοννοεΙ
άει· ΑΙΙεειιιειιιΙιειΕ. Με ειιοε ιιιιε Με” εεεειιεεει·,εοΒε.ι·
ειε ΜΜΜ, εεε ειιιπιειΙ Μ ει·ετΙΙοεοιιι ΙΙι·ειεε αετου”
ο.ιιεειιερι·ει·εειι. Ψεειιιι ‹ΙΙεεε Ε'τεεε ιιιοετ ειπ ειπε ιιιειΙι
οιιιιεοΙιε εειω, εοεύει·ιι ειιεςΙειοε εποε Με εΜε ε.ΙΙΒε
ιιιεΜε εοοιιιΙε ΒειΙειιτιιιιε ω, εε εοΙΙτε άεε Με ιιιιε πετ
ι·εοει εΜ 0ι·ιιιιο εειιι, ειε εε 6ιεοιιιιτειι. ΙΞε εει εεετεκτετ,
εἱει· επί ειπε ΑιιεΙοΒΙε ειιιειιινειεειι: επι πιει· ΑΙΙιοεο!ίτε.8ε,
ειε εειιιειιτεΒε Μι νοττΙετε;ι·ιιιιΔε εεε ε.ΙΙΒειιιεΙιιειι Ιιιτετ
εεεεε ειεετ, ιιεετιιειι εςετεεε Με Αετετε, πιπ Βεοετ,ειιιειι

εει·νοττεεεεεειι Αιιι.εειΙ. ΚεΜ Απε »Με εΜε Ι)ιεοιιεειοιι
ιιεει· Μ· ρεγειεεεειι ΙΝιτειιιι€ειι εεε ΑΙΙιοεο1ε, ι·εερ. άει·
Αεετιιιετι2. :Με κΙειιι θι·ιιιιιΙε ιιεΙεειιειι, νιεΙΙ εει ω· ΑΙ
ΙιοεοΙΙιεΒε ειιεεει· σειι ιιιεάιοιιιιεοε-εγειειιιεοεειι εποε ιιοοε
εεειεοεε, νιτεεεοεείεΙιεεε ιιεά ειιάει·ε Μοιι1ειιτε Μ Βε
τι·εοει εοιιιπιειι.

Ι1ιεεει· .Μ Πεμ «Με 8 ιι. 9 άει· Βενεεεει· Βιιεειεοεειι Μειιιοιιιιεεεειι ΖειΙεοει·ΙΙΙειι» εει. Ϊ*

Ιοε εεεε ιιι, σεεε άει· Βοεινετριιιιοτ ιΙει·ιειιι€ειι Ρι·εεειι,
ινεΙοεε ειιιει· άει· ιιΙΙΒειιιειιιειι Βοεειοειιτιιιε ,,ΒΜΙιοεΙιειτε

ΓιεΒε°° ειιεειιιιιιεεεείεεει ινει·άειι ιιεά Με εε εεε ει·ειιιιειιό
ετειι ιιιιεετει· Με εεεϋι·ειι, ιιιοετ πεί ιιιειΙΙοιιιιεοεοιιι, εοιι
Μπι επί ρεεεεοειεοεειιι θεειετε Πεμ. Ιοε ειε Μετ
εειιετ. ιΙ888 ειε τε.οιοεΙει· ΨειιάεΙ Μ άειι ειπ Με: ιιΙΙει·
ιΙΜΒε @Με εειιοι·τιιειι Ζιιετε.ιιιΙειι ιιεά Αιιεοεε.ιιιιιι€ειι ετει.
ιΙειιιι ειιιττετειι «πο, ινειιιι ‹Ιὶε Αιιει·εειιιιιιιι8 νοιι ,,εινειει·Ιει
Μοι·εΙ“ Με εεεΙε θεεοεΙεοει.ει· Μ ιιιιεετει· θεεεΙΙεεεείι
ειε ΒιιτΙε ιιιιιιιιιτ, ιι·ειιιι Με Ρι·ιιιειρ άει· Κειιεοεεειε ιιι
Με· Ει·2ιεειιιιε Με άει· ιιιειιιιΙΙοεετι .Τιι€ειιά Ζει· οθΙΕΙΙΙΙΙ:ζ
εεΙε.ιιει, ιιιι‹Ι ννειιιι εποε ιΠεεει· άει· Βεει·ΙΙΙ άει· ,,θε
εοεΙεοετεεει·ε“ Με” Με Βεινιιεετεειιι εεει·εοει πο.Μ” Αει·ειε ε.εετ εεεειι ιΙοοε Με ΡΓΙιοει,
Με Βεεετεειιιιε;ειι ὰετ`Ρεἀεεοεειι, θειετ.ΙΙ
ΙΙοεειι ιιιικΙ ε.ιιιΙει·ειι θεειΙ€Ιοτειι, Με εεεειι
Με ιιοτ.οι·ιεοεε ΠιιειττΙΙοεεειτ ε.ιιΙιειιιρίειι,
ειιιιι ιιιιιιιΙεετειι ιιιοετ επι ειιιάει·.ιι, ιιιοετ ευ
άιιτοεΙιτειι2ειι; άεε τειιιι ινιι· ε.Ιιει·, ιιιιΙειιι
ννιτ εοεινει€ετι.
Ιοε @Με εει άει· ιιιειΙΙοιιιιεοεειι Βεπε.οετιιιι€ ιΙιεεει·

Ι)ΜΒε νοιι άει· ΤΙιειτεει.οεεεεε. τΙεεε εε εποε εε εεε
ιιοοε εϋτρετΙιεε ιιεά Βειετιε εςεειιιι‹Ιε Μειι
πετ Βιεει. Με Με ευ ιει·ετ Μι: 25 οάετ 30
.Ιε.ει·ειι ετίοΙετειι νει·Ιιειι·ετειιιι€ εεεοεΙεοετ
Ιιοε ιιιτεοι εεεΙιεεειι ειιι‹Ι από εποε ιΙιεΟιιε.
Με ιιιοετ ειιάει·ε Με πιει· νοιι Ηετειιεεεειι
εεΙιετιιιτ εεεειι. ΞοΙοεε ε'εΙΙο εοΙΙΙ.ειι Με
Νοι·ιιι εειιι, εωει Με Αιιειιεειιιε, πιο ειε εε
ιεωεεεειιεε ειπε. Ιιι άει· Ρι·ονιιιε. νεο Με Μι
εεειΙεειειι ΜὶττεΙετειι‹Ιε ε·εεε Ηοιι·ιιιεειι ιιεά ιιοοε ιιιεετ
Μιεε νετΙοειιιι€ειι, ειιιε Βεινϋειι1ἱοεε Ει·εοεειιιιιιι8 Μιά,
εε Με εποε ειε ει·ννεειιεειι Γε.ΙΙε ιιιοετ εε εεΙιειι Με Μ
ιιιιεετετ ετοεεετεεΠεοεειι θεεεΙΙεοεείτ.

Πιινει·ΒΙειοεΙιοε εεεΙι·ειεεει· ε.εει· ειιι‹Ι
εΙει· Μεάοτε,εεει·εΙΙ ιιεά ιιι ιιΙΙειι $τειι
άειι, Με ]1111Βει1 Μειιιιετ Με ιιι άοι· νοι·ειιε
εετειιιι8, κ1εεε ειε ει·ετ ΜΗ 25 οοει·30.ΙεΙιι·ειι
ννετεειι εειι·εεεειι Μ3ιιιιειι, εοεοιι ιιιιτ18οιΙετ
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Η .!!!!!τεε !!εΓεεεεε 8·εεε!!!εε!!!!!ε!!εε νετ
!!ε!!τ εε ι!!!εριεε; ο!! Με!! εε 8ετε!!ε εε!ε!!ε, Με
εεε!! Θιε!!ετ! εε!! νει·ιεεεεε !ε εετ Εεεε !!·ετεε, ίτε!!ετ
εε !!ε!τε!!!εε ε!ε Με ε!ε!ε!ει! !!!τετ Α!!ετεεεεεεεεε. Ψ!!!
ν!ε!ε ι!ε!!ε! εγρ!!!!!!!εε!! ει!ετ εεεεττ!!ε!εε!! Μεεετ νι·ετ!!εε
εε!! ινε!ε!!ε νει!!εετεεεεε εε!!!ε Ιε!”εε!!εεεε εετ!ε!!!εε

-
Μεεε Ρτεεε Με! εετ Πεττ Οε!!εεε !)τ. Μεε!ε!! !ι

!

εε!!!ει!! ΟεττεΓετε! !!ε!!εει!ε!ε. Ηιετ ει!!! !ε!ι !!ετ εε Με

Ε!εεεε!ε ετ!εεετε, ινε!ε!!ε Ρτεί. ν. Ψνε!!! !ε εεε 80-ετ
.Ιε!!τεε !ε Μεεετ Β!ε!!!εεΒ ε!!!ετ εετ ε!εΜτεε!!εε .Ιεεεει!
Ι)ετρε!ε εεε!.ε!!!ε εε!! Με εεεε !!εττεει!ε Βεεε!!ε!ε ετ

Βε!!. Ιε εεε!ετεε Κτε!εεε (!ιιι !!!!!!ε!!τ, εε!ετ εεε _!εεεε!!
Κεεεεετε!! ε!ο.) ε!ο!!! εε ‹!ειεἱ! Θε!!!!εε Με!!! εεεεετ,
ινε!!τεε!!ε!ε!!ε!! εεεετ εεε!! εε!!!!!ειι!ετ, ε!ε ε! εεε εεε
!!ε!ε!εε!!εε. νει! ι!ειε ιι!!! εεε ρ!!γε!εε!!εε 8ε!!ε!!εε ο!!

ε!ε!!ετΒε!!εεεεε !ε!ε!!εε!εε!!ει! εεε ε!!!!εε!!εε Μάι!!! ν!!!
!ε!! !!!ετ Βεεε εε!!!νε!εεε; Πεεε!!!!Βε Κε!ε!!!εε !ε εετ
'!'!!ε! ρ!!γε!εε!! ει!!! !εετε!!εε!! !!ετεε!ετ. Αε!!ετε ειε!!
ε!νετ εετ θεΓε!!τ ε!!!ετ Ιείεε!!ει! εε!εεεεεε, !!ε!!εε !!ε!”ετ
ε!!ετ εε!!εε Μ!!! Με !”εε!εε νει!!!!.!!ε!εε εεεε!!εει!!!, ινε!
ε!!εε ε!ε ε!ο!!! Μεεετ !εεεε !!ϋεεεε εε!! !ε εεεεεε ε!!!
ιεεει!ε!! Ρεεεε!ε ε!ε νετΚε!!!ε!ετε.

Πει! Με Με!! Με ε!!ε ι!εεε εε!!ειετεεε?-!)!ε Ψεε!8
ε!ει! !!ε!!εε !ν!τ!!!!ε!! εεε!! !εεεε!ειε !ει!ετε!ε Κε!εμίε
εε!!!!εεε!!ε!! ε!εειε Βεεε εεεεετιν!εΜ!ε!!εε 0!εεε!!!εε!!!ε
!τ!ε!!ε εεε!!εε!!εε ε!!!εεεε. !)!ε Α!!ετιεε!ε!εε εε
εεε εε!!! 'Ι'τ!ε!!ε νεε νετε!!ετε!ε εετ !ιε!εεε
Ψ!!!ετε!εε!! εεη.;εε;εεεεεε!ε!, εεε!!ετε ις!ε!ε!ι
ι!εε ετε!εε ε!ετ!ιεε !!εεεεεεε εεεεε!εεε ?Μεε εεεε!!εε.
Β!ε Α!!!ε!!ε!τεεεε!!. Μεε εειεε!εεε!εε Ρε!!τ!; !ε'ε !!ετ!!ε!,

εε!! Βε!εεεε!!!ε!! εε!! Μεεετ!! Αεε!εεε, νεε Με !εεετετ
Πε!! !ε!!!!ε. $!ε !!ε!ει!!!εε Με!!! εεεςεεεε εε, ινε!! !!!εεε
νε!! Α!!ετεεεεεεεεε εετ! ε!!ετεε Βετε!!!ετει Κει!!ετει!εε
θοιε!!!!εεεε Με., Βεεεε! !νετ!!ε Πεεεε ε!ε !!!τε θιεεεεε!!ε!!
εε!!!νετ εε!!ει!!εεε, !!!·εεε ε!ο ε!ο!! εε!!!ε!!εε; ι!εεε ε!ε ι!εεε
εε!ε!!!!!ετ εετ Οεεε!ε νετ!”ε!!ε!!" ε. εε!. τε.

`

Ι)!ε εε εετεε!!εε. !!ετ!ε!”εε ε!ε!!, ει!! Βεε!!!
ει!ετ Πετεε!!!, εε! εεε Πτ!!!ε!! νεε Αετε!εε.
Πει! εεε εεεε!!!ε!!! !εε!!ε!! εε!! !εεεεεΜεε!!. Πεε εν!εεεε
α!!! Α!!ε.

Αεεεε!ε!!!ε Μεε! εε!ε!!εε Εεεε ω· !)!εΒε εει!εε εετ
Λετε!ε εετ Ρτει.ιε Με!!! εεε εεε! Ψεεε εε!!εε, εεει!ετε
!εεεεεε $!ε!!ει!!ς εε !!!τ εε!!!εε!!. Ηε!!εε εετ Με Εεε!!
!!!εεεετ Με !!εετεε!!ε!ε Με!εεεε, ι!!!εε !ε εετ 'Γ!!ε! Με
Εε!!!ε!!εε!ε!τε!! Με εε!ε!!ε Με θεεεει!!!ε!! εε!!ει!!ιε!. εε
!ι·ετ!!εε ννἱτ Μεε!! !!ε!!εε, εεε εετ εεεει!!!!!!εε 8!!!!!ε!!
!!ε!!ε!!εννεεεεε εεεεεε!!ετ ε!!!ε!!εεε‹! εε νετ!!ε!!εε. 8!ει!
!!!τ εεετ εετ Πε!!ετεεεεεες, ι!εεε ε!!! Κετρετ!!ε!!
ει!!! εε!ε!!ε εεεεει!ετ Μεεετ Μεεε, εε!ετ
εεεε! εετε!ε!εε νετ!!ε!!ε!εεεε, εε!!εεε!!ε
εε! εε!!!ετ θεεεει!!!ε!! Με εε!!! ε!ε!!!ε!εεε
!!ε!!εε Ηε!τε!!!εε!!ετ ε!ε!! εεε εεεε!!!εε!!!
!!ε!!εε νετΙ!ε!!ι·ε εε!!!ε!!εε !ιεεε -εεε, !!εεε
!!ε!!ει! εετ Μεεεε εεε!! ε!!εει!ερτεε!!εε; ινε !!ε!!εε εεεε
Με Ρ!!!ε!!!, Οε!!εεεε ει!!! [Μεε ι.ιεεεεεεετ εεεετεε $!εει!
ρεεε! εε νετ!τε!ει!, ε!!εε ίε!εε!!ε 8ε!!εε, ε!!εε !!!!ε!ιε!ε!!!
ει!! Μ!εε‹!εε!εε8 ε!!ετ Βρε!! νεε !τΒεει! !νε!ε!!ετ, εεε!! εε
εε!ετ!!ε!!νετ 8ε!!ε. Ψ!! !νετεεε εεεε !!!!εεεεε ετε!ε·
ε!!τε!!, ι!εεε εεε εεεε!!!!ε!!ε Πτ!!!ε!! εετ Με!!!ε!ε ει!!! !!!τετ
νετ!τε!ετ εετ Ηεε!!!Γετ!!εεεε !ειεΙ!ε!!ει! εεεεετε!!ε!!ε!!εε
θεεε!!!εε!!!ενει!ιε!!τε !!ετεεεεεεεεε ν!!τι!.

Αεετ Με!!! εετ εεε ε!!ιζει!!ε!εε ννο!!!, εεει!ετε εεε!!
!!εεετ ε!εεεεε ετε!!!ε!ιεε Ιε!ετεεεε ετΕετι!ετ!
εε' ι!εεε εετ Με !

ε Βε‹!ε ε!ε!!εε!!ει! Ριεεεε ε!εε!ε!ετ!!ε!
Πε!! Μεεε!!τεε. [Με !ει!ετ νοε εεε !!ο!!!!!!! Π! Με Εεεε,
εε!εε Ρε!!ε!!!εε εεε!! εε! εε!ιεε!!ε!ε Οιε!!!ε!ε ει! !!ετε!!!εε.
Βε! εετ !!ε!!εε Βε!!εε!εεε Μεεετ Ι)!εεε, Γ!!! Με θεεε!!
εε!!εί! Με τ!!! εεε !.ε!!εεεε!εε!! εεε Ε)!εεε!εεε. ν!ετ!!εε
ιν!τ !ε εε!ε!!ε!ε ΡΜ!!! εεεετε Βε!!!εε!!!εε;ε !!εεεε!!ετε εε
ιν!εεεε!!ε!! ε!!εε!νεεεε !!!ιεεε. Εεε ιν!τ εεετ !!!!ετ
εεε!!! ε!εεε Βε!!! Θε!!εε !!!!τ!”εε, ιεεεεεε ιν!τ

ετε!. εε!!!ε! εεε ε!!ετ ‹!!ε !!ιε!εεε!!!!ε!!ει! ρεγ
ε!εε!!εε νΨ!τ!!εεεεε !!ετΑ!!ε!!εεεε !!!ετ!νετ
εε!! Ψ!!! εεεεις!, Με!! ε!!ε εε!!ετεε !!ιε!εε!εε!!εε Εεε
!ετεε, Με: Νε!!τεεε, Κ!ε!ι!εεΒ, Κετρετε!!ει!8, Ηεε!ρ!!εΒε,
θεεεεε!!ε!!ετε!εε!!, εε!! εεε!! ν!ε!εε εεεετε, θεεεεε!εει!
εετ νετεεε!!!εεἔ !ε ετε!!!ε!!εε νετε!εεε -- εε!! εετ Με
εε ε·!ε!!ι!ε;ε εε!! εε!!ε Ημε!εεε εε!!!ε εε ε!ε!!!εε!ε?-
Αεε!! ει!!! Μεεεε! τε!ε ετε!!!ε!!εε θιεε!ε!!!ερεεε!ε εεε !!ε!!ε
Μ! εε Π!! εεεετε Ρ!!!ε!!!, ε!!!ετ !)!εεεεε!εε εεετ Με Με!

εεεετεε!ε Ε'τειε;εΜε!!! εεεεε!νε!ε!!εε.

Βείετε!ε.

Ψεε!ρ!!ε!_ Ψεεεετε!εε!! εε!! Με!!ιείί: Πε!!ετ
εε!! !είεε!!εεεε ()!!ετε!!!ετ εεε εεε Ζεεετε!!!εε!!εεε
νε!! εεε!ειεΠε!εε!ετ!!εεε!ε!!ε!εεε εε!! θεοτεε. (Βει·Πεει·
!!!!ε. !νεε!!εεεε!!. Ν!. 29).
Π!!! !!!!ετεεεεε!εε Πε!ε!·ε!!ε!!!!εετεεάει· νε!·Γεεεε!· !!εε!ε!!εε
Με!! ει!! ε!εε !9-_ῇε!!!·!εεΡε!!ε!!!!ε. !νε!ε!!ε Μεεετ 1899 εε
εεε!ειε Ηε!εε!ιτ!!ε!!!!!ε!!ε!εεε ετ!!!·ε!!!!!ννετ. Αι!!'εεε· Γεετι!ετ
!τε!ει! Με ε!·ετε!!ε!!ετε!!!.!εε!!εεΒενεεεεε.ε;εε Με !!ε!!ε!! Αιε!!
ει!!', εε! ε! ννεε!ειεε Τειςε!! ει!! Με εεεε!!!!ε!ε ε!!!!!ιετ!!ε!!ε
Κετρε!·ιε!!ε!!ε!ε!!!!·!!!!ετε!!!.:ε!!εε.Ιε εετ ρεγε!!!ε!τ!εε!!ε!!Κ!ἱι!!!!
άει· ()!!!!τ!!εεε! Με Μ!!! Β!!‹! Μεε! εε!!νσετεε Ο!!‹!τεε ει!! ε!!
Γε!!εν!ιι-!εεεε!!τε!ε!!!!ε!! 8!ει!εε!εεεε!!εεεεε ει!!! νε!·!ν!τ!·!!!ε!!ε
ε!!ε!εει!εε εετ. Αεεε!!!ι!ε!!!!ει>;εεεετ (!ε!ε!!!!ε !νε!·ε!! Με!!!
ι!!ε!!τεεε!!!νε!ε!!ετ. [Με Πετεεε!!οι! ννετ εε!!ε!!ετ!!!! !!εεε!!!εε
!!!ε;!,Με Ηετε!‹!!!ε εεε! τε!ε. Νεο!! Μεε!!! !!ε!!!,ε·εει!ε!!τ!εεεε
Ζεε!εει!. εε! Μ!!! Με '1'ε!ερετε!!ιτ εε! 4!,2

ε!!εϊ
!τε! Με

εε!!ννετετ Οο!!ει!ε Με. Π! Με!! Ρε!!εε!!!! ε!ετε !ε ε!!!!ε:ε
8!!!ει!ει! Με!! Με! 'Ι'οι!ε εεεεε!'!!!!!·!ε θεε!!εε ειεε!! εεεεει·
ε!!εεε!ε!εετ Ηγρε!·ε!ε!ε εετ !!!!!ε!·εε Οτε·εεε εε!!! εει·!ε ει!!!
Μεε !ε!ε!!! ει! !!!!ετεε!!ε!!ι!εεε!!εεετΜ!!εε!!ε Αε!!εεετει!εεε
εε άει· !Μ!τε!!ε. εε!ν!ε ΐτ!εε!!ε εε!·εεε!!γιε!!!εεε Νει!!!τ!!!ε. Ι!!
!ετεε,ειεε ννε!·εε ε!τιζει!!!εεεε!!!!νε!ε!!ετ.Πε!ετ ε!τεεε εε!!εερ
!!εε!!ε!! θεετε!εε !νε!·ι!ει! εετ εεεεεεε εεε!ει!ε!ε,ε;!εε!!εε Π!!
!ετε!ιε!!!!!!εΒ!ι!! εεε εεε! Ηετεεε, Ρετ!εετ‹!!ε!!!!!εε!ε!ιεἰ!,'Β!!!ε!!ε
εετ Μἰ!!·!!!!ετε!! ε!!ι!ο‹:εττ!!!!εε!!ε!!Αεί!ειςετ!!εε;εε, Β!!!ε!ιε εεε
.!!!!ε εε!! Θε!!!τε εετεεε!!εεε. ει!!! εε εε!εει.: εεε Αε!ετεε
!!ει·ιιε!'ε!!!εε Μ!!ετ00!εε!!!ε!!!!!8ει! ;:ε!ν!!!εε!!,ω. !ε εετ!!!εεε
Ωεεε!!!ειει! Ξ!!Με Β!!!!!!!!!!εεεει·εε!!!. εε! Έ!!!ε!·ε!! Μεε ε!!!
!!ε!!ε!!!Ρ!ε!!ε!· εε!! !!!ε!!!ρ!εε Θε!ε!!!!ε!!”εε!!εεεεε!ε!!ετιςε!!εε‹!ε,
ε!ε!ε!ε!!!!!ε!!ε !ει!!!!ε!! εε!!ει!!!ε Κτει!!!!!ε!! ετεεει;!. Δ!! Ε!!!
Κεε!!!ε!!ε!! !!ε!!εε Με Αε!ε!·εε Μεεε Ε!εεεεε!!εΐ! εετ !ε Εεεε
ε!ε!!εει!ει! Μ!!‹τε!!ειι !!εε!!!νε!εεε !ιεεεει!. Ι)!ε !!!ε!!!!ε!!ει! Με
εε!!! Α!!ε!!τεε!!ε εετ ετε!ει! θε!εε!‹ετε‹·!!ε!εεε!;εε ι!ε!!ετ! ι!!ε!ε!!
Β-4-!θ Τε”, εε !!ϋει!εε εεε!! Μ!!! Θε!εε!!ε ε!!εε Α!!ε!!ε!!!εε
ετετ!!!`ε!!ννε!·‹!εε:εε!!! ο!! ρω!!! Με Βε!!νεε!!!!!!!ς!ι! ε!εεει θε
!ε!!!!ε εετ!!ε!ι ει!!! ετε!·ε!!! ερ!·ε!!ρ.ι!νε!εεεει!ετε εει!ε ει!!ϊετε!ε
Α!·!!εε!ε!!εεεε; εεε!! !ε εεε 8ε!!!ε!ι!!!!εε!ε!ε εε!! Με!! Βε!!εει!
εε!!ε!!!εε !!!!!!ε! !εεε Μεε ε!ετ!!!ε!!!τε!!εε!εεεε!ε!ε!εεε. Ετε!!'ι!ε!.
ειεε Με εεεε!!!νε!!εεεε θε!ε!!!ι, εε εε!ι:ς!ε!ο!! εετ ε;εεεε!!ε!ε
θε!ε!!!!ει!ρε!·ε!, Κι!ετρε! ε!ο. ε!ετ!! ε!!!ε!!ει!ε!. !!! εετ θε!ε!!!!
Με!!! !!ε!!ει!ε! ειε!! Με Εκεει!ε!. εεε εε!!! !!!ε!!ι·εετεε. Μ!!!
!ε!!εεεγ!ει!!·ε!ε!!ετ ε! εε!! εεε !!ετεεε!!!εε Μεεετ! Μεεε!!!ε!!
Μ!!!τεε!·εεε!ε!ι!εεΜεεετ ε;εεεε!!!ε! !νει·ι!εε. Β!ε ετ!ι·ε!εεε ε!ο!!
Με θ!!·ει!!οεεεεεε (Αεε!!!!;!ε ει!! εε!! νοε !!ενι!ε ι! Μ!!!
Κ!ε!ερετε!· !ε 4 Ε'ε!!ε!! νοε τ!!εε!εε!!εε!!ε!·!!!!!!εε!!!·Μ!!ε!ε εε!!
Κ!ερεεεεεί!εεε!·εεεε!! εε!ι!εε!!!ε!! !)!ρ!εεεεεεε!, Με. ε!!Βεεε
!!ει! νοε Με!!!ετ!νε!!ε!εε νε!·!!εΙ!ε!! Π!! Τ!!!ετεκρετ!!εεε!, Με!!
εεεε! ε!ε!! νεε ε!!!!ε!·εε νετ!!·ε!ετε Μεεετ Βεε!ε!·!εε!ι!εεεε
ιιε!ετεε!!ε!ι!εε. νετ ει!!ειε !νεε!!!!! Μεεετ Οεεεεε εε! άει!! Βιε·
ΜΜΜ!! εε· $!τει!!!!εεεεεε εεεε!!!;ει! Α!!!εΙεεεει!ει;τε!! εετ
!!!ε!!!, ει· !!ει!ε!·Γε!εετ εε!!!· !!ε!!ει! Α!!‹ε!εεεε!!ε εεε Νε!!τ
!!ει!εεε εε‹! ε!εεε ε!·!!ϋ!!!εε Ρερ!ει!ει!ε!!!εεε (Με 2 ρο!.).
Πε !ε! εεε!!! !!!ε!·εε!!! ετε!ε!! Με!ε εε!!ιεςεε εεε Μεε!!! Β!!
ι!!εε!! ε!ε!!ετεεε!ε!!!ει!, !ϋε!!!ε!! νετ!ει!!'εε!!ει!Ρε!!ε νει! ()!!ε!·εε
ρεε!!·!!ε!!ε!ε!!εεε!!!ει! !!Ι!!!τε!!εεεε εεε!!!εε, εετ !ιιι Τ!!!ετε!!
εετ!!!!εε!ε !!Πε!!ε!'!!ιε!!!ρ!ε ΘεΙεεεεε`εε!!εεεε ετεει!ει!. !)!εεετ
Βε!!!ει! !ιε!!ε εεε!! Γ!!! Με .;!!!!!!'εεε!!!!εεετ εεε!τ!!εετεε!!εε!!εε
θ!!ειεε νεε ,=.>ιτεεεε!·Βει!εε!εεε ι!νετεεε.

Α!!ε!!!!εεε.
Ρτε!`. Ι.εερε!!!: Πε!!ετ εεε Ψετ!!ε!!ε!εε ενν!εε!!ει! εεε
!εΜεε!!εεε!! εετ 8εε!!ε εεεεετεε, 8ιε!ρ!!γεεε!ε!ε!ε,
Οτε!!!ε!ει!!!ε εεε Ρετ!!!ε :Με ρτεεε!ε!ετεε. ιΜϋεεεε
!!ε!· πιο!! Ψεεεεεεε!!!·!!! Ντ. 84).
Ζει· Βεε!!!!νε!·!!!ει; Μεεετ ?τεμ Με!!! Ε. ει!! ε!!·εε 25.000
θεεετ!εε ει! εε!εετ Κ!!ε!!! εε!! ει!! Με ν!ε!!'εε!!ε!! νετε!!εε!
!!ε!!εεεει! ε!!ε εε!!ετειι Κ!!ι!!!!εε εετ!!ε!ι ει!!! ε!ε!!! ίο!εεε!!ε
ί:!ε!εε ε!!ει· Με Αεεε!ετε εε Μεεε!! 4 Ορετε!!ει!ει! εε!.

!. Ψεεε Πε!!τεε!!ετεει!ε !ε Β`ε!εε !!!τεε εει,ςεε Βεεεεεε ε!!!
.ει!ετ ι!!ε!!!·ετε !!!!εΙε εε!!ι!νετ μεσω!! !!ε!!ει!, εε !ε! !ε Με·



πιιεπετεπΒεπννεπε·ετεεπεΙ'Ι:Με π π π ε τ Ι ι ε π ε Ε"τ π π ε·ε π π ι· τ
ε.π.9.°€2ΘΙΕπΒιε ππτει·ε θτεπεε πετ νετεπε·ιιπε Μ: πει ρΙεττεπ
πεπ". ρΙειιιι·πεπιειεεπεπ ΒεεΙιεπ 7 ιιιπ. (Μπι. νετε; πει επιτε
πιειπ γετεπιττεπιΒεεΙιεπ ?νε επι. (Μπι. νετε. Με πεεΙ:εΖεΙΙ. Μ:
πιε 85. ΙΝοεΙιε πετ ποΙιννιι.πεετεοπεπ.
2. ΠΙε θι·ε.πιοτοιιιιε τει;ππε,·επειπτ ε) πεΙ επε·εετοτ
πε π ειπ κιππε, ποππ ιτι.τεππικ·εΙεπεθεπιιι·ιενετεπι.ιει·ιιπε ειπ
πιει; ω πει επειετπεππειιι Κιππε, ιι·εππ ννεεειι Βεεπεπ
ειιἔε ειπε ειιοπιππε θεππιτ πΙεπτ εΙπιτιιι πππ ντεπιι Με Ψω
πππει πππ Βιιιιεειιοπ, εοι.ιπε Με Ζεπεε ιιι εεπιπτιπ·π σποτ
ππετΙπππτ ειππ. Ππι Με ΜιιΙΙ.ετ ιιιι:Ιιτ ειπετ ειι·οεεεπΜπι”
ιι.πεεπεει.πεπ, ει.εΠε πιιιπ ππε ππετει·πεππε ΚΙππ πειπ τοπιεπ
8·Ιειοπ πππ ρετΙοτιτε πεπετ ειιιιππΙ πιεπι· Με ειιιιιιιιΙ επ υνειιιε.
ο) Βει Ιεπεπ είι·ι ε επεπι ΚΙππε πι. Με θι·επιπτειιιιε Μεε
2ειετ ιιι ε" ΡτΙνετ τειιιιε,νι·εππ Ιπ ΡοΙιτε πετ Βεεπεπεπεε Με
εροπΙππε θεππι·ι:. ἔππιτε πππ Μεεε” επεεεεεΙιΙιιεεεπ ειππ,
»πππ Με Γτε.ιι επιππππεπ ννετ·πειι ιππεε Με ι.ι·εππ πιιιει·
νοΙΙετ ινε.-πιμπε πετ επεεετεπ ΠιπειΙΙππε πεε Β'ιιΙΙεε Με νοι·
πππιπε πετ Μαιο επεεπτεε επετ πετ 8γιιιρπγεεοιοπιιε επ ειε
νε,ε·ι Μ. Με πιιιετε θτεππε πετ νετεπαππιτ ιιπ Με θιπιιιο
Ιοιπιε ειπρπεπΙτ πω. θ επι. (Μπι. νετε. ιιιιτππεΙιιπεπ.
ε. [Με 8 ε ε ι ι ο ο πε ε ε τε ε. Ιιε.ππ επειιεεννοπΙ τεΙε.ΙΙν, Με
επεοΙπι επειεεειμ εειιι. Ιπ ετεπει·ετΗΙπειεΙιτ .....ι·.επ ειε Με
επε·επ Βεεπειι ιππ: ειπει· πω. γει·υ. νοπ ?Πε Με 8 επι., ἰπ
Ιειπτετει· νοπ θ πιε Ο οιπ. Ζει· νοι·πεππιε ειπε τεππινει· Απ
2εητε πιπεε νετπιιιετ γνετπειι,ω... ειπε εροπτε.πεθεπιιι·ι, ..Με
ππεπ ΖπΙιΙΙΙειιεπιπε πεε Κο1ρεπι·γιιΙετε Με πει· νν ε.Ιεπε τ'
εεΙιεπ ΗεπεεΙππε ειιεΒιεεεΙιΙοεεεπ πιτ, ω... Ζππεε Με Κνω
πππιτ πιεπι. ιιπιτεπ,ε·ιε·εΙππ, πε.εε Με ΚΙππ ΙεπεπεΙ'τιεεπ
πι: ιιππ πεεε πω. Με θεπϋ.τεππε. πετεπ ΙΕπιπιιιπππε· πειπεπ
ννεἰΙετεπ Απιεεπιιπ ιιιεπτ "Μπι, Ιιι εἱπει· ΚπιιΙΙι επετ Ιπ ειπειπ
Ρτινιιιπειιεε ιιπτει· εοΙεπεπ νετππΙιπιεεεπ πεπιιπει.. ιτεΙεΙιε εο
ιτοπΙ Με νοι·πιιΙιπιε πετ Ορει·ιιτιοπ,Με Με ΝποππεπεππΙιιιιε;
νοΙΙΙιοιππιεπ ΒιεειεΙιετΙ: ει·εοπεΙπεπ πιιιεεπ. 'Ι'τεπεπ πιειιε νει·
ππΙεπιεεε πΙ«πι επ, πε.ππ Ιιοιιιπιτ Με Βι·επτ.πορει·.ιιιοπ Με
Οτεπιετοπιιε ιιι ΒεπιπεΙιτ.
4. [πε Β γ πι ιι π γ ε ε ο τ.ο πι ι ε πεγγειτι;ειεπ ιιι πεπ θτειιπεπ
πει· ΒεεΙιεπεπεε νοπ 'ΡΗ πιε ΒΙΑ επι. Οοπῇ. νετε. ειεπι. πεπι
πεεπ π. Ιπι·ει· Αιιεπεππππε· Με πιπτετ πειπ ΚειεετεεΙιιιιει επ
πω.. Με ΜτΙ. πει πεπι πειι·επεππεπ Βεεπεπ ιιι νγεττετι·εΙτιπιπ
πετ τεΙπιΙνεπ Μεεε επεεπι·ειι Με επι. Ιιιι· Με επειι Ιπετπει
θεεπειε. ])ιε ΒεεπΙιε.Ιε Μεεετ πεἰπεπ Ορει·ιιΙιοπεπ ειεπεπ πει
επτεπεει· ΒιπΙιεΙιιιπιτ ω- νοτπεπιιιαιιιιςεπ ιιππ ω 'Γεεππιπ
Με ΙεπεπεετπεΙΙεππε Βιπεττιπε πιτ Μπιτ.ετ Με ΚΙππ επί 2Ιεπι
πεπ ι.ιΙειεπετ ΒΙπτε.

Ρ. Ψ ε ιππ με: Πεπετ Βεετετιιιτιε.
Έ'νοεΙιεπεεΙιτΙΙΙ:Ντ. 29).
Ππτει· Βπετ.ει·ΙπτΙε νετειεπι ιπιιπ πεπεππι.Ιιεπ ειπε Κι·πιιΙι
πεπ, νι·εΙεπε ‹Ιιιτ‹ιπΜε Απννεεεππειε ειιιει· .ε·τεεεεπ ΒιιεΙ.ετΙεπ
πιεπ,ε;ε ιπι ι'ι·ΙεεΙι ε·εΙιιεεεπεπ Ηε.ι·ιι 8ιιετζι·ΖεΙι·ΙΙΙΙΘΙΠΜ. οπιιε
Μεεε ειπε ΕπιιΙΙππππε; πετ Ηετιινι·ειτεεπει πετ ΝΙετεπ νοτπι,ε·ε.
ΒΙο Ττϋπππιτ π... Βπι·πεε ιπιιεε πει Βιιειει·πιτιε επεεεπΙΙεεεΙιεπ
ππτεπ Με Βεειει·ιειι πεπιπετ εειπ. ΙΙ'ειΙΙε νοπ ι·ειπετ Βε.ειετι
ι1ττεεπιπ ΙιεΙπεεντε,ιτεπε.ιιπιτ. ΒετΙοιν Ιιοπιιτε ειπε πει· εε
επιππιιεπ Ι.ιιετπιιιτ πω· 65 τω.. 2πεπιππιεπειεΙΙεπ, πετιιπτετ
22 ?Με νοιι εοε;ειιιι.ππτετθει·ειπιιι·ιε; ιιι ω. ππι·π.τεπΡε.ΙΙεπ
ιππτπεπ Ι'7 Με θοΙΙπε.ειΙΙεπ ιιι ΗεΙπειιπ:ιιτ εε2ΙιεΙιτει, 3 ιπιπ
δω ΙιγΙοεοεεεπ, 2 ιπιπ Οοππε.εΙΙΙειι πππ 8ιπρπγΙοεοεεεπ.'
ιι Μεεεπ Βεπππεπειιιιπειι πιει τω, εείπε ειπεπε ππε πεπι

Διιι.;πειεΙιοεριιε.Ι ιπ ΚϋΙπ πιπππ. ΠΙε Βπειετιπι·ιε και· πιει·
ριεωιω. ππιει· ΘεΙιπτι.εΙΙτοετ.ιιππ Ε'ιεπει· πει ειι επι νετπει· πε
επππεπ 54-_ιππτιεςειιΜε.ππε ειπ,·.ιεΙιταεπ. Πιιε Γιεπετ ‹Ιε.πει·τε8
Τεπε ιιιιτει·πεΙΙΙιτεπ 8Ι.ιτπΙιο ΓεεΙιιπει·2επ πεε Ρετἱεπτειι πεπ
τιπιιιι·ΙιεΙι απ. Με πειειετιεΙΙε τϋπππε ε... Πτιπε, Με ιιι πιε
εειπ ΡεΙΙε ππτεΙι πεπ Βε.εΠΙπε Ιε.εΙ:ιε πετοε·επεε
(Πεεπετιεπ) Ιιετνοτι.ιετπιειι ντπτπε. πειιει·τε ππετ πεττε.επΙΙιεπ
ΙΙεπειετ Με εεπννεππ ειεε πει Απννεππππ νοπ ΠτοΙτοριπ. Βε
εοππετε ιπιιεε πει·νοητεποπεπ ι.νετπεπ πειιε θπποι·ι·Ιιοε ιιππ
ΐ1πετπειιρι ειπε Βι·πι·πιιπππε πεε ιιτπ- πππ ΘεεεΙιΙεεΙιτε
ερειι.τετεεΜε πεεωιππεπ πω... Πε. πετ ΒιιεΠΙπε Ιπετιε εκπορε
τιεε εειπεπ ειτε ιεειεε ιπι Βιιτιπ πει. ιιο Πεμ εε ννοπΙ ιιιπ
πεοπετεπ επι πιτει:ιεε Πεπετννεππει·π εεε πειπ Ι)πτιπε ιπ Με
ΒΙπεε επεππεππιεπ. νετΙ'. ετΙε.ιιπτεπετ. Ιιι Αππετι·πεπτ ε" ποτ
πιεΙεπ νετπε:Ιιπιεεε ιπ ΒΙε.εε πππ Πει·πι, επετ ππτεΙι ειπεπ
Πεπετι:ι·ιτΙ: πετ ΒιιεΙετΙεπ ππε πειπ Πει·ιιι ιπ ππε ΒΙπι Με
ρΙϋι21Ιεπ ειιτε·εΙτετεπεΑΙπτειπειπετΙιτπππιιιις πππ πετειιι' ΙΜ
εεππε Απεεεπειπππε; πιιτεπ πιε ΝΙετεπ ετΙ:Ιετεπ επ Ιιππιιεπ.

Ψεγει·τ.

ννε γ ε ι·ε.

(ΜΙΙπεπεπετ ιτιεπΙειπ.

ΒΙΙεπετειιι:ειπειι πππ Βεερτεεπππεεπ.

θγπεποΙοεΙεεπε Βιεἔπ‹›ειιπ νοπ Μ. .Τ
. νεΙΙ, οιπ. Ρτο

Γεεεετ επ πετ Ππινει·ειιετ Ι.ειπειι. Βιιιτε Αππεπε.
ΜΗ 87 ιπ πεπ τω. 8επτιιεπτεπ ΗοΙεεεπιιΙΙΙεπ.(εωω.
εεττ. νει·Ιε.ε· τοπ Γει·πιπιιιιπ ΙΒιιΙιε. Ι899).
Με ππε ιιι 3

.

Αππε.ε,·ενοι·Ιἰεεεππε ειγππποΙοι.τιεεπεΜεταπο
πι.ΙΙι ππτετεεπεΙπει. εΙεπ ιπι ινεεεπιΙιεΙιεπ πιεπι νοπ πεπ Μπιε

πππ

τεπ Αππιιε,·επ. Ναι: ππε ννετπ εππειτιπτ, εε ιιππετ πετΜε
Ιιεοπε Απε πετιπ πΙΙεε, πειτε ει· ιιπ εειιιε ε·γπϋ.ΙιοΙει.πεεπε
'Ι'πΙΜ.·.ιπειτ.πι·πιιεΙιτ ιιιπ ειπεπ οππε ΗΙΙΙΙ'ε είπω Βρεσίε.Ιιετεπ
ειπε ιιεπιπτε Ι)ιπιτποεε επ ετεΠεπ. Ιιιι ει·ετεπ 'Ι'πεΙΙ ννετπεπ
πεπεπ νετεοπιεπεπεπ ΠπτετειιεπππιτεπιετΙιοπεπ πιιεΙι Με Μει
εποειιε‹·πε Απεπτετεπιιιτ, Με πιπε·ποει.ιεεπε Βιειειεπ, Με Βι
ιποτε.ΙινΙπειεΙοπ Με Με ΡτοπερππεΙιοπ πεερτοεπεπ.Βιε ερειπ
εΙΙε εγιιπποΙοε·ΙεεΙιε ΠΙιι€ποεπιπ πεε·ΙππΙ; ιππ.πετ ΠΙε.ι.τποεεπει·
θεπινεπεει·εεπεΐτ. ιιππ πεεε πετ νετΓεεεετ ΜεεεΙπε επ Με
Βρπιε εειπει· Βειι·εεπιιιπ.<.ιεπεΙ.εΙΙΙ. ΙΜ. νοπ πεεοππετετ ννἱεπ
Ι.ιε·πειτ, πε εΙε ποι·π Μεεε πει πει· εγππποΙοετιεεπεπ Ππι:ει·
επεΙιιιπε· πει πει· Πιπει·επππΙππιΒ·ποεε ππε ιπ Βεττε.επι.ειπε επ
ννετπεπ πιπεε. Με τοπτειιπεπ θερἱΙεΙ ΙιεππεΙιι νοπ πετ ιε
εποεε πετ Ει·πι·ειιΙιππΒεπ πεε Πτετπε πππ πει· Αππειιε. Απ
εεΙιππΙιεΙι πππ πω: επεε;εΙ'ϋπι·τ ειππ Με ΑππΙΙπππεεπ. Με
πω.. Αιιππιτε πεε νΐει·πεε πενιιεΙετεπι πεετεπ, Μεεε εε πεπεπ
νΜεπ ε.ππει·επ πνετΣτεπ Μεεεε ΙππεΙτεε ποππ ετετε εεΙπεπ
Ηπα πεπειπρτεππω.

Ετ. ΜππΙεπ.
Ι.επτπιιοΙι πει· ΑτπεπειιπιττεΙΙεπτε πππ πετ Ατ2επεινετοτπ

πυιιεεΙεπτε ππΙει· πεεεππετετ ΒετπεπειεΙιΙΙΒιιπε πετ
πεπτεεπεπ πππ πετεττεἱεπἱεεπεπ Ρπετιιιππορεε νοπ
Ι)τ. Η. Τε.ρρειπετ, οιπ. ΡτυΙε880τ πετ Ρπε.τιππ
πεπι€Ιε πππ νοτετεππ πεε ρπε.τιππποΙοειεεπεπ Ιπ
επτιιτε πετ ΠπινετεὶτεΙ. Μππεπεπ. ΒτΙΙ.τε πεπ πεπτ
ΜΙππΙθ ΑΠΗ88θ. Π..ειρετ8·.ΐει·Ιε.8· νοπ Γ. Ο. Ψ. νο.ειεΙ
1899. ΡτεΙε 7 ΜΜΜ.
Πιιτει· πεπ νιεΙΙ'πεπεπ Ι.επτππεΙιετπ Μεεετ ΑΜ: πἰιππιτ Μεεε
Ατπεπειιιιιτιε1ΙεΙιτε ειπεπ Ιιετι·οττεεεππεπ Ρ1ε.τε ειπ, πε. εΙε
επειι;; ΜεεεπεεπεΙΙΙιεΙι ε.ιιε;εΙεπιτ,ποππ πιτ Με Ρτειιιιε ιτε
εεπι·ιεπεπ Με. Με πεττ'ε.ΙΙΙ ιπ ειπε εΙΙιτειιιειπε ΑτεεπειιπΙΙ.ιεΙ
ΙεΙιτε, ιιΙΙε;επιειπε νει·οι·ππιιππεΙεπτε ιιππ ερεειεΙΙε Αι·2επειιπιι
2.εΙΙεπι·ε;π» Ιετ.·:Ιετεπ εεΙΜεεεεπ πω. ειπ Οπριτ.εΙΙιπετ επιπε
εεπε Οι·τςεπεπππ Με., ιιππ επι ΟπιπιεΙ ππει· Νππτρτερετετε
πππ νει·ππιιππιτεεπεγπιε επ. Ιιπ Αππε.πΒ· τοΙπεπ πεπετε Ατ
πεπειιιιιιτε1, ννεΙεπε ννεπει· ιπι Τε” ποππ ιπι Βερειειετ επετε
πιιιπ ειππ, Με επετ πιιτετ πετ Μεπεε πει·_ῇππτπεπ ετεεΙιει
πεππεπ ΜΜΜ νοτι:.ιιεειεΙιτΙιεΙιποππ ειπε ΖπΙπππΙ'Ι. πεπειι. Πεπ
8εΙιΙιιεε Μπεν: ειπε 'ΓεπεΙΙε επεπεΙιεππ Με Μπιιιιππ.Ιποεεπ ε."
Αι·2επειιπΜει. ΠΙεεεε πω. πιτπ πιπ.πεπεπι ΡτεΙιτιπει· Με
Ι.εΙτιππεπ ·.νΙΙΙΙιειππιεπ πειπ.

ΙΝ. ΙπππΙεπ.
Ρτοί. ΙΙΙ Ιπεπτεππ. .ΙεπτεεπετιεΙιτ ππετ Με Ρετι
εεπτπτε επί πειπ πωπω πετ Οπιτπτε1ε. ΙΙΙ. πω
μπε. ΒετιεπΙ. Με ππε .Μπι 182”. Ψιεεπε.πεπ.νει·
πιει·νοπ .Τ

.

Γ. Βετ,ε·ιππππ. .

Πετ Η Ι Ιπ επι·ε.πΜε .Ιππι·εεπετίεΙιΙ. Με πω. εΙΙεπ πιε
τΙΙ.ι·ιεεππτπειτεππεπ Οπιτπτιτεπεεποπ εε ιιπειιιπεπι·ΙιεΙι ιτειπεεπι.
πεεε εε ι.τειιϋε·εππιπεε επι' ππε ΙΣτεεπειπεπ πεε ΙΙΙ. .Τεπτε·επεε
ειιιτ'ε.εππιπππινειεεπ. Με θτπρπιτιιπε πεε εεΙοεεεΙεπ Μει.ει·ιεΙεε.Με Ατι; Με τεΙ'ετΙττπιτπ, Με πιιεπιππιεπεΙ.εΙΙππε πεε Νε.ιπειι
ιιππ 8ε.επτεε·Ιετει·εειππ επεπεο εντεεπιππ.εειε Με πει πεπ νοι·
πετε;επειιπεπ .Τιιπτε;ππε·επ. πω· ινππει:Ιιεπ πεπι πιιεε;επεΙεππε
ιεπ Ππτετπεπιπειι ιγειτει·εεθεπειπειι. Ψ.

Ρτοτο1το11ε ποε νετειιιε 8τ.ΡετετεππτέετΔετετε.

658. διεπππε επι 18.Απι·ΙΙ 1899.
νοτειιπεππετ: 'Ι'ΙΙιπ .8εετεεπτ Ποππεττ. - -Ι.ν. νοεεερι·ιεΙιΙ « επετ ειιτεοπΙ:ΙιοπεΗιτπει
ππει:πι·οιπποεε».
Ιπι θε,ε,·επεεωπω· εε ε π ιιπ :ιτε π (οιΙΙ.ΙεεΙιεπ) Μ. Με ιιτι
πι ιι τ ε (ιπετεππεεπε, ειιτοεπι.πεπει8ιπιιετ.Ιιτοιπποεε ντεπτε; πε
Ιιιι.ππτπππ εεΙΙεπ πεεεΙιτΙεπεπ. Απ πετ Ηεππ ειπεε ει€επεπ
πππ Β πεπετ Ιιι πετ Ιπτετει.πι· πεπε.πιιτιτειιιοτπεπετΒ"πΙΙε πιτπ
Με 8ιπιιεει·πι·εππιιπιτ πεερι·οεπεπ. Ιπτε θ γ πι τ

ι Ι. ο πι π τ
.
ο Ι ο -

εΙε πεεεπτειιπτ πω. πεεπ πεπ ΒοπΙΙπει·πππεπ πει· ιποπετιιεπ
ΜεΙιτππεπει· (Ο π τ

ι ε π π ε Ι πι'ε <<Νετνεπ1ιτεπΙιπειτεπ»ιιππ Η ο -

π ει π ο Με «Θεπιι·πρει.ποΙοεπε») αυτ' εΠε·ειιιειπ ιπεπιπε·ΙΙΙεεπε
8γπιρωιιιε ιιππ εΙππΞε ΙοεπΙε 8τε.ιιιιπε·εετεεΙιεΙπππιτεπ ιρι·π11ε
ΓΙιΙΙιιπι.ι πει· θεειεΙιιενεπεπ, ΝεεεππΙιιτ.ππεεπ ει.ε.); Τεπιρετε
τιιτ- πππ ΡπΙενετπππετππιτεπ Ι“επΙεπ ιιιεἱετ.; 8ι.ππππιτερερΙΙΙε
γιιπτπε πεοπιιοπτετ, πεειςΙ. ΡππΙΙΙεπετϋτιιπςεπ. ΑΙε ιποι.οι·ιεεπε
8γιπριοιιιε ι.νπιπεπ ΙοεεΙιειι·ιε ιιππ εΙΙι;ειπειπε Κτϋ.ιπρϊε Με
Ι.π.Ιιτπιιπεεπ πευπε.επτετ. Πει· Με ΒειτεΙ επ πεπειεππεππε
ρΙπιπΙιεΙιε Βεπ·ιππ πετ ΕτΙιτεπΙιππει πιππ πω. ππι.ει·
πεπ θ εεεεΙιΙΙπετΙεπ Ε'π.ΙΙεπ ε ιπιπ, 8 Ρετιεπτεπ ει·Ιιι·ε.ππΙ.επ
πε.ε·ειτειιε.Ι1πιππΙΙεπ. ΒιετΙιε Κ ο ρ Ι ε ε π ιπ ε τ π ε π, Β ε π ο ιιι -
ιπ επ π ειι: ιιππ ΠεΙιτιεπ Ι'πππεπ πω. ιιι πιει: εΙΙεπ_Ρε.ΙΙεπ.
Ι.οεεΙΙειετι.ε Κ τ π. ιπ ρ τ'ε Με .Τ π ε ι. ε ο π'εοπε ΠριΙερειε απτ
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ω! πτειιπιι! Ιιεε!ιιιε!ιτει, ιι ο ι ει·ιεε!ιε Π πιππ !ι ε, πεπτετιεπ
Με επ ΟΙιετεπ πιιιιοι· ι“εππεπ ειεε Ι›ει πιει Ρε.Ι.ιεπιεπ Εεεε!!
:πειτε Ιιιι!ιιπ π π,ε·ειι !ιεπιεπ 9 πιπ! επι· Βεεεπε!ιτππς.
Νιι.ε!ιεπετειιι;!ιειτ πειειεπ 2 Κι·ιιιι!ιε. Νεπιιιιε ερειεπ
τεερ. δι:επππειεεερι!!ε ννπι·πειι εει _

ιε ειπεπι Επι! εοπετιιιιειΕ.
ειπιπε! Ηετε.Ιιεετειιπε πεε Θε!ιετ'ιι. 4 πω! ειιιπ Ρπρι!!επ
ετ.ιιτππι.ι;ειι νει·εειοΙιπει, νοπ Ππε!ειε!ιΙιειτ Με επ νε!!ι,ι;ετ
Πιε!ιεετε.ττε.Βιε!ιει· ποππ ιιιεΙιτ εεεΙιεε!ιτειε Θε π ειΙιι!ι
ειι ι ε ε ει; ι· π ιι ε ε π (!!ει'ιιιι·ε.!εεε!ιειττε,πεπι·ε!ἔιι`οι·ιπεΒε!ιιπει·
πεπ. Πνιιετπει!ιεειεπ πππ Απιι.ετιιεειεπ, εεννιε Ηει·πεεετεπιιε·
πεε Μπε!ιε!πειιι!ι!'ει !ιε.πιειι ππωτ ππεει·π θ Κι·επ!ιΙιειΙει`ιι!!ειι

8 πω! νετ. -- Πιε Αεειο!ε,ε;ιε πει· θιπιιει!ιτειπΙιεεε ει·
ετι·εε!ιτ ειεε ππι' νιε!ε εεεΙιεειιεε!ιε Βι·!ιτειι!ιπιιι;ειι (ΡΙιτ!ιιεε,
θετε!ποιπ, Βιιετππι;επ, Πιει·ι·ιιεεπ πεπιεει!ιε!ι εει Κιππετπ,
ΟΙι!ει·εεε ετε.Ι; πεεΙι εε!ιειπτΙ'ειιιι;ε Πεπεπετιιι.ιεπ πει· ιιιππεεππε
ι!ιε!ιεπ νοπ Βεπεπτπιι ιιι εειπ. Πιιιει· πεπ Ιιεεε!ιτιεΙιειιεπ
πε!π” Με ειεε ! πιπ 'Ι'ιιΙιει·ειι!εεε. 2 πιε! Νεριιι·ιειε, Ι πιπ!
Ηιππενετ!εεεπιιπ. 2 πιε! Θε!ιεπε!ιτεπιπε. 2 ιππ! Απιιιιιιε πππ 1

Με! Μ". Με Τιιι·οιιι!ιοεε ννε!ι! επι' ειιιΙιο!ιεε!ιειιι ινε” ππ
ετιι.ππε.- Ιπ ΠεΙιετειιιετ.ιπιπιππε πιιτ πετ ιπ ω! Ιιε!ιτείιεΙιει·π
Ιιεεε!ιι·ιε!ιεπεΕεεε!ιεπει ειι ει·εετεε!ιεεπω! πιε 'ΓΙιι·ειιιΙιεεε

7 πιπ! ππι' πω! Βιππε !επειιιιπιπε!ιε εεε., θ ιππ! επι' πεπ Βιιιπε
ετεπενει·επε, 2 ιππ! επι πιε 8ιπιιε εενει·ιιεει πππ 1 ιππ! επι
πεπ Βιιιπε ρεττεειιε ειπε; ιπ ειπεπι πππι ινιιι·επ ππτ πιε Ριπ!
πππ Οει·εει·ει!νεπεπ ι!ιι·ειιι!ιεειι·Ι.. Πειρι!!ιιιτε Πιιιιιετι!ιε.ειεπ,
Ιι!ειιιε Βι·ινειεΙιιιππε!ιει·πε ιιι πετ Βιππε, Ιι!πειπειπι!ιιΙιιιιοιι πετ
Με £ιιππεπ Με ιιι 5 !ΐιι!!επ. Πιε ρπε!ιε!επ·ιεεΙιε Αιιε
τ:οιιιιε ιετ πεε!! "Με πιι!ι!ει·. πιι!ιι·εε!ιοριεε!ιεΠπιετεπε!ιππ
πεπ πει· διππε πππ 'Γ!ιτειπΙιεπ ιε!ι!επ. Πιε Ρι·εε·πεεε ιει
πιε!ιτ ε.Ιιεο!ιιτ εε!ι!εε!ιτ; ιπ ειπειπ !ιε!!,- ινε πε Τ!ιτειιιΙιεεε
ιιεεΙι πιι·εετει·νετ!ει.ππιι πεε 8ιπιιε ειιιπει.τετειι πι”. Με
εποε ειπετ Ορετε.ιιιεπ ει!ππιι ειπεε. Με Πεπιππι.: πετ

Ε
!
ν ιπ ε το ιπ ε ειπε πεπ επειτοπιιεε!ιεπ νετειιι!ει·ππιτειι !ιιι τεε!ιι

ππειο!ιει·; πιιεε εε!ιινετε Βιιιπππεεει·εε!ιειπππιι;επ ιπι Ρπι·ιεεε.!·
Ιιιι·π πππ εεεειε!! ιπ πει· θειςειιπ πω· θειιττε!ιπτε!ιεπ επ πιε
τει·ιεειιεπ πππ εεπειΙι!επ Βειπ- πππ Μι.!ιιιιπππεετεε!ιειπππριεπ
ΕιιΙιι·ειι !ιεππεπ, ιπι: ππεππεΙιπιεπ. Πετ δ

·

ετιιι.πι πετ Βι·
!ιτιιπ!ιππι.=ιει·πιιε!ιι. !ιειπ εε εε!ιπε!!ει· επ πειπ ινιε Με!ιει·

(Ο
τ
ι

εεπιιειπι 1-Β !'ι*εεΙιεπι ππ,<.ι;επεΙιεπινπι·πε; ιπ Σ
!

ππεει·ει· Γι!! ε

ετειιεε!ιιε ειπε πιε !ίτε.π!ι!ιειιεπειιετ επεεΙιειπειιπ ιιΙιει· Πο
ιιε.ιε. Οτοεεε 8εΙιννιει·ιεΙιειτειι Ι›ετειιει πιε οπο! τε π τικ!
πω." οεε; π! 8 νεπ πω! ειιιι·Ιεπ Ε”!ι!!επ ινπι·πε πω» οπετ
ι;ει·πιε!ιε πιεπποετιειτι. Βεεοππει·ε Βει·πε!ιειεΙιτιι.ιππι.τνει·πιεπεπ
πιεπιπ8·ιιιεε!ιε Ρτεεεεεε, Ηιτπιππιετεπ, 8τει·πππεπ πεε πττετιε!
!επ Κτειε!επι“°ε, Βιιεερ!ιιι!ιΙ.ιε, Ηιι·πεΙιεεεεε, εππ!ιεΙι Ηνετετιε
Με πιο πππει·επ Νειιτεεεπ.
Πει 'Ι'Ιιει·πειε !ιιει.ει: Με Βιιιπει!ιτεπιεεεε εεΙιι· ινεπιιε
Απςτιπερππ!αε, σε ε!ιιτπη.ιιεε!ιε !:!ι!ιε !Αιιετιιπιιιιιιιε πει
'Ι'ΙιτοιπΙιεπι επ ιι·ιςεππ ειπειπ Βεεπ!τιιτ ιιι!ιτεπ !ιε.ππ, ννιι·π πεε
πιε ΒτιεΙιτππ !ε!ιι·επ. Πεε!ι εο!!ιε ιπεπ ε·Ιειι!ιεπ, πεεε πει·
ε!ιιτπι·ιιιεε!ιε ι:ιππιιιι πιε!ιι; 8·ιιππ εΙιπε Απεειε!ιτ επι' Ε!τιε!π
εειπ πιιι·ι“τε,ννιε πππ πει· ειπε πει· Ιιεεε!ιι·ιεΙιεπεπ ?Με !!!ειι“
ιιι ιιπ ιι-Ζιεε!ιτ. Πιτ Ο!ιτειιΙι!!‹. πι. 30 8. Π) !ε!ιττ.

(Αιιτει·ειει·πη.

Π ι ε ο πε ε ι ο π :

(ιει·πιεππ: νετ ειπιπεπ .ιεΙιτεπ ινιιι·πε ιπ πεε Αππεπ
!ιεεριτει!ειπε Ειπε ιπ πει· Μιιιε πει· 80 επιπεπεπιιπεπ πιιτ πειιι
νει·πιιεΙιτ επι” τεκτε!ιπ!Μιι·εΡ!ι!εειπεπε. νω- πιε!ιι·ει·επΨεεΙιεπ
πειτε ειε ειπε πει·ιππ!ε θεΙιπι·τ ππι·ε!ιρ;ειππε!ιτ;ιπ !ετπιει· Ζειι
εε!!ειε πεε!ιΑππεΙιε πει·Αππε!ιετιπεπ ειπεε πππιιπει·Ιιειεςεινετπεπ
εειπΜε επι”Ρι·πε·ειι ειπεε Απωνει·ι.επ ρ;εΙιεπ. Πε εεεω.ιιπ Κερι
εε!ιιιιετπ,8επιπε!εππ πππ Ηει·νει·ιτειεπ εειπετ !$π!!ιι. Βε!ι!ιεεε- -

Με νετιιε! Επι.. ιιι ειπειι εειππιπεεπ Ζπετιι.ππ.νοπ Μεεε "ιι
ινιιι·πε πεπιε!ε πιε Πιιιε;πεεε επι' Βιιιπει!ιτειιιΙιεεε πεεΙε!!ι.
ινε!εΙιε εποε εποε πεπι τω.. πει· Ρετ. Βεειει:ιε·ππι.ςι'ειιπ. Βιιιε
πετιπε!ε (ιεΙιπι·ι ε!ιπε Ε'ιεΙιει· πιιι· ι·ετεπει;επεπεεπ. ειπε !ιι
Γει·τιεπεε επι Με επεε;εεε!ι!εεεεπ. νοπ ειπιπ·επ Απτει·ε·π ινιι·π
πει·ιιπΙ' ειιι'πιει·Ιιεπιιι πεπιιιε!ιτ, πεεε εει Βιπιιειιιτειπεεεε πορρε!
εειιιιτει·Πκερ!ιεΙιε!ιππε ΙιεεεεεΙιτει πω.
νι· ε.πεε ιι: δε εε!ιννει·εθνιπετειπε Με πιε νοιιι νει·ιτειρ,·επ
πεπ πεεε!ιι!πει·ιεπ. !ιϋπιιεπ ππι· εει επιπεπε!ιπι:επ 'Γ!ιι·οιπΙιεεεπ
επ Ηιιιππ·ε !ιειππιεπ πππ πε. πππι εε πω! πεε!ι πεε!ι. εε εε
πιιτ Β'ε!ι;εει·εε!ιειπιιπ επ πετ ΒιιεπππΒ· ειππ. .Τεπεπιιι!!ε, ννειιπ
.πε θνπιετοιπε νοιι ει· '!'!ιτειιιΙιεεε εΙι!ιιι.πε·ις ειππ, !ιιιππ νοπ
ειπειιι ε!ιιι·πι·πιεε!ιεπ Βιιιιι·τιιι'πππι νιε! ει·ινει·ιετ.ιενει·πειι,πεππ
επε!ι πεε!ι !!πειει·πππΒ· πεε Τ!ιι·οιπΙιπε ινιι·π πιε νεπε ννε!ι!
!ιεπιπ εειπετ ινιεπει· ππι·ε!ιιςιιιιιιιπ πιετπεπ. Αππειε !ιεπεπ πιε
νει!ιε.!επιεεε εει 'ΓΙιι·ειπΙιεεε πεε!ι 0ιιιιε. Ηιει· Ιιεππε!ε εε πω!
πιε!ιι: ππι· πετππι πεπ 'Πιι·οιιιΙιπε π!ε εε!ε!ιεπ επ επι.ι”ετπεπ,εσπ
πει·π Ιιιι.πριειιεΙι!ιε!ι ειπετ Ψειτει·νετΙιι·ειεππ,<; πεε ιπιεεειεεεπ
Ρτεεεεεεε ππιιε!ι πειι '!'Ιιι·ειπΙιπε νετεπΙιεπι;επ.
ν. Ψεεε: Ιπ πεπι Ρε!!ε νοπ Τ!ιτοιιιΙιεεε ιιεεΙι ειπει· νετ
!ετεππιιςπεε ε!ππε εει ειπει· Ορει·ιιτιοπ εε!! ιιιιεΙι Απει·ιιιιιπππε,·
πεε Τ!ιτοπιΙιπε πιε Πιι·ππ!πΒιοπειεΙι ινιεπει ιιει·πεει.ε!!ε!ιε.Ιιεπ.Α
ιν ειπε οιι: 8ιππ πιιΙιει·ε Πετε.ι!ε ιιΙιει πιε ν'Ι'πεπεε!ιιιιιπ!ππι;
ιπ πιεεεπι Ριι!!ε νοι·!ιεππεπ? Βο!ε!ιε Ψπιιπεπ ειιιπ ππι ιιι πει
ΟΙιιτπτειιε εεννϋΙιπτ επ τειιηιοπιτειι πππ πεεΙι ειπετ 10 πιει
επ 'Ι"πιπρεπεπε !ιεππ πεεΙι »νοιιι !ιππιπ πει· θιππε ινιεπετ
πτειιιιιιπειε ινετπεπ.

Ο ε ι· ιπ ε. π π: Βει·νει·ι.>ιε!ιεΙιεπ:π ννει·πεπ νει·πιεπτπαπι, πεεε
ιπ ω" εΙιεπ ειιιτιεπ Ρε.!!ε !ιειπε θιεππιιε·επεπτιι:ιε πππ -Ρε.
ει!!ε, ινε!ι! ιι!ιετ ειιιι!ιε θει'πεεΕιι!!ππε· !ιειπετεειιιε επ εεπει:ε
ιιτεπ πιιι·.
Κτειιιι;: Βει πει· νει·Ιιιιππεπεπ Βιιπερ!ι!εΙ›ιιιε. πιε ποε!ι επ
ε·επειπιπειι ννει·πεπ πιιιεεε, πιιτιι.ε ειιι ερετιιιιινει· Βιπειτιι'! ππτ
εει ρ,·επιιρ;εππι'ι·ιιΙιει· Πιεςπεεεπετε!!ππε· ειιπειιιπππι ννει·πεπ,
πιπ πεπι επιιι.πι;!ιε!ι ενεπε. !ι!ειπεπ 'Γ!ιτειπΙιπε ειπ ΑπινπεΙιεεπ
ππτε!ι Αρρεειιιεπ ιιπιπεις!ιε!ι ιιι πιπ.ι:ιιεπ.Πιε θει'ει!ιτ !ιεΒιιι ιιι
!ετπιει·ειπ Ε'π!!ε πει·ιιι, πιιεε ππι·ε!ι πεπ ννπεΙιεεππεπ 'Ι'!ιι·ειιιΙιπε,
πιο ιπ πεπ Βιππε ειπιιιιιππειιπεπ νεπειι νετ!εΒ·ε πππ πετ νε
πεεε Οε!!ειετε!!ιτειε!ιι.ιιι πιιππτε!ι ιιπιπεε!ιε!ι ι.ιειππε!ιι. ινιι·π
πππ ιπ Ρειιιε πεεεεπ πιο εε!ιινει·επ Ε!ι·εεΙιειπππι;επ !ιετνει·ε·ε
ι·πι”επννει·πεπ.

Τι!ιπι.>ι: !ε!ι ειιπιπιε Ψπππε!ι νε!!ειιιππιπ εει. !π εε!
ε!ιεπ Πι!!επ ιιιιιεεεπ ινιι· Με επ Π! Τεε;επ ιπ.ιιιιιεπιτεπ, πειπιιιι
πει· πεπε 'Γ!ιτειιιΙιιιε ι'εει. ιιεπιιι.ι ινιι·π ππι νει· ειπει· Β!πιππε
επ εο!ιιιι:ιεπ. Πε πετ πειιι.ιεΙιι!πειε ΤΙιι·ειπεπε ινεπιπει· ινπε!ιεεπ
πω. ΜΜΜ ποππ πε!ιιπεεεεε!!ι. !π πει· Βεε!ι!ει;ε »Με ειεε
ππτε!ι σε Ορει·ιιι:ιεπ πιε!ιιε ε;ειι.ππει·ι:πππ ννεππ πιε Ηι:ιιπππις
πεε Ιιεπτο!ι!ιο!ιεθγπιρτεπι. εε ννιι·π πιιεεε!!ιε πιιτο!ι πιε Πρετε
ι.ιεπ πιε!ιι ιεττεεεε!ιιιιι”ι. Ζιι νιε! Με νοπ πειι Νεπτε!εε:επ
εποε νοπ πει· Οιιιι·ιιτπιε πιε!ιτ ετννει·ιετ ινει·πεπ. Βει ειο!ιει·
εεεριιεεΙιειπ 'ΓΙιτειπεπε ινιτπ νοιι! πιε!ιε ερει·ετιν ι·ετεεεεπεεπ
ινει·πεπ !ιεππεπ.
Πεε!ιει·: Βε!!τε πιε Ορετε.τιειι ειπεε νοπ !πτιο!ε· ι;ε!ιι·επτ
εεΙπ, εε ιπι πεεΙι πεεΙι πιε Μεεε Με πεε Βππι·εειιΙτ.πι ειεε
πεετε!τειι ννιιι·πε, πειιπ πιε ΠτεεεΙιε πει· 'ΓΙιτειιιΙιεπΜ!πππε
ιπιι·π πεειι ππι·ι·!ι σε Ορει·ειιοπ πιο!ιτ ΙιεεειΙιε·τ.
'Ι'ι!ι ιι π: Πιε ει.<ιειιι!ιε!ιεπ Πτε:ι.ε!ιεπ πει· ειιιιεο!ιτ!ιεπεπ
Τιιι·επιεεπει!πππε· !‹εππεπ ννιι· πιεΙιε - Θτιιιιπε ειιιπ πιππ
επεεεΙιιεπεπ νει!ιπππεπ, πεο!ι Ιιειι·επ·επ ννιι· ππε πω!! ππι' επ
ππ!ιε!ιπππιεπι Βεπεπ, πιπ ππτεπί ερετε.ι.ινε πιππ-ιπι» επ ειι
ειι·επ. ·

Απ πετε: ΙεΙι !ιιιΙιε ιιιιε!ι !ι!ιπιιε· ι.τεινπππει·ι:.Με μι; σε
Τεπιρεπεπε εει επιιι!!ιπετ Ηιπιιεει·πιιιιππε ινιιΙιτεππ ειπει·
'Ι'ι·εεεπειιειι ει·ιι·ερ;επ Με. Πετ θγιπετοπιεπεοπιρ!ειι »νετ οιπ
νοπ ιιι-ιπιπιει· πεεε!ιι!πει·ιεπ ννεετπι!ιι·!ινετεε!ιιεπεπει·.
ν. νεεε: ιιι πεπ ειιΒ·ειιι!ιι·ιειιΜε" !ιπππε!ιε εε ειπε πιπ
ειπε εεΙιι· ιιπεπεετειιειε Τ!ιτεπιΙιεειτπππ.
ν. 8ε!ιτϋπει·: Πιε ι:ι·ιι.ι;ε εε πιε Βτεπππι;εριιρι!!ε επι·
Βιε!!ππι.ι πει· Πιιιιι;ποεε 8ιππει!ιτειιιΙιεεε επ νετινετι!ιεπ εει,
Ιιεττει!εππ, ι.ι!ιιπΙιε ει. πεεε εε εε!ιννει·εειπ πιιι·ι'ιε ειπε πει·
εεΙΙιεπ ετεπε!ιΙιει·ε Ηιπννοιεε επ ειι!ιπιιειι. πε. ιιπε!ι !·Ιιτπιπιπο
τεπ ΒΙπππιιιι·εριιρι!!ε πιιι.ε!ιειι.Πιε Αιιεεπενπιρι.επιε εει 'Γ!ιτειιι
Μεε ειππ _ιεπεπιε!ιε πεε!ι πιο!" πεπιι.<.τειιπΙιε!ιεππι. !π ειπειπ
πιιτ Ιιι-!πιιιπιεπ Ιιε!!ε νοπ ιπει·επιιεεΙιει· Τ!ιι·επιεοεε Ιιεετιιππ
Ιιειπετεειτικετ Βιιορ!ιι!ιιι!ιπιιε.

Η ε ε!ιι ιι π: ιιι ε!ιιι·πτ,ι.ιιεεΙιεπ Βε!ιτΙιιιε!ιετπ »πιο π!ε
$γιιιειεπι ειιιει· 'Γ!ιτεειΙιεεε πεε ειππε εενετιιεεπε Ρι·οιι·πειεπ
πει· Βιι!Ιιι ε.ππειιι!ιτι.
Ι·Ι!εεειιι;: Ιπ ειιιι,ε·επ Βιιε!ιει·π πιτ!! ε.!ε $νιιιριοπι π”
Τ!ιι·επιΙ›εεε νειιιιεε 5ιε.ιιιιιιπ επι Απετειι!ιιπΙετει·πιιεε πεπεπω. Πειε επι επιπιιπι; πιιτ πειιι εει Τιιι·ειιι!ιεεε πει· νειιιι
εεπιι·ε!ιειειιιιιι.ε Ιιεεεεε!ιτετειιιιΙιει·ειε,Μ; πΙιετ νεπ πεπιιεπιπεπ
πει·Βιιιιιιιππεριιρι!!ε εε!ιτ νετεε!ιιεπειι.
ν. νοεε: Ιπ ππεετειπ Με ερτεε!ι πετ Οε!!επε νοπ ειπει·
$Ιιειιιιιιε·ερπρι!!ε

(επει·ειιπειιι εεεεισει πιπ Ιιεπιππεππει· Αιτο
μπε.
Κι·οιη.ι: Πιιιετ Πιιιεπιππεπ !ιεππ ειπε Πιιΐει·επτιιι!πιπε·πεεε
2ινιεε!ιεπ Ηνειει·ιε πππ Βιιιιιετιιι·ειιιΙιεεε Βειιννιει·ιπ!ιειιεπ !ιε
ι·ειι:ειι.!πειτπειιν ιιι πω” ΒεπιεΙιππει ιετ ιο!εεππει· Β'ιι!!. επι
ε!ι!ειοιιεε!ιεε !8-_ιιι!ιι·ιπεεΜεπειιεπ ιιι: 4-5 Ψεε!ιεπ ππιιπιετ
Ιιτοε!ιειι επ Ηιιετειι πεπι·ειιεε!ιει· Νειιιι·; εε ι`ε!ε·ιεειπε Ρει·ιεπε
νοιι Ε!ι·Ιιι·εε!ιεπ. Αιιε Μεπιιαι.ιιιεπτε ε!ιεΙιειι ππι2!εε πππ ειε
!ιι.π,ε;εε ει·ει. πιιι·ε!ι Βιιπ,πεειιειι πεεεε!Ιιε επ !ιεεειτιπειι. Πει·
επι ει·ιι.εειι$εΙιτει!ιτειιιειε επι. 8 'Μεε Με;; εοΙιι·ιε Ρετ.. πππ
νι·ι·ινει;ξει·ιειεει!ιε!ιε Νε!ιτιιπετεπιιιιιιι!ιιπε.Νπε!ι ΑΙι!ειιιι πιεεει·
Με εεε!!Ι.ε πω! !:!επιιρει·εεεπει· !ιπ!ιεπ Κϋι·ρετ!ιιι.!ι'τεειπ πππ
πιπ ΑΙιεππ πεεεεΙΙιεπ 'Ι'ει,ιεε ετιε!πιε πετ ιππ. Πιε Πιεε;ιιεεε
ινπι·πε επι' !ιϋε!ιει: ννιι.!ιτεε!ιειπ!ιε!ιεεπεεε!ιε!ιεπε ιιιπτειπι.ιεε!ιε
Τ!ιι·οιπΙιεεε πεε διππε ι.ιεεεε!!ι. ι!ίειπε $εει.ιοπ). Βει εε!ε!ιεπ
Ιινειετιεε!ιεπ Ρετ. !ιεππεπ πιε πεπι!ιε!ι ειιεπεερι·εε!ιεπεπ Ξεπε
ιιιιιιε σε 9ιε!!πιιπ πετ ιιε!ιιιετεπΠιιιιιιιεεε Ιιεπειιιεππ ει·εε!ιινε
ιππ, Με ποππ ιιΙιει·Ιιππρι πιε Ηγειει·ιε ειπ Ιιειπειι πι, πιιι·ε!ι
ννε!ειιεε!ιιιιιιι;; πεε ειι·ιιππ!ειπειι νει·πεε!ιι ινει·πεπ !ιειππ.

ε. Εππιπ ειιι·ιε!ιτ«ΠεΙιει· πεε !ιει·νπε·οε!ιοπιι·επ
εει Κιππειπ».ω” πεπ θειιιινιετιπ!ιειιεπ επι' πιε ιπειιι !ιειιπ Βιιι·νιιι;ε
εεεριι·επ ειεεει, π·ει·πεπ εεννιι!ιπ!ιε!ι ππετει”πΙιι·ι.: 1

) Πιο ε·ι·εεεε
8ειιει!ιι!ιιιι.επει·Βεε!ιεπεε!ι!ειιιι!ιππε. 2

) Πε.ειιι !ιιιι·πε Ε'ι·εππ!πιπ
ιιπ πεε. θ

) θιοεεε 'Ι'επει!!επ πππ ειιιτ!ιεε Ηετνετιι·ετεπ πει·
!!π εινιι·Ιιε!επιι!ε 4

) πεε Ππνει·ιπεςεπ ινει!ιι·εππ πει· Πιιτει·επ
0!ιιιιιΒ° .<;!ειεΙιπιε.εειε;επ ε.ι:!ιιπεπ ε) Πιε Οεπιι8·πι·πτιεπ πεε
Κε!ι!πεε!ιε!ε π

. !ι. ε) πεε !Βιιιε·ετε!!τεειππεεεε!!›ειι πππ Ιιι πεε
2π εεΙιι· ιιιιε!ινετπ ΗιππΙιει·Ιιιιιιεεπ πεε Κε!ι!πεε!ιε!ε Με εε!ι!ιεεε
!ιε!ι θ) πιο επ ιιι·εεεε Αεπεει!ιειι!ιειι πεε Ρετιεπτειι.
Α!! πιεεε εΙιειι επιτειιι!ιι·ι.επ θι·ιιππε πιιιε!ιεπ εει Ετινε.ε!ιεε·
πεπ πιο Πιιι;ετεπε!ιιιιιε; πεε Κε!ι!!ιοριε Ι›ιεπιει!ειι ι·εε!ιτ εεΙιινιε.



Με

ι·!!ι;. ειεεε ιι!ε!ιι. ιιειιιεε!!ε!ι: Ιιε! Κιεεει·ε ετε!ε·ει·ιιε!ε!ι ε!εεε
5ε!ινν!ει!ε!ιε!τεε εεε!ι ειιιε!ιι ειεε: Βι·ΙιεΙι!!ε!ιεε, πε!! Μι· εε
Ιιε! Κ!εεει·ε πετ εειε Μεε.ε_ε! _!εεεε νει·ετεεειι!εεεε, ιιι!τειιτει·
εεε·ει· πετ νΙΠεει·εετ:!!ε!ι!ιε!τ:ιι τ!ιεε !ιεΙιεε.
τε ει!!ειι !ιε!ιι·ε!!ε!ιει·ε. !ιι εεεεε ε!εε Αε!ε!τεεε· εει· Κε!ι!
!ιορίειιτει·εεε!ιιιες εεεεεεε "Με εεε εεε !ι!εε!!ε!ιε Α!τει· Ιιε
εεεεειε Βειεε!ιε!ε!ιι! εεε εετ'εεεεε Με. !ΙΙιει·ε!! Με! πετ' Με
$ε!ιεν!ετ!ς!ιε!τ εει· εΙει·ειιε!ιιιεε: ιιετ'ιεει·Ιιεειε ι;ειεε.ε!ιτ (Τε
Ιιε!ε, $ε!ιεε!ι, Ηεεεε!ιι
Νε.ε!ι !Ξειιιε!ι τι! εε !ιειιιι ιιιω Ιιε! Ε!εεει·ε νεε θ-7 .Τεπ
εεε ει!! ε!ε Ιιε! Βι·ε·εε!ιεεεεε εεε·ε!ιιι!!ε!ιε Πετει·ετ!!τ:εεε; εει·
Πετει·εεε!ιεε ι·εεεεεε. «!ιι εει· Βεε·ε! _!εεεε!ι !ετειιιειι! ε!ε!ιτ
:ε ειεεε!! εε ε!ιι ιεεε!ιεε. ετε!ετεε ειεεε ε!ε!ιει·εε νει·ε·ε!ιεε
!εε!ε!ι·ι. !ε Με· Εεεε! !ετΜε ει·ετεΠειει·εεε!ιιιε ε!εει· $!τ:ιιιη;
Με ει·Ι'ε!;;ι·ε!ε!ιετε:εε !ετ εε!ιει· :ινεε!ι!οε εεε Κεεε εει·ε!ι ιεε!ιι·
Με 2 !ιεε!ιετεεε Ξ!νει·εεε!ιε :ιι ι1εϋ.!εε: ειεε ει·ι·ε!ε!ιτ εεεε
!π ερειειεε $!ι:εεεεε επι εε ννεειρ,·ει·:
!)!ε εε!ινν!ει·Ιε!ιε!τεε. ι·νε!ε!ιεε!ε!ι Ιιε! Κ!εεει·ε _!εεεε Α!τει·ε,
Ιιε! εειε :ε ε.!ιε!!ε!ιεε εεε εεεει·ειι Ζινεε!ιειι εεειεεεεε!!τ·Ιιεε
Οε!'Εεεεεεε εειιεεεε !ιει·ε.ιιεετε!!εε, !-ιϋιιιιεε ε!εειι Ηετε!ιι·ει·ο
!ιεεεειι (Με ει·ι·ε!ε!ιεε; Με Κιείτε εεε Αι·:τεε εεε εεε Κ!εεεε
Με!! ει·εε!ιερττεεε εει· Ζυνεε!ι ε!ε!ιτ ει·ι·ε!ε!ιτι.
$ε!ιι·ε ττει· ιεε!ετ ε·ετ ει·:εεεεε Κ!εεει· !ε.εεειι ε!ε!ι εεε:
8ετ !ειγεε;εεεερ!ι·εε. Με Βιιννεε!ιεεεε. εεε!ι ειεε ει· ι;!ε!ε!ι
!ιιιι:ε. Με!! Με Πετει·εεε!ιιιες εεε Κ!ιιεει· εεειε!ει·!ε·ει· !ετ Με
Ιιε! Πι·ινεε!ιεεεεε, ινε!! ε!ε !ειιιιει·!ι!ε Κ!εεει· ε!ιιε εεε ε.ιιε
εεετοιε!εε!ιεε θι!!εεεε ε.!ι.Με Εεεε εεε θεετε!τ εεε Κε!ι!εεε!ιε!ε.
Μ. $ε!ιει!ετ ερι!ε!ιτ ε!ε!ι εεε!ι εε!ι!ε εεε, εεεε !Ι!ε!εε
Κ!ιιεει· εεεννει· :ιι εετει·εεε!ιεε εε!ειι. !)ι εειρτ!ε!ι!τεε :ιι νει·
επε!ιεε πι!τ ε!εεπι ε!ε!”εε!ιειιΒρετε! Με Ζεεεε !ιει·ε!ι:ιιει·!!ε!ιεε
εεε εεεε εεε $ρ!ει;ε! ε!ε:εϊ!!!ιι·εε. Κειιιιετ ειεε εεει!τ ε!ε!ιτ
:επι Ζ!ε!ε εε !ιεεε ιεειι εεε 'Ι'ι·εετει· !!εεεε.ε εεε!ι !!!οιι ε τ
Β!εεει· Ι›εεετ:εε. Ι)ει·εε!!ιε ιν!ι·ε !ιι Με τοεεε ερ!ε·!εττ!εει
ε!ερ;ετ!!!ιι·τ,Με Ζεεεε ετει·Ιι !ιει·ε.Ιιε·εει·ϋε!Ιτεεε :ε;!ε!ε!ι εεε!ι
νοιεε !.τε:οε;εεεεε εειι ει·ετ Με! ω· $ρ!εε·ε! ε!ειι·ετ!!!ιι·τ.Πεε
νει·τ'ε.!ιτεεεε! ε!ε!ιτ εε ει·ειιεεει ιιεε Ιιε! Κ!ιιεει·ε εετει· 2 εεε
ι·εε Ιιειιί!ε ιιιιειιτΙιε!ιτ!!ε!ι.
Κει·: ε!!ε Αετει·εε ε!εε εει·!ε ειεεε. εεεε Με Πιιτει·ειιε!ιεεε
εεε Κε!ι!!ιερτε !ιε Κ!εεεεε!τει· εε!ιι· εεΙινν!ει·!ε· εε!. !Με!ε;ε
ι·ε.τ!ιεε :επι θεει·εεε!ιε εεε Ζεεεεεερετε!ε :Εεε ε!ιιιιεε!
εεεει·ε Ιιειιετ:εε εεε Ζιιεεεετι·εετει· ιιε.ε!ι !!!ο ε ε τ - Β! ε Ηε ι·
(5ε!ι ει!ε τ! ιν!εεει· εεεει·ε ειιιετε!ι!εε ετεττιι!!ει Ηει!ιεε εεε
Βρειτε!ε!ετ`εε!ιεεε Ζε!ε·ε!!εε·ει·εεε !!τι!ιεεΗε.ιιε :ιι εεει·ειιε!ιεε
ΙΒιιττει·Ιε.εε, $εε!ιι.
.!ι!!.ει;ειεΖε!τ Με.: !!!ιει·ε!ε Βειιι!!!ιειιε·εε εεε Πε!σει·ιε!εεεεε
εει· 5εενν!ει·!Β·!‹ε!τειι!›ε!ει Εει·γεε·εεεε !ι·ειι ε" Κ!εεει· !ε εει·
Ιι!τει·ιιτει· ε!ε!ι!.ε :ιι !ιετειι, Με !ε ει· εειιει·εε Ζε!τ Μεεε
Ρι·εριε ιν!εεει· :ιιι· 8ει·ε.ε!ιε εε!ιειιιιεεε !ετ.
Α!ε ε!ιιειι ενεεεει!!ε!ιειι !δ'ει·τεε!ιι·Ιττ!ε ε" Πετει·ειιε!ιιιε,ε
εεε Κε!ι!!ωρΓε ειεεε Με Αετεεεεριε εεε Κε!ι!!ιερτε ειιε!ι
Κ!ι·ετε!ε ε;ειιεεετ ννει·εειι_4 ε. !ι

.

Με ε!ι·εεεε $!ε!ιτ!ιει·
ιιιιιε!ιειιΕ εεε Κε!ι!!ιορίε. ΙΜ· νει·εεε!ι!.ε εεε Κεε!!ιερτ` Μτει·τ
ε!ε!ιτΙιει· :ιι ει:ιε!ιεε. !εεειιι ει· εεε Ζιιε;.ι·ειιει·εεε ετει·!ι εε.ε!ι
νετιιε ει·Ι!ε!ιτε εεε !ε ε!τ:εεεει· 8τε!!ιιιιΒ·εεει Κερί ε!ιιε ειεεε
ιι!!ε!ιενει·τεεεεεεε·τε 8τε!!εεε με. Βιεεεε νει·τ'ε.!ιιεε

(ΐ·ε!εεε;!ειιι ειι Βι·ννεεεεεεεε !ιι εεε ε1ε!ειειι!Γε.!!εεεε!ιι· ειπ εε ει· Ιιε
ειιτ:τε ε!εεε Πετετεεε!ιειιεειεετ!ιεεε εποε εε!!ι!ε!ιιειι Κιιιεει·ε.
Με νει· ε!ε!εεε .Τε.!ιι·ειιειεεε !!εετ!ιεεε ειι!!ιεπι. Ιιεεεε!ιτε
!ε!ι Κ!ι·ετε!ε εεε !ιεεετε ει!ε!ι !!Ιιει·:ειιεεε, εεεε ειεε Ιιε!
αεε: !ι!ε!εεε Κ!εεει·ε, νει·ει!ττε!ετΜεεει· Ηετ!ιεεε, εεε Κε!ι!
Ιιε τ

'

εε!ιι· τζετ!!!ιει·εε!ιειι!ιεεετε.
ειεε? Ιι!ε !ιειΙιε !ε!ι πει εεει Κ ι ι·ετε ! ε'εε!ιεε Ιπετι·επιειιτ

ιιιε!ιι·τεε!ιΚ!εεει· ιιετει·ειιε!ιτεεε Με εετε!τ :επι Ζ!ε!ε ε·ε!εεετ,
ννο ε!εε ε·ενν!!!ιιι!!ε!ιεΒρ!εεε!εετει·εεε!ιιιεεςΜε εειιιεε!!ε!ι ε!ε!ι
ει·ιιν!εεεε !ιειττε.
νει·εεε!ιε εΙιε!!ε!ιει· Αι·τ ειπε εε!ιεε !ιε .!ε!ιι·ε 18Ι:!8 νεε

ν ο! τ ε ! !ιι! νετε!!εετ!!ε!ιτινει·εεε. Πι· νει·ειιε!ιτε εεε Κε!!!
εεε!ιε!. !ε εε!Ιιετ. εεε Κε!ι!!ιερ!'ε!εεεεε: ε!ι·εετ ε!ε!ιτΙιει· :ιι
ιεεε!ιεε; «εε εε!!ε8·τ εε!Ιιετ !ε ιεει.ιιε!ιεε Γε.!!εε ιι!ε!ιτ Ιι!εε εεε
Κε!ι!εεε!ιε! !ε εε!ιιει· ε·εε:εε Αεεεε!ιεεεε :ιι !πετι·εε!ιτεε,εεε
εει·ε εοετιι·Με θ!εεε!ιεεεεε!ιεει·εε! εεε εεει!τ εεε Ε)!επεπε·
εεε Κε!ι!!ιερτε :ει Αεε!ε!ιτ :ιι Ιιτ!ε,εεε; εεε νει·τε!ιι·ειι εε!!εΒ·τ
Ιιεεεεεειε !ε!ε!ιτ εε! Χ!εεει·ε. Αεε!ι Ιιε! Β'Β!ιΖε!τεε Ι.ειιτεε.
Ιιε! ενε!ε!ιεε Ιιε!ιεεει!!ε!ι !νεςεε εεετειιε!ε·εε Αετ!ιεεειεεε Με·
Ζεεεε Με Βει·γεεεε!ιερ!ε πει. ΒεΙινν!ει·!ε·!‹ε!τεενει·Ιιεεεεε, !ει
ιεε!ε νει·τ'ει!ιτειιεεννειιι!Ιιε.ι·».
!)ειε νει·τ'ει!ιιεε νεε νε!τε!!ε! Ιιει·ιι!ιτ !ε ?ε!ε·εεεειιι:
Με εεπι Πεεπιειι ειι!! Ζε!εε!!εεει· εει· !!ιι!ιεε Ηειιε τεεετε ει·
Με Ζεεειε εεε :Με ε!εεε!εε !ιει·νει·: ιε!τ εεπι 3

.

εεε 4
.

Ρ!ει;ει·
εει·εε!Ιιειι Ηε.ιιε νετεεε!ιτε ει· εεε Κε!ι!!ιερτ' :ιι !ιεΙιεε, ινεε
Με νε!τε!!ε! εεε;!εΙιτ «ι·ε!ε!ι!!ε!ι ε!εεε !ιε!Ιιεε Ζε!!ι› εε
εε!ιε!ιεε !ιιι”. Με εει· ι·εε!ιτεε !·Ιεεε ειεε!‹τ νε!τε!!ε! νει·
ιιιιττε!ετειεεε Βρετε!ε Με Ζιιεε·ε !ιει·εΙι, εεεε ε·ε!!εετ εε εεε
Κε!ι!εεε!ιε! Με ετγερ!ε!εττ!εε!ιεε !Τιι!τεε εεε Με Αιγ!ιεετρε!
:τι εε!ιεε. Πει· Κε!ι!εεε!ιε!, νι·ε!ε!ιει· ει

ι

ιεε!ετ εποε !ι!ιιτειι εε
εε!ε·τ !ετ, νει·!ι!ιιεει·τ εεει· εεε Β!εΙι!!ε!ι !ε εεε Κε!ι!!ιερΐ. εε
πειπ ε!ε!ιτ. Με πετ εειιι Κε!ι!!ιερτ'ερ!εε·ε! ιιιπ Με Εεεε εε!ιεε
Εεεε.

Ν!!! ιιιε.ιι εε.!ιει· ε!εεε Β!ιι!ι!!ε!ι !ιι εεε Κε!ι!!ιερτ' ει·!εεεεε
εε ιεεεε ειεε εεε Κε!ιΙεεε!ιε! εεε!ι νει·εε ειιι!ι!εερεε. :ε νεε!
ε!ιεει Ζννεε!ιε ε!εε Βε!!ιε νεε Ιπετι·εειεετεε εεεεεεΙιεε !ετ.
Ι)!εεεε νει·τ“ε!ιι·επνεε ν ο! τ ε!! ε! !ιιιτεε!ιε Πετει·ειιεΙιεε εει·
Κ!εεει· !πι ε;ειι:εε ννεε!ε· Αενι·εεεεεε· 8ετ'εεεεε Ιιεεεεεει·ε
ινε!! εε ε!ε!ιτ εε !ε!ε!ιτ ε·εΙ!εει. ε!ε !ι!ε!εεε εεεει·ετιε!ιεεεειι
Ρετ. :επι Ηει·νει·ετι·εε!ιεεεει· Ζεεεε :ιι Ιιενεεεεε. (Βε.ιιε!ι
τε ε ει.
Κ!ιετε!ιι πειτε Με 8ε!ιιν!ει!ε!ιε!τεε, ινει·ε.ε νε!τε!!
ε!ε ΜετΙιεεε εε!ιε!τει·τε ει!! ε!εε εε!ιι· ε!ετεε!ιε ννε!εε !!Ιιει·
ενιιεεεε. Πι· :εε εεε Ζεει.ςειιει·ιιεε εεε πι!τ εεειεε!Ιιεε Με
Ερ!ε·!εττ!ε ετει·ΙΙ εε.ε!ι νει·ιιε εεε ε;εινε!ιι·τεεει·ε!ι Με Βτε!!εεις
εεε Κεε!'εε εεει Αεεε ε!ιιεε ε!ι·εετεε !!!εΙι!!ε!ι !ε εεε Κε!ι!
_ !ιο τ

.
Γε εει· !ετ:τειι Ζε!τ !ετ Με !εεε εεε Με ειι τ-Β!εςει·'

εε!ιεε Ζεεε·εειι·εετοι·ε νν!εεει· εετε·ειιοειειειι ννει·εεε. δε Με

Ε
! εεετ ε!εεε Βρειτε!εειιετι·ε!ι·ι,εεεεεε Μιιεεεεεε!ιι2 ετεπιρτ'ε

Ι:!ε!ιεε ειιε!ε.ει”τ.!)!εεε!Ιιεε ενει·εεε !ε Με τ'εεεεε ε!εεεε-ερ!
Β·Ιετ.τ!εεεε!εεεεετ:τ. Με Ζειιε;ε ιν!ι·ε !ιει·εεεεει·εε!ιτ, ετει·Κ
εε.ε!ι νει·εε εε:εεεε εεε ειιιειι!!!Με!! εει· 8ρ!εεε! ε!εεεί!!!ιι·τ.
Ι)!εεεε Ιεετιιιειεετ !ετ ε!ννε.ε ιιιετε.εε·ι·ε!ε!ιεεε Εεεε επι·
Ιιε! ει·εεεει·ειι Κ!εεετιι ε!ερ·ετ!!!ιι·τννει·εεε. Ιε!ι !ιεΙιε εεε Εεε
ειιτ'εε!ιεε Βρειτε! ιεε!ιι·τ'εε!ι Ιιεεει:τ εεε Εεεε νεε !!ιπι επι·
ειιιειι Ισει·ιε!ιτεε ε

.

ε. εεττ. ινε ει· !!εει·Ιιειιετ ε!εεετ!!!ιττ νει·
εεε Εεεε.
!ιιι νει·ι!εεεεεειε .Πειτε εεπιοεετι!ιτε Ρειει·εεε !ε εεε
Βειρ!. !εη·ει;ι;ε!εις.θεεε!!εε!ιεττ ε!εεε Βρειτε!:επι Πετει·ειιε!ιειι
εεε Κε!ι!!ιερ!°ε Ιιε! !ι!ε!εεε Κ!εεει·ε ΙΙΙ/ω ει· εε!Ιιετ εε;;!ε!ιτ τετ
εει·εε!Ιιε Ιι!εε ε!εε Μεε!εεει!εε εεε Μ ο ε ιι τ - Β ! ε ε ε ι·'εε!ιειι
Ζιιεεεεττεετει·'ε.
ΟΙι Μεεει· Πειιιειιετι·ετ!εε εετΙιι·εεετε ε!εε ει·ι·εε·τε(Μετεο
νει·εε, εει·ειι Πεειι!τετεΜε!! ,ε!ρτ'ε!τεε.εεεε ιιιεεε!ιε Κ!εεει·
!ε!ε!ιτ, εεεει·ε εε!ιι· εεΙιιε!ει·!!ζ:ε !ει·γει.ιεεεορ!τειιεε!εε. Με
Θ!!τε εεε Πει!ιι!ε !εεετ ε!ε!ι ν!ε!εε ει·ι!εεεε. Θε!ιτ εε Με:
ε!ε!ιτ πετ θ!!τε, εε !ιι·ε.εε!ιε ειεε θεε·ει!τ, ει!ιει·ειιειι εε!ιιιε!!
εεε εεεη;!εε!ι.
!ετ ε!ε Ε!εε1!ε!!ι !ε εεε Κε!ι!!ιορτ'ε!ιεε!ετ ει·τ'ει·εει·Ι!ε!ι,εε
εε!!ε τεειε εε.ε!ι Ε

'
:τι ιι !ι ε! :ιιι Νει·εεεε εε!εε Ζε!!πε!ιτ εε!ιπιειι.

ΚΥΜ ιεε!εε ρει·εεε!!ε!ιεε ΕΙιτε!ιι·ιιεεεε Ιιεττ!!ΐι. εε ιεεεε !ε!ι
ιε!ε!ι εεεεε εεεε!ι!!εεεεε, ννε!ε!ιε εε ιιιιτ Ούτε εεε θεεε!ε νει·
ειιε!ιειι ννε!!εε εεε :ινε.ι· επί Με ε·εινε!ιε!!ε!ιε Δι·τ εεε Κε!!!
!ιερτ':ιι εετει·ειιε!ιεε ε!ε!ι Ιιειε!!!ιεε. Όειιε Μεεε!Ιιε Ιι!ε!Ιιτεεεε
ε!ε εε!ιεεεεεετε. Εε !ετ ιε!ι· !ιεε!!ε εε!ιιιιε,·εε ε!ε!ιςε.Πειτε ε!τε
Κ!εεει· :ε !ει·γεε;εεεερ!ι·ειι εεε Ιιε! 5- θ-_!ε!ιι·!ε·εεεεε·ειι·,_Ρερ!!
!εειε εεεο!ει·γιη.ι·ειι!:ιι ειιττ'ει·ιιειι.
(3ε!!εετ εε ιι!ε!ιτ ιιι!τ Ούτε. εεει· Με πειπ εε πετ ε·ιιιι: Με!
ιιειι Κ!εεει·ιι :ιι ι.!ιιιιι, εε !ιειιετ:ε !ε!ι εεε Ρε τει·εειι εεει·

νει·!ι!ε!ιιει·τειι
Βεεε.τ'εε!ιεε ε!εε.τε!εεε: εεε!ι εεε Κ!ι·ετ ε ιι -

εειειι.
Ν!!! ειεε εεε Κε!ι!!ιορτ' εεε εεε Βε.ε!ιεε εετει·ειιε!ιεε, εε
τεεε·ε ιεεε !ιεειει· ει!τ εεε! Κε!ι!!ιερ!' εε, Ιιενει· εεε Κ!εε Με
θεειι!ε νει!!ει·τ: εε: Ρ!ιει·γειι !ετ !ι

ι !ε!ε!ιτ :π εετει·εεε!ιειι.
Πιιτει·επε!ιτιεε.ιι !ει:τει·εε :εει·ετ. εε Εεεε εει· !ι!ε!ιιε Ρετ. ειι
ε;εεε!ε!ε ννει·εεε, Με· Πε!ε ειπε ε·ει·ε!:τ, εε Με" ει· Με Βε
ι!!!ιι·εεε; πετ εεπι θρ!ε,εε! ε!ε!ιτ αυτ νει·τι·ε.ι.ι·ι.
Με Λεννεεεεεε εεε Οεεε!ε'ε !ιιετΙιε! εεε !ι!ε!εεε Ρετ. εεε!ι
εε!ε !!ί!εε!!ε!ιεε- εει· εε!ι!εε!ιτε θεεε!ιπιεε!ι, εεε θεί!!!ι! εεε
Ζιιεε.ειιεεε:!ε!ιεεε εεει· Ε'ι·ειεε!ιει·ρει·εε!”!!!ι!!ετ εεε !ι!ε!εειι
Ρετ. εε εεε.εε·εεε!ιιε, εε.εε εεε θεεε!ιι Με Πιιτει·εεε!ιιιες στι:
επι· ετεε!ιννει·τ.
Τεστ: ε!!ει· Βρετε! εεε Πε.!ιειι Ιι!ε!!ιτ Με Κεε!!‹ερ!'ιιετει·εε
ε!ιιιες Ιιε! !έ!εεει·ε Ιιειι!!ε ε!ιιε ειεεε.: !ιετ'ι·ιεε!εεεεε.
Πιεεεε ι·!!!ιττεε!ιει·, ντε!!Με !ι!ε!εεε Ρετ. εε!ιννει!!ε!ι εε.:ιι
:ε Ιιεινει.ιεε ε!εε τε!ι!ε; εεε τω!!:ε ει!ιπιειι. Με Κ!εεει· εετ
εε!ιεε εεε Ηε.!ε :ιιεειπιπιεε, !ιεετεε ν!ε! ε!‹·!ι!ε!ιεΜε, εει· τ ε!!ε
Με' εειι Βτ!πιιιι!ιειιεετε !!ε,εεε ε!ε!!ιτ, τ!ιε!!ε εεε 8ρ!εεε! νετ·
ιιιιι·ε!ε!ετ. εε εεεε ειεε !ει !ιεετεε ?ε!!ε Ιι!εε Με Τεεε!ιεε
Ιιε.εεει εεε εΙ!εετε.!!ε Με Βτ!ιεπιΙιειιεει ει! εε!ιεε !σε!ιοιεπιτ.
!)ει·ε!ι Με 8τ!ιειεΙιε!εεει· !ι!ιιεετε!ι:εεε!ιεεεε, εεε ττε!εεΒιιιιε
εεε: Με Βεννει.ς!!ε!ι!ιε!τεει·εε!Ιιεε ειεε” :ιι Ιιετι·ε.ε!ιτεε!ετπι!ι·
Ιιε! !ι!ε!εεε Κιεεει·ε εε!τεε εε!εεεεε. θει·εεε ινε εε πει· Με!
ΜΜΜ' εε!ιειιι, ε·ε!ειιε εε ε!ε!ιτ.
Ιε ε!εεπι Γε!!ε νεε Ρι·επιε!ιει·ρει· !ιιιΚε!ι!!Ιερτ'εε!εεε 1.Ιε!ιι·
ει!τεε Κ!εεεε, !ωεετε ει! τι·ει: νει·εε!ι!εεεεει· !!Ιετ!ιεεεε εεε
Κε!ι!!ιε τ

'

Ιιειιι Με! ε;ετ εεε εεεεε εε!ιεε.
Πειε !εε ετει·Ιι !ιιετ: Ττε.ε!ιεετεει!ε εεε Ιιε! ε" $εετ!επ
:ε!ε;τε εε ε!ε!ι. εεεε ε!ιι !ι!ε!εεε Κεεε!ιεεετ!!ε!ι ειι εει· !ι!ετει·ε
ννεεε εεε Κε!ι!!εερτ'εεε!εετε!ιε!!τειεεε,Μι εε ε!ιει· Με Ρει·Ιιε
εεε ειιεεε!ιιιετετεε Θε!ι!ε!ιεεε !ιεττε. !ιε.ττε !ε!ι εε !!Ιιει·εε!ιεε.
Ιε Μεεειε Γε!!ε !ιε.ττεΜε Πε;!τε!εετει·εεε!ιεεε εεε ε!ε!ιει·
Ιιεεεεεεε Αετεε!ι!εεε ε·εε·εΙιεε.

!Αειει·είει·ε.τι.

+ Νεο!ιετε 8ιτ:ιιεε εεε νει·ειιιε ΒΙ:. Ρετει·ε
Ιιιιι·εει· Δει·:τε: 1)!εεετε.ε εεε 19. Οοτ. 1899.σ Νεεεετε 8ιτ:ιιιιε εεε Ι)ειιτεο!ιειι ε.ι·:τΙιο1ιεε
νει·ε!ι;ιε: Μοιιτε.ε εεε 25. 0ετοΙιει· 1899



Απικτοποιεισ .1ε:ισιιιι Δεν: Μ... ιιι ιι..ιιιοιι..Βειιω..... κ. ι.. ιιιόκιιιι Π.ω
8τ. ΡοιοτεΒιιτΒ.Νονε1‹γ-Ρτ. 14, εοννιο ιιι ιι11οιιὶιι- Μιά ειιε18ιι6. Αιιιιοτιοωι-θοιιιρτο1τωι ιιιι€οποιτιιιιοιι.

α) 1
. ἔ έ.
.

Σ
' :ζ Η ΣΗ

Ξ Ο == Φ Φ ==

. +-· τη; = ..= ·· .- -

6 έ ·-·Φ Ξω Μ = ., ω 1

@οι ιδέτ-λοξίΕ: ω ..: Β Φ ι <;2° 8....2$ε
ει:: € έ Ξ Ξ έ. 3 1 .π ;έΒϋπ -

--4 ° ,._ = ω” ..ζ -9.0 ·
ω =1,.ἑ · .ο ι ·:>>3: Ξ=:ΞἔΞ ἔα:: μ* Ξ ··<ι°>- τ δ ---ω-ε:... .ιι@'32 Η ω,Ξ ει: = .1>ι'<1 εσυ. Φ8·- ε-ε. .τι 32-=>ε 5 Ξ2.ε=2=>< οξ ων. έ ΒέΒέΒ Φ .. Φ·.=;,°ετ$“=,191_ Σ:μ ω- Ξ τ = θ' 68 %·Ξά7=ι'3:€η: α» Σ α: ω Φ ε ε·ε Ω<°° Φ Ξ·0:ω Ξ'-σ Ο >
μ; έ .ΕΕ 5- ἶ--ι-ὲέ Φ”·- (Η ε .. .ο ε 21- :η °°Νωε<. ι:Η ν) ν: :υ "η Φι- Ω-ο-.7..- 8=- ἔ Ξ ·· ε ε Β 73 Ξ μ' 7 =72°'1+5μ

ω .Ο .έ ΦΣ'. 1·6 Φ. Ξἔε έ·-·-1εεωε.°ή;:·ο

ε 8 α
* ἔἔ ε =" 1 ‹°::°.... Ξ··°Ξ°Ξ=ε~=8σ) ἐ .“
έ

ἔ 5
3 €..Ξ :ι :12ε,6 ἔ==ΞόΞΦΒ σ. ° μή ' -'0ἐ :Ξἶ ο -Βἔ 3 Ξ ι =ἑ>=Ξ°ειΞ=ἔ7εἔἔ·ἐ°ε

ε ω Σ Ξ
ω
Φ Ο πε Ξ ε.=Ξ5ωί..εα·1Ό :οι . Φως: . ι.. ο!=_.=ἔωο

ἐ3
ο

Ο ...ή

ῇ Ώ =._ =-. Οἔ;.η- · :: '--· :α:: Θε-Ξ·ΞΞΦΜἑω Ξ:ἔΞἐ'Ξἔῖ:Ξε=1"Ο ΙΧ ο π: = α* α." ι-=Ζ.,...0α:... 1
2 μ( 'ή ει”.

8_| .. Ξ :ΕΞ ΗζιΞεο··ωοέ·ΐΜΟ Ν Ο ο· Φ ·1-4 Φ ="" -ς·σωιμόθ:17 '““οἐ σε 1ΞΖ Ψ-Ξε 1:11 Η 21 -.12==·ι== 'Η·
_Φ
.-
Φ Σ: : _ :”:<ου πιο- σ::έ ·1: Φω: οξενΜ-.ΞΗ μ;- 1 =ΕΖέ Ξἔ¦·”ΜΣε, Ν Μ.2 ο έ ΐ-«Θ υ ==Ξ ε ...'Ξ'. ΜεΨ :ι βη Φ . Φ Ξ ω .Δ Μο πμμ ..ε 1σο-ΞΦοΐ ι-><1 υ ::έι:ιΞ:..=Ζωθω Μ Φ Φ<ι· :ο _ ὅ

Ξ ___ι μ μ 8-<1
=υ71 ο. 1'-..-.

Ό Ω ω"

1
1
3

171€

-Ξ εἴ
'.

Β
' > >ἔ

0ι·Βαιι1ιιο1ιοε πω..
Πο.ιι€ειιι-Α11ιιιιιι1ιιατ Βο1·το1

' (ιιι1-1ΜΑΤ00ΕΝ).

& Φο. Α.

'Π
ιι ειεειιτοιο1ιεε ιιιε.τιΒειι1ιειΙτι€ςε

1

«Μ» τι
θΙοίο1ιο 1:1ε1ΙΜτ1ιιιιιςΜο Ο1ιιιι1ιι. Βιιο1ιιιι1ιι
εο1ιτιιοο1<ιτιιἱο1ιτ 1111.τοι·.1ιοΙϋ.ει18τάοπι 1188011
ιιιο1ικιιπιά "Ματ ν1εΙ εοΙιιν1ι.ο1ιοι·ω Με Νοτ

νοιιηιικοιιι Με Ο1ιιιιιιι.
Ο1ιο1ιι€ο;ζιιτιιιν1π11ιι Ροι·ιιι άετ Βιιιιιι1το1
?ΠΠΠ ο1ιιιο _ια1ο 111118Νο1ιοιιοτει:1ιο1ιιιιυε
ιιιοΜ.τοΙιιιιε Β·ειιοιιιιιιοιι.

Αιιιι.ΙερΜοιιιιι;ε1ιοιιειο181 ειιι οιτι αυτοι. Βιο

νΑ Β Ι Β [Ι Ε τιιιιο1ι1οιιιιι.
Με άιιτο1ιειιιειιιιειο11ΜΙιο1ιοεΗειΙιιι1τω1 ιιπιά
Ρτορ1ιγ1ιιοιιοιιιιι εξοΒοιιθιο1ιι ιι. Ηιιι·ιιε1ιιιι·ε
Πιιιτ1ιοειιεκτιρίοΙι1ειι. Κιιιιιι ειιιο1ι ιιι ?Μπι

νοιι Β1°8.ι1808812νει·οτι1ι1οτενετάοιι.
Ρι·οΒο1ι,1.ειιωιιω Μιά :Με ειοιιετ18οιι1)οτειι1ειπι 1)ιοιιετοιι.

Ροι·πιει·οΒρετ:ΜΜιοι·ι:

Β1ιιτρτ21ρειτειτ,ννεΙο1ιεε Με Ειεετι πι
οτ8ειτι1εο1ιετΓοτιιι €ε1;ιιιιιόε·ιι ει·ιτ1ι11Ιτ.1

1)ειτετοΙΙιιιιΒ·επι €τοε ι
ιι άετΑ οτ1ιε·1ζε

νοιι Μειἔ. Ποττο1 ιιι ι Μπι.
Υοτ1ιιιυΓ Μι :ι.ΙΙειι Αροι1ιο1κειι.
(2Β)26-17.

Δ11Ι'888θ11νοιι ΚΙ'8111Ε811Ρ110801'1Π1.10Π=

ι (Μετα Οιι:1ι·ιαιοιιιι_Οορτ1ειισκε.ιι.ιι. 1017,
κιιειρ·ι·.19.

η Γτιιιι Οιιι1ιιιτ1ιιο 1Υ11ο1ιε1εοτι.Πιπιρικ
οιιιι.ιιγ.11ιιιι:ι.π. 80, Μ. 17.

?πιιι Πε80Ι1Η.188, Με". Ποχιεπεσκ, μ. Η,
κια,ω.

Ο1ιιιιιιι, Οοοο.ιτι, ΟοΕοιιι_ 1οό.ρι·5.Ρατε.€ο ω.

1

01ε;.ΒΡΘ·
11111·ω” Η Πι· 1· 38=

_ κ 7 Π”
Δ1Β311εΒο11111:Θ.

Φοιιτειικεικ 137

Μιιι·ιε 1111ο1ι1Β. Ο. 1.1. 44_ Με 3.

- . .
Ψ
. 4 . . Βεχι·ιιι Φειιοροιιιια Πιιι1οιιει Φγριιι·πι11=

ΙΙΙ 18111·0'188θ1_1··]8111·1πι Ποιπεο1ιοιιΑΙοκειιάετ-ΗοωΡΜι1 Μιά
ΟΕΜ Η”

17:16'
Μ'
.

1 Γ·_ωω· Μωβ!" Νιιο1ιυνειεοι·1:1ιο11τ111ιοτπι· Ζειτ ΜΜΜ· 1 8011ΨθΒ1701°11111"Τω11εωΠι ΗΘΗ!"
δι] θ[ΠΟ8ω11ψ"Β. 1111611111·Ποιο Ρ11οΒοτιιιι‹1Ρ11οΒοι·1ιιιιοιι1111·ι11ο'Η

'

Η Η Η

ιιροο11.π. 188,κι 18.

(1211)11-1. ΕΘἐιοεοἔΙΙΪιεἙΒ.

Β

88:Έ'έ &27ΐΒΘΠρβ0€8
(ΗθεθΠ 28'ΜΠΠέξ

5

Πιο Ο·ι11πειι,117.Ο., 17.Ποιο, 11ιιιεΗ 16
θα. 10. ί-Ι
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ΤΙΜΜ.
Εἰπ τεΕποε Πε!εΝπετεπιπιτ.
Νεπιε ;;οεοΜΙΙιΙ,ΡεΙειιΙοεπεεωοΙ:Μ.
Νοικοε. νϋΙΠΒ ιιιιεοΙιΜ1ἱοΙιοε, Ιιιι Μει

ωΙΙ"ι-ΝπΙω. 8οιιεεΐΙ ιιιιΙΙὶεΙἱοΙιεε Βει·ωεάεττΙπεοπε,
ενεΙΙ:Ιι€8ε5οΙιΜΙ άει· Β0ΙιΜ10ΙΙΙΙηζ
εοιιτοι·Συτιτ1 οΙιι·οιι1εοΙιοι· ΒιιωτΙτΙΙΙε11.

εοιν1εερεοἱεΙΙ ΙΜ άειι· Βει·πικι·ειικΙωΙτοπ ω» ΚΙικ1ει·
νοτιί:Ις!ΙεΙε Μει·νΜιι·τΜε
ΨεεεπΙΙιοΙι εΙΙΜετ Με επεσα: Μ έΙππΙίοΙτετ Μ|εΙεο

ννΙι·ΙΙεπεε ΤεπεΙυμ·ερει·εΙε.
Πτ.: ΗΜ'. Πτ. ΒοεοπΙιεΙιε. Βοι·ΙΙι1.
Πτ. Βοϋει·τ.Ε'Ιετονν,Βοι·Ιἰτ:.
Πτ. Η. Βι·ειτ, ΒιιπιιπεΙεειιτε.
Πτ. ΗοΙΙοει·, ΒτΙιιι·τ.

ΒΗΙΠΠΠΙΠΠΜ·ΒΝΒΒΗΠΪζ
οΙιειτι.Μ... Με 88ΙἱογΙἱἀ0ΙιΙ0ΓοΪ0Γτπ.

Π. Η. Ρ. 70614.
Ιιι 0τΙΒ·ΙυεΙρεοΒιιηΒου ἐι 25 μ.
. ε. ό0 »

ΙΙΙιΙοι·οίοι·ιιι-ΛιιεσΙιΙΙΙι Ιω ?κή νοιι ΒΜε
εϋ.ιιιο. 0Μοι·. ΡΙιοεμιι. ΑΙΙΙοΙΙοΙ, Αωεω· ιιπά
<οπεΙΙ.9:επνει·ιιπι·εΙυπευυπευ. ΠΜΜ οοιιοεπιτ.τ.
ΒαΙιενεΐεΙεειιτε ιιἰοΙιτ. Ιωἱπι δοΙιΜτεΙπ ιιπά
τποπετοΙ:ιιιεευ ΒτοΙιεε ϋΒει· ιΙ8Γ8€Π10Π.
Ηρθε. θενν. 1,5 ΙΜ Ι5°. Ηἰεἀερ. θΙ,5°.

'Ι Μ" Μ ποινιι·ΙΜει·1κιΜ· Βι·ΜιιιΙππεΙυπη.· ·° 'Ι'ι·ορΓνοι·ι·ΙΙ:Μιιιη,·οπ ΙΙ. Κ. Η. Μ. 28701.
- Πτ..: Μα'. ΣΥΜεΙ, Βοπιτι.

Πτ. Ηεπε ΒοΙιπιΜτ. ΒΙεπΠι.

ΜΜΜ .
ΒΕ80ΙΙΒΜΜ. εἱπιο ΜΜΜ ιιπά :Με
Ιοεο, ν.·εεεει·Ινι!τΗ.ποΡωαπιιιιΙεΕοιι, νεο!
οΙιε νοιι Ζε.Ι1ΙτεΙυΙ1οι1ΜετΙἱοΙιεπ Αιτιο
ΠΙ.Μεπι ει·ρτοΙπ, Με ΜΒΜ από ΒιιΙΙκειι8Ι:ΜΙι-Πεπε.

8ι·ιιιι01εΒο νοι·ινεπάυτη.ε Μάικ πω! εεἱτ .ΤειΙιτευ άοιιι
Αι·ιποΙεοΙ1εω εΙΙετ Μ8.πάει·εἱενετΙεἰΙπ. Μ.
ΒΕ80πεΙΝ ·ινΙι·Ιει νετπιϋΒ°8 εεΙιιοε Ψε.εεεηεοΙιεΙιεε Με
ΚϋΙιΙεεΙϋο, _μιοΙΙΙΙιιάετπά από επτεϋπάιιπεεΜάτψ, ιιπά Μ;
Με" ΜΙ ε.Ι!επ ΜΜΕ ]ποΙιοΜωι ΠεπΙΙιτειιΕΙιεΙΙωι ι·εἱιι
οάετ π: νετϋΙιΜιιιη: πιπ επεερτεοΙιεεάωι πιεόΙοεωεπτϋεεπι
ΖιιεΜεοπ πιπ Βι·Ι'οΙΒ·ειπ νοεννοιιάεπ.
ΒΕ80ΙΙΒΜ όι·Ιπη:τΠ1ϊ'οΙ8οάει· ΙεΙΙ:Μενι ΒοεοτΜτϋετΜεΙτ
άει· ΒιιιιιΙεΙοιι εοΙιεεΙΙ ιιπά επετρἰεοΙ1. Μπα Ιιεεουάει·ε
ετετΙΙο Μεεεε;ςε Ια :Πε Ηει1Ι. Με, ΜικετΙΜετ πω· οΜεπ
ιπὶπἱιιιπΙεπ Ρωπκιωιωω ω· 6ει·εοΙϋεπι ιιπά ἰετ. ΙΙΒετεΙΙ
08 ἰιιᾶἱοἱττ,Με ΗΜ πω... Ι·'ετϋιιΙΙΙΙι·ΜΙοιι Με Μπιτ
σι·ενΙΙπεοΜ ἰεΙ.
ΜΜΜ!!! οἰειιετ εΙΙ:ΙιὸπΙιετ(ι·εἰτιΜ. οσωρο11ϋ·τΜΙ επάθ
τεπι ΡεΙ.Εοι1 οἀει· Αι·επεΙΙ:ϋτροτε) πω· Πιάστηκε;; νοιι
Κτι1ετειι :πιά ΒοΙιερρειι, ΜΙ Βεεεω, ω Ρεοι·ΕεεΙε. Ρἰτγ·
ι·Ιεεἰε, ΜΙ άοι· ΙοΙιτΙιγοεὶε υπό ι·Ιιεε·εΙΝοεπτοπ Ηε.ιιτειιε·
εοΙιΙ59.;;ειι,εοννἱε πω· ΒτννεἱοΒιιπΒ·άει· Ηειιιτ ΙΜ άοι·ΒοΙε·
ΓΙ›ᾶ01··>·ἱοπω! υ.Μετοι: ΙιπάιιτεΙΙνεπ Ηειιτρτοσεεεεη.
ΒΕ80ΙΙΒΙΝ (Μπιτ Γει·ιιει·Με νεεεω Με Με Ιποοι·ροτε
Νοε νοιι ΜΜΙοεωοπτειι Ιιι Με ω...» Μιά Μ.: εἱοΙι ειιεεει·
Με· ΙΜ: Βε!πιπόΙυε8· ειιΒε.ουιετ ιιεά οΙιτοπἱεοΙιει· Ποιοιπε
(Με ΖἰηΙ‹. ΨΙειιιιιτ.Ιι, 0Ι›ι·γεει·οΙ›ὶυ, ΘεΙυνοΜ, 'Ι'Ιιεοι· πω!
Μιάω·ειι Ζιτεϋ.τΖωηΠ” :ιπιΒιιΙε.ιιτεΒε!ιειι1άΙππΒ·Με Ρεο
τὶεεἰε πω! ΒοεΜεε ΒωνΜιι·τ.
ΜΝΗΜΗ Μπι εἰοΙι Με εΠεπ Ι›εΙ‹ετιπΙου ιιπά ε·εΒι·5.ι1οΙι
ΙΜιεπ ΜεΙΙΙοεπιεπιεπ ιιπά ?επιασε υΙιιιο ΒοΙιννἰοτἰε·ΙκεἰΙπιπ
θε.ΙΒεπιοοπιροιΠι·επ.

ΟοΜοπεΜεάεΙΝοΡώπαΜΒΑ!.- (δοΜοποΜετΠεΙΝοΜϋποθτοπΙΒ96.- ΟοΜεο·ιο8ἱΒΔἱ$·ΜΩἀΩἱ"ΩΒετΙἱπΙ89θ.
Συ Ώε:ἰοΙιεπ εΙυτΙ:Ιι Ι:Πο ΑροϋτεΚετι.
Αοτ1ετι-θεεεΙ1εοΙιεΓτ Με· Ατι111η-ΡειΙ)1·11(ειτ1οη.

ΡΙιει·πιιιο. ΑΜΒ.

Πϊετεπιπ· από ΡΙ·οϋεπ ειπ” ΙΝυτιεΙ:Ιτ ει·εΙΙεΙ

1οι·ΙΙεπιετι·εεεε. Ξ Ε:Β Σ.. 1Ν Ξ Ο. 38. ΙοτΙΙειιεττεεεε.
#..·.ι

ἔἐοωεφοφεεῳεεεςςρσἔοςοεσεςεἐσσφφεεοφεεερεοοοεεωοοεεεε

Έ'ΒΜΙΣΕΠΣΒΒΠ.
Βεἱπε ννεΙΙΒετϋΙιωιειι 0ιιεΙΙειι εἱΙιΙΙ εεΙτ .Ιεω·Ιιιιιι0ει·ιειι Αει·ετειι Μιά

Ι.ειΙοπι ΙΜαιιιιιι Με :Με Βοετεπ

"9
$
2
0
Ξ
έθ
.

οΙιτοιιΙεοΙιεπ ΙΙΙιοιιωειΙεκπιιε.

0
”.

Ω

'Η πουτοεοπ, Νοιιτο.ειΙιεεΙε, ΗγροοΙιοιιΙΜε «πο.

Ιεπεειι1ι·εεΒΙεει1οηάιιΙ ιιπά 0.01
Μι·πεεπι·οι· ΠΙειιΙιεεε επετκιἰεοΙιετ1ικΙΙνΙΙΙιιειι.

Π·επιεπεΙιεύει· ΗεΝη
τεειΙιετιἱε, Κι·ειιΙεΙιεΙωπ άοε Μεης8ΙΙ<

1·εΙυνεεεει·ΙιεπάΙσπεοπ20 Ι1ειΙεΙιεη.

Α

ΒειἰεΙιεπ ΙΙιη·οΙι Με

Με επεσε εῖε;=›ε ε .·ΕεεεΝ1·18 εεε;» εεε+ε·:εκκε.%ε=? ζε·‹εε·ω<εε=‹ζεεσιε

Πε.τί11·ΙΙοΠετι ΙΙεΙΙτηΙττεΙ.
Με 8εΙισμιεΙΙο τεἱτιει·ε.ΙΙΙεΙΙεαΙι-ιτιιιι·ΜΠεοΙιει·(ΙΙει10ετεεΙεεευει·ΙΙιι€ 88800· Κι·ε.πΙΙΙιεΠειι Με Με.Β·επάετπιοεπεΙε, άοε ΠτοεειιἱκεΙεγετεπιε.ὸετ Βιιί'ιννεςο,άει·

ε·ι·οεεειι Ππτει·ΙεΙϋεΙΙι·ΙΙεεπ. ΙΙ.εΙ›οι·, ΗΜ, ΡειιΙιτεεε). @με Ι)ΙειΒετεε,εκει ιιπά

ΕΙαεπεο Με Ι·'ι·ειιιουεηιιο!Ιο, _ΙειΙοοΙι"εμε ἱΙιτεε ἔΙεἰοΙιεοἰτἰ8επ εεΙ1ι·Βε
τι·21οΙιτΙΙεΙιεπΒΙεεπποΙιε.Ιτεε Μεοπάει·ε ΜΜΜ” ΙΜ 0ΙιΙοι·οεο ιιπά Αυεεπιὶο. ΙΜ
θΙοοΙι:Ιιπππ πιεσε Ιπί'εοτΙοπεΙΙι·ε.πΜιεΕτοπιιπά θε.ΐιενετΙιιετετι, ΙΜ Β1·ει:Ιι6ριιιπη;ε

Με ΝοιηιιεΙΙο, ι1εοΙι άει· Ιετπτειι νοπ Ηοίι·εΙΙι Ρι·οΙ' Πτ. ΒιιεΙΜΜπ Με..
ευεΒεί'ϋΙιττειι ΑπειΙγεε Με επετεεω εΙΙει· Ι›εΙωιπιιιτεπεΙΙιεΙΙεοΙι-ωιιι·πιι5εοΙιεπιΕΠ
εει1φιεΙΙευ. πεπ Βοάειιτοπιάεπι1ΜΙ:ΜοπεοΙιεΙτε, επι.ΙιΜτ Πι 100021:01:27μ. Κοε

μ. ΙΙοϋΙεπε. ΜΙΜοι1. Βι·ρτοΙ›τ ΜΙ (Παει ιιπά

Πὶεεε ω. .ΙεΙιτΙιοπάει·ιωι εεπϋΙιωΙ:οπ ΗεἱΙςιιεΙΙειι, ΜΜΜ @με Νου· Ι

ιιππ! ΠιιτετΙεἱϋε. εοινΙε άοι·
4 ;.=ςεεειτΠὶεϋεΙεε ιιπά νὶεΙε επάετε Ι.ε·Ιάεπ Με νοτ2ϋεΙἰοΙιεε ΗεΙΙιιιΜεΙ νετννειι

Ν άοτ ννει·τ!ειι,εΙιιΙΙ εοννοΜ ά1ι·εωάιιι·οΙι Με 81εάτ. Ε;.:ει·ει· Βτειιιιεπνετεουσιιηε;
Α. Μ. ΗΜ; Πι Ρι·κεεεπεεεό, Με εποε νου εεω1ιιιιΙΙεΙιωιΑροι.ΙιεΙΙεπ ιι. Μπιε

. Με πετϋι·ΙΙΙ:Ιιοπ Η·επιεπεΒεεω· ΜΙπει·εΙνεεεει·
Με Μ· Τι·ΙπΙΙΙ:ιπεπ Η" Ηειιιεε

νοττΙΜιἱΒ· Ιιι εΙΙειι ΗὶπετειΙωπεεετΙωιι‹ὶΙιιτιρ;επιιεά ΑροιΙιεΙαπι, ειιοΙι Μπα ευ
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8?θ

δι. Ρετετ5Βιιτ8.

ῳ

Μ
!.

Η
. Ηιτει:!ιιιιοππ ω! Η
. Μππ!!ιπ

Ε!οστι·ο-ιποΜοιπ. Αρμειι·ειτο πω! οΜι·ιιι·ωεο!ιο !πειτιιιποπτο
νετΙειςτειι _Ππε ΜΒΜ.

νοιιι Κει.τιιει.ΠιιοιιΚειιει.Ι Τ
ὸ τιε.οιιΣ· θι·οεεο Ιτει13ετιεΙιειμι 10. ·ι@

Βτὶείε ιι. ε. να Δι εειιάειι απ:
ΣΗ. Η. ΒΕΟΚΕΙΗ, Θι·οειειο Ιτει1]ειιιεκεμ 10, Βτ. Ροτε-›ι··εΒιιτε.

(Ι28) 1θ-8. Το!εει·αππω-Αάτεεεε: ,,8τ. Ρετει·εϋυτε - Μοιιἱιἰτι“.
Ο? _ 7

Θ0809ΘΠ ΡθΩΓ80Π.-~·
.Πιο 00Ι1ΒΘΙ1 ΡΘΗΡ80Ι1*80ΠΟΙ1_ Με Μτ.ι·οΙΤοπάειιΜοάιοιιιιιοιιιε ιιι Παω·

.Εδ.9ιΔιισοιιτιι8.Ιτειιάοιι,ΥΑ80θΒΝ-ΡΕΑΒΡΑΒΑΤΕ ε
Ισά Β πιιπ! Ι0%. Νωιω τοὶιειιά ιιιιά Πι.ι·ΒοιιιιΜε δοάτιιιοτιιι·.
Ετοοει0θ20%: ΧΜιεεοι·ΙϋεΙιοΙι Μιά ΙοιοΙιτ Η νοι·τι·επειι.
Οπιιιιι!ιοι·-ΟΜοτοίοι·ιιι:Ζιι εοιιιιιοι·28$ιΙΙοιιάοιιΒιιιτειιιιιιι€ειι.
ΙοιιοΙοι·ιιι 33%- ΒιιΠοι·Ι 10% οπο. στο.Μα @τα ιιι
Ο:181ιιεΙρεοκιιιι8οιι νοιι ΒΟ--1ΟΟ 0ι·ειιιιιι

«Πω Με Αροτ.Ιιοικοιιοι·ΙιαΙΙ:ΙιοΙι.- 0κΠΠΠιΜι Βοετ.ο!Ιιιιι€ειι ιιιοΙιτ.άιοιιιι ΗιιιιόοΙ
ΙιοΒιι61ιωΙιωιΨοτΠ11088ι1 ΙπιΠ.88ι0Ι10Ι1 ιιιιιοι·οοιιοϋειι ινει·άειι. νει·εοΙιτοιΙιο
ιιιιι.ιι:ποτε

0ι·ωιπιιηκιοκιιη Ροειι·εοπ
πιιι! ινοιιιι ωωιω ιιἱοΙιτ.οι·ΙιΜτΙιο!ι ειιιά, ΜΜΜ πιιιιι ω» :ιιι

Μειιςιετετ Η. Ή8ΟΙ'18,
ΚειιιιειιτιοοεττοννεΜ Ρτοερ. Μι δτ. Ρετ6τεΒιιτ8.

Υιιεομοιιιιιϋι·ικ Ροιιι·εοπ δ
ι

0ο. Θ
.

πι. Μ
.

Η.. Ηιιπι!ιιιη.

ιοιιιιιιοῖ`
Μπι πιιτ Ει·ίοΙ€ ειι€εννε.ιιόι:

Μι Ρι·ειιιοιιΙοιάσιιπιιι! βΙι!οτοεο, Μι θοιιοι·ι·Ιιοο, Μι ΚτιιιιΒΙιοἰτοιι άει· Μπιτ, ὰει·νω
σιιι.ιιιιιι,ι;ει-υπό θἰιριιΙετιριιε-Οιἔειιις, Μι Βιιιη;ειιτιιιιοι·ΙιιιΙοεο, ΙΜ ΗειΙε-, Νιιεειι- από
ΔιιΒειιΙοιάοιι, Βοννη Μι οιιτειιιιιΙΙιοΙιςιι ιιιι‹1 ι·1ιειιιιιιιΜεοΙιειιιΑΠεοϋοιιοιι ιι.ΙΙει· Απ,
Πιοι1ε ιιι Ρώμα εοιιιοι·@πιι οι: οι·ιιιιοιιτοΙιο ιιιι‹Ι 1:ΙΙιιιτιοΙιοΒοοΜιοΙιτιιιι€οιι οι·ννιο
ΠΟΙΝΗταΙιισιτοιι6οιι, εεάατινοιιπιι εσ.ιιτιιιι·ειειτ.8ι·οιιΒιέ·οηεοΙιιι.Γιοιι,ιιιιάοι·ιιτΙιειΙεάιιι·οΙι
"οιιιο Με Βοεοτρτιοιι Βοΐ6τάοτιιάοιι ιιιι :Μι ΒιοΠ”ννοοΙιεοΙετοικοι·ιιιιοιι ννιι·ΒιιιιΕοιι.
Βιε !οΙιτιιγσΙ-Ρτέρετειτο ννοτόειι νοιι ΚΙιιιιΚετιι ιιιι‹ι νιεΙετι

Αετ2τειι ειιιΓε κινέτιιιετε ειιιρΙοΙιΙειι ιιππ! ετειιτ ιι
ι

Πιιινοτειτ.έτε- ι

εοννιε ετέιάΙ:ιεςΙιειι ΚτειιιΚειιιιέιιιεετιι ιι
ι

ετἑιιὸιἔειιι ()εΒτειιιοΒ.
ννιεεειιεοΙιειίι:ΙιοΙιε ΛΒιιειιιόΙιιιιΞειι ίιβετ ΙθΗΤΗΥΟΕ ιιοΒε'τ
ΒΘοορτιοτπιεΙτι νετεε·ιιόετ €τειι:ιε ιπιτ! ιτειιιοο ω:

Ιοιτιιο!-θιεο!
εο!ιιΠ, Βοτόοε Ηοι·ιιιιππι & Π

ο
.,

ΗειωΙιιιηι.

~τ

Ε”.!ΒΒΟ!".Ε
ΙΠΙΠΕΠ|£ |δίΕΠ- εεσειι.εοκυ Τ

φωιιω 0Ειση"γ Ποι·ιδι·ο.
Βηιοοιινοπ: ι. Πει Μ. :στη1. 0οι.οΣτο9.
Βι.»Ο.ιιιιι.ιι·ιιοΜιΜΜοι·ι!ν""ω·ιπιιιΜΜΜΔιοικοΒι·ιιππάΑροιΕπιιοπιπ·-"·φιι-|Ιαπωυπηεππι κια-Λι.
ΑιιΜιιιιιΓιοκαι ΡτοιμσεωνοιιΜ” Μιιω#ΜιΝΔ."Β
ναι·ενιιιιιιι.,Ρ..ι·ι.,30,δικιοΒιιιι$-θσοι·Βοο.

νοιι: 15. θα. Μ: ρι·ιιΙιτ.Μι ννιοόει·ιιι
θα” Ηετιιο,
ΒιιιιΜΜιιιίιι ω. 8800Μ.

θεο!;ισά ΑΜισιϊει
ΑΒιιιιτιιιιι€ε-ιιιιιιΚτᾶίτἱειιιιΒε
οιιτειιι:οει εοΙιννιιοΙιειιιιιιάΠ1τεε
τιιττΙιε τ1ιεροιιιττειι Κἱιιὸοτιι άειι
ειιιιι:ειι «ΔΗΜ Ιιἱιιὸιιι·‹Φ Μεετοιιτει·ι
ιιιιό ΙιχάτορειΗιιεΜιε (Σιιι·ειι Με
ΕτννιιοΜεπειιτι

Πι.ΖιοςὶΡιιΚἰιιΔετεειιιιτοτἱιιιιι
θεοΚιαά ΑΜια:ιει.

Πι·. ΝειντειτἱΙ`ε

Οιιιο.ιι.ει.ο.1Ε .,Β ο11 σ. ι ι σ."
ιιι Δι·οο,

άει· Μι.ι·ιιιετ.ειιΙιΙἰιιιιιιιεαΙιοιι διατ.ιοιιω.
Τγι·οΙε, τω· οΙιτοιιιεοΙι Κι·ιι.ιιΙιε, Βοοοιινε-·

Ιεεοοιιτοιι στο.
Ρτοερ. ιι.1εΕΙιοΙιο ΑιιεΙιιιιιΠ:Με ΚνιιιιεοΙι.

νει·Ι:.ιε νοιι Αιιι;ιιεΙ ΙΙΙι·ειοΙινιιιι.Ι6ιιι Βοι·Ιιιι.

ΒοοΙιοιι οι·ποΙιιοιι:

Βιε 1ΐοιιι·οιιοιι1οΙιτο
από. Ππε θοΒιιει·.
νοιι Δ. ΙΙοοΙιο.

1899. ει. Β
.

Ρι·οιε 1 Μ. 50 Η.

Υ Αάιοεισιοιι νοιι Κι·ο.ιιΕοιιρΠοεοιιιιιισω
θοΙιννοετοι·Οοιιετ. 8οΙιιιιιά$, Πο·ιορό. στ.
Μειιι·Ιιειιοκωι γι. ιι. Θ

,

πιι. 20.
Μιιι·ιο Ψιιι1ι1ει·, γι. Οοπιιοιιιι ιιορ.ιι Πει»
·ι·οιοΒιιοιιοιιοΒγι. μ. Δ

,

ιιι. 11.
Α1οιιιιιάι·ιι Χιι.ειιι·ιιιον, Βιιιιο.πωιιοι:Μ
γι. ιι. 61, πο. 82.

Ειώιι ΜΜΜ Κιι!ιοι·τι, Οι. 8τ.ιιΙΙΙιοΓειι·.
Εστω ά

.

ΡιπιιιιιοΙιοιιΚιι·οΙιοθ-8, έ).19.

πο”. ιιοιιο.Οιι6. έ Οιιι·:ιδιιιι/1899ι·
77
Ήοι·πιιιιεοΒοιΠ: Β ιιΜ” Μι ιι ιι Μι.

7
Ειιο!ιάι·ιιοΕοι·ιιιν. Δ. ννιοιιοοικοΚΜ.Ιιε.ι·ιιιοιιΙι.Ρι·.Μ 15



ΧΧιχ. ιιι ιιυουυο. ο. ιιιτιιιτιουι Νοιιο Β'οιεο χ". .ιουιο.

ιιτι1οιιυττι τυττττττιιιυ
ιιυτοι άοι Βοάοοτιοιι νου

Ριοι'. Μ. του Μιιιιο.
.Τιιι·ιονι (Βοι·ροτι.

Μ. ιουειυυοο Κιουυυειιο.
Κιμ.

Μ. Μιάου' ιΝουοου.
οι. Ροποιουυιπ.

Πιο «Μ. Ροτοιουιιι€οι·ΠοάιοιυιοοιιοιΝοουοιιοουιιιτιοιοουοιιιτι οιιοιι
8οιιιιου οτιά.- Βοι·ΑυουυοπιοιιτοΡιοιηιοτιιι Βι;"ιο.υά,8 ΚΜ. τω·άιιο
άουτ, 4 ΚΜ. τοι-άοουοιυο άουτιιιοι. ΡοοτιιιοτοΙιιιιιωιιι άοιι ομάοιου
Σιδι.ιά.οιιι20ΜΜΕ ιιιυιιιου, 10Ποιυ υιιιυιιιυιιιου. Βοι Έιποιτισιτηποιο
ΗΜ·άιο3ποιοιΒοομιτουο Ζοιιο ιιι Ροτιτιοτ18Κορ. οάοι 35 Ρι'οιιυ.-Βου
Διιτοιου ννοιάου25ΒουοιοτουιιιΕοιυιοι θιιΒιιιιιιιιτιυοι ι.ιιΒοοοιιάτ.
Βοιοι·οτοννοιάου υοου άοιιιΒοτιονου 18 ιιιυ. ρω Βοεου υουοιιιτ.

οιυ 8τ. Ροτοιουι1 ιο. 9. (21.) Οοτουοι

31" Δυουυουιουτι-Διιίτιιιμ "ποιο ο11οΞυοοιοτο
υιττοτπιιιπ ουοοοιιιιοοοιιοιιιιι άιοΒιιοιιυουάιιιυε νοιι Ε.:ι. ΜΟΒ" ιιι
$τ.Ροτοιουιιι€,Νοννοιιγ-Ριοοροοτ.Η14.ιιι ι·ιοιιτου.-ιι ο,που οΝΡω
οοινιουιιο οιιι”άιοΒ.οάοοτιουυοοιιΕΙιουοιιΜιττυοιιιιιιΒουυιττοτΜου οτι
άου μοοιιιιιω ιο υιο ιιάο ο Β.οάοοτοιιιΠι. Βο.άο11'ΜουωυιοΗτ.Ρο
τοιουιιι8' ΡοτοιουιιιΒοιΒοιτο.Ροτοι-Ροιιιυοοριτοιιιι ιιουτοιι $ρι·οου:
οτιιιιάοιιΜουτοε, ιιιιττννοουιιιιά Γιώτη νου Β-3 Πυι·.

1899

1ιιιιο1τ: Πι. Βιιιοτ Ηοοιοουοιιυο.υυ (Βοι'οιουτ), Πι. Βιιιοτ Β1οοοι8 (Ι.Οοιιοι'οιουτ) ιιυά Πι. Βι·υιιτ Μοειιυι;(ιι.Οοι

ιοΐοιουτ): Ζιιι Ε'ιοι;ο άοι· οοιιυοιιουΗγΒ·ιοιιο.-ΠοιΙΙ.ιιιοοιοουοΟάουτοιοοου-Οουει·οοο.-νοι·υιιοουτοο.-.Α_υ2οιΒ·ου.

Ζω· Ρι·οοο άοι οοκιιοιιου ι·ιγοιουο.
νοιι

Μ. Ειυοτ Ηοοιοουοιυιουυ (Βοιοιουτ), Μ. Βι·υοτ
ΒιοεοιΒ (ι

.

Οοιιοιοιουτ) ιιυά Βι. Βιιυετ Μοοιυο
(Π. ΟοιιοΓοιουτ).

νοιτιο.8ο, ο·ουο.ιτουιυ άοι
8ιτυουΒ

άοο άουτοουου τι.ιετιιουου
νοιοιυο οιυ δ

.

οι Ι899.

Μ. Ε. Μοοιυ8. (Π. Οοιιο Γοιοτ).
1υ άοι νου Μ. Η ο ι ο ο υ οι ιυ ο ου ουεοιοθτου Ε'ιοΒο, ου
οιου νοιοτιεο οάοι Νοουτυοιιο Πτι· άιο Οιοουιιάυοιτ νου
ιιυνοιυοιιοτυοτου Μουοουου οιιιουυου ιοοεου, υ·ουυ οιο
ειου οτιου8οι Κουοουυοιτ υοιιοιοοιεου, ιυϋουτο ιου ιυιου ιυ
άοι ιΝοιοο υοτυοιΙιθου, άεεε ιου άου ΥΨοιτυ οοιουοι Κοιιοου
υοιτ Με ΒουιιτΖιυιττοιοοΒου νουοιιοουο Κιο.υιιυοιτου ιιυτοι
οιιουο ιιυά Ιυυου οιπ Βουιτυοιιιιιιε νοι·ιοεο.
Ιου ετοιιο 8 Ριο.8ου, άιο ιου ου υουυττνοιτου ευουου
πιοι·άο:

1
) 8ιυά άιο νουοιιοουου Κιουιιυοιτου οο οιυοτο, άοειε

Ριττοοινοτινο άιιυεουά ινιιυοουουοινοιτυ οτοουοιυοιι?

2
) Ιοτ άιο Κουοουυοιτ ιιιιιιιιου οιυ οιουοιοο Μιττοι

Βοοου νουοιιοουο ιυιοοτιου?

:η ννουυ οο οιου ο.Ιο Ριο.εοινοτιν υοινιιυιτ - Βιουτ οε
υιουτ ιιυυιιου ννιιιιοοιυο ΜοοοιοΒοιυ ΒοΒου άιοοοιιιου?
νου άου νουοιιοουου Κιουιιυοιτου οιιιά 2 211υοτιοου
του: άιο Βιρυιιιο ιιυά άιο θουοιιυοο. ι)ιοε.ου υοιάου
ΒοΒουιιυοι τιιττ άειε ιιιοιιο ιυοιιο ου Βοάοιιτοιι€ υιιιιιοιι
θιοννιοο ιι€3υιιου υοι ιιυιιουτιοοι Βουο.υάιιιιιΒ ουοοοάιιουάοι
Βιιυουου οιυετο ΡοιΒου οιυτιοτου, άοου ιοτ άειε ιιυιυοι
υιυ οοιτου, ιιυά οο Μιά άουοι Βουιι€ου, τνουυ άιο υοιάου

εουουυτου άουιιυιιουάου Γοιυιου άοι νουοιιοουου Κιουιι
υοιτου οιιοιυ υοιιιοιιοιουτιετ τνοιάου.

1
) Ιυ οιυοι οιοτιιουου θιοοοιιοουιιίτ ιοτ οο οιΒουτιιου

ιιυυϋτυιο νου άοι Βοάουτιιυε άοι $γρυιιιο ιιι οριο
ουου, οιοο ιυοιυο οιοτο Ε'ιοΒο ου άιοουτιιου. Βοιτ ειο
πιο Βουιυοο άοο ιο. .Ιουιυιιυάοιτ οιουοι υοιιουυτ οποι
άου οι, ιοτ άιο 5γρυιΙιε Με εουνιοιο, ινουι ου ιιιιουτουάο
Κιουιτυοιτ υοτιοουτοτ ννοιάου. Ψουυ οπου υοι ι“οιτοουιοι
τουάοι ιιουτιεοι Βιιιουυτυιοο ιιυά Βουουάιι1υε άιο οοιιτου,

νιοιτΒιοιΓουάου ΖοιετϋιουΒου άοι 0οινουο, υπο οιου άιο

Κιουιιυοιτ Ιοοοιιοιιτ υο.ττο (Κυοουου οτο.) οοιτου ννοιάου,

οο οιυά οιιάιοιοοιτο Βοιοάο-ιυ άου ιοτοτου .Ιουι·οουυτου

οουιο Θιιιιρρου νου οουννοιου. ιυοιοτ ιιυυοιιυοιου Μιάου
Με οπι υιιοο υοιουουά οιιιουυτ ινοιάου. Ιου οιιυυοιο

άο ου άιο Βιιιιο.υιιιιυΒου ιιο οουττοιου ιιυά ροι·ιρυοιου
Νοινουογοτοιυ. Μο Ἑουοο άοιοιιοιιο Μιά, ινουυ οπου
Μουτ ιιιιιυοι (υοιιουυτιιου υιιυιυτ υ ο χ άο υ οιυο ορρουιιουάο
8τοιιιιυ8 ΒοΒου άιο Αυυουιυο άοο οιιοοουιιοοοιιου ιυοτιεουου

ΠιεριουΒο άοι 'Ι'ουοο οιυ) εο άοου ιιι άοι Βιοοοου Μοιοτι
τετ άοι Ε'ιι.ιιο νου άου υοινοιιοΒουάετου Κοιιυοιυ σει υ

,

Βτιιιιυροιι) :ιιο ευρυιιιτιεουο Βιιιιουιιιιυε ο.υΒοοουου.
Νοου 8Ι°ϋ85οι°8ιΖιυιΒιιοιτ υοιιοουτ άο.ιιυ ιιο ιιιυωωιι ο.ιιι

άιο ριο8ιοοοινο Ροιοιγοο άοι Ιιιου. Ροιυοι άιο οιοοεο
Οιιιρρο άοι θοίοοεοιιιιουιιυυοου. Ποεο άιο 8οιοιοεο άοι

Ηιιυεοι€ιοεο ιυοτιοουου ΠιεριιιοΒο οοι, "οι εουου ιιιυΒοτ
οιιιο.υυτ, 80 άοεο άοι Βοτυ οιπ τοΒιιουου ννο.υιυοιτ υιιιιάο:

ινουυ οιυ _ιουοοι Μουοου οιυου ομοριοοτιοουου 1υοιιιτ υοτ,

ου ιοτ οι ογρυιιιτιοου 8οννοοου. Αυοι· άο.οο άιο Αυοιιιγο
ιυου οπου Βιοεοτουτυοιιο άου Βιοιουου θιιιιυά υουου, οι
οιυο ΕιΓουιιιυε άοι ιοτ2του Ζω ιιι οιυροιυ). ιιο ιοτ εουι
τνουιοουοιυιιου, άοοο άιο Βοιυο άιοοοι υυτάοοιιιιυοου υοου

ιιιουτ ουΒοοουιοοοου οι. ιιιουοιυτο ιιυά ΝοιιιοιοΒου, οιυ

ιοιΒου ιιυά ιυτοιυιετου, Ορυτυο.ιιυοιοΒου Μιά Ι.οιιιιΒο
ιοΒου υιιά 0γυοιιιοιοΒου υουου οιου ιιυιι1οιιοιτ ου ιιο.8ου,
ου υιουτ ιιο ΒοΒουουου ι·'οιιο ιυιοε. ιυιτεριοιτ. Βιετ ιοουτ

οπου άιο Κιυάοιοιυτο ιιιιτ άοι Γιο.Βο ννοοου άοι υοιοάι

τοιου Ι.ιιοο. Που υοου οιυ ΖουΒο οοι ουοοιιιυιτ Ιιιι άιο
Βοάουιιιυε άιοεοι Κιουιιυοιτ τω! άιο Οοοιιυάυοιτ οοιυοο

'Γιο.Βοιο: άιο ι.οΒουενοιοιουοιιιιυοοεοοοιιοουοιτ. Βο.ο ιοτ οιυ
οουι @τα Ζουμ, οι ιοτ εεττ υιουτ οουιιιιιουτο.ι, ο.υοι οι
ι·οουυοτ εουι οιπ. Πιο οιιιοιιιιο.υιεουο Ι.ουουενοιειουοιουΒο

Βοοοιιοουοίτ Νονι-Υοιιι, άιο ιυιτ ιυιοι ·ΟιΒουιοο.τιου άιο

Βουιο οινιιιοιιτο ννοιτ υοορουυου υοιτ ιιυά ιυιο Βτο.τιετιιι
οιιι υιοιτοι Βοοιο οιιιιυουτ, άιο υοτ οιου ιιυοιοουετ, άοοε
άιο Ι.ουουοάουοι άοι οιυτυοι ειρυιιιτιοου θοννοοουου άιιιου
οουυιττιιου εο νοιιιιιιοτ οι, άοιοο οιο ιιοιυου οιυυιΒου
Βοιουου οιυ οιυιοουου Τοάοοιοιι ο.υιιιιυιιιτ, εουάοιυ ιιιπ

ιυιτ οιυουτοι Ριοιυιου2ουιιιυΒ (οοεουουυτο 8οι11ιοουτονοι
οιουοιιιυΒ) ιιυά "οι ιυιτ υιουτ νιοοουτιιου Βιιυετιεοιοι
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ΖεεΙππε ειε ε. Β. Κιιεπιεπ πιιτ εεπετειιττεπ ΙΙετεεΙερρεπ
ίεειετπ, κνεππ εεΙεεε ππτ πεεε επιε Οοιπρεπεπτιεπ ΖειΒεπ.
Βε.ε εεπι18ι, ππι πιε 8χρειιιε ειε εειιινετε Κτεπε
εειι ετεεππεπ επ ιειεεεπ. Ι)ιε Γτιιεετεπ .ιεετεπππετιε
Μεεε πεε εεντπεετ Με σε ιπεπετπε ΡετεεεπιιΒ εει. πεε
εεετειιΒιι πππ εεειιιτει. -

Αππετε ει εε-πετ Πεπεττεεε εεεε.πεεπ. Νεεε νετ
15-20 .Τεετεπ ειε θεεεπειεππ ω. ινιωεε Μ πιεεε
Κτεπεεειι. Με ειπε εε ετπειε ετεεπιιτ ινετπεπ, πε.εε ειπ

Κεππετ εειπετ Με Ν ειεεετ ιπ Βτεεειπ ιπι Οειιεε επεπι.
εεε εεεεει. εει: «ννεππ ετ ινι1ειειι ιππεειε 2ινιεεεεπ 8γρΙιι
Ιιε Με θιεπεττεεε, εε ινιιτπε ετ πεεε πιε ετει;ετε πειειεπ».
Ι)ιε ινιτειιεεε Ηειιππε εειπετ Κτεπεεειιεπ Μ ειπε
ρτεεΙειπει.ιεεεε. νοπ πετ Βερει1ιε εεειε Βειτειιερτπιι€,
πεεε εε ιιπιπετ ππτ ιπεετ ειπ Ζπτιιεει.τει.ειι' πετ ειεει
εει.τειι Βγιιιρτειπε Μ, ειπετ Κειπε Ηειιπιι€, εεε πιε Με
Ιιεεε Κππετ ιπιι ιετεπ ειπετειιεππεπ _Οπτεπ εττειεει.
Βιεεετ Απεερτπεε ρεεει πεεε ιπειιτ επι πιε ειεπεττεεε.
Βειι:πεπι πιε θεπεεεεεεπ ειε ιεττεεετ πετ Κτεπεεειτ επ
ετεεππτ ειππ, εει: ιιιε.ιι εεετ ειτπειε Βεινειεε Π1τιετε
ννειι.ετειτιειεπε ιπ πετ Μεεε Με εεειιεε "ειπεε ε'ειι.τε
ιττεπειιειιειι πιτ επεπεεετειεεπ ειππ. Πππ πε εετ ειεε

εετεπεεεειειιι, πεεε πιε Οιεπεττιιεε ειε Ετετε.πετεπ πιε

-ιπεππιΒιεΙτ.ιεετεπ εεειιππετεπ 1πτετεπεππειιιι, Μετε.ει.ε.εεπ,
νετεπιε.εεεπ εε.ιιπ: εε θειειιεεπιειιππππ8ειι, εεετ εεεινετε
ι·'εττπεπ πετεειεειι, ειιιπεεετπικιε τπιτ πεεειειεεππεπΚιπρ
πεπιεειετπ, πππ εππετε. Αεετ πεεε Μ εε ειπετ πεε
ειεε σε θεπεττεεειεπι εε εεΠ1τεειει. τπεεει, εεππετπ
ιετε Ηεττιιεεειεεειε, _ι

ε ει: νειιε Ππιιειιεε.τεειι. ιιιεεει
εε πεπι εεττεπειιπεπ εινειιεΙεε.ιι, εε ετ εειτε.τεεπ πω.
Μεετ πππ ιιιεετ πεετεεπεεπ ειεε πιε Ογπϋ.ιτοιεεεπ, πεεε
πιο ιιιειετιιει πετ εετεπιεειιειι Επιειιππππε;επ πετ θε
επτιππι.ιετ πππ ιετετ Αππειτε νοιι πετ θεπεττιιοε εεττιιεττ,
πιε ειεε πετ Με.πιι νιειΙειεετ νιειε .Ιεετε νετ πετ νετ
εειτει.εππ,<.; πεεπιτιτι. εε.ιι.ε. Μιιπτιιεε ιππεε πεε πιεει.
ιπιπιετ πιε ε'ειἔε _ιεπεε Ττιρμετε εειπ, ε.εετ ε.ππτετεειι.ε
Μεεε εε με: Εεεε, πεεε εειεει ό-·λθ .1εετε εποε ιιεετ
ει;πππεπετ ειεπεττιιεε, πιε ππτεε εετ8ιε1ιιεε Βεεε.ππιππε
εεεειπεετ πεπετιιιι πππ νειιειεππιἐ εεεειιι κατ, ιπ πετ
πππ εεεειι1εεεεπεπ Με εειετι πιε Μεε ππεειιεε.τ ιπΙιειτι.
ινπτπε. νετ ινεπιι;επ '1'εεειι εεΒιε πιιτ ειπ 8ρεειειιει. Πιτ

Βεει.ετιειεειε, πεεε ειπ ιππεετ Με.ιιπ πιπ εεεειειι ειπεε,
επ εεπειει.ιτεπ, πεεε εειπε νετ νιειεπ πε.ετειι εεειειιπεπε
θεπεττεεε _ιει.ετ νειιιεε εεεειιι. εει, πε ετ εειτειεεπ
ιπεεει.ε. Με πιιτ. ειιεπ Ωεπι.ειεπ ε.π,εεειειιιε Πιιτετεπειιππε
ετεεε 7 Με ιιε.εε ειιιεππετ πεεει.ινεε Ηεεπιτει, ε.εετ πεε
ε. Με, ιιπεεπειπ Βεριετειιπ εεειιιρε.ειιετ ειπεε ιτιπεεπ
:πιιιεεεπ, ιιιπτπεπ ιιι ειπεπι ειειπει;επ εεπιρεειεπ 8εειειιπ

ειππιμεεεπ πωπεεεεεειι ιπ τειειιιιεεετ Ζεει εεπει.πι.ιτι. Μ ε
. :τ

ννο ιιι ιπ Βετιιπ εει ειιιεπ τει ιιιιιεειεειιι, ινε ετ τι

πεετε πεεε εεεπιτιτιει· 0ιειιεττιιεε ειεπεεεεεειι πε.ειιινειεειι
εεππτε εεειειεε πειεινιεειιεπ ειειιετ εειπε 1ιιιεεειεπ ειιιει
ιιππεπ εεπιιιε. Ιει πππ πιε ειεπεττιιεε εειιπ Μεππε εε

εειιιτετ επ εειιειι, πεεε ειπε ειειιετε ειετεπιιε, πε.εε πεε

εειπιιεεπ εει, ειπε ειτιει.ιτι, εε ιει πιε Βειιειιπιπιιε εει
πετ ειεε εποε επεειειιι.ειεεετ, εε πεεε ιιιεπ 2. ε. »πιππ

Βτπει.εε νει·εεεεειεεειι εει, ιπ επι·ι.πεεειι;επ Ε'ιιι1επ πιε
'Μεεε πετ εερετειειιιιε επ επιίει·πεπ, ιιι πετ Ηεππππε,
πεππ πιιτ. πετ Πιετιπεειιιειιιιεεπτ Με επ ινετπεπ. Πππ
πεεει πιε ιπι·εειεει·ε ι1επεεεειεπει· ειεπετι·εεε: Νε εε;
Θετε.τε ιι

ι ειεε-Μπιτ εεεει.ει ειι- Με 8τεπε, πε.εε νοιι
1000 Μεππετιι εεε εὶειιεττεεε εεεεει εειεεπ πππ Ζιιετ
ε1ειει ειε εει εοΜ πιεεετ 600 πιιιεεεειιι.
Βεπιιι ειπεε ιιιειπε ετειε Ε'τεεε, εε 5γρΙιι1ιε πππ ειε
πεττεεε εε ετπει.ε ετεπειιειιεπ ειππ, πεεε ειεεετε ειπεε
εετνει.ινε εει,;επ πιεεειεεπ εεετ ετινιιιιεεει ινετεπ, ππτεε
ειπε εε) εει ινει·πεπ.

2
) Με πππ 2ννειιειιε πιε εεπετεεειι ινιτειιεε ειε
ειεεετεε $τειιιιιιιιιιει εεεεπ πιεεε ιετεπεεειιεπ?

ι

ειεινιεε ιιιεει. Με ειπετ εειτπειΙε Ιπίεειιεπ πιιτ Μπει
Πε Μ εειιιεειι·εεεε εεΙιεπ. Βεεοππετε ειππ Αετει;ε πεπι

επεεεεει.ει. Απε ·ειπετ ιπιιππΙιεεεπ εΙιιτεειΙππε, πεππ
ιεε ειε τεεετ νετετεππεπ Με, ετιπετ ιεε,πεεε ιπ Αεεεεπ
πιε ΠεΙΓιε πετ πετι εεεεππειιεπ Αετειε πεε ρτιπιετε πι
επε ππτπιπ :ιιπ Ριπεετ εεεεει εειιιεπ. Με 5χρειιιπειεεεπ,
πιε πε. ιιπιπετ ντιεεεπ, πιιτ. ινειεεειιι Με.τετιει ειε εε εε
ει:ειππιε; επ ι;ειιπ εε.εεπ, νετιπειπεπ πιε Οείεετ εεεεετ.
ειε Οεπειτειεε,ιεπ. Βεεεππι: ειππ ιετπετ σε Ιπιεετιεπεπ
πετ Απιιπεπ ππτεε ιιιετιεεεε Κιππετ πππ πιπιεεεεετι:, πιε
1πιεετιεπεπ ιπ Ε'τιεεπτειιιεεπ, Ηπτειπεπ ειε.

Μιτ ειπε ιτειπε εεειειιιτ πιιτ Ι)ιερεειιιοπ, Με πεε νετ
ιειιιπιεε πετ Ηειιιιεεειε πετ επί εεκπειιειπ ννεεε εεεπι
τιτιιεπ Ιπιεειιοπ επ πετ επεεετ-εεεπειι εεεπιτιτιειι Μ. Ιπ
πετ Ι)ιεεπεειεπ ινπτπεπ Πιτ ετοεεε 8ιεπιε 20/ε εΠετ Βγ
μειιιι.ιεεεεπ ειε ειιεεετ-εειτπειΙ ιπιιειτι ειιεεεεεεπ, ειεε

ειπε εεετ Βετιπεε Ζεει. ινε ινιεεεπ εεετ εεε, πειεε πεε
ετει.ετε πεε Τεε-Τεειιεεε Μ, ιιιε;ετειιπ πεε ιει:ι.ετε πεε
ενεπεπιεπτ Μ. νει ετεεεετ Μ πιε Μεεεε πετ Ι.πειιεεεεπ,
σε πιιτεε νετετεππε ετε.πε ειππ, εεεεπι1εετπεπ ειιεεετ
εειτπειι Ιππειτιεπ. Ιιπιπετειπ ειειει πετ Μοππε πετ Ιτι
Γεειιεπ ππτεε πεπ εεεπειιεπ νετεεετ πετ εει πειιειπ
εεπιιεει:ε.
Βετ Μεπεει ειπετ 8τετιειιΙτ ιιεετ πιε ΙΙιιπεεεειτ πεε
νετεεειεπεπεπ Μεππε πετ Απει.εεεπιιε Μ πετιεειιε ειετ
ιιπ Οιτπππε εεπειιι.ππεειοε. ειε Μ ειετ ιι

ι ειπετ νοπ
δεεπιπ πππ $ειιε.ππε πιε Βεπε, εεππετπ εε εεππειτ ειεε
πιπ πειπτντιεεεπεεεειιιιεεε Ππτετεπεειιπε. Πππ πε ετε.πειιι:
ειεε ππτ επ Μεεε: Με ειππ πεππ πιε Ρετεεπ, επ πετ
πετ ππιετεπεεεππε Ε'ιπεετ πεε Ατετεε ειεε ιιιιιειτιε, ω”
επ πετ πεε Βεειτιπεεεετ οπετ πετ 8επειιπε ιππειτι. νιπτ

πεπ. εετ Μεε? εεωιπ πιιτ εε ιτειι.ει· ιτεεεπ, ννιτπ εε
ειεε εοπειετιτεπ ειεεεπ, πεεε πιεΜ ππιπιιι;ειεετ, ιπ ειπετ
Θετιπεετεπ Απ2εει εεετ ιιπτ ιιιιιιειεε.τ πιε 1πίετ:τιεπ ππτεε
πεπ θεεεειεεειεεει νετειιιεεεε εετ.

Βεεεειεε Μ πιιτ πετ πεποττεεε πετ επι. Με εε
πεττεειεεεε Βιεπιιεττεεειε επ πεπ Απεεπιιπετπ πετ Νεπ

εεεετεπεπ ειιιιιιιιπι ιπιιι.ειεε.ι· ι`πει. εειπετ νοπ πειπ νει·
εεειιεεεπ Μεεε πεε νει.ετε εετ.
ννεπιι πππ πιε '1'ιιετεεεεε ιεειει.ειιτ, πεεε 8χρειιιε πππ θε
πεττεεε επιπιτιειεετ επετ ιιπ ιειειεπ θιτπππε ππτεε Ιπ

ίεετιεπ ινπετεππ πεε θιεεεεΙεεετεεειεε ετιιιετεεπ ννετπεπ_
εε ιει πεεε πετ $εειπεε εετεεετιεττιμ, πεεε

ε

ε.
) πιε Κεεεεεεειι πιεει εεεοιιιι. νετ πιεεετ Κτππιτεειι
εεειιτπ. Ιιι νετειιι2ειι.επ εειιετι επππεπ Ιπι`εετιεπεπ
νετεεπιιπεπ, πεεε ,

ε) Πιιεεπεεεεειτ πιε θει`εετ πετ ΙπΓεειιεπ ε.πεεετετπεπτ
εεε νετνιειιε.ειιι:, Με πεεε

ε) εει Κεπεεεεειι: πιεει. ππτ Βιπεειπετ, εεππετπ ε·τεεεετ
θτερρεπ νοιι Μειιεειιεπ πιε νεπετιεεεεπ Κτεπε
εειι.επ ε.πεεετοτπεπιιιεε ε.επεειπεπ ιπιιεεεπ.

Β)Πππ πππ πιε Μεεε ε"τε.8ε: ειπεε εε ειπετ
π
ειιπετε

επειι ειεεετ ιιιιτεεππε Ρτεεεετνε.ι.ινε εεεεπ 8γριιιιιε πππ

θιοπεττεεε ειε πιε ειτεπι,ιε Επιεειι.εειπεειτ νοιπ θεεεεΙεεειε
νετεειιτ ειε εετ Εεε? Βοι πετ νειιι€επ Απεειεεεειεει8
εεε; εε.πεε πειιιειππεπ ω" νειεετ επ πιεεετ Κεπεεεεειι.
ιιι ετιπΒεπ ινπτειι πειτε ε.ππετε, εεεπεε ειεεετε Ρτεε
εετνετινε ιιπ ιιεεεπ πιτεπε πιε ννειιιιιειιετ πεε Μειιεεεεπ

εεεειιιεεει.ε επ εεει·ιιεεεπ. .
Πιιπ ειε ειππ εεεπειιι ινετπεπ, πιεεε ννεειι.εει;ετ, ειππ

πτιπεεππ πππ ιππ: νιεΙ 8εεετιειππ εεεπεει ννετπεπ -
εεετ εείπππεπ ειππ ειε ιιιεει.. ΙΣε εκει ιτεει εεπιπ ετ
ινε.ε Βειειιτεππετεεϊιιι·πιε Βεεπωνετωπε ιπειιιετ 3. Ε'τεεε,
ειε πιε εεειιιτε πετ Ρτοιεεειιε πετ Βετιιπετ ιιιεπιειπιεεεεπ

θεεειιεειιειι πιτ πιε Βειππιετειι;εππεεπ 1892. Ι)ιεεε Βετ
ιιπετ ιπεπιειιιιεεεε Θεεειιεεεειτ πιιτ νιτεεενν επ πετ
Βριι.2ε Με ιπιι. πετ Μεεεε νοπ ΜιτεΙιεπετπ πιιετ $ρεειειι
ειπεε, πετεπτετ πιε επεεεεειεεπειεπ Ρτείεεεετεπ πετ

ι5ετιιπετ Ππινει·ειι.εε, πιε Οεεειτειε πετ εππι- ιιιιπ Μιε

ιετεεεριι.ειετ ειε. ειιπει εοΜ ειε ετειιιειιεε Ρετπιπ, πιε
ιπι Απεεπε1ιεεε νιειιειεετ εεΙπ εινειιεε ιπ πετ ννειι. Πππ
πιεεεε Ι·`ετιιιπ εει ειεε ινι1ετεππ πετ 6 Βιιεππ8επ επι
80. Με”, 27. ΑρτιΙ, π. Με, 1

.

πππι, 15. πππι πππ
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20 δω 1892 εει εεεεειιΙιεεειιειι εει· ειι: εει· Ρι·εεε
Με _Ριεειηιειιε εει· Βνειιιιιε Με θεεει·ι·ιιεε εεεειιιιιιιιει.
ιἰε ιει εει· Με εεκεεΙιε Ιιιιεετιειι εεερι·εειιεε πειιιιειι,
ειεεε ειιι Βεπειε πιε εειιιιειι·εεε Μεεει· Μειιεε εει· Ιιι
Γεοτιοε ει. Ε)ιειε πει·εε ΑΙΜ, Με ειειι εε εεε νει·

Ιιειιιιιεεεεε εειιιειιιΒιειι, Μιεε Με νει·ιιιιιιειεεε ιε Βει·ιιε
εειιιε ειιιιιεειιειιε ρεπει·εεε ειεε, πεεε ε. Β. εεειι
Βιεεειιιιε'ε Βει·εειιεεεε; ιειιει Θ. εεε ιε. Μεεεειι ιε
Βει·ιΜ εγριιιιιιιεειι ιετ ω” 8επεεεε ιει, εεει· πεεε ιε
ειεε ιειειεε 10 .Τειιιεε ιε εει· θιιιιιιιε 22,232 Ρι·εεειι
ειι νεεει·ιεειιεε Κι·εειιιιειιειι ιιεΙιειιιιεΙτ πει·ιιεε ινειειι.
Ειπε; πει·ειι ειιεεεε ΑΙΜ. Μεεε εε ιιει·ειιεεε Ριιιειιι εεε
ιιι·ειΙιειιεε 8ιεεεεε, ερεειειι εεειι εει· ει·ειιιειιεε νει·ειεε
εει, εειιιε Βιιιιιιεε !ιιετ εε ει·Ιιειιεε, Με εεε Ζε νει·ιιιιε
ιιιεειι, πεε Μεεει· Βιεεε Με ιιειιεειιι ειιιεειιι εειιιε.
Πει; πει·ειι ειε Γει·ιιει· εειιιε, εεεε Με Ριεειιτειιεε Με
Πι·εεειιε εει· Μι·ειιιιιε.ιεε νει·ιιι·ειιεει.; εει νεεει·ιεειιεε
Κι·εεΙιειι ω, ιιεεε εε ιιειιει· εεΙιε, Με Ρι·εειιιειιιεε εε
εεειι Ζε ιιιιιειιεε εεε εεεεειι εε ει·ιιε.ιιεε, εεε Μιεε Με
ιιιεΙιειιεειι Μεεει·εριειε εε Μεεειιι Ζπεειιε νειΙιε εφε
ειι€εειι εσιειι. Ψειιει· ειιει· ειεε Με Βιειειιειι ειειιι.
Ιιι Βεεεε Με Με ρεειιινεε νει·εειιιεεε εει· Αιιιιειιε
πει·ειι Με Αεειειιιεεεε νει·εειιιεεεεε,εεεε νιι·ειιεπ εεε
νει·εειιιει; Μιι·ειιειιε ειιι·ιιεΙιπιεε, Με Ρι·οτειιοΙιε εει· 8ιτειιιι

εεε Μ εεε Τεεεεεειιεεεεε ειι ρειιΙιειι·εε εει· Βειειιι·ιιιιε
εεε Ρειιιιιιειιιε. 8ιε πειιιεε ιιπ Οεεειιιιιειι εεε Ρειιιιιιιιει
νει·πιι·ιεε, πεειι ειε 2ειεεε, πιε εεειειι.ς Με Αειει·ιιιιιειι
ειεε. Εε πει·‹ιε νει·ιεεει, Μεεε Με Πιιιει·ειιειιεεε εει·
Ριεειιτειιιεε νιει ιι€ιείιεει·, πιειιι·ει·ε Με! πεειιεειιιειι,
ετειιιιιιιιεε εειι, εεε επει· ιιει·ειι ερεειειι Μεεε νειειειιιι
ιιειε Αειιίιε; εε εειιε Μεεε Με! εεει· ιιι νει·εεειιιιεεε
ειιιειι ειιει·εεεεριεειι-εεειει·ιειεειεειιε Πει:ει·εεειιεεες εει
θεεεεεεεεε ειιιιιιιεεεε; εε ειιιεεεε νιει ιεειιι· Ηει1ειειιειι
Πιτ Με Ει·ιιι·εειιτεε εεεεΙιειιεε πειεεε εεε εειιιε νει·
νειιιρει· ΠειΙει18 εει.ιε.εεεε πει·ιιεε ειο. ειο. Νειι ειεΙιτε
Με Βειεειιεεεε ε.ιιει· ιιετε.εε, πιε Με Αει·2ιε Μεεε εειιιε
ειιιειι, Με ιιιι·ε εεεεε Ζειτ ιιειε πιΜεειι πιεεειεε, πιε
ειιειεΙιει·Με ιειει·εεεοριεειι-εεετει·ιειεειεειιε Πειει·εεειιεεει
ιιεεεεεει·ε εει· εεειι νιι·ειεετειι Ιενειιιιιεεείει·ειεε εει·
θεεεεεεεεε εει; πιε νιεΙ Βειει;ιειιιε Μ εεε ΗεεριιιιΙει·ε
εειε ιεεεετε, ειε εΠε ε·ιειειιεειιιει Κι·εειιεε εε εειιεεεειε;
Μιεε ειιιιιιειι Με Ε'ει·εειεεε, ιιεεε εει· θειιειιιε ειιιιεεεεε
πει·ι1εε εεΙιειι, εεεε εεεειειιιιιιιι·ιιει· εει - νειιιε Πιε
εοιιεειι - εε εειεε ειιεε, ιιεειι Βι·όεε'ε Αεειειιι, ειιε
Βει·ιιιιει· Ρι·εειιτειι·ιεε ειι ειιιοειεειιει· θεεειι·ιιοε ειιιειι,
εεε εει ειιι·ειιιεειιει· θεεει·ι·ιιεε ιιεεε νεε ινιι·ιιιιειιει·
ΙΙειιεειες ιιειεε Βε‹ιε εειε. Πει! εεε Λιιεε εεειειιι ειεε
εει' Με τε8ιειι·ιιιεε Ρι·οετιιιιιι·ιεε. Ψειιιεειιειειιειι Με
Με @ειι εει· ειειιι 8επει·ιιειιιεεειε Ρι·εετιτειι·ιεε 40-50.000,
εειει ιιεεεε Βεπιεε νιει πεειεει· ιίτειιιιε ειεε, Με ειιτει·
εεε εεινει·εειιιεεειεειι, εεει· ειεε Οοετι·ειε ιει εε Μεεεε
,ειεεε εεεεείειιι·Ιιει·.

Με Βεεειιιιι εει· ιεεεεε νειιιεεειεεεειι πειεειι εειιιιεεε
Με Τιιεεεε ι”ει·ιεειιιι, εεεεεειειιιεε εεε εεε εειι·ειΤεεεεε
Μιειειει·ιεε Με νει·εειιΙεεε Ζει· εεεεει·ειι Οοειι·ειε εει·
Ρι·εετιι.ειιειι ειε,ςει·ειειιι. Μειε Ειεει·εειι ειεε ειιι εειι
_ιεει;ινει· εειε, ε.ιιει· ει· εειιι εειιιε, Μιεε ιιειεεε ειιιει· εεε
Ηεεεει·τειι νοιι 1ιΙιτεΙιεεειε εει· Βει·ιιιιει· ιιιεΜειειεειιεε
θεεειιεεεειτ πιιιιΙιειιε Βεεεει·εε;; νεε Μεεεε νειεειιιεεεε
ει·πει·τειε.

Μεε εεεε ειεεε; πεε εειιι εεε Βει·ιιε ειι, εε εειιιεειιι
πιε εειι ειεε Με νει·ιιιιιιειεεε εει εεε πειιι ειεεε. Με
ει·ιεεει·ε εει· εε Με Βιετιειιιι, Με Ρι·ει. ινιιιιι τει Με
Ξιεειιεεεεε ιε Βει·ρει ιεετετειιτε. 20% ειΙει· 8ιεεεειεε
ει·πιεε ειεε Με εγριιιιιιιεειι ιιιεειιι εεπεεεε. Νειε Μι·
ειεε ει·εειιιιιιει·εεε Τιιετεεειιει Πει! Μεεε Μ Βεεειεειι, εε
πειιΙ ιε εεε ει·εεεεε 8τε1ιιιεε πιε εεειι εειει· εει· Ι)ει·ι

Βενειικειεε εΠιιιιιιε εεεεει·ει·εεετιιειι νει·ειειιετ ει, Με»
Μεεε πιι· Μι «Ψι·ειεειι» ε. Β. εεειι ιιεειει·ιετι ιΙιεπειεε.
Αεε εεεετειι Μιιιιει·ιι ΙΞει·ερε'ε ειεεε εε 8ιει:ιειιιιεε, εΙιε
ιιιειιι· εεει· πεει€,ιει· ΒιειειιΙεειεεε πιε Βει·ιιε. Μειεε 3.

Μεεε ιει εειιιιι ιιεειι πειιι εειιιε εε εεεεεινει·ιεε:. Αε
ιτεεειιειι νεε εει· Κεεεειιιιειι ιει εει· ΒιεεεΙεε ειειιι ιπι
Βεειι;εε ιι·εεεει ειεεε ειειιει·εε Ρι·εεεει·νειινεε @εεε Ιιι
Ι`εειιεε Με; $γριιιιιε εεε θεεει·ι·ιιεε. Λεει· εεειι εει·
Βιιιιιι ιετ @Με εεεεει· 8ιεεεε, Με τΙενει· 2ε-εειιιιι:ειι.

νιειιειειιτ ιει Μεεειιει· εετει· Μεεε, ιιεειινει·ειιιιε Οσι
Μεεε, εει· "Με εει· Ήειιει·ιι·ειεεεε εε 2ειιιεε εεεειΒι
ει. Ι)ειιεε εει ι;εεεειι, Μεεε ιειι εειιι· πειιι ινειεε, Μεεε
ειεεε ινιιετιιεεε ιιπ· Ι.ειιιιειεεε Πει νεε νεεει·ιεειιεε
ΙεΓεετιεεεε ειειεειι; εε ιεεεεε εειιει Ζιιι“εΙΙιειιειι:εε, νιει
Ιειι·ιιι ε.εειι ιεεειε εεε ειιεςειεειεε Βιερεειιιεεεπιι1ει·ειιιεεε
ειεε Ηειιε εριειειι. Ιι·ιι πειεε ιειεει· εειιι· πειιι, εε.εε
εε Μεεεει· ειειιι, Με νει· εει· Εεε Εεεε ειιει· θιοεει·ι·ιιεε
νιεΙιειειιι: ιιειιιεε, εειιειιτ Μεεε, εεε εει·εε ΕΙιειι·ειιεεε,
ερειει· εειιιε εεειιειι ιιιειεεε εεε εεεεειιε Κιιιεει· @ειιιειι
ειιει· Με Η εεει Ιειιιι.ει εει1ει·ε. Μι εειιιε ειιει· εειιι·ει·
εειιε εεΙειιε Βειεριειε νει· Αιιε·εε, πε Με Μεεε (ειιι
ιιεειιεειιτεεεεπειιιιει· Οειιεεε) ειε ειεειεεε Με νει· εειεει·
Εεε ειιι ΒειιιειΙ ιιεεεειιι ιιειιε εεε Με εεττ εεεειι·ιι·ιε
Ιιιιεειιιιε ΜΜΜ: Βειιεεεειι εειιιε, εει· ιιειιιι ιιεειι ιπι ιιε.εει
35. .Ιιιιιι·ε εε Ηιι·ιιεγριιιιιε ετιιιιι. .ΤειΙει· νοιι Ιιιιιεε Κεειιι
,εεπιεε εεΙειιε Βειεριειε, πε ειεεε εει· Με ειειιιε.ιιεε
Μεειιειιιιειι: Ζε ειεει· εειιεειιεε Ιειεει.ιεε εειειιε Ρε!

εεε ιιειιε. .ιεεει· νεε Ιιιεεε Ιιεεει εεει· εεειι Βει
εριειε, πε Μεεεει·, Με Με πε ιιιι·ει· νει·ιιειι·ειιιεεε: εειιιειε
ιιεειι ιιειε 30. ι.εεεεειειιι·ε ειειι ιιεεεειι ει·ιιειιεε ιιε.ιιειι
εεε εειιεε εειιιε ειεε εειιιι·ειειιε, εεεειιιιε Νεειιιιειειεεε
εειιειι εεεειιεειιι πει. Ρειετ πιε Βρι·εειιπειι ι;επει·εειι
κι εει· ι·ειειιε Κιεεει·εεεεε ενεεεεΙιεειιει· Ρι·εει€ει· -
σε εε ειειιτ ειιιειι; πιε Τιιειι ειιεειιιιιιεειιεεει, Μεεε Με
ιεεεεε Τιιεειεεεε ειεε ιεειει ειεεε ιιειιεειιει·ειι @Μεεε
πεεεειε εειιειεειεεε Με ιιιω Αιτει·εεεεεεεεε.
ειεεε Με εεε, ιιεειινει·ειιι·ιε Οοιιεεεε, νεε ιιιεΜεε
νοιι·εεεει·ε Με Πεεει·2εεεεεε εεπεεεειι Μεεε. ειεεε Με
εεεεειιε Πειιιειιεειιιιιειτ Με εει· Με ιιειεει·Ιει θειιεεεε
εει· Πεειιιιειιειι ει·ιε,μιεε Μεεε ιιε·ι πειιε εε ιιιιι· ε;ειεεεεε
ει, Ιιιι·ε Ζεει.ιιιιιιιεεε εε ε·εινιεεεε, Μιεε Μεεε Εετιιιιιτ
ειιιειιειι. ειεε ειεπΜε Μιιτει Με εει ειειι νει· Μεεεε εειιπει·

ε·ιιιιειεεεεεε Κι·εειιιιειιεε κε εεπειιι·εε, Μιεε ει·ιεεεεε
8ιε εεε Μ·ειειι. Με πιι· Μεεε Μεεε ει·εειε Ε'ι·εΒε νει·
εειι·ερ,εε Μεεε, Μεεε εε ειεεε, πε.ε πιι· ειιτ εεεει·ειε
νοι·τι·εεε πειΙεε.
Ιε Ρι·ειςεε εει· θιεεεεΜιειτ ιετ εει· Αιετ Αειειιι.ετ.
$ειε Αιιεερι·εειι ιει εειιπει· ινιεεεεει. εκει εεΙιειι εεε
ει· νεε _ιεεεεε Ι.εετειι εειιιεε ΟΙιεειειε ειεεε εει εειεε
Αεειειιι: ιιιιει· Με εειιεειιε Μεεε εειι·ει.ιι, εειιιε ιιιιιειιιζει·
εει ει· θειεεεειιειτ, πεεε ει· πιιι, εεεειι·εει; εειι1εε Βιε
ιιεεε ιε Μεεει· Βεειειιεεε ιιει·ειι Βειειιι·εεε; ε.εεεεεεεε.
Με εεεειιιειιι εε εειιι· Μεεε, Μιεε εει Με εειι·εΕΕεεεε
Ρι·ειειε εεε _ιεεεεε Μεεεεε ειεε εειειιεεεεε Αιιιπει·ι. νειιι
Αι·ειε ει·ίειει, Με ειι Με Με Με εεε εειεεε Βει·εί
ειειιιε εεειει,ιε, εε εει εεε νιειιιιειιι· Βιιειιε εεε θεεειιιεεει:ε
εεει· εεε θιιει·εειετε. Νεε ειεεε εε εεει· ειεεε Αει·ετε,
Με εεε Αειεειιεε εει· Εετιιειι.εεειιιειι: εει·ετιιεε, ειεεε
πειιι ιε εει· Πεεει·εεεεειι,ει, εειιιε: εει· θεεεειιιιειι.εεε
ΟΙιεετεε ειι ιιιιιεεε. ΙΞε ιιειεει εειιιε: «Ξει·εεε Με Μι·

ι·εεειιιιιιεειεε ('εεεεειιεεεε ειι εεε Βεειιεεει·8ειιειι, εε πιι·ιι
Πιι· ΗειειιΙεριεε ε.ειιιει·εειι, εεει· «Μεεε Βιε πιε Αιιε ιε
Μεεει· Ηιεειειιτ», ειιει· ιε πειειιε Πειτε εεεει. εει· Ιιε
τι·ειΤεεεε Βειιι εειιιειιιετ Με. Μι Μεεε εε εκει ειιιει
Μιιειιεε, εε ειιεεεερι·εειιεε, Μιεε Με 8ειιειει·ε εεε Ζειε
ειεριεεε πεεε ιειι εει ιιιειεε Ψειεεεεεε νεε Ρειιιεετεε
Με Αιιι;πει·ι ει·ιιιειτ: εει· εεε εει· Αι·ιτ Με εε ειιι· ειε
ριειιιεε. Μ Μεεεει ιιιειιιεε εειιεμιειεε Κι·ειεε πεΙιεε πιι·
εεε ιιεε Με Ζεειιιειιιεεε, ει·εειεειι Οει·ι·εετει·, εεεει·ει·
Αεειειιτ ιιιιει° Με Κεεεειιιιειτ νειιι ε.ι·ειΙιειιεε Βιεεερεειιι
νεε Ιιιεεε ειεεε, Με εεεε εειιιε νειειιεειιιειιεεε εεεε
ι·εε νειιι·ιιεεε νει· Με Μεεεε εει· Λει·ετε ιιιεεειι·ετεε εει
εει· Ρι·ε,εε: Βιει Πε Ι)ιι· ιιεπεεει εει· νει·εειποι·ιεεε,
Με Πε εει ειεε ειειιεει. Με ιιειε Βειιιε ειεειε ιεεεεε
Μεεεειιεε, Με Κεεεειιιιειτ εειεεεεεεε? Με Ι)ε εειιιε



_ετι

ποΒεπ άιε νοπ ιιπ· επεεποτπτπεπεπ νω·τεειιε τετ εειπε
θεειιιιάιιειτ Βεεεπιιιιετ άεπ Γιιτειιτιιετεπ Ροιεεπ, άιε τπάε
Ιιειιετπειεε ιιιπ ιιπιά εειπε Ε'ετπιιιε ττετιεπ ιτϋπτιεπ, πειτε
ετ Βειπεπ Με τιετοιετ? Βεε ιετ άετ Ζπεειτ ιιπεετεε νοτ
εειιεπε τιπά τω· Ιιοιΐεπ ειινετειειιτΙιεπ, άε.εε ιιπεετ Μιιιιεπ
τιιειιτ ιιτπεοπετ εειιι πιτά.

Β ΜΒ. 8επτεττιΒετ 99.
Νεειιεειιτιττ πιτ οτιιεεπ Ηετετετεπ.

Ι)τ. δ. Αεετπιιτιι:
Ιιι άετ Μει-5ιτειιπε άεε «άειιτεειιεπ ιιτετιιεπεπ νετειπε»
Ιιε.ιιε πιιι τπιειι επιεεειιεε ειπετ13ιεειιεειοπ άεττιιιετ,οι› άετ
Ατετ τιετεειιτιετ ιετιιι 8επιεεεπ ΡΜιεπ άεπ ειιεεετειιειιοπεπ,
ΒειεειιΙΜ Με ΗειΙτπιττε1επειιτε.τΙιεπ, άΜιιπ ειιεεεερτοεπεπ
άεεε εποε πιειπετ ιτπιπετιιιπ "Με ιεπ8ιΜιτιεεπ ΕτΕΜι
τση, πππ νοπ άετ Βετεεπτιεππε ειιιιιιειιετ Μι2ιιεειιεπ, ειπ
εοΙειιετ ΒΜιι ιιπά εειπε ΒείοΙΒιιπε ι:επτπ ιε ειιτπ εφε
εττειιτεπ Ζιε1ε Π1τιτειιάιιτττε.
Μι εΙειι`τ›ε πιιπ άιεεε Απεειιειιππε πειιιετ ε.ιιετιιιιτεπ
ιιπά Βεετιιπάειι πιτ τπιιεεεπ.
Ι)ιε Μειπιιπε, άεεε τιπτετ 8επιεεεπ Πτπετειπάεπ άετ
Οοιτιιε Με Ηειιτπιττει, τι Με ειιιειε τετιοπεΙιεε Μιττε1
επ ττιπέιτεπ πειτε, νετάεπιττ ιιιτε Επτετειιιιπε οΕΕεπιιετάετ
Βεοιιε.ειιτιιπε, άεεε π·ιτιτΙιεΙι οάετ πετ εετιειπιιετ εειτιιειΙ
Ιττετιιτε ιπάινιάπειι εετ πιοιιτ εεΙτετι πε.ειι ΑπειιΒιιπε άεε
Οοϊτιιε ειπε Ζειτιε.πε νοπιιιτεπ εοεεπεπτιτεπ Ι.ειάεπ πε
ττειτ ειπά. Μπιτ άεε νεττπειπτιιετιε ΗειιτπιττεΙ τπιιεε π]
ιτπτπετ ιτιιτπετεπ ΙπτετνΜιεπ πιεάετ ιιπιά πιεάετ επετε
πεπάτ πετάεπ ιιπά πιτά ιιπιά παπι $ειιιετεπεειτ ιιπά επά
Ιιειι πιιπ ιιπεπτιιεπτΙιετιεπ Οεπιιεετπιττει πιε άεε Μοτριιιιιτπ
άεπι Μοτρπιπιετεπ. Ιττι πεετεπ ΡΜ! Ιειετετ άεε Μιττει
ιιιε!ιτ ιιιε!ιτ Με ειπε Ι)οειε Βιοιππεϋι εετ ιιειιιτιιειιετ Οσπ
ετιπετιοπ, ά. τ

ι.

εε εειιΜιτ πιοτπεπτε.πε ΒτΙειεπτετιιπε, πει
ειιετ ιπ άετ ΒεεεΙ ειπε νετεεπιιτπτπετιιπε άεε Πεπειε
τοΙετ. Ηιετ πιε άοττ- άεττ1τιεττιεετειιτ άοειι πειιι ιτειιτπ
τπειιτ ειπε ΜειπιιπΒενετεειιιεάεπιιειτ - !τεππ πειιεπ Βε
ιεεεπτιιοιιετ Μεάιοετιοπ πετ ειπε άιιτειι€τειιεπάε ΒεΓοττπ
άετ πιει ιιπά άεε ΡτεΒιιπεε Ητιιτε εεΙιετιεπ.
ΒεΙιετι πιτ πιιπ πιτ, πειειιετ Αττ Με Ι.ειάεπ ειπά, ετπ
άετεπτπιΙΙεπ τπετι εεάεπι(επΙοεετπειεε @εεττ άεπ Οοιτιιε

ειπρίειιιεπ 2ι1 τπι1εεεπ. Ιπ άετ Μειιτ2Μιι άετ ΡΜΙε πεπ
άεΙτ εε ειειι ιιππ εοΒεπεππτε ΜΙΒετπειπε Βειιπετειιε; εΙειειιε
θεειοιιτείετεε, ιιπτποτινιττεε Μτιάιειτειτεεετιιιιι, τπε.πεειιιεί
τετ Αρρετ.ιτ Μιά Βειιιετ”οιιπε ιτεεπά πειειιε Βεεειιπετάεπ
νοπ $εττεπ άετ $εκτιεΙεριιετε. Βεε ειιιιιεετινε ΒεππεεΙιε

Βεττιπ1ετεΙιτ ι1ιιτιεεπε ιιιετ, πιε ειπεπ εοπετ εε πειιτιε, ιπ
ευιτεΙΙεπάεπι θεεεπεε.τε το άετ άΥπετποπιεττιεειι εειιοπ

τεετεεετεΙΙτεπ εάει· τεειετεΙΙΙιε.τεπ, πιτ τεειιτ ιιεάειιτεπάεπ
Μπειτειιττείτ. Ιπ εοιοιιεπ ιιπιά Μιπιιειιεπ Ε'Μιεπ πιτά οιιπε
πειτετεε Μεετπτιιετιεπ Με εειιειτπε Πτεεειιε άεε Ζι1ετεπ
άεε ειιρροπιττ ιιτιά άετ.πιιπ ιε

τ - ιιειεετ εε άεππ ΒΙειειι
πειτετ - πετ άετ Οοιτιιε: «Ι)ετ Ρπε.πτεειε τπιιεε άιε
ΨιτιτΙιειιΚειτ 8εεεπιιΒετεεετειιτ πετάω».
Μεπ τπιιεε άιεεε εειειιτε, τπιτ τπειιτ οάετ πεπιεετ Επι

ριιεεε άειιιτιττε Βειιεπρτιιπες εε οτι:πιε ιετι επε πεπειετετπ
Μιιπάε Βειιϋττ ιιΜιεπ, ππι άεπ εκει επ νετετειιπ, άεπ ειε
.Τεάεπι ειπιιϋεετ, άετ Γεετ τττε·Ιιειιεεεεπτιιειιι€ε Πττειιτιιπ

Βεπ τπεειιτ ι1πά Ρετιεπτεπ νετ Αιι8επ τω, άετεπ Αυε

εεεεπ ιεπε Ριιτε.εε Ι.ιιεεπ εττετεπ. .ιιι
-· 80 Ψιω ΕιΠΘΠ1

νεπ άεπ τπειετ εειιτ ε.ιιίτιειιτιε;επ Ρετιεπτειι ιιι άετ Απε
τππεεε πετιοτιτετ -- ειιετετ εεπιεπ εε ιιεεεετ επ πετάεπ,
ιετττ Μιετ ιετ εε ντε! εειιιιπιτπετ Με νοτιιετ. Θεπεε
θεπετετιοπεπ νοπ Κτεπιτεπ πειιεπ άεε ντε!
Βετιιιιτπτε Μιττει ειιι άεπ Ηετιι ιπτετ Κετπ ε

τε.άεπ, ιιιτετ νετετ οάετ πετ ιιιτετ Αετετε
ιιι ιιιιεττειεΙιεττι Με.εεεε επεεπεπάτ ι1πά εε
πετ Με ιιιιετεΙΙ άε. πιετιτ τιεπετιιττ, πο εε
ειειι πιτιτιιειι ιιππ Κτειπιτπειτ ιιεπάεΙτε ιιππ
πιειιτ ετπ πιεπεεΙΙιεττεΙΣτειεπιιπειιπά Ζιι€ει
τοει€ιτειτ.

Οιιπε τπιεπ ιπ άιε ιιπετάιιιειτΙιειιεπ Βετε.ιιε άετ Ρτετεε
ειι νεττιετεπ, πιιι ιετι πιιι· Κάτε άετειιτ ιιιππειεεπ, άπεε

ιπ εοιειιεπ ΡΜΙειι ιε
τ

Μιετάιπεςε ειιπειιετι Με.ετιιι·πετιοπ
ειπε Β.οιιε εριεΙτ, άεεε Μιετ άιε ρεπειιιεειιε Βειτε άετ

Βε.ειιε ιιιετ νιειτπειιτ Με θεπιειιτ Με Με άιε ριιτειεειιε,
άεεε εε πεεεπτΙιειι άιε ιιπΒεπι1Βειτε Μεττ
τεειε ιετ, άιε άεπ Ξεπεάεπ επττειιτετ, Μεε
άεε, πιιε τπε.π Με ρεγειιιεειιε Οπεπιε ιιεεειειιπεπ άε.τί.

Ιιειιτε, άιε -- οτι ιιετεάιτιιτ πειεετετ οάετ πεεεπ πιτιειτετ
ΙΣτειειιιιπε
- επ εοΙειτετ Ζπειιτιοει8ιτειτ ιιιτετ ΡΙιεπτεειε

ιειάεπ, Ιεπτ1ρτεπ
- άεε ιετ τπιτ ιιπτε.ιιιιθε Μπι θετιειειιτετ

ποτάεπ - επ άεπ Οοιτιιε, άεπ ειε πιιτ πππετιιτΙιειιετπ
ΕτΜτιπετπεπτ ειιεττιιιτεπ, ειιεπ πιεάετ επάΙοεε 8ετιειι ποι

Ιιιετιεετ Οεάε.πιτεπιιιιάετ ιιπά πεε ιιτπεπ ε·ιτπ Ηειιπύττει
πετάεπ εοΙιτε, πιτά ιιιπεπ ειπε Μπιτ.

θεεεπ εοιειιε Ιττε.πιτιιε.ίτεΒιετιτιιπε άετ Ριιεπτεειε Βιειιτ
εε τπειπεε Βτεοιιτεπε πετ ειπ Ηειιπιιττει ιιπά άεε ιετ
ριιγειεειιε Αττιειτ Με πετ Ετεειι6ρτιιπε, άιε άεππ
τιετεπ εεεππάεπ 8ειιιετ πετ Ρει8·ε πετ. Βε.εε εετ άετ Βε

πιεεειιπε άετ Αττιειτειειετιιπε, άιε άεπι Κτεπιτεπ ιιπ οοπ

ετετεπ ΡΜ! ειι€ετπιιτττετ πετάεπ Μπι”, άιε ·Κετρετιιε
εειιετιεππειτ ιιπά θεποπτιιιειτ τιετιιεΙτειειιτιετ τιπά άεεε ιπ
άεπ τιεττεττ'επάεπΡΜιεπ άιε πάτιιιΒε Ι.ειετιιπεεπϋπε ετετ
άπτειι Ττε.ιπιτιιπΒ 8εποππεπ πετάεπ τπιιεε, ιετ εεΙΙιετνετ
εττιπάΙιετι. ΑΜ ρεπειιιεειιε Αιιιειτιιπετ πιάεπτε ιετ: Με
επί ειπ πιιτ ιπ Αιιεπε.ιιτπείεΙιεπ ε.ππεπάεε.τεε Μιττει ιιιετ

πεπιΒετ Οεπιειιτ Ιεεεπ, οιι8ιειειι άιε ιιεετειπάιεε ΒεεειιΜ

τιειιπε άεε θειετεε τπιτ επάετεεεεττετεπ Βιπεεπ Μιά άιε

πειτπειιι€ε Βιιτπιπε.τιοπ άετ Πεεειιιεεπτεεριιετε επε άεπι
θεάε.πιτεπιττειεε άετ, πο ειπε 8επιι€επάε

ΒιιάιιΙπέιάετ
Πω

ετειιιιπε ιιπά υιερωτειιττετ άετ Ιιεττειι"επάεπ ιτεκτεττε
ειε εττπάειιεΙιεπ Με εειιτ εειιιιτειιετε Ππτετετιιτειιπ8ειπιττει
πετ Εττειειιιιπε άεε Ζπεειτεε επεεεειιεπ πετάεπ άτιττεπ.

Πιεεε1τιεπΚεπιρΓεετπιττει τιιιιεεετιειπεπ εεεεπ άιε Με.ετιιτ
πε.τιοπ επεεπειιάτ πετάεπ, άετεπ Μεε Ε'οιεεπ ιιιιτιεεπε
τπιιεεεΙοε ιτιιετττιειιεπ πετάω, τσιπ Φωτ ππι άεττπιτάιε
ΕτΙειιιιπιεε (τεερ. άεπ πω) πειιι Οοιτι1ε εειιειπιιετ πιεεεπ
εεπείτιιειι το πιοτινιτεπ.

Βιπε ετϋεεετε θτιιρρε εάοΙεεεεπτετ Κτε.πιιετ ιτοτπτπτ
τπιτ άετ ευεεεερτοεπεπεπ Πεμ, άετ Οεεειιιεεπτεττιειι εετ
ιπ ιππεπ εε ιιιιετπιεειιτιε,>·,άεεε ειε ειπε ιιιειιτ επάετε ευ
ιιεΙΓεπ πιιεετεπ Με άιιτειι άεπ Οοϊτιιε; άεπ ε.τιετ Γίιτειιτε
τεπ ειε, άε. ειε εειιοπ εειιΙεειιτε ΕΣττειιτιιπΒεπ8επιε.ειιτ, ειειι
εειιοπ ιπτιειττ πεττεπ.

νιίτιτετι άιεεε .Ιτ1πειιπΒε εΙειειι νοπ νοτπ ιιετειπ ευ
εττειπτπετ Βειιιετειιοιιτ επεεπειτεπ ποτάετι ππά επ ΜιΙει
τεπάετ ιώτρετΙιειιετ ΒεπεΒιιπε οάετ Μπιτ, ετεττειε άετπ
επ ιτπιπετ Ιιεπτι,εετεπ Κεειάινεπ τιιιιτεπάεπ, επ ειειι εεποπ

εεΓΜιτιιειιεπ Μπτει ιπ άιε Αττπε επ ττειιιεπ, εε πειτε άιε
1.ττωο πιε εοιεΙιε θτε.άε εττειειιτ. Βεε ειιεπ ιετ άετ
Ριιιειι άετ Μιεεπ ΤΙιετ, άε.εε ειε Γοτττειιεεπά Βϋεεε τιιιιεε

εεπετεπι Ατιετ :ιιιειι ιιπτετ ευιειιειι Πτπετε.πάεπ Βειιπετ
εε, Ι.επτεπ, άιε πιτι(Ιιετι εεειιτιά πετάεπ ποΙιεπ ιιπά πιειιτ
πετ, πιε ιιπΖετιιιεε Ρετιεπτεπ, άεε εειϋενετοτάπετε, ιιιπεπ
εοπνεπιτεπάε ΜιττεΙ τσιπ Ατετ εεπετιοιιιττ επ εεπεπ πιιπ
εειιεπ, πεεεπτιιειιεπ Νιιτ2επ ειι ιιτιπε,ειι; άοοιι πεάετΓ εε
άεππ πεττιτιιειι ειιεεετ άετ Ιοεε.Ι-πιεειιεπιεεπεπ ποειι ειπετ

επετειεετιεπ ρεγειιιεειι-ρεάεεοτ.τιεεΙιεπ Βεπε.πάΙιιπε, πο
πϋτιιιε ιιπά τπϋειιοιι ιπ εεεειιιοεεεπετ ΑπετΜτ.
πω, πιτά πιεπ πιιτ ειππεπάεπ, εοιΙ ειπ τεετ ιιπιιιιετ
πιπάΙιειι ετετιτετ θεεειιιεειιτεττιεπ άεειιΜιι ιτειιιε Βείτιε

άιΒιιπε ιιπάεπ, πειι ειπ Πεεεττπε.εεε ιτπ θεεειιιεοπτεεεπιιεε,
πιε τεάεε Πειιεττπεεεε, εεΙιετάΙιειι ιετ?
Ποτε 'Ι'τιειιε εοιΙ άιε Βείτιεάιειιπε πιειιτ
ν0τεπτπειιτεπ πετάεπ, ε.τιετ ειε εοΙΙ ιιπά άετί
πιιτ ιπ άεπ άπτειι θτεεετε ιιπά 8ιττε μπομ
πειι $ειιτεπιτεπ εττοιεεπ. Ιιεππ άεάιιτειι ιιιιτετ
εειιειάεπ πιτ πιιε μ

. νοπ άεπ Τιιιετεπ, άεεε πιτ ιιπεετε
Ττιειιε `τιειιεττεειιετιιττιππεπ. Με ετειιτ εε άεππ τπιτ άετ
νιεΙεετιιπιπτειι πιιιεπεκτεττ άεε ετετιεεπ Θεεεπιεειιτε,
πεππ πιτ άεε, πεε πιτ νοιι άεπ Ρτειιειι νετιεπεεπ,
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εωωτ· Ϊτωτττ Ιετετετι ττετιτιετι'ΡΒετ τΙιτιετι τττιεειι στι· εττιε
εεεετιιτε Αττετττιετττετε επι· ΒΙιε ιιτιε ειιτεεετ·ΙιεΙΙτεετ· ΒΙιε
εεττιετνει·ετετιεττεΙι,ιιτιε εΙτετ· εεετεττετι ντι· τ

τ
ι

ττειιττεετει·
ΟΙιετ·ετττετ·εεΙιπττεΙιεΙετεετιπετιτιττεΙτεΙτετι ΗτεΙιτιττιθετιιιτιε
εεεΙτ εεΙιετττειτ€ει·εεε Ιτετιτι τε*εττιεετε εεεεΙιτεεΙττττεΙιετι
νετεττττΒεττι ντετ Ιιεττετ·ειτιΜττεεεε ειτε θεεε.τττττιτΙεττειτττι
ττετιεττ·εεΙτετιειτε ττετττιΜετιτιε.

Ψετττι ειτε ΜετιεΙιεττι ετε Πτετεεετετι ττιεεε θιετττετεετ·
ΕτΙττΙτετεεΙτεττιτ,εε πιττεε τετι ττιτεΙιεεεεεετι νετ·πεΙττειι,
εετττττετε θττ·ετιεεεετ· τττετττεΙιειτΙ)επτεττιε ττεετεεΙιι·τττετι
ττι Ιιε.Ιτεττ;εετττιτετιτττειιττ›εττιτεΙιτπι Εττινετ·εττττιετιτεεπιττ
εΙτεττΟεΙΙεεετι ττι ττετττιεετι,τνετιτιτοΙτ ΚιεΙιειτρτε,εεεε ετε
ετ·ετττεΙιεΤΙιεττεττετττιτεΙιτ ττι εετ· ΚττεττττετιιιτιτετειτεΙιετιπ
ιιτιε ττεεΙτ ινετιτΒει· τπτ νετεετιτ·ετττετινοιι Βεεερτειι εεει·
ττιττιεεΙιετιτεεΙιετιΜετιτρπτεττετιετι8τρτεΙτ,εετιεεττττπι ε τΙιτ
εετιετι νετ·ΙιεΙτετι ττι εεττ Ρεττετιτετι ιιτιε εεεε
ττετ·τιεεττι εεττι θτεΙιτετεετ· ΒεττττεΙΙττ·τιτιΚΙιεττετιετε εττιτεεΙι

ρττεεεειετεεΙτε Ξεττε εετ· Βεττετιετιιτιε,··τττι νει·εετε·ι·ιττιε
ετεΙτεττιτιιιεε,πειτε «τετττεττ·εττετιεε«ΒρεετεΙτετ» τιτεΙιτ ειπε
ΗεΙΓετεΙιεΙΓετ· εττιετ· ΙττεετττεΙιετι.τιι€εττεΙιετιιεεττιττετιτιττΙΙ.
ττ'ετιτι ιιππ εΙιετ· ειιιετ :Με ετε Οεττττιτεττεεε ειιεεετ
εΙιεττεΙιετι Οεϊτιτε,τιε.ττιετιτττετιετε ετετεετετιεττεεΙτιτεεττετιε
Βετετιτ·, τιτεΙιτ Ι›εεττττιεετιιιτιε πετιτι εεττιετεττι ΙτετΙεεττιετ·
Β)τττττιτεεεεεεεΙΙιετι επί ετε Ιτεττ·εττετιεειιΖιιεττττιτΙετιετντεεετι
ιιι·εττε,εε ετττττεεεεΙτ πιεττιεε Εττ·ιτεΙιτετιεετεεεε επ ετετι
ιτττετττΙτεττε Μτττετ τττετττετιει·εεττεεττετιεεπετιτ8 επι

ρτεΙιΙεττ ινετ·εετι, ειτεεε ειτε εττιτττΙΙτεττιετ°εΚτ·ετιττετι,εετι
ντι· νει· Ετ·ττττττττττεεεΙτιιττειι ινεΙΙετι, κιτ τ·ε.τΙιετιετεΙι εττιετι
ΡεΙε ειτ ετεΙιΙετι, ντ·ετττιετ· εεΙΙτετ ΙτεττιετιΙτεεττετ.

Πεε τττειερετ·ττεεε ττττττεετι,εΙτετ· εε τετ ξεεεΙι εεττ·
Βτε Ατττε8ττετιττεττ εεε ειιεεετ·εΙιεττεΙιετι θεϊ
τιτε εεττ τΙιτι τει· ιιτιε τττιττιετ·ΙτττεΙι ττι ετιιετι
ΒετιετεΙεεΙιετι θεετεΙιτειι·ττιττετ Βει·ττετττ: ει·
ετ·εεΙιεττιτ ιιτιε ετε εττντιετεετ εεΙΙιετνει·ετετιε
ΙτεΙιεε ιιτιε εεεΙι τττΙιι·τ τιε.εΙτ τω· τττετ·εττι
ετττττπιετιεετι ΑτιετεΙιτ εετ· Ιιετ·ττετ·τ·εεετιεετετι
ΒεετετρεΙτττττετ· εετ· τιτεΙιτ ε.τι ετε ΙΕΙιε, ιιτιε ειντιτ
ετε τττεττεεειτιιτετ·τιεΕΙτε, εεειτττεειιε θτεεετττεεΙιτε
νετ·ττεΙτι· τιετΙτινεττετε τετ· Βεεετ·Βετιτεε.ττετι
εει· θεεεΙτεεΙιεττ. - Πε τετ εττττιττεε εεεετιεετι ετε
τπττεε πιε.τιεΙιετιΒττι,ετετι,ετε εεπτ θετττεττττετΙτεΙτετ·ΤΙιττ
ττεττετττιττΙιεετετιτι. Ι)επι Ατ·ετ πιιτεε εε τ

ε εΙιτιε τνεττετ·εε
Ιττττι·εεττι, ειιιεε τεεε τιτεΙιτ ειττ·εττΙττ·εττΙττιεττεΖττεττττιεε
εεετ·τττιεετε, ΙττττιετττεΙτεΠτττει·τττ·εετιιιτιεεετ· $ετιντε.τιΒετ·
εεΙιείτ εττι νετ·Ιττεετιειιτετ ιιτιε εεεΙι, Με Ιτεττιττ,›τνττ·εετε
ΙτετΙιεείτιτεΙιτ εττιετ·Ρτειι εεεεττ·τετιετι,ετε ειτε ττ·Βετιεετιιεττι
(τττ·ιτττεετττεΙιτ ττι εεεετ·ετι πιττιεεΙιτ ιιτιε ετεΙτ εει.ττετεεε
ιιτι2ντ·ετΓετΙτεττετιΜετ·εεε, εετι ετε τιεεεΙιτ, μι· τιτοτττΒε
ννιτεεττετ.

ΑΙΙεττ εεττετι, ετε τνττΙτττετιεεττιτεΙΙ τττ·ιτ.ττΙτετπε (εττι
ετ·εεεετ· ΤΙιετΙ εεττετττεεΙττε.ετεεεΗεττεειτετιεττεετττετ εττεττ
τιτεΙττΙττ·ττττττ,εετιεεττι τττττιττιετ·εεεεττ),εετ εε, εε.εε ετε επ
εεττ ΡεΙ8ετι εττιετ Μεετιτττκιττετι_τετεετι. ετε Με νετ· ετε
Ριιττει·τετερει·τεεεειιτττεττεεττττ,εετ εε, εεεε ετε ρεγεΙττεεΙτ
ττετ εερτ·τττιττ·τεττιε "εετι ττΒετιενττενετ·ιττττεεετετιΜεττ
ττετε:ττι νετ·ττειιετι το τΙττετ Ζειτττιτιι€ετττΙττεττεττ,εετ εε,
ετιεε ετε τττττ·Ιτττετιεπ τεειιττεττνετ·εεετ· τιεεττττιετεετ·Περε
τεττ2Ιετεεττ (ατι Ηγρετ·ρετετιε ετε Κτ·τιτιττΙιεττΒΙεπτττ τνεΙιτ
Ντετττετιε πιεΙιτ·), εΙΙετι εετετττΒετι Κτ·ειιττετι «στα τττειπ
τιεττττ·ΙτεΙττιτεττττιιιτ·ΙτεττιετττιιτεεετεΙιεΙτεΙιετι θεϊτιτε επιρ
τεττΙεττ(εετττιετε ττεετττ·Γειιεττε ετιεετιττετ·εεεεΙττεεΙττττεΙιει·
Βετο), εετιεετ·τιτιιε.τιεεττ” τΙιττετιειτεΙτ τιτεΙιττε.τΙτεττετεΙι
επ ιτει·Ιιετι·ετΙιετι, πειτε ττιετττττεΙττΙιεεΙιετ ιιιτετττεττττεΙιε
ΕΙιεττ ττιττνετ·εεΙτετεετιινττ1.
Ι)ιτ.εε Ιετιεεεττετ·τιεε, ττεπιετιτΙτεΙτΙετιεττεττττιετττεΙιεΑττεττ
πειτε ετι ετετι, εεττιετ τετ ετιτερτεεΙιειιεετ·ΒεειττιεΙιεττεττιττε
ετΒετ·Ι.ετ›ετιετνετεεεετι Οτ·Βε.τττεπιιιεεεττττετεττετεττιεεττ
ιτεττττ·εττετετ·θττειιεε, εεττι τττεεεεεττετεΙτετε8τιιττετιειιτεΙι
ε.τιετεΙιΙετι; ντεΙττιεΙιτ 8ετνττιτιτ ετε ετιτττεεετιττε
εετετε ΑπεεΙιετιιιτιε τττιτει· νετ·ιττ·τΙτεττετεεειτ
Βεεεεετττει·τι πιεΙιτ· ιιτιε πτεΙιτ επ Βεεετι.

ντττΙτι·ετιετεΙτ εε Βετιε τιε.ττττ·ΙτεΙτιιτιε τιιιτ·ντετ ττιεεττετι
νεττνττΙτττετιττττιεε,εε.εε ττιετττΙιττιετεΙιτττεΙτετττετ·ττι Απε
ετεΙιτ ττετιεττιτττετιετιΕΙτεεεττττεεειτττε,τεεττ Πειτε εεττιεε
Αι·ετεε εττττιεττ,ττιεεΙιτε τετι πιτεΙι εεΙιττεεεττεΙιτεεττττιττ·ετιε
εεΙιττι ειιεερτεετιετι,εειεε ετε Εεε εττετιεειινετιτε ετε
ει· εκττ·ε.τττιετττττιετιτεΙε Οεϊτιτε τε εεττ1ττΙτεττ
εττιετ· ετ·ετττεΙιεττ Ψετ·οι·ειιιτττετ ττττεετι εεττ.
Ιτι εετι εεττ·εττετιεειτΡε.Ιτεττ ετεΙιεττ ιιτιε ττεττεττΙεεεΙετ·
ιιτιε ετττ.τεπιεττιετ·(ινε πιεττ,τΙτι:Ιιεε.ιτετιτει·)ΒεττεττεΙιττιειιτιε

ειιειετεετεετετΒε,ειττττ·ιττιΒεεε Ρτετττττιεε(ττετ·ρει·ττεΙιεΑττιεττ)
τιιιτ·ειτεεεεττνε ΜτττεΙ τπτ Ιτεετειι ιιτιε ΙτεεΙιετειι 8ττιιιε εεε
ττττεττεετε θετιετε.

Μι· ΙΙ. τ·ιιεετεετιε 0εετιτετεεειι-0ειιει·εεε.
(νοιιι το-τε τ "τι τω».

Πετι ετ·ετετινει·εττετιετε ΖττΙιτιτττ·ετεΕτιτεεΙειιεεττι€ετιτετιτ
εειττιει·Ατ·Ιιεττεπ νετεττιττ.τεπτιιεεΙιτε ετε τττεττιετ·Κτ·ετενοιι
ΖεΙιτιτι.ι·ετετιττττττττ·εττεεει· ΑτιεετεΙΙιτττε·ττι ΝτεΙιτιτ-Νεν8·ετ·οε
1896.Πει· Ετ·τεΙ,τ;πω· ετε εε εττιιεττςετ·,ετιεε τττε.τιΙτεεεΙιτεεε
εεττΠ. θεττετι·εεεττι θτ. Ρετει·εττιιι·ε·εεειιΙιεΙιετι ιιτιε Ιτετιιτειτ
ντι· ;;Ιετετι νοι·ιιιτεε·ιιτιε εεΙιτττ ετιεεμι·εετιεττ,εε." εετ· Π.
θετττττοΙετ.τετι-θειτει·εεεετΙε Βι·ννει·τιττιτςετιττττει·εττεεετι.ιιτιε ετε
ε.ιιεεετεττε,·εΙιττιτςειτττι_τεεετ·ΒεετεΙιιιτιεττι Ιιεεετετττιετιτετ. τοι·
Αττετιινει· ετ·εττετ.τεεετεΙιιτετετ·ε,τε.τιτεττ·τ,ννοΙιτττιετετετ·Β.ετΙιε
ετττιΙτεετι Βεπττττττττιε;εεεεε Ρτ·ττετεετττειιεεε Οτ·ετεττιειτττετιεΟεπιττεε,Ρι·ετ'.εετ· θεετττε1εςτε,Πτ. πιεε. Ετπιτιετ·ι.ς, εενιτιε
εει· Ζε.τττιε.τ·ετε'Ι'ετττ·ετι, 8ττιτετττ, ΚΙτττε;ε,ΙΙιετ'ετ· ιιτιε
Κεννετε»τ·. δ. Η. άει· Ρι·τιτε ΑΙεττε.ττεετ νοιι ΟΙεεττ

τ
τ
τ
ι

η: πειτε ειτε Ρτ·οτετττει·ιιτττττει·τιεπιπιετιιιτιε ει·εττ“πετε.Ρετ·
εϋτιττεΙτετε ει·ετε ττΙΙ,ςετιιετττενει·εττττιτιτΙπτιἔεπ τνεΙεΙιει·ειεΙτ ε.
250 ΤΙιετΙτιετιιιιετ·ετττττετιιτιεεττ,εετ·τιτιτει·τττιεΙιεττιτττεΙιετ·νετ·
τ·ιτττεττεεττττετε.ττετεεΙιεΟττειττεΙε,εειι(Οι. Ηετ·Ιιετ ιιτιε Πτ.

τ
ι!
τ
τ

ΙΙετ·) ιιτιε ττϋτιτιεττΜι· τιιιτ·ττεττειτει·ιι,εεεε ετε ΖτιΙτττω·
τιπικεεεττεεττΑετ·τττετιιιτ·εττιετ;ει·ττιΒειιντιι·,εεεεεΙιετε θεεπτετε
ετεετενεττετεΑιιτ'ιτιει·ΙτεττττιΙτεττε.ττεΙτεεττετιεάει·Αει·ετενετ·ετειιτ.
Ζιιιτι Ρι·ϋ.ετεεπτετινιτιιι·εεττιττΑεετε.ιτιεττεττΡτ·οτ”.τ)τ·.[τιιιτ

Ιτ ειε εενιτττττΙτ,τττττιιντεε-Ρι·ττετεεπτετιΖειΙιτιιτι·2τΒ_ι τττιττουν,
κιτ θεει·ετεττ·ετιν. ΠεεΙιτ·εεειτ ιιτιε Βετντ·ειιττενι·.
Νε.εΙιεεττινετ·εεΙιτεεετιεΒ·ςι·ττεειιττεει·εεειτε,·εΙιε.Ιτεττ,τετε,τε
ετιι εεΙτι· τιιτει·εεεειιτετ·νει·ττ·τι,ι;Β_τεττΙεενιτ'ε «ΠεΙτεττ Πε
εετιετ·εττεττ ιιτιε ετε τττττεΙ τι” Οιτττττι· επι· Βε
Ι‹τττιιρτ'τττιετεετ·εετττετι».
ττι εεττ ΝεΙιετιι·επτττετιεεε ΑττεΙε-ΚΙιιττ,]τνεετετ_Βττειτττε·ειτ
ετειιτ'επεετι,νττετ·ετιτεΔιτεετεΙτιττιτςετΙετ· τττε,ι;ΙτεΙτει·ετιτττιε.τ·ετ
ΙτεΙιει· Ιττετι·ιιτττεπτεετε· ε.ι·ε.πετι·τ,ετε ετεΙτ ΖεΙτΙι·ετεΙτετιΖε
ερι·τιεΙιεεει·ττ·ειττε.
Απ εετι τ'ετιζεττεειτΤτιεειτ ννιιτ·εετιειττιΙι·ετοΙιεΒρεετετ-νοτ·
τι·ττ,ε,ετ;εΙιεττεττ,ετε Μι· Ιττετ·τττεΙιτττττΙτετ·τιττττττττ·ετι,τιιττεΙτιεττ
Με· τιιιτ·ετττετττ'Ιτττιτνετεετι,εεεε ε.ττεΙιΒτεττεεετ”τε,ςειιετττ·τεειτε
ειιεεετ·ετ ριττ·τετττειιτει·τεεΙι ν ·τιεττεεΙτννιττ·εεττ.νοιι
τντεΙτττεΙτετττετάει· ΒεεεΙιτιιεεετετιπιτ ετττετ·Ρεττττετιεπ ετε
Βει;τει·τττιε·:τι νσεττεετι,εεττ ΒτΙειιιτε;ε-ΟεττετιεΠτι· ετε ΖεΙιτι
ει·ετε επ ει·Ιιεττετι.
νοιι εΙΙτ.τειττεττιεττιΙτττει·εεεετετ ε.ιιεΙι Γετττεττεετ·ΒεεεΙτΙιιεε:
Βε τετεετ·ιτιτιεπ ρεττττετττι·εττ,εεεε εετττττΙειιΗετΙ-Αιιετε.Ιτεττ
ετε 8τεΙΙιττιε·ετινοιι Ζτιτττιττ.ι·ετεττιιι εεΙιεττ'επ,ετιιιιττετε εεΙιττ
ετι·ετττεΙιεΒττττ'εειιιετ εεττ ε.τττιειιΚΙ:ιεεετι εετ· ΒενεΙττετττιττ;
ειιε,ττττιι.>;ττεΙτννετ·εε.Εετ·ιτει·νι·ιττ·εεεεεεΙιτεεεειι επ ρεττττειττι·επ,
ετιεε ττττΠεετετττεΙυετΙιεεποε εττι Ι)εριιττι·τετ·εετ·ΖεΙιττε.τ·ετε
εττε·ετεεεετττνει·εε, (Με ετεεεε Ιτετεττεεεεττ,τ.τττεΙτεετ· ΡΙτττι·τττε
τ:επτετιεεεεΙιτεΙιττ.
νοιι τττεετεττττεεΙιεττττοτ·τι·ττε·ετιτετ ιιεεΙτειτετ·ινε.Ιιτιετι,εεεε Ρτ·ετ'.
Ρετετ·εετι ετιιειτνετ·τι·ιτ8·Ιττεττ«Πεττετ· ετε εεε·εττεττττ
τεττ ΗιττεΙτττιεεττ'εεΙτετι ΖττΙττιε Ιτετ ΒγεΙιτΙτττ
ττεττι» ιτιιε Πτ. ΒΙτει·ττττιτττι_τιιτι.«ΠεΙτετ· ετε Ηετττι,τττ
Ι‹εττ εεε νει·εεΙιΙτιεΙτετιε τττττιετττεττετ·θτετττε_εε».
Βετεε νεττι·εεε τ·τετ`ειτΙεττΙιττ.ττεΠεττε.ττετιΙιει·νει·, ιιι ε.τττζετττετ
πετ·Βετ'ι·τεετεττττι€.
ΗιτιτιδεττΙιτεεπιττεεειτπετ· ΙτεεειιεετεΙιει·νει·Ιιεττεττ,ετιεεττ·ετι
εει· νετ·εεΙιτεεειιε.τ·ττεΙτεττεεε Βττεττττεε·θετιειιεεετ· 'Ι'ΙτετττιεΙι
πιει· (Αει·ετε, Ζετιιιτττετε,Πετιιτετετι, Ε'ετεεεΙιει·ει· ετε.) τω·
εε.ιι2ε Τοπ ετιι ρεεε ε.ιιε,ε·εεετετττιετει·τντι.ι·.ΙτετττΜτεετεττ τ

τ
·

εετιε Με ετδι·ετιε εττιεενντι·Ιττ,ιιτιε ττε.πτετιτΙτεΙτετε Πεττετττετι
εε εε.εΙιττεΙτιιπε εετεΙτττννετΙτετεττ.Με εε ειιτ εετι τ·ιτεετεεττεπ
Αει·ετετεςετι τιτεΙιτττιιιττει·εετ· ΓΑΠ τ;ειτνεεειτ.ττι τιτεΙιτ€ει·τιτ
ρ,·ετιιΗι·ττεενετ·ετιιιτιιττιιτι.ττετεεεε τνεΙιΙ εειτττιιιεττ·εεετεΙτιτετειτ
'Ι':ιτττ8ετττττΙΡι·ετ. Ε τ ττι τ

ι
ε τ ;.τ'ε ιιτιε εεττιει·ιτττεΙιειετιθτεΙιττττετι.

τνετιτι ετε ΟεειττεΙοε;ειττε ετεεετ·τνετεε ιιιτεττετει·ττεττειι,πετ·
εετιετεΙτττΙεττιτ·ειτθττιιτε:τετετε ε,ιετττττιτεπεεΗϋΙτε τττ·τττε,·εττ.

1).

ττετ·ιιιττ·τεΙιτεε.

-Ζτιιττ εετεΙττ·τεττ Βεετ·εττττ· εεε Μεετετττε1
τ·τττΙιε τνιιτ·εε, επ 8τεΙΙε εεε ειιεεεεετιτεεειιετι Ρι·οτ'εεεετ·ε
Πτ. Ψ. ν. Ατττ·ερ, εεε εει·ετΙτετιεεττττειιεττεεε ΜεετετττεΙ
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τοπιο ιιππ ποε ιιιιΙιιιιι·-πιοπιοιπιποΙιοπποιοιιι·ιοιι Οοπιιιοο, ννιι·ιιΙ.
Βι:οοιιοτο.ιΙιΡι·οι'. οιιιοι·.Πι·. Ν. Ρ. Ιιν οπο "κι οιοννιιΙιΙι..
Τ Πιο θοοοΙΙοοιιοι'Ι: ρι·ιιΙιι.ιοοΙιοτ Αοι·πτο πιι
Βιι.ι·ο ιπιτ, ποπ δι·ι.ΙιοΙιοπΒΙιιιτοι·ιι πιιΙ”οιο:ο,ιπ ιΙιτοι· νοι· Κοτ
ποπιοιοτιο·οΙιοΙιτοπθοποιοινοι·οοιιιιιιΙππε Πι·. .Το ιι ο.ιι π Κ ι·ο ιι
Ιιιι18 πιιιπ Ρτιιοοο πιιπ Πι. Ροι·οινοΙ Βιιι·οπ Βιονοιι
πιιπι Βοοτοτ·ιιιτ Βοοιιιιιι.- Απι θ. 8οριοιιιοοι· ιοππ πιο οτιιτο Βιιπιι πο· ποτ ποπ
1ιοι.>;ι·ιιιιποιοπΡοποποοιιοπ ιιιοπιοιιιιοοιιοπ θοοοΙΙ
πο ιι οΗ πω, ινοΙοΙιο ποιπ Ρι·ιιοοο Πι·. ιν. ΙΔθ ο ι η _ Ζωη
17ιοορτιιοοε1)ι·. .Ι ο π· .πιο ι'ο ιν. πιιιιι 8οοι·οιοι· Πι·. π. Ρ ο π ο
τονν, :πιο ΒιιιΙιοιΙιοΙιοι· Πι·. Β. Ι.ιοιοιν ιιππ πιιιιι Οιιοοιι·οτ
ι)ι·. ι. Μιιοοππο τ ποινιι.ΙιΙτπιιι. Ιπ πιοποτΒιιπιιιιο. ννοιτ·Ιιο
ιιπ Βο.οΙο.ποι·βιοπιππιππ οιιο·οΙιοΙιοπ ννιιτπο, νοι·Ιο.ο ποι· νιω
ιιι·οοοεπιο [πιο ποι· Β Ιι το ιι πι ι τρ;Ι ι οπ ο ι· πιι ινοΙοΙιοπ Μπι.
Β.ιιπ. νιι·οΙιονν (Βοι·Ιιιι), Ηοιιι·ι Ι)ππιιπτ (θοιιι'). Ι)ι·.
Η οι 1ο οοο π ι'11οιιι1ιοιν).Πι·. 8 ιι τι πι ο π (Μοοποιι) πιιπ Ρωι°_
Βι·ιοιπ ιιπ π ιΖιιιιοιι) ο·οιιτοΙιΙτινοτποπ οιππ. «πιο-οι. νοιι ποπ
θΙιοποι·π ποι· 1 οτινιιΙΙππο ειιιπ, ννοιιπ πιιι· ιιππ πιο1ιι.ιι·ι·οπ,Πι. 1.ι ο το νν πιιπ Ι)τ. Η ι Ι ο ο ιι π ο τ οΙιοιιιο.Ιιο·ο.1ιιιιι;τοτποι·
Βοιωτοι· Πιιιι·οτειτο.ι.-
ππι 21. Βοριοπιιιοι· 1ιοοιπο; ποτ Ρι·οιοοοοι· πω· οιιιι·ιιι·β·ιθπππ 1.)ιι·οοιοι·ποι· οιιιτιιι·8·ιοοιιοπΡοοπιι.ΜεΙιΙιιιιιο ποτ Μοοιιοποι·

ΠιιινθιΒιιιιι. Όι. ΑΙοιιιιπποτ Βοιιι·οιν. ποπ 25-_ιιιιιι·ιπο.1ιιιιιιιιιιιιι οοιποι· ιιι·πι:ΙιοΙιοιι '1'ιιιιιιο·Ιιοιτ. Απ
ιιθι°ΡΘιΘι°.ινοΙοΙιο ιπι Αοτπτοοιιιι› οιιιιιι'οππ. 1ιοτιιοιΙιειοιι οιοΙι
ιιιθ Ρι'Οιθ880ι'ΒιιιΒιιιιιιΘπιοπ"το πιο ιιιοπιοιιιιιοΙιο1νοΙΙ:Μοοιιοπ'ο.
νοπ οοιιιοιι ιιιιΙιοι·οπδοΙιιιιοι·ιι ννιιι·ποποιιι .τυπω- οιιιο Βιιιιιιιι
ΜΠΕ ιΙιτοτ ποΙΙιιιιιιιιιππιο·.οπΑτΙιοιτοπ πιιτιιοιιι·ποΙιι;πιιι] νοιι πω'
Δοτπιοπ ποι· οΙιιτιιτι.ς·.ΓιιοιιΙιιιωΙιΙιιιιιι. ποιππιο" ποι· ΓοΙπποΙιοτ
ιιππ ΡοΙποοΙιοτιιιιιοπ,

οοινιο νοιι οοιιιοιι ποιιΙτοιοΙιοπ Ροιιοπτοιι
ννπιποιι ιιιιιι Απι·οοοοιιιιΙιοι·ι·οιοΙιι. Ποπ 8ι·ΙιΙποο ποτ Ιιοιοι· πιι
ποιο οιπ ΙΙιποι·. ιι.ιιποιπ πιοεοπ 100 Ροτιιοποιι 'Ι'ΙιοιΙ ιιιιΙιιποπ.- Πι·. Α. Βοι·Ιι ιι οι π ιιι 13.ιιποιοι.ποι·«Βινιιιιιπιοι·Ιιοπθοιιν.
Ζω.» 'πιιι'οΙο·ο,οιιι'Α1ΙοιΙιιιοΙιοι.οπΒοιο.ΙιΙιιπ ΕΙοοοοι·ιποι·Κοιοοτιπιιοιιο πιιπι ΒΙιτοπιπιτοΙιοπο ποε ΒιοιιοοΙιο τι
θοτινοτποπιοπτο-Οιιι·οιοτιιιπιο ιιι Κιπποι·οονΙο
οι·πιι.ππιννιιτποπ.-
Αιιι `Ειπποπιοεοπ .ιιιΙιτοο νοΙΙοπποιι πιοπ 25 .ΪοΙι το ποτ

ιιι·πτΙιοΙιοιι ιιππ ΙιιοτπτιποΙιοιι 'ΓΙιιιιιοΙιοιι ποι:
1ιοΙιοπιιιοπ ΡονοΙιιιιιοιο ?ιοί Πι·. Ρ ιι ιι Ι Κ ο ιν οι ο ννοΙ‹ ι. Ποτ·ιιιιιιιιιι' ιιι" ιιιιιι2οιο Χοπ Ρτοιοοιιοι· ποι· Ρονοιιι>ιτι·ιοιπ Οποι
1ιονν,ννιιι·ποπιιι·ιιιιι'ποιπ Βοοιοι· ποι· νι7ιιτιοΙιο.ιιοτΙΙιιινοι·οιωιιοτποπιιι. πππ ΙοΙ›τ ιιι ποι· Ιοι:πτοπΖοιτ νοι·πιιοοιιιοποι ιπ $ι. Ρο
ωι'Βιιιι_ΓΕ.ινο οι· ποπ «ΒιιιιοΙιι ΗοπιπιππΙιι πωπω πιιπ πιιπ
«ΑτοΙιιν τι» ΡονοΙιιοιιτιο,ΝοιιτοΙοιπιο ιιππ Β·οτιοΙιτΙιοΙιοΡονοΙιο
ΙοΒιο» ΙιοτιιιιοοιιοΙιι:.- Ποτ «Νονν. ννι·οιπ_ιιιι›πιιΓοιπο. οιιιπ πιο Πο ο οπ το ιι το ι·
ποπ ΙΙΙ. Οιιτιιιιιι ποπ ινοιΙιΙιοΙιοιι ιποπιοιπιποΙιοιι
1·ποι.1ι.ιι το ποοΙιετοΙιοππο Ρι·ινοιποοοιιιοιι ποι· ιιιιιιιιιι·πιοιιιοιπιοοιιοπ Αοοποιιιιο Ιιοι·πιοπ ινοτποιι Πι·. Ν. Ρ'. ννι π ο ο·το -
πονν·- πιτ ΡοιΙιοΙοειοοΙιο Αιιο.τοιιιιο: 1)τ. Α. Μ. Σο ινιιι -
ιπι· Ι)ιιιι.ιποοιιιι ποι· ιπποτοιι Κι·ιιπιιοιιοιι; Ι)τ. Β. ΠοΙιπι ιι
ιπτ'οροτοτινοΟΙιιι·ιιτοιο:Π. ιν. '1'Ιι ι οΙο - πιι οΙιιτιιτε·.ΡοτΙιο
Ιοο·ιο: Πι·. Α. Α. ΒιοΙιπι:οοΙιο ιν - Πιτ ΡΙιοτιποιιοΙοοιο;
Πι·. Μ. Π. 1ινοΙΙι ο ιν - ιιπ οροοιοΙΙοΡΙιιιιιιοΙοο·ιοπιιπ Τιι0Ι':ι
πιο. Ποτ Ππιοι·ι·ιοΙιτ ιπ ποι· θοΙιιιι·ιοΙιιιΙΙ'ο ιιππ θινιιιιΙοοΙοιιιοιιπ ιν. Οιιι·ιιιιο επιι ποιπ Ι)ιι·οοιοι· ποι· ΒιιιιιιπππιιοοοποιοΙτ
Ρι·0ι. Ν. ιι

·
ο ιι ο ιιι ο ιι ο νν ιιιιοι·ι.ι·οοοπννοι·ποιι. .

ή νοπ ποτ Αι·οι1οιιιιοποι· ινιοποποοΙιοιιοπιοι ποι ποι· Ιοιπιοιι
Ρι·οιονοι·ιιιοιΙιιιιιιπιο 'Ι'ΙιοιΙρι·ιιιπ ιο ποπ Μιιτοριιιιιοιι
ΜΜΠΠΠΠ ιιι) Βιιιιιι9.·ο νοπ 1000 πιο. ποιπ Ρτοι'οοιιοι·ποι· Ρενοιιιο.ιι·ιο ιιι βΙιοι·Ιιονν, Πι. .ι Ο ι·οοιι πιι πιει, πιο οοιπ
ινοτι ιιιιοτ«Ηοτοπιιιιι» πιιι.ιοοτοοΙιοπ ινοι·ποπ.-
Ποτ Ρτοιοοοοι·ποτ ΡΙινοι ιιπ ποι· πιιιιιιιτ-πιοπιοιπιοοιιοιι

Αοοποπιιο 1)ι·. Ν. .Ιοο·οι·οιν ιει πιιοΙι 80-ιο.Ιιτιοοιπ Ι)ιοποι
πιο πιιι· Βοοοιππποτ ποοινοπ ιιππ οιιιο_·οιιοιπιιιοιιοιι11οΙιτειιιΙιΙο
ννοιτοτιιπ 1)ιοιιοι 1ιοΙο.εοοιι ννοι·ποπ.
-ῖ ν ο ι·οιοι·ιιο π: 1

)

Αιπ 28. Βορτοιιιιιοι·ιιι ΡΙοπΙιοπ ποτ
Βοιιιοτ ποι· π0ι·ιιοοιι Αοι·πιο. ινιτΙιΙ. Βιποιοι·ιιιιι Οι. .Τοπ π ο τ

.

Β τ
:
ο τ π, οΙιοπιιιΙιοοι· Μοπιοιπο.Ιιποροοιοτποο ΡΙοοιιο.ιιοοΙιοπιιοιι

ν0ΓΠΘΠιθΠτ8ιιιιι·83. 11οιιοποιειΙι1·ο.Απο Κιιι·Ιπππο·οΙιιιι·ιιο·. Ιιοπο.ο:ποι· πιιιιιιιοΙιι· Ηιιιο·οοοιιιοποπο ι
. .1
.

1889πιο Πιιινοτοιιιιι Ποτροι,
πιι ννοΙοΙιοτοτ 1844 πιο Αι·πιννιιι·πο οιΙοποιο. ποιιιοιι 1)ιοποι
1ιοποπιι οτ πιο Αροποοοιιοτπτ ιπ ΑτοΙιιιιιοοΙειΙι. ννιιτπο ποππ
πιιιιι 1ποροοιοτποι· Μοπιοιπο.ινοτννο.1ιιιιιοοΙιοπποεο1ιιοιοι·ποιιπι:
ιιππ πιι Αιιιιιπ,ο ποτ '70-οι·.Τιιιιι·οιπ ποτοοΙ1ιοπΒιοοπεοΙιοιτ ποοΙιΡΙοοΙιοπ ιιΙιοιποιιιΙιτι. 188? ιιιι.Ιιιπ οτ οοιιιοπ ΑΙιοοΙιιοπ ιιππ
νοτΙοΙιτοοι.. 1οτπτοπ.ΙοΙιι·ο οοιιιοο ΒοΙιοπο ιπ ΡΙοοΙιο.ιι. 2

)

ιιι
θιιοι·ιιοιν :ιπι πι). β.ορτοιπΙιοτποι· ι"τιιΙιοτοΡτοιοοοοτ ποτ Ποτπιο
ι.οΙοοιο πππ ΘγριιιΙιποΙοο·ιοο.π ποτ ποτιιι.ιοιι11ιιινοτοιιιιι. ννιτιι1.
ΒιιιοικιοιΙι Πι·. Α 1 ο ιι ο ιι π ο ι· Β τιι_ι ο ιν, ιπιΑπ" νοπ 68.Το1ιτοπ.
Ποτ νοιοιοι·ιιοπο »νετ οιπ ΒοΙιιιΙοτ ποτ πιοπιοο-οΙιιι·πτο·ιοοΙιοπ
Αποποιπιο. πιι ννοΙοΙιοι· οι· ιιιποπ πιο Ρι·ινοιποοοπτ οιπιι:ο Ζοιι:
ννιτΙιτο. Βριιιοι· ΙιοιιΙοιποιο οι· νοι·οοΙιιοποιιοΡοοι:οπ ιπι πιιιιοιι·
ΙΙιοπιοιππΙι·οοοοι·ι.πιο οι· 1885πιιιιι οτπ. Ρτοιοοοοι·ιιπ ποτ Οποτ
1ιοννοι·11πινοτοιιιιι οτιιιι.πιιι:ινιιι·πο. ννο1οΙιοΒιοΙΙππο· οι· ιιπ
νοι·ιοιοπ.Ιο.Ιιι·οινοι;οπ Κι·οιιΙιιιοιι οιιι.<;οΙι. ο
ι Αιπ 28.Βοριοιιιιιοτ

ιιι πι. Ροι.οτειιιιτοτποτ Ρι·οιοοοοτ ποι· θοοοι·ο.ριιιοιιππ Βιιιιιο
Ιοειιο ιιπ ποι· ιιιοοιοοιι 1Ιπιι·οι·ειτοι.ιΠι·. ΒΙπ ιιειι·π Ρο ι τι, 45

.Μοτο απ. Νοοιι ΔΙιοο1νιι·ιιιιοοοιιιοι·πιοπιοιπιοοΙιοπΒιιιπιοιι ιιπ
ποι· Ιιιοοιποπ πιιΙιιιιτ-πιοπιοιπιοοιιοπ Αοιιποιιιιο ιιππ ΕΙτιππιτιιπο
ποι· Ποοιοι·ννιιι·πο ιιι Βοι·π οοοοιιιιιιιξιο οι· οιοΙι οιιιο·οιιοππ
πιιι. ποι· ΑπιΙιτοροΙοοιο ιιππ ινιιι·πο 15381πιιιπ Ρτοιοοοοι·Επι·πιο
εεε ?ποπ πιι πιο Βοι·ποι Πιιινοτειι.ιιτ1ιοτπιοιι.νοιι ιιοιποπ ποιπ
ι·οιοΙιοιιΑτΙιοιιοπ πιο Απιιιι·ορσΙοοιιο, ΡΙιν·οιοΙοοιο πιιπ Οοο
,=.ιι·πρ1ιιοοτινιι.Ιιποπ »νιτ ιιοιπο «Βοιι.ι·ιι.8·οπιιτ 1.οΙιτο νοιι ποπι
Ηοπιιιιιιιιοοορροι·ειιο ποε Ηοιποιιο» ιιππ «1)ιιιΙιτοοοριιοΙοιιιιπ
ΜιιιιοιιΙιο.Ιο». 4

) Απι 14. Βοριοιιιιιοι· ιπ Μοοιιο.ιι πιο Αοι·πιιιι
Κο ι ιι οτι π ο Κ ο ο τοι π ιι ι. ινοΙοΙιο ιιιι·ο πιοπ. Βιιπιιιιιι ιπ
Βοι·ιι ιιππ οιοτ ιπι "ιιιποπ .ΙοΙιτο ιιποΙι οιποπι Οο1ΙοοιιιιιιιιΙιοιπι
ΜοπισιποΙτο.ιΙι πιο νοιιιιι ιιιο.οιιοοιιπι ιιι ΒιιοοΙοππ οι·Ιιο1τοπ
ιιοιιο. 5

) Αιιι 15/28. ΒοιιτοιιιΙιο1·ιιι ινο” ποι· Ιιοινοιτοο·οππο
11οπιοιπ:ι1Ιιιετοι·ιΙιοι·Πι·. 'Ι

' ιι ο ο π οι· Ρ ιι ο ο ιι πι ο π π , πω.
οιπ. ποι· θοοοιιιοΙιι.ο ποι· 1ιοπιοιπ επ ποτ ποι·ιιοοπ Πιιινοι·πιιιι.ι,
ιιπ 55. Ιξιο1ιοιιο_ιοΙιτο.Απιιιιιο;ο ρι·πιιιιοοιιοι·Απε ιιι κοινο ιιππ
Μιιιιι·Ιιοιι. ιιιιΙ›ι1ιιιι·ιοοιοιι Ριιειο Ιιιιιιιππ ιπι σ. 1878πιο Επι.
νιιιποοοπτ ιπ Εοιρπιε, νοπ πιο οτ Ιιοτοιιο ιπι .Μοτο ποτο.ιιι πιι
πιο ι'ι'ιοποτ ΠιιινοτοιΙΜ πιιι' ποπ Ι.οΙιτοιιιιι1ποι· ΟοοοιιιοΙιτοποτ
ΙΙ1οπιοιιΙιοτιιιοιι ννιιτπο. νοπ 8οιιιοπ ο·ι·ιιοοοτοπνιίοι·ιιοπ ιιοιι
ιιοπ »νιτ Ιιιοι· ππτ οοιπο <ώιοοοιιιοΙιιοποπ πιοπ. ΙΙιιιιοτιιοΙιιο νοπ
ποπ πΙιοοιοιι Ζοιιοπ πιο πιιι θοοοπιιιοιι» πιιπ πιο «ΘοοοιιιοΙιτο
ποι· 1ιοπιοιιι ιπ ινο" ννιιΙιι·οιιπ ποτ Ιοιπτοπ 100διι.Ιιτο». ννιο
πιο «ΑΙΜ. ιιι. Ο.-Χιο.» οι·Γιιιιι·ι. ιπιτ ποτ νοτοτοτΙιοποιπιοννιοποτ
Πιιινοι·οιι.ιιτπιιι· Ει·ΙιΙιι οοιποο πιοΙιι: ιιιιιιοτιιι.οιιιΙιοΙιοπ ιίοι·πιιι
ι:οπο οιιιποοοιπι. θ

) 1π $ιοοΙπιοΙιιι .οι Ι.ιοιιιιιιοπιοιιοΠι·. (Βοτ

Ιι ο τπ ιν" Μ'οΙπ. ΕΙιτοιιποοιοτ ποι· Ππιι·οι·ειτο.ι.ΠροοΙο,
ιπι ΑΙΜ· νοιι 71 .1πΙιι·οιι.Ποτ Ηιιιποοοιιιοποπο,ννοΙοΙιοι·ει·οοοοο
Αποοιιοπ πιο ιι.ιιοιιιιοπποτΑι·πι οιοπιιοο, ιπιτ οιι·Ιι οιιοο Ιιοτνοτ
τοιι·οιιπονοι·πιοιιοιο ππι πιο ΜιιοοιιιΙιοιιοΙιοννοοιιποιιι ΒοΙιινοποιι
οτινοι·ιιοπ. _- Ζιιιιι Οιιοτιιι·πι: ποπ ΒιοιΙιΙι08ριιιιΙο ιιι ιιοει0ιν
ιι/Ι)οιι ιει: 1)τ. Ν. ιν. Ριιι·ιοοιιι. ΑΠΣ πιι ποι· ιι·οιιοΙιιιιι
ιιει8ιειοΙιοπιιιοοιιιιο.ιιπ.ιι·οινιιΙιΙτννοτποιι.- 1)οιπΟΙιοι·πτπιιπιο Οποοοιιοι·Βιιιπι.ιιοοιιιιο.ΙοΠι·. Β ο ο ο ο·

π ο ι ο ιν Μ. πιο «Νοκ. ιντοπι_ιο.»ιιππ Ο‹ιοοεοιιιιι.8·οιΙιοιΙτοπο.
πιι· ι·οετοΙινιπτιιτοΗιιιιπΙιιπο·οπ ιιππ οι·ιι·ιοοοπο Ππιοι·Ιοοεππποπ
ιιπ Ηοοιιιτιι1οι ιι νοι·ννοι ο νοιιι Μιπιοιοτ ποε 1πποτπ οττΙιοιΙΙ
ινοι·ποπ.- Ποτ πιιοοοι·οι·ποπι1ιοιιοΡτοιοοοοι·ποι·Ροι.ΙιοΙοο·ιοπππ Μπιο
Ιοο;ιοοιιοιιΑποιοιπιο ιιι Βοοιοοιι Όι. Οιτο Βιιιιιιι·ο ο ιι ιει.
πιιπι 1)ιι·οοι.οτποε ρο.τΙιοΙοοιοοΙιοιιιιιιιοιιιιοοιιοιιιιιοιιιιιτο οι·ιιοιιιιιι.
ινοΙοΙιοιι ι;Ιοιι·Ιιποιιιο·ιπιτ ποιπ Ηνο·ιοιιιοοΙιοπ 1ιιοιιιιιι ιπ Ροοοπ
οι·ι·ιοΙιιοι:ινιι·π ιιππ ποιιιιιὲιοιιοι.εοιπο '1'ιιο.ιιο·Ιιοιι:οι·ιιιιιιοι.

(Α. πι. Ο.-Ζιοι.).- ι'οιιι ΟοποοιΙ ποτ ιιιιιιιιιι·-ιιιοπιοιιιιοοΙιοπΑοο.ποιιιιοιο: ποτ
ιιΙιι·τι·οοοΙιοιιποΒοοοιιιιιοοο·οιιιι:ιοι;ννοτποπ.ο.ιιοΙι Α ιιι τ ιι ιιοιι
τοπ ποτ Ι1οιιΙοοιιιιΙοπ ππιπ Βιιιπιιιιπ ποι· Μοπιοιπ
ιιι ποι· Αοοποπιιο πιιππΙοιιοοπ ιιππ νοιι ιΙιιιοιι. πιο
νοι·Ιιιιιιοι. πιο Κοππιπιοο ποι· ΙοιοιιιιοοΙιοιι Βιιι·οοΙιοπιιτ ιπι Πιπ
ιιιιιι:ιοποι·πιο πιιιοι·οιοπ ΙζΙο.οοοπποε θνπιποοιιιιπο ππ νοι·Ιοποοπι- ν" Κιιι·ποπι ι·οιοιοπ νοπ πιο Π) Ιιιιι·ιπΙι οι·πιο·ο
ΒοΙιννοοιοτπ θ :πιο θε. Ροιοι·οιιιιι·ιπ, 2 :ιιιο Οποοοπ ιιππ 2

οιιιοΚιονν) ιιπιοι· ιιΙιι·ιιιιο·οιποε Ατπτοο ιιιιοΙι Ι(τοποιο.πι πππ
νοιι ποιτ πιιι: οιιιοιιι οποσ ποτ ι'τοιννιΙΙιο·οπιιοιιο ιιοοιι Ρω
ΑιιΙιιιι· πιο.οιπ ποιπ ποπ Ροοιιιππ ποι· ιιοτιιιΙιοι·π. 8οΙιννοοιοτιι
ιπι Μι1ιιιιτΙοποτοιΙιπιι οι·ο·ιιπποπ.- ΒιιοΙιοιιιιι-Βιιροππιιιιιι. νοπ ποπ ΒοΙιιιΙοτιι ιιππ
νοι·οΙιι·οι·πποε νοι·οι..Κιιιιιιιοτο Ρι·οι'. Β ποπ οτ_ιιπ ινιτπ οιπ

Β τιρο π π ι ιι ιπ πιιι' οοιιιοιιΝιιιποπ ιιπ ποτ Μοοιιιιιιοτ Ππινοτιιι
πο: οοετιι'ιοι. Αιιοοοι·ποπι οοΙΙ πιι ι ποπ Νιιπιοπ ΒιιοΙιοι·
ιιιι'ο οιπ ΟοριτιιΙ .<.ιοοοιππιοΙι:ινοτποπ, ποοοοπ Ζιπιιοπ πιι
Ρι·ιιιιιιο ιι οι» πιο Ι›οοι.οπ Αι·ιιοιιοιι πιιι ποιπ θοιιιοι: ποι·
ρτοΙιτιοοΙιοιι11οπιοιπνοτινοπποι ινοι·ποιι οοΙΙοπ.
-ΖιιθοοοιιοιιιιιΙιτοτιι Επι· πιο πποΙιετιιιΙιτιοο
νοτοειπιπιΙιιπι.ι ποιιιοοιιοι· Νιιιιιι·ιοι·οοΙιοτ ιιππ
.ιο ι·πτο ιιι Αοο ιι οπ πιοπ ποτ ΡΙινοιιιοι· (ποπ. Βοο·ιοι·ιιιι,οιο
ι·ιιιιι Πι·. ιν ιιΙΙποτ ιιππ ποι· θιοΙι. $οιιιτιι.ιοτοτ.ΙιΠι·. ΙΙιο.νοτ
ιςοινιι.Ιιιι.ννοι·ποπ.-- Ροοιιι οτιοΙι τ. νοπι ΜοπιοιποΙιιοιιοτιοιποπι οιιιπ ιιοιι
οι·πιιιιτοπιο Βιι).πιο 'Ι'πιιιοτο νο (πιιι' ποι· 1ποοΙ Μοποποοιιοι·)
πιιπ Βιι.οΙι στο ιι

.

π
.

οοιοτιεοΙιοιι 'Ι'ιιι·Ιιοι) ιπι ιπιιοιτι. νοπ
ποτ Ροοι οτιιιιιι·τ ινοι·ποιι. - ιιι ΡΜ: Νι π-ι:οοΙι πιιπ
(Μοιιποοιιιιι·οι)ετιιι·Ιιοιι νοπι 1.-24. Βοριοπιιιοι· 680 Ροτοοποπ
ιιπ ποτ Ροει. ιπι τιιοοιοο1ιοιιθι:οπινιοι·ιοΙ οτιιι·οιιιιιοιινοιπ 11.
25. περι. 8 Βιιοιιοιι ιιππ 5 ΟΙιιιιοοοπ ιιππ οτειι·1ιοιι2 Βιιοοοπ πππ

2 ΟΙιιποοοιι ιιπ ποτ Ροοι;. ιιι Ροι·ι-Αι·ΙΙι ιι ι· Μοτο ππι 19.
θορι. 1 ΟΙιιποοο πιι ποι· Ροει. - Ιπ Ροι·ιιι επι ποι πιο Βρι
ποιιιιο οιπο οοιιινοτοτο1ι'οτιιιοποοποπιιποιι. Βε1οιπι1ΙπΟροτιο
νοιιι 4.-19. 8ορι. 77 Ροιο. οι·Ιιι·οιιιιι ιιππ 31 Βοοιοτιιοπ ιιππ
νοιιι 19. Βορι:. - 1. Θα. ννοιτοι·ο44 Βιιιι·οπιιιιπ;;οιι πιι ποι·
Ροοι: νοτοοιιοιιιιιιοιι. 1)ιο 1)ΙοοοιιοΙιιιιοιιι.ιοο·οππιο 8οιιοΙιο οιιιπ
ννιτΙιπποιιΙοο. Πιο Ροοι ιει οοΙιοπ οποεοτΙιοΙΙι ποε 'Ι'ι·πρροπ·
οοι·ποποοιιοοοΙιι·οοιιοπ.Βιι ννιιι·ποπνιοΙο ιιπ ποι· Ροοι οι·οοιι·ιο
Βιιτιοπ ιιππ Κο·ποπ οοιιιπποπ. ιιιο Βονιιιιιοτππο Ιιοπιιιιιιιι:πιοπ
ιοιιιποοΙιι; ποπ Αοτπιοπ πιιπ ποπ νοι·οιοΙιτοπιο.οοι·οο;ο1πιποο·οπ·
ιιΙιοτ. πο ποοο ποι ποι· Ι)οοιιιιοοιιοπ πιιι. =Ψοιι'οποοινο1ι οιιι.ο,·ο
ιιοΙιτιι.ιοπινοι·ποπ ιιιιιιοτο.
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1896,Ντ. 11, 25, 5111897,Ντ. 8
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Ιεπενσει·1.1ιοεΜ1ιιεΙ @μπι

Δετ1ιιιιο. Βι·ο1ιο1ι1ε.1ο Με! Β1ιιρ1ηεοπι.
-'

'1"11€1Ιο1ιοΠοεἱει: 1 Με 5__'1'11εε1ϋ11`εΙνοΙΙ.

νω·ε1. Η. Ψ1ιιτει·ιι1τ2, 1)οιιτεοΙωΜε‹1. ννοοΙιοπεοΙιι·Ιίτ1897. Ντ. 23.
Ο. Γι·ο Με, Μϋτιο11οιιω·Μειὶ. 1Υυο!ιοπεοΙιτ1ίε1899,Ντ. 7

.

ΚΗ κι81η 1111ει·, Βει·ΙΙι1. ΚΠτι. 1νοο1ιεπεο1ιτ11ϊ18119.Ντ. 26.
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Ο1·8·ε.1ι1εο1ιοε Εποπ

111ο.1ιεο.ιι-Δ11οπιιι1ιωτ 1Ιοι·το1

(π.1εωΦοσκω.
Πο θ18θΠΓθ1011θ5 ττιειτιἔειτιΒειΙτἱΒεε
ΒΙιιτρτ21ρετετ, ννε1ο11εεΜε Εἱεεη Πι
οτἔιιτιἰεοΙιετ Ροτι11εεΒιιιπ1επι ειπ11:11τ.

1)ετετοΙΙιιτ18οτιετοε ὶ
η ε1ετΑ οτ1ιεΙαε

νοιι Μειἔ. Εί01·1361Πι Μια.
1111111111 111ΜΜΜ ΑροΗιο1ιοι1.
(28)25-18.

Με Ηω1ρτφιεΙ1οιι:θ001·8-ν11:
ιοι·-Ωιιο11ε ιι.Ηε1811Θ11·0,11811Θ

νΉι·1ιιιιι€.11.95.11111898 9?1.200
- ΓΙ:ιεο11ει1.Αυε 1κε1ιιει·.111·ι·Ωω!

εςουνΒι1ιιοιι;ι1εεΜ] ΙΙ:πκ1εΙ νοι·1ωπιπιευι188118θ1.11.Ψ11τ11111881·
€ι·ειΜε.1111119880

Ιω ννοι·τ1ειι$ει1ιο
81112Μ. εἱιι 1κϋπε11.211111'1'11011111:1ό811ο1τοεΡιι1›ι·1Ι-ιτι1.δο1ιτ-11ιευ '
111381'α." Με Πω κνουΠω.€ω. ω. ΒεόεΙοε11·11Μιεε πω Βυι·ουφεο11ευ Βο1”ΘΗΘ111ε1:

31)1ε
Ιπερεο11οιι @οι Ψ11(1τωεει· Μ1πε1·ιι1η11811811Δ0ΉΘΒ·ΟΘ891180118ΐΒ.

(? 12-10.

__1111111.ΙΙΙ111981θ8ΜΒΒΕ:5 Ωωπέ:·ι·Δ·1·ν 1. οειεεπικε
σπα1111111111. "Μπι

ΑνΟ|Π ΞΟΙΝ ΒΒ' ΒΒ'8ΙΟΝΞΗ .ΒΑ ΒοσΠΟΣ'

νω·ιωζ νοπ .1ιημιε1Η1τεο1ιΜι1ε11η1Β:εμ·ΙΙι1.

Βοοϋοιι ω·εο1ιἱοιι:

111ο Νοτιι·οποπ1ο1ιτο
πιω 11ιι·οΘε8:ιε1·.
νοπ Α. 11οο1ιο,

1899. μ. 8
.

Ρι·ε1ε 1 Μ. 60 Η”.

Δι1τοεεοπ νου Κτε.ιι1ιοπρΠοεοτ1τιτιοτι:

01ΠΠ.'8ΟΜι·:.1ιοΒιι,θορι·1:Βοκεε, μ. 11117.
11138111'.19.

?πιο Οο.τ.1ιω·1ι:ισΜ;51:1ιο1εοπ,Γειι·ειρπε
επειι "παει μ. 211Με. Π.
Πω Πεεε11Η.ιεε, Πα.1,110"Μ96οκ,μ. 14,
π. 16.
0188 Βοϋ.ε, Πιο. οο·ι·ρ.,14 1111Ε.,ίχ.825.
Με. 2

.

Π” Δωιι11εΒο1ια1ιι .ΦοΜ·ιπ:ππ 111187
και.Π!).
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11.11. ΙΝτεο!ιππιππ και! Η.11Ηπι!!ετ
$τ. ΡετστεΒιιτ8.

Ε1οοττο-πποι1ἱοἰπ. Αρμειι·ειτο από οΜτιιη;1εο!ιο !πετι·υιποπτο
νετΙε:8τοιπ Ηπα ΡἰΙἰ.ι1ε

νοπι Κε.τ1ιε.τ111θτι1ω.Πε.Ι 10 11ε.οΙ1
_"° θτοεεο Ιτε1]ειτιεΚειμ

Βτἱείε υ. ε. νν. 20 εε:ικ1ει1 επι:
1217. Η. ΒΒΟΚΒΒ, Θτοεεο Ιτει1]ειηεΚεηει 10,

(128)1074.

ΙΟ. “Ή
Μ. Ροτοι·ευιιτε.

Το1οετειιππω-Αάτεεεε: ,,81. Ρεϊετε!:υτέ - Μεὰἱιἱπ".

Ζ908096°Π Ρωτ.9ου.210
1.1160011080 ΡΘετεοπ1εο11ε11, 61οΒεττοΒοπτ1ειιΠοι11ω.ιτιοπιο1ι1 Παω·

Ι.6.εωσιμευτ1ιει|τειιάοι1,ΥΔΒΟΗΕΝ-ΡΒΑΒΡΑΒΑΤΕ:

.ΙΜ 8 ιιπά 10%. Ν1οΙιττε12ει1άΜιά Μι·1πωιάΜε .Ιοάτ1ιιοτιιι·.
Κι·οοεοτ 20%: 1νειεεοι·16811ο1ιιιπά ΜΜΜ :ιι νοι·τι·ειςοπ.
(Βιιιηι1ιοτ-0Μοτοΐοτω: Ζιι εο!ιιποτ2ε1:1ΙΙσπάοπΒ1ιιι·ε111ιιι18οπ.
.ΤοαοΙοι·ιιι 896 - Βυ.11ογ110% ω. οτ.ο.εΜά @τα Ιιι
Οτ1811ιιιΙρειοκιιτιε·οιι νοιι 8Ο-1ΟΟ Θι·επιπι

άι1το1ιΜε Αροτ11οΙωιιοι·Ιι24.1111ο11.-ΠΑΜΕ. 1:01Βεετ.ο11ιιιιΒ·οι1ΜοΙιτ ιΠο1τιιΗειπάοΙ
ωΗΠ(ΗωΜΠ ΨΘΗ.111οεοπ ΙΙ11Π.εΕ10Ι1ΘΙ1 ιιιιτοτεο11οϋει1υνοΜε11. νετεοΙ1τε1Βο
11181181.618

0τι!μπ:ΜρειοΚιιη Ριπιτεοπ
] ιιπά ννοι1πεοΙοΙιε ΜΜΜ. ετΙιΜτΙἰοΙι εΜά, ννωιάθ111811εἱο1ιεπι

Μεἔἰετε:τ Π. ννεο1ιε,
Κειττιει1ηοοεττοκν$Μ Ρτοερ. Ν). 5τ. Ρετε:τεΒι1τ8.

ΥειεοςοπίεϋτΙΚ Ροεινεοπ & 0ο. Η. πι. Β. Η., ΗειππΒιιη;.~
Υεπ|α_ς νοπ |·-ΕΠΠΠΠΠΠ7 ΕΛΜΕ ίπ δι1υ!ι19απΙ.

Βοε1σωω·εο1ι1οιιοι1:

Βἰοι1οττ, Ή· Ποϋω· Μτο11εο!ιο Βο1ιεπι11ιιπρ Με·
νοτι1ειιιυπΠεετϋτυπμοπ ω· κ1πε!ω·. ΜΡ·Α1°Πιακ110111Αι·οΜν 1111·
Κ1ιιι1ετΙιε1ΙΚιιιιι1ε.ΧΧΥ11. Βι1. ει·.8. 1808. Βε1ι.111.2.01).

0ι·ο!ιπιειππ, Α.. Εκπνννι·ϊ ιιι οΜτ 0000888Π80081Ε
11ο!ιοπ Μτιετοι·ειπετει!τ ΗΕ.Νἑὲ1Ξ£1ἱ2ὶἔἑὶ.ΐ.1.Ι1.'έ'.8'έ8ΐ".21ΐΒΗ.2Β

'

Μογοι·, Βου. Πι·. Ηειπε, Με Γκευ :Με Μιιττοι·. 2$;;;ήε:;
Βιιι·1 πω! Ή'ο01ιωιΒο·ϊ..ΜΜΜ ΡΗομ από ΕηιΞ11ιτιιιηέ·Μι· Νοιι€ο00τοιιοιι 1η
8ειιιο1ιιιφτε1110011ο1ιοτΒιιτΜΜΙυυ8. Μ. 8. 1609. .<ζε1ι.Μ. 8.60; Πι Ι.ε1πινιιυά
;;ο1).Μ. 4.20.
" ' ' ' Ε' Β 'Ι κ

$1τοΜπ1ιοη;. Πι·. Ο., Πιο Ρι·οετιτιιτιοπ. .;.:...;;·.;:;Ε ε:
:

Χιιει11ης1υποπω! και· ΜεωΙΙΙο1ιωι Ρτομ1η1εικο Μ: ΗυΠΙοαΜΜετ:.ιιιΕΙιο11ου.
ΕΙι1ο 800181·Π180101Π180110Βιικ11ο. 8
.

1600. μπι. Μ. Μ. Θ
.

7
10.8.:

ΒΒ01.!ΗΒ001.Ε
ωικειι και"- οεσει.ιευκπτ
φωιιω (πωπω: Ποι1ὁτο.

εωω1 τω:: 1. Πε! Με πω:: 1. ΟοΩ.οΒ02.
Ησ." Μιω-ιωι·ωΜ1πι·"Ινν""ΜΜΜ:"Μη ΑΜΜΟ, Με".πιοΑροΜε1ιυπννιι-Ρου-ΗΜτά1ΜνημΜω ωω...Αυσικι1υΓιεΜ...ΡτωοροσιονοιιΜι·Μιι1ετιι1κνι"ΗνΥ"»νωιιιιις,Ρωτώ,80.Ε” ΒιΕπι-Οοοημω.

Μ.. 15. θα. Μ ρτο.Μ..Μι Μοι1ετ 1ι1
Βου Πανο,
Βειτιί151ετεί11_Πτ. δο0τ:Μ.

θεεΒοο! ΑΜωιΜ
ΑΒΜ1ττιικι88-ιιτιάΚτ5ίτ18ι1η85
αυτου Βεἱ5Ω1ΜΝ2Ω11€Ι1 ιπιάΠ1τ(Μι
ωτι·Ιιε Μεροτι1ττεπ Κ111ι1ετη:Με
ἔετιΖα:Ηννωιω· Μικ1ιιτώ Μειετοι1τετι
υπό Πγὸτορετ1ιὶεε1ιε ω"... Μι·
Ετνε·:ιο11εειιεὶιτι
Πι·. Ζιο8ϋ°ε Κ1τιάετεαπειτοτ1υπι
θεε1πό ΛΒΒειΖἱει.

Πτ. Νειντε1ΗΓε

Οπτο.πε'οε.11 ,,Β ο11ο. :· 1 σέ'
111 Ατοο,

άετ υνϋ.τιπετοιιΚΙ1πιο.ι.1εοΙιοιι$ωτ1οιι Βϋ‹1
'Ι'γι·οΙε, 1111·ο11τοι11εο1ιΚτω1Ιω, Βοοοι1νει

1εεοοιποιι απο.
Ρτοερ. ιι. 1εΒ;Ι1οΙιοΑι181ιιιιι1'τ.Με 1λίιιιιεο1ι.

Αάτεεεοπ νοπ Κτε.ιι1ιοπρΠοεο11πιιου:
Βο11ννοετοι·Οοιιε1:. 8ο11ιι:1ε18,Πο·ι·ορ6.στ.
ΜιιΦΜιοΒοκε.εγ.π. μ. θ

, Η. 20.
Ματ” Ψ111.1.11ετ,γι”.Οο.ιπποεωπαρ. ιι Πει»
τωο11ιιοκοποέγι. μ. Δ

,

κι. 11.
Δ1οκε.πάτε Κε.ειιι·1ιιονν, Ηπιιο.πωποκε.ε
Μ. 11.01, κια. 82.
Πω Μιιι·1ο ΚιιΒει·υ. θα. ΒωΙΙΙιοΓειι·.
Παω ό. Ρ1υι11εοΜυΚὶτοΙιοθ-8, θ. 19.

Βερι·ιι Φωοροι:πο. Πε.κοιιιχ Φγριιιτει..κτ
088.11Η. π. 45, κει.

Βο1ινσεΜετ 11111" 'Ι'επ1εοοιι, Ποεοπ1Π
προοι1.π. 186, πω. 113.

Ρτιιιι(·1ί11$ετ1.νν. Ο.,1?.ἱ..ἰοἱο, Παω .Μ 10
02ο. 10.

ΜΜΜ Μο1ι1 11.-Ο. 1
.

π. Μ' πιο. 3.

πο”. πω”. 0116. 1
1

ΟΜεδρε 1809τ.
7
Ηετιιιιε;.ςοΜέΒι·. 11.ιιήι10Β ε»

.

Παω. 15πι11ιι1ι·ποΚώ·61€11.Ώτ10ιιο1:ΕοΚέιτ.11:1:·1ποπ1ι.Ρι·..Ν116
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1
1 )11)111111111111111

Νε11ε 11'ο18εΧ111. 11111111.

11111111111111111111111Η1111111111111
11111111·σετ Βο11ε.ε1.ιοιινοιι

Ρτι11'. Πτ. 1(1ιτ1 01111111.
.1ιιι·1ενν(11οι·111111

Πτ. 1ο1ι11ιιιιεε 1(τειιιιι1ιει1ε.
1111111

Πτ. 1111111111 1111111111”.
81..Ρεωτε11ιιτε.

111ε181..Ρε1.στε1111τςετΠει11ο11ι1εε11ε1νω1ει111111111ετεε11ε1111_1εάει13-Α'11°111181-ωεπ".ΑΙ"ω-Ξεο “ν” η” :π¦°-1ἶ°Ἑ`”-_8ο ιι ιιεεε 1111.- ΠετΔ1ιο111ιωιω15.Ρ2°01.181111Ε11"1811ή,Β 11.111.1111·:Με 11111181.1118111111εεε1111εεε11ε11ειι 111εΒιιο.·.1111ε111111111ενοιι 2.11.3,1οΒε;·111
1181·, 4 11111.1111·6111111811181ι1ι: 1111111.Ροι11:11ε1.ε1111ι1ε;111άειι“απ” 81:.Ρε1ιετε1111ης.Νοενε1η-Ρτοερεε1Η 14.1111·1ε1ιτε11.-11 ΒΜ" 111-1Ρεθ“πω” 2011.1! 1111111199·10*Π* Μ111.111111°1Μ1-Π" 111ιο:1·11οιιηιτε1ι1111111111Με 81111110Β.1111ωτ1οιι110ι11811ο11ει1Μ111111811ιιι1εειι11111111πω" 11111111·ι11113 1111118εεριι11:ει11ι2111111111Ρε1:11111118111111.ο11ει·35 Ρ1“ει11ι.-1)ε11'ι1ειι
Α111οι·ε11ενετ11011258ερετΑτε11:1118ε11ιτει·0ι·181ι1ε1ιτ111Βε1ι11εεεειιι11.
11ε1ει·Διεννε1·ι1ειιιιιι:1111111116111”901118 11111.ρτο 8118111111ο11οι·11·τ.

11142 81. Ρε1ετε11ιιτε, 16.(28.) 0111011111·

ςεεε1181ι.εΕ111ιτειιι1ε1111ετ1Δε11ειιι·Ι)ι·.2116.ε11'Ἡμιιμε111ιι91.Ρε
1ετε11ι1τς,Ρο11ει·ε11ι11·χε1·Βο11ε,Ρε1οτ-ΡΔι111ιοερ111ι.1ιιι 1181111111Βρτεε11
ε1:111111ει11111111188,11111ννοε111111111·'ι·ο11ηνοιι 8-3 Π1ιι·.

1.899

1111111111:111.1111111Α. 1·11ι.τη:ε: 1:`11ι11'?Με νοιι Ηετιεγρ11111ε.- Β11ε11 '

1
1
Β 1
1 ; Ρ ε

Νο11111:18·ε1'εΒρεε1ε11εΡε11ιο1οΒ·1ε111111'1'11ετερ1ε.- νετ11ι1εε11τεε - 11:1Ιέ111ΐ12-1211Ιε1ΐ1811)Γε11.Β211:1Ρε11ι111088ειΐ8Έ
Α11ιε18ε11.

1111111111111111111111·1ει·ιεγρ1ι111ε.
Νιιο11ε1ι1ειι1νοτ11·1111ε1ιι

ι1ειζ7ιιιετ1.
Θεεε11εε1ιε11211Ποτρπ1.

ειι
111· ιιιε11.Α.Ηετ18ε.

111ε8γρ11111εεεε Ηετ11ειιε1ε1.Με 1ι.11ε‹1ει1ερει·11ε1ιετι
111ετετ1ε1:11ε1111111111111ιετνοηεε111.1111111111πιτ Βεο1111ε11111118
8111111181.1111111ει111εε1ιεΚτε1111ειιεεεο1ι1ε111ε11Γε1ι1ε11111111

ε111ιε11ε11.Μτεοε1ι 11111111111111118118ε11ιε νο11ε16.11111Βε
Ζι1εειιιιι1ε11ε1ε1111118άετ ρι11111ε1τ1ειι11:111εΒε11ε1“εττ,ε1ε
1111111111ε1ε1ιεε 2ετειτε11τ11111ε1·11ε11ε1ι1εο1ιε11,ειι€11εο11ει1.
ίτει126ε1εε1ιε1111111111ει11εο11ειιΙ.11ετετ11τ,τ11ιεε11ε1·Ε11ιεε111ε

'

1111111ϋ81101ιΕ11ιε1ο111111111εΟ1·1ε111ε.111τ1.111ε11ιε1111ιειι11111111.1

Νεε11 11τεεε11 ε111‹1111ε18118 1111111180 ε1ε11ετε?Με
νο11 Ηετεεγρ11111ε11ε1τ11ιι111.1111τι1111ετειπε 20 Κτε1111ει1
11εο11εο11111ι1Βε11.5ε11 1119811111:πεειι ε1ο1111111.11ε1·Πετε
111εε πιε11τ 211 11εεε1111111Βε11νετει1ο111,111Ετιιιε11Βε11111ε
1111111111εο1›εε1ιιι111εε111111111ε11εικ1ειι111111111111‹11εΙ111ετε
1111·111111111111θεε11οιιει11111ετ111111ιιτε1ι1'οτεο111.Β111ε 11ε1·

νοττε8ε11‹1εΑτ11ε11νοιι .11ιοει111ιει 1
) ιι16ο11τε1ε1ι111ε1·

ετιν11.1111ειι.1.οοιι11ε 1
) 111Αιιιετ11ιε 1111111111111·ιι1ε11τ111ε

1500 Α111ορε1ε11211Ρ1111ενοιι Ηετ2111εεεο1ιετε11τειι111111
11ε11,οι 111ε1111,111ε11111811οεε11εεεε ε11:11ε1ε11ε11,11111111

81111ρ1οιι1εεεε16ττετ ο11ετνετεεεει16ετ Ηετ21111111811ε111
1
1

1ιτ11111Βε111Α11ετ ε.111τ.τε1ε11111111111111ε.11σετει1Πτειιο11ε11
11ε111τ1111111111.ερεο1ε11 1νειι118111111181σι11111111ιεε11εο1ι1111;

τ11ε1:1ιετΒτίο18 ε111ετε1111111ε11εε1ιειιΒε1ιε.11111111ιε1ε1 ε111ε
1νε11ετειν1ο111.111ε11111,111ιοε11εε11ε81111211.- 1)τε1Κτε1111ιετι
εεεε111ε111ε11ε11ι11π11τειιεεετ11επι211 θεε1ε1ιτε εε11οιιιπιει1,
ε111ενου 1111111.ιιοπ1οιν *ή 1111821νε1νοιι ννοτοιι11οινή_
11ε111ετ111111ιε11111111Ετίο11ς άετ οοιιι111111ττε11Ωι1εο11ε1111ετ
1οτ1111ετειρ1ε.Ποτ 1111811116”51811111· Ρ111111ρε"1 11111

1
1 1111εερ1ι111ε1111οοειιτ. θειετιε άοε Ηθρ11ε.1111Ν: 98 Απ.

'

1895.
111.οοιιι1ε Η. Ρ. 8γρ1ι1111.1ε-Εεε1οι1εοί' 111ε 11111111.'Ι'1ιε
Α11ιει·..1οι11·11ει1111111ε11ε111εκ1Βε1ε1ιεεε .111 4

.

0111118111·1895.
Βε111εε11ε1'.Με Ατο1ι1ν1111·Ι1ετι1111το1.111111$γρ11111ε18911.13.38. 1

Η 11111111111νοιι 11γοεει·11111ε1111111.81111.Α1111ι·.11.11.«1)ι11ε1νι1111
(111εε1ιεειντε11171·111εε1ιε1»11111

1
.

11111111Κεεε11. 1894.

Η Ζι1νε1111111ενοιι θγρ11111εάειι Ηει·2ε11ε.Βε1'.«ϊντε1εε11»
1895,.Νε23.

1 1897 111εεεΜεεε 1›εετ1›ε1ιει. Ετ 1ετ άετ Α11ε1ε111.11ειεε
111ε5γρ1ι111εάετ Ηετεννε11111151118111·ε.ι11ττ11.1,111ε1111111

1 νετπι1111ιε1; ε1ε 11111111 Ροτιιι νοιι 8111ιιιιι11111ιο1:ε11ο11ει·

1 1111τϋεειινετειι11ετ111ιεειι11111'111111ε1`11ε1τ1Ρετεο1ιε111118111111
11ο11ετειιΑ11ετε,111ενοιι άειι Βενικ11ιτι11ε11ε1111εςε11ετετ1νειι
11ετ21·ετειι11ετ11ιι€ε11ετετ111ειι 1νε1·ι1ει1;εο111ε1ο1ιο11111111111
ε111νν1ο11ε1111111111111ε1ε1111112111:1ιε11Τσε 11ε11111Βε1ι.1111”τ111ιετε11
81110111111111ε111εΒε11ειιτ11111ιενοιι 1111111ι1εε.ι1ε11ετ111111ι1ε11
11ε11,ι1ε11εε1ιειι111111111ε1ε111εεετά1111ε8γτιιρ1οιιιε ιι1ε1ιτετ11ε1

811111181ιι1Γεε1`εεε11νετι1ε11. 8011111111:11111ε ρε11ιο1ο81εε1ιέ
ε.1ι111οιιι1εο11ειι1):1.τειι2111111ετεε11ε1111τι8111ικ1ε11111.111ετ‹1ε1ι
111ε11ετ2111ερρε11111ε1111εα1ετ 1

1
1

νετεο11ιν11111ε1111ετ1111118111·
1ιε11.νοιι 11ιει1εε11ε11Ρτοεεεεε11 8118111111ιιιπ 11111111.1νειιιι
(Με 1111πι11ιε.11111ιτετΧ1111εε1ε1ι11ε111111ε111111111111111:11ε.11οιι

1 1ν1τ11111111ε1ε1ε1ιΜε Μο111ε111,1νε1ε11εεμεε11;ι1ε11ει. 1111ε
111ε1)1εειιοεε 211 ετεε1ι1νετε11.1νε11111εΚ1ερρειιερρετ:11ε

1 11ε1άετ Πιιιετε11ε1ιιιιι€11111ε111118111ε1ο11111ενο1111οιι1111ειι

111ιτεει
ετ1νε1εε11. 111ν1ε1ει1 11111111111171111111111111ε1άετ

Π111ετει1ο11ι111ε111ο11τ.ε111111111111111111111·111ε ει11›1εε11νει1
Βεεε111νετι1ε11111εΒ1ε11τεε11111ιτ1ιε1111ιε1ιι1111εεε1ι. 1111111·
111σε11τε1ε1ι ιι11ε11111111·11111111Ρ11111ο1ο81ε1111111ιιιο11$11ι1ριο

1 ιιι1ιτο1οε1ε11ε1 Ηετεεγρ11111ε111ε11τει1ε1εεεε11,1νεεειι111ε11

1 111νετ81τε1111εΔ11581191111Ι18ε11111εεε1ιε11:1111ε1άειι 811128111ε11

ι

Αιι1.οτειι ι11ε11τ1“εει;ε1ε11ε11.1111111111ι‹1ε1Με 1111621επι11ο11

' νο11ετ111111118111 ‹1ε1ι1 ει1εε11ε1111ε1ιε111111111111,
1νε1ο11ειι

4

Ε. Πε111ο ε) 1894 11111άειπ 11111.11ετ2τετεεε 1111ετ111ε
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ααει Ι)ιαααεεε ααα 'Γιιειαριε αεειιειι αει νοιιιωιαιαειι ιαιτ
αιιεα ιιιιι·ιεεα. Πιε ιιιαιετατ ρααιιειττειι Κι·ααιιεααεαειιιειι
τεα ειαε εε αειτεα, αααε ιειι αιειιτ ααιιιια Εεεε. ι'αιιι
ειαεαε νιειε ω” αεααα αεοιιαειιτετε ?Με ιιιει· εειιι
ιιιιιτεα.

ααα Ι. Ρατ. ΒΒ .Ϊαιιι·ε πιτ ιιαττε εια 18:ιαιιι·ιεει· ιαι .ιιιιιι·ε
1880 Εεεε αεειιιι·ιιτ. 1ια ει·ατεα .Ϊααι·ε 2 Βεειαινε, νει·τι·αι;
ιι`ιιετιειιεαιιιειιτ ιιεαεααει·α ,ε;ιιτ.ιιαιαει·ιιια ιιαττεει· ια θει·ιεα
α 80 ιπι θιαιιιεα 200 Μαιε αεαειιαιιει·τ.αιε ει·ατεα2 .ιαιιι·ε ναι
.Τοαιιαιι ,ε·εαι·ααειιτ,ιια 8. .ιαιιι·ε ινιεαει Βεειαιι·, ιετατει·εαια
Ααειιεα ιαιτ ια·ι·ιιιιτ·1°8ιιιιιε. .ιιια ααα Βειιινετειιιααει·αιιιιτΒι·τ'εια;
αειιαααειτ. Ναειι αει· Οαι· ιιι Ααειιεα τιατ ειαε ιιται;ειε Ραααε
εια. 1887αειιιειειιεααει·Ιετει·αα αιιτ αεαιαει·αιιαιτει·Ι.ειιει·νει·- ·

ει·ιιααει·ιιαε;(Οιιειαααιτια ανιιιιιιιτιειι,θαιαιιια αει· Οιιιιεαι;ααιζει,
αα.ε·εα·εαννιεαει· ιαιτ ιξατειιι ιιι-αιε Παει. ειαι·. ααα .Μα ααα
αειιιιεααιιειι°ια Οαι·ιαιιααειιειιταιιαΠει·εαι· αιια .Τεα. Με .Ιαιιι·ε
νναιειι πειιι αατ. εε αεαταιιαεα αεειι Ι)ι·αειιαειιιιιει·2εα ια αει·
ιιαιιειιιιιααεαα·εςεαα. 1889 8ειιιαει·ιεα ιιια ιιιιιιειι θεαειτειιιεια
ειιεα - θιιιααια ααι Καεειιεα αει· θειιααειαεειιε, Βι·ινειεαααεα
αει·α ιαιτ νει·τιειααια· ιια Καεειιειι νεα Βαιιειαι·ιιααε. ινιειαι
ιαιτ Βι·τοιε ειαε Οια· ιιι Ααειιεα, εε ι·εατιι·τεειαε ι)ειιε ια αει·
ααααει·εαΙ.α.ιαειιε σε.. Βεαειτειιιαοεαεαανεα Βιιιιεια·ιειαε. Βετε
ανιαρτεαιε τι·ατεα1893 ειιι'. Βιε ιναι·αειι νοια Ρατ. αατ αει·νιιαε
ιιι·αιιειιεαε·εαι·ιιειιεα;αα.αιε ιιιειι αιιει·ιαι νει·ιααι'ε αει· ααειιατειι
.ιιιιιι·ε νει·αται·ιιιειιααα ιιια αειτανειιια·αι·ιιειταααι'αιιια·ιααειιτεα,
ααιιια ει· αι·ατιιειιεα Βατιι ια Ααεριαι:α. ιαα αεατααα ρατσ
ιιγαιααιε 'ι'αειινεαι·αιε ιιαα Αι·ιιντιαιε, ιειειιτε νει·ει·ϋααει·ιιαα
αεα ιιιιαεα νεατι·ιιιεια. 8ειιιιιει·ιεα ια αει· ι·ιει·αιιεεειια, αειαι
Ααίαιι Παιαιιια·ιιειτ ειι _ιεαει· Αι·ιιειτ. ια ι'ι·ειεα Ραιιαεα και·
.ιιια Ηει·ι αιε ιιαααιιει·αα αει·αιαι αααααειιεα, αιε Τααε ι·εια
ετιναα νειατα.ι·ιιτ. Ρα.τ. ιιια ιιιειι ιιι αεα Ααι'αιιειι ιαιτ Βεττ
ι·ιιιιε ααα ιαι1τειιΟειιιιιι·εααεαααα ναι· αει· Λααιειιι,αααααειαεα
Νει·νεα αειιινει· αειαιιιιειιιιαειι αει. Ναειιαεαι αιε ιιααιεααεα
ι·Ιει·αιιεαεαινει·αεαεια ι·ιιααεα.ιααι· αεαταιιαεαιια.ττεα.αι·ααεατε
ει· αυτ'εαει·ε;ιαειιεαΖιιι·εαειι :οι ααα αειιιιιιειτε 80 Μαιο, ει·
ιατ αειταεαινεα αειιιειι Ηει·αιιτταειιεαιιετ'ι·ειτ. Πα αιε Πει· ιιιια
αε νει·αιιαιιειι ιιειιιιια. ινιεαει·ιιοιτε ει· αεα .Τοαι;εαι·ιιαειιαεεα
Μαιας; Μαιε α» _ιιιιιιιιειι ααα αατ αιε Ααι'αιιε ααα ι·ει·ιει·εα.
Πατει·αεααεααατ Ρετ. ι.ζειιειι·ιιταετ.ιαιτ ειαιΒε ιιιαει·, ιατ ιαιτ
α ιι.τει·ααα αεα Ααιαεα ε·ειιειαιιιεα, αεειι ιιαιιε ια αι·ιειιιιεα ια
ι·ι'αιιιιιαι.=ιΒεαι·ιιειιτ,αιια·: αεια Ηει·α ιιιια ιιειαε ι.νεαεατιιειιεα
Βεαειιννει·αεαιααειιτ.
?ειιι Π. Βια 48-_ιαιιι·ιεει·ιαααα ιιειιτ ιντιιιι·εααειιιεα Βεααειιεα
αει.Βειιααατεα ειαεα Οιανιειαεειιει ααα ιιι·ιεατ ιιατει· ιαιιτεαι
Ααι'αειιι·ειεα 2αααιαιαειι. ει· ιιειςτ ιιεαιαιιαα ιιιειι Μ., Ατιιιααα;
μια εαειιιαειιιιειι, Ριιια αιειιτ ιιιαιιια1·, ει·2τιιαε ιαιτ αεια
ιιιοααειι Οια· ιιαιιια νναιιι·αειιιαααι·.ει· ιιιαεατ αεα ιαιαι:ιι·ιιειι
ειαεα ιιαοι·ιιιαααεα. Αετιιει· ααα Οιιιαριιει· ι·αι'εα ειαεα ειιαε
αεανναειιεα Ραια αεινει·, Ατιιιααιια· Μια τιει'ει·, 8ειιαει·ιιιαι
ιιειιι·τ ιααιιααια ινιεαει. νεα Βιι.ιιιαααεαειαειιειααιιΒεαιατιιειαει
Θεια. Με. νει·ιαιιι' ειαιιι:ει·θταααεα αρι·ιειιτααααειιιαειιτ Ραι.
ααα ιατ ι`ιιι·αειατε ειαε αιι·εετε (ιει'αιιι· αεαι Αααειιεια ιιαειι
νοι·αει. Ναειι ειαιεεα Ταιςεα αατει· νοιιει· Βεττι·αιιεααα αιι·τειι
Βειααιιττεια νει·ααειιτ Ρετ. αειιειι ετιναα ειιιιαιιαιταεα, Ραια
ιιααιει· εειιι· αειινναειι, Ηει2τοαιοα ιιααεα ιιιειιτ αιε ει·ιναιτειε
ννιι·ιιιιαα;. Ρετ. ειιι ια αεα ιετατειι .Ϊαιιι·ειι ατεταιεειιτ εται·ιιε
θειιιαει·αεα ια αει· Ηει·αςερ,·εαα ιαιτ Αιιαατι·αιιιιιαςια αιε ιιιιιιε
θειιαιτει· ααα ιιαιιειι Αι·αι ααα νειταιιααιιες αει·αειιιεα ματι
ιιααειι. ειαειι Βεινεαααι; ααα Αι·ιιειτ ατεια·ει·τεααιε αιειι ααι·
Παειτι·αε·ιιειιικειτ,αεααααει· αειιεα αειτ ειαιιςειι .ιαιιι·εα ιιατα.ιιια:
κα _ιεαει·ιιαι·ρει·ιιειιεαΑαατι·εαιιιιιια. ιιιειι αιε νειιιαιταιαειαιιααιε
_ιαααει· ιιιααιι νεα αιιεα θεαειιαιτειι αιιι·ιιειιαε2εα·εαιιαιιε.Ηειιιε
Ηει·ιαειιιαει·αεα ιιιειι ει· αατ νιει Αει·ε;ει·ααα νει·αι·αααααι·ιιειι.
.Ηει·ατϋαε ιιααιει· εειιι· ιειαε αιιει· ι·εια, Ραια ιιαια αεαειιιεαιιιιιτ,
Μια αοι·ιααι ι·ααειι.ατεται·ιινταιιαειι.Βαιιιρτ'ααειααααιιει·αα ιιοι·
πιει, ιιειαε Ι)ναραοε, ιιειαει·ιει Βτααααι.ι·εαινεαει· ιιιι ε·ι·οααεα
αοειι ιιιειαειι Κι·ειαιαατ.·ι.εαει· ετινιια αει·ιι ααα αι·αειιειαριιαα
ιιειι. Βειια Βιταειι ιιαα αεα. θεαεα ννει·αεα ει.. Βειιιιιει·ιεα ιιιι
Ηει·αεα εειιι· Μια, αεααααΡετ. Ματ αεατα.ααια·ιιεατ. αιειιια
ιιιειι αει· Ζαατααα νιειε Ψεειιεα αατ εειεςεατιιειιεα εειιι· εται
ιιεα Θεαιαει·Ζατιιιειιεα. νι·ειειιε Πει·ραιαιαια_ιεετιεαεαει·τ'ειαει·
τω, αανειαιιαει·τ. Μιιειιααι· ειε. ιατ ειιαε εααε ννιι·ιιααι;. Ια
αει· Αααιιιαεαε ιατ κα ει·αιι·εα, αααα Ρετ. νει· ετννα30 .ιιιιιι·εα
εια ααι·τααειιιειεασα" εια ιιεαια ιαιτ Πιααεααειιινειιααεεα
ιζειιαιιταατ. Πα ααα αιειια ιααι·αιειιτ αειιεα ννειιτε. ιαααατεει·
ιιιααει·ε Ζειτ θαιεαιει ιααει·ιιειι αι·ααειιεα,ννοι·ααι'ααα θεαειιννιιι·
νειααι·ιιτ αει. ιι·ειτει·εΚι·α.αιιιιειιεα ιιαιιε Ρετ. αιε €ειια.ιιτΜε
αατ αιειι :ιιιειι αιε αα ειαεα Αι·ιτ ι;εννιιιιατ. αι ιατ αειτ 15
δαιιι·εα ι·ει·ιιειι·ατιιετ, ιααε ιιιιιαει·ιεα ειαεα ειαια·εα Ααει·ιεα.
ΑΜ' αιεαε Βατεα ααα αει· Ααααιαεαεααα ινειι ειιιαειιιεαεα
θει'αιιι· ιια νει·2αιαε ιναι·, ει·αιειτ Ρετ. ε·ιειεααειτιει .Τοαιιαιι ααα
@Με θαιαε. Βειιι· ιαιια·αααιιιεαατε ειαε Βεααει·ιιαα εοαατατιι·τ
ινει·αεα, αριττει·ιιι·ααειιτεει· αοειι Βιιιαει·ααα ειιιιιειεΒιιαιε.Τεα.
Ναειι νειιααι ειαεα .ιαιιι·εα ι'ιιιιιτε ει· εια ιιιιι·μειιιεα εε ννοαι,
αιιααει· αιεα ινιεαει· αειαεα θεαειιαιτειι ααινααατεααα Με _ιεαει·
αιιαει·ε αεααααε Μεααειι ιεατ. Ααι ι1ει·:ειι ι‹οααιε ειαειι ειι_ιεε
τιν ειαε Βεαεει·ααι; εοαατατιι·τννειαεα. ιααεια αιε 'ι'ααε ιαατει·
ινιιι·αεα. Ραιααεαννααιιααε·εα ιιεααειι ααειι ιιαα αεαοααει·αΜε
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ατιιι·ιιεαεαιιιειιαεα θειιαιει·αειι. Νεειι ιιιιι·αιιειι αριιιειι ισα Ρετ.
ει· αατ αεειι ιειειιτε Βιαιιιιααιιιιι;ειι ιιι αει· Ηει·αε·εα·ειιαιι.ιιει·ιιιι
Πεαι·ιε·εα ιιιειι ει· αιειι αειιεα Παει· 4 .Ιαιιι·ε αιαατει·Με ει·
ιιειταιι·ιαειι. Ναειι αεα Βι·ι”εια·ειιαει· Ηειιιαιει·-Με .ιοαειιι·εα
ιαααατειιιει· αιε Πιαα·αοαε ααι' Πει·αιιιεα ,αεατειιτννει·αεα. Πιι·
ειαι'α.ειιεΑι·τει·ιοαειειεαει”ειιιτεαεια Μαι αιιε Βνιαρτοιιιε νεα
δειτεα αεα Οιι·ι:αιατιεααααραι·ατεαααα ιατ ι”ει·ιιει·σε αιιιιαιτεααε
Βεααει·ααε Ζιι εειιι· ια σε Ααιαεα ι'αιιεαα.
ααι ΙΙΙ. Θιιταιταιι·τει·45_ιαιιι·ιεει·Πααα αατ αιεα ιιια εα_ιειιιι.
εει· ιαιτ θνιιιιιιια ιιιιιειι·τ ααα ιαιτ αει· ε;ι·αααιεαδει·ειαιτ ααα
Ρειαιιειιιιειτ .ιαιιι·ε ιιιιιααι·ειι ιιειιαααεια ιαααεα, νεα Βεειαινεα
ιατ ιιαιιει· :ιιιειι ιιιε αιε Βεαε ι:εια·εαεα. Ζα αεα θειιαιιει·- ααα
.ιεαεαι·ειι ιαιτ ει· νεα ιιιειι ααα θαι·ειι ια Ααειιεα ιιιααααετ“ιιιιτ
'Ι'ι·ετααεαι ιι·ατεα ιιαειι 1ιι-ιαιιι·ιεςεαιΒεαταααε αει· ιιιιεα Βε
αειιινει·αειι ααι, ννειειιεΜε Ηει·α ιιει·ιε.ι.ιειιννει·αεα ιαιιαατεα.
8οιιαιει·2εα ια αει· Ηει·αςειςεαα ιαιτ Αιιαατι·αιιιιιαα·αει·αειιιειι
ια ειε ιιαιιε Βειιαιτει· αιια Αι·ια. Ρα.ι. ιιι·αειιτε αιε ιιεεειιιινει
αεα. ειιιιιειειι ιιειιι Αι·2τ ααι ι·ιει·ιτειιιι·αεαα ετιναα ια οεαατα
τιι·εα ιπι Βταααενναι ιιαα _ιεαει· ιιια ται ειαειι ι·ινροειιοααει·
ιιαα $νριιιιιαεριιειι ει·ιιιαι·ιε ιαιτ αειιιει· αιτεα Εεεε ια Ζιιιιαια
ιαειιιιιιαα;. αειιιιιιει·τε ινιεαει· ειι'ι·ιε·. ιιι·ααειιι.ε .ιιια ι'αιιι· ιια.ειι
Ααειιεα. αειιιοαααιιι·ιια ααι· ιζι·αι'τιειιας Βει·πτειιι·εα ααα ιιαιτε
νιειε .παω Β.ιιιιε. Δια 4ετιιιιιιιΞει ιιι·ιεαει Πει·ιαεαεαινειαεα.
σε αατ' Ριιετιειιεα ααα ειιει·ι.ειαειιεα.Ιοαιιι·ιιιιειιεα ννιεαεταια
αιατιι·τεα. Ρετ. νει·ειιειιειιτε αιι·ιι Με αατ α·εε·εανι·α.ι·τ.ιε8 εε
ααιιαε Κιααει·. ιιιι 44 .ιιιιιι·ε, ειαε ααειι 22τιαιιι·ιι.ιει1ιιτ'εετιεα
ατειιτεα ιιιειι ααει·ιιιαιαΗει·ααεαειιινει·αεαειιι. ινιιιιωιια αιεεει·
Ζειτ τω.. ιιια αιειιι·ταειι θειεα·εαιιειτ ααι· Πατει·αιιειιιιαα·:
Κι·αι”τιαει·ιιιιαα,ι1ει·ιιιοι·ιιιιιιαι·εαα. Τεαε ι·ανιιαιαειι, ι·εια ααα
αοιιιια.ι.Δει·τεαιϋαε ιιιιι·ιιιαι,ααι ι·ιει·αεα οι›ιεετιν αιειιτα Ρατιιε
ιο,ε·ιαειιεα:α ιιααειι. Δια αεε·ιααεααε Αι·τειιεαοιει·εαε ιιιειι ειαε
ιειειιιε Βι·ιιιιι.ιιιιειααε;ειαει· ιιααιαιαιτει·ιε αα2ιιαειιειι. Βιιιιιεε
τινε Βειαειιινει·αειι:θειιιαει·ιεαια αει· Ηει·Ζε·εεειιιι. Βειιι·ειαιιιια
ααα;; ιια ιιαιιεα θειιιιιτει·αιαττ. Αιιαατι·αιιιααε;εαιιι αεα ιιααεα
Αι·αι, Ορρι·εααιοααα·ει'ιιιιι.Πιιιιιιι ααι” αει· Βιιιατ. Οιιατιριι.ιιειι.
αειιιεειιτει·θειιιατ. εε τιατεα ααειι θειιιιιει2αατα.ιιε ααι”,ννειειιε
Πει·αιιιιιιαιαιεειιεα ει·ι”ει·‹ιει·ιιειιιααειιτεα. Αιιε αιεαε ιαι·αι·ιιει·
ααιιι;ειι απο; Ρατ. αιιτ Βε‹:ιιτ πιιι αεια Πε”, ειιε;ιειειι ειαειι
τιν αιειιτα ια εεαατατιι·εαιιιειι·ααα ειαε ια.ειιιε νεα θειιεεεα.
αιε Ρετ. ιιι ιαειιι·ει·εα θταιιτειι εοαααιτιι·τε, ιιια αιε Νει·νεαΤ
ιιι·α.αιιειιιιαα Πνεεειιεααει· ιιεπειειιαετεα. .ιιια θιι·ααααει· Αιιααι
ιιεαε ιιει·εαετε ισα Ρετ. ννιεαει· 2α ειαει 8ειιαιιει·εαι·ααα ιιι
εαει·ειιαειιειιιθειιι·α.ιιειι νοιι .Τεα ιιαα ιαανναι·ιαεαΒααει·α. ειιαε
ιιεαιιιε ιιιαααιοιι ιιεαα αιε Βεααει·ααετααι'αεα ιιναι·τεα,αειιιιεαα
ικα τι·αταιε αιιει· αεειι ειιι ιιαα αειτ Βια .Ταιιι·εααι Ρετ. νοιι
ιιοιαιιιεα εεεααα. ι·ειτει. ιιααετ ιπι Μεει·. αατ ιιειαει·ιει Βεαειιινει·
αεα, ιιιειι αιειι αει ιιειεςεατιιειιεια ιααει·ιιειιειιι θειιι·αιιειι νεα
.1εααατιιαια εειιι· ννοιιι, ιατ ι'ιιαειι ιιαα ιιιαατει·, νεα Νει·νειιιτατ
ααα Ηνρεειιοαιιι·ιε ι‹ειαε ειμαι.
ι·ιιιι ιν. 52-_ια.αι·ιεει·ιιααιιιι ιιιιτ20ειααι·ιαει·ιιιιεααατ Βειιιιιιει·
ειιι·εα αιε αατ ι·ει·ιι·αιιεα. αιιαει· αιε αιιιιιι αιε αναιεαιατιαειι
ααιειια·ετιιιιι·τ.ιιιιιαει· αιιι· Αααϋ.τ2εει” αειαιιι·ιιι. 1894ριααεα
τιι·τεει· αιειι πιιι· ιαιτΠναριιοε. ι·ααειιειιι,αι·ιινιιαιαειιειαΡαιαε, αε
τι·αεατιιειιεα Οεαειιιειι αειαει· Βειιιε. ιιεαειαεαινειιιιιια·. Οιιατι
ατιιια.8τααααε;εαειιι αεα ιιααι;εα, Βτααιιαι;αειινειααιαι (ιιια.
ιιαι·2 αεια Βιιαε ειαεα ιιιεειιιρεααιι·τειι Ηειατειιιει·α. Ηει·α νει·
Β·ι·ιιααει·τ.'Γϋαε ιειαε αιιει· ιιιιειαιι ι·ειιι. Αετιεα ιιεαεαιειιαιιιτ
ιιαα αι·ιιντιιιιαειι. ιιατει· αιεαεια ιαιααι·αειι νι·ιιι·αει)ια·ιταιιααε
ε·ειιεα ιιαα ιιια ααι· θααιιιιατινινιι·ιιιιαα αειιι·αιιειιτ, ααα: ειιαε
Βι·ι”οιε;. ιια θεα·εατιιειι, ααα Βειιιιαειι ι·ει·αειιιιαιαιει·τεααι.
ΑΜ' ειιιε;ε Λααιααεαε ει·αιεΙτ ει· αααα .Γεααατι·.Με αιε ειαε
νι'ιι·ιιααε; ιιεαα αιοατ ιιιααε ααι αιι·ιι ιι·αι·ιεα. ια ινεαιι:εα
ινεειιεα αειινναιιαειιθεαεαιε. Ραια ννιιι·αειιι·ιιι`τιαει·,ι·ιιντιαιαειι.
ααα ινειιιιιειιααεα ιιειιι·τε ννιεαει·. 1ιειαει· νειι.νειαει·τε Ρατ.
ατι·ιοτεειαε Ρι·ιετιειιαοαι·,ιιι·α.ιιειιτεααειι αρατει·ιιια ιιεια Μ,
τι·ετααεαιιατ νεα θειτεα αεα Ι·Ιει·αεαααιειιτα αιιααιι·ι. ιπι Μαι.
1898 ιιιι.ττεει· ειαεα ιειειιτεα αρεριεετιιοι·ιαειι Ιααιιιτ ιαιτ Κερι
αειιαιει·2εα.ιιιι·ιιι·εειιεα,8ιιι·ιιειιαται·ααεααα αειιιναειιε ιιιι ι·εειι
τεα Αι·ιιι. Πιεαε Βι·αειιειιιιιααειι ιιααεα αιεα ιιαια ιιια ααι' Θε
ααειιταιαααειιινα.εαε,νει·ννεειιαειαα,·ι; ειααειαει· ναοι·τε, εειιι·
ε:ει·ειιτε 8τιιααιιιας. Βιιιιιιεα. Αε·ι·νιιαιε. Πιιταιιιαιτειτ 2α ιαι
ιιειιει· Βεεειιιιιτιειιιια·. ια ειιτατααααει· ι?ει·ααειιτ ααι' θιειιιι·α
ιαεα ααα Ραπ. ννιιι·αεεαει·ι.ι·ιαειιννεαιεατεααειαειιιει ια_ιεετιειια
ααι· ιαιτ Πι·αι·αι·Β·.εα.ιιει·ι. ιιει·εαετ, αα ει· αιειι ατι·ιετε@μια
ααα $ειιιαιει·ειι ινειιι·ιε. Πιε ιιι_ιεετιοαειι τιιατεα ιιιια ιιαει·ααα
ι.νειιι.Βεαιαι",Αιιρετιτ, Βριιιειιι·ει·ιαιια·εα ιιειιιτε ννιεαει·. θα”
αει·ιαιι.ιαι ει· αιειιτ, αεειι ιιιιαιιεα ααειι Ρι·ειααε εααε Αιιατα.αα
ιαιτ ιιιια νει·ιιειιι·εα. Βετατει·ε ιαριαοαε ααα αειαει· Κι·ααιιιιειτ
ιιιιιι·ε ιειι αιιι· αα. ααι αιε Πιαεαοαε αει· ειιι·οαιαειιεα ιιαεα απ
ει·ιιαι·τεα. ι'εα $ειτειι αεα Πει·2ειια ιατ_ιετατνειιε 5 .ιε.ιιι·εαια
ααι·ι:ιι ιιιειιτα ραααιιτ.
Ε'αιι ν. Ματια νεα 41 .ιαιιι·εα ιιατ ιιια 20-_ιαατι;;ει·ιια .ιαιιιε
1876 ινειιι εεαατατιι·τεΒαεα αεααιιτ ααα ιιιειι αιιαα 2 .ιαιιι·ενεα
Ρι·ει'. Βει·ειιιαα ιι ααα Ρι·ει'. ιΝιι.ιιι ιιεααααεια ιαααεα, ιιια
ιιιαι ιεαει· Αι·ατ αεα Βατιι ααα εααιιειι ειααιαι αιε θαι·εα ειιι”
2ιιι;ειιειι, αα ει· αιε ι:ιεειαινε αεααιιτ ιιαα αιε ναιιιι; Βεαεαεα
_ιεαει Ζειτ ααειεαειιεαννει·αεααιααατε.1αι.Ϊαιιιε 1890ιιειι·αταετε
ει· ααα αι·ααειιτενει· αει· ιΒιιε αεειι ααα νοι·αιοιιτ ειαεα Μοαατ
αιαααι·ειι αεα. [ιιι Πεαι·ια·εα και· ει· αειιιιεααιιειι αειιιατααι·
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Αυετουτ€οτε."π
8 κτ"9" Κουκ οοευυττ ετιιττ.
ττιτττωθτττ5Πιτυοτττοτουετου υυεουοτυου‹τ@το ο·τυυιττοεΠοτε·
8τωΡωτττττ-Ρυτε ντιιτυο υτυ που υττοττοτοι·υτττυτεου,εουου
Μου €οτιυο·οιυ Αοτεοτ· οιυ! Αυτι·οευυε υτυοττοτοοοε [τοτε
υϊυ·υτττ·το άοι· Βι·υετ. υοτυι θουου Βγερυοο, Μου 8·οττυοου
υϋτροτττουουΠοττουουοιπο Ρτιτείτοηιτου2ου,υοι·τυττουτο·οΟυεττ
οττου, υυτςοτι·τουουοτ·τ.οτυ. Θυτυοτυο 8οτιυτοι·οου.υοτυοι·τοτ
υιρττυουυτ.=;οτιΜε υυι· Αυ2οτοτιουτου ΙυευτττοτουοάοεΗοτ·υουε.
8υττ.τοι·υτυτττιτουτττοεοΗγυιρτουιουυου τυ οοτ· Βιιυο υυττ·ττυ
Βοττ οοτ'. Ι)τοεοι· Ζυετουο ουτνντοττοττοετου υυττττττου@Με
υτΙτυττυττετττινοι·τιι.υττυουτ·οτοτΜουοιτο. ττο.ιτντεουουαυτου
υυτο.ιι ε τυιτυοτνττοττοι·αυτο Τομ. ΡΜ. ντο.ι·ννοττοι·ΑΙοοτιοττυοι·
υιιου υουυτο.ττττοι·.Απι Ηοτ2ου ττουυτοτυπο τυιτυοτυυτ ιοττ
ττ·οτττ,9,οΑτυγτιυτο. εουτνεουο Ηοτιτουο Βοεουτοιιυτο·ιιυε,υυυ
τοτουιοτοτο·τϋεεοτυτιο,·υττου υοτττουΒοττου οουετοτττου. Ότο
Αυευτυοεο υου·ι·ττυττοτοεουτ υουτ υου νοτιτοουτ οτυοτ Μγοουτ·
οπο: εγρυτττττουυυυ Βου άτο Βτοτιτεουυυτττττάτο'Ι'υοτουτο.
Ι)οτ Ει·του; Ποτε υτοι·1υυ,<ςοοοτετου ττ·υττου,Ρ8.τ.οιτευττττττεοτ
Κουτι οττι·ιιο·Ωυοοττεττυοτυυυ .του οοπ ο.ιιεο·οοοτουυοτ,ττοεε
ετου υυνοττττοεεουτυ Βουττττο·ουΡουεου τυι νοι·τουτο νου ΓΔ
.τουτου ου. 120 Μοτο ο·ι·υυο Βυτυο ουρττοττου,υτουουτο [τυ
ιιιυεεου νου του, τοι·υοτυοου Βιιτουττ.ττοι·.Βοτιττοεεττοτιεουτνο.υ
Δου Αι·υττυιτο υυυ Πγερυοο νοττετττυοτ,ο·,εε τοεττττουυοου οτυ
ΡυΙε νου 90 υτε 100 υυυ ΙοτουτοΗτυοττι·ορυτο,οτυοΟυτ τυ
ΝευττοτυτΒι·υ.ττττττοΜε τ:Ιοτο εοινοττ.Μ." _τοτοτάοτ Ρυτε ?Ο
Με 80 υυ‹τ άτοΗοτιττουτουυττυοτυττυοτυιτιΙ. Ι)υτιυτυυοττουου
ιτυου υοι·υτοτ. Ρυτ. υετ Μου Νο.υυοττυυοου 60 Β'ττοττουου
υυυ 120 Ηι·οιιιιυ .του νοι·υτευουτ υετ άτο Μιτου 2'/·ετουτο,
ου;Ιοτοττοι· ετουεουο.ι·τ'υοουτιουτοτυυυ οτυ ι·ιιυτττοεθοεουττττο
τουτουτττυι·τ,ου εοτυουιΗοι·οου υοτιυυοετουτλ'τΙΙουυτουτεουτ
ττοουουττοιτυου. Βτ. Θι·οοιτοΙ τυ Νο.υυοτυτετττυιυτοιιυεοτοτ
Ιττοευοεο νοττττοιυυτουυοτ.

Ότο εοουου τοτοττττου ΚτουττουυοουοουτυυΒου Βουοιτ
ουτεουτουου ου υουυου. τ27ουυ εοΙτου τνττ υιττ οοτ Βο

υττυοτυυΒ οοτ Ιτυοε ουτυοτου 'θ Ροτυοι·, ετυο νντι·ττυΒτουυο,
οτυο Αυευοττιιυε οοτ Βγρυτττεττυτουυυεοτο ττυτοτευουυυ8ε
τυοτυουου οιι οουετοτττοτι?υυυ ττοτυττυτο ττττυτο Ρτοτττε
ευ τντουττοοτ·`τοεο, υτιτίου τνττ, του τω» ΠυουΙουοττου
ττοττυυεοτοι· ΒοΒουντοτττεουΙτυτοτευουυυΒευτοτυοιτουττυοτ
Μουτ, «του Ι.υοττττοτυυτο νοτετουοτυυ8 Βουου, ετο εοτου,
ντουυ ετο 2-3 .τουτο υτιιυυτοττ=Βοεουτυτοττυυυ .του εο
υτουουτ υουου υυυ τνουυ ττοτυο Βοο·ττττνοουοτ ευττοτ

ττοτττοοο.υεεοτο υυυ τυυοτο Ετεουοτυυυεου ττοοοτνοεου,
ιιυεοτοτ Αυεουο.υυυ8 Μου νττΙΙτεμπετου?
τυο Ι.ουουενοτετουοτυυΒεΒοεοΙΙεουοττου ετοΙΙου ετου τοετ

ττττεουιοτιτοοτ σου 3-τουττΒου 8τουορυιιτττ, ετο ετυ‹του
τττοττοιι,ττουυ ννουτοετοιιε ο .τοτττοροετ τυτοοττουοτυνοτ

Βο.υΒου ετυο, υοεουττοτε ρουτυτο νοτΙυυοου 8-τοτυττοοε
τυτοινοΙΙ υοου υουι τοτοτουΒοοτυτν, τετ Ιτοτυ ΒοοττττνΒο
ττοεου, εο Βουττοου 3 .τουτο ροετ τυτοοττουοτυοοτ νου
ττοιυυιουου (τουοευυε υυυ ττο.ιυττοοτ Αυτιουτυο οοε
ττττουτου. τυο $το.ττεττττοοτ 8τοεεου ννοΙτοοεοττεουοττου
τυτιεετο ιιυε του οοτ Ητουττοττοττ οοτ υυτ 8-τττυ

ττΒου Ι.ουουεΒοίο.υτ οοτ· Ι.υοττυοι· ττυοττου.οου, τνουυ

τοσοι· 'τουτο εοοτττ υυυ εο οτυο 8ουο.υο $το.ττεττττοοτ
τοοττεουου Τουοευτεο.ουοιτ ουτυοετοττττντττυο.·Αυτ θτυυυ
εοΙουοι· οττοοττνουΒο.του ουτττου άτο Ι,ουουε·τοτετουοτυυ

Βου ετου τυττ οοτ Αυτυουιιιο 8τρτττττττεουοττοεοτντττοτ
νοτυειΙτου. ντττοτουΒο ττοττοιιτνττ ο.τεο Ι.υοττττοτυουου
υοτυ? του υτυ οοτ (ττυυο υιοτυοτ ΕττουτυυΒου οιι οοτ
Αυετουτ Βοτο.υτ;τ,ττοεε τνττ τυττ υυεοτοτ 'Ι'υοτορτο τιτουτ

ερτττΒουυο ουίυϋτοιτ ττουυου, οοε εοτΙ οτυο υυτ 2-3-ττιυ
ττεο Βουιτ.υτττυυ8υοτ οτυοτ εο οτυτυουτουτουτεουου Κτυπ
υοττ υοοντοουου. ΜτΙ οτυο εο ττυτυοΟυτοουοτ οοτ ντοΙο
·Ιτοοουυτου οτυττττττου'Ρττττ'ουυοτο ερο.τττουο8ττιττεττυπου
τουι·τ, οετεετο οοτ ΒοοοΙ 4 Με 10 .τουτο ροετ τυτοοττουουι,
οττοτ ουου ττττυοτ τυο Οτυο.υτυοε ετου υοτυοτττυο.τ·ου
υιοουου υΠοετ, εο ιυυεε τυπο υτουτ νοτοοεεου, ττοεεάτο

ΒοΒουτττοτττΒοΟοευτεττυ οτυο εουτ· τττοτυοτετ. Μοτυο ου

εοτυυττου τ'ετττο,το υουου υοου υοου 20 το 30 .τουτου

τουουεΒοΗτυτττουο Ηοττοττοοττουου ουτττοτου, υοουιτοτυ
οοε υτιτυο Ι.ουου οοτ Ροττουτου εγτυρτουιτοε νοττο.υτου

που υουου το οιυ· άτο Αυετουτ Βοτοεττετ,οοεε άτο Ι.υοε
οοτ το οου εοΙτουετου ΓοΙΙου ουευοτττ,- τνοε το υυου
εουου του ο.υττοτουΒοττου υοτουτ ντοτιτου τετ, ουτ;τοτου

ττοεΙοε νοττττοιυτυου οουοτττο τΞ'ττΙΙοοουετοττττετυ‹τ,

εουττοι·υοτυου ουιτυουτ ουτουτεουου νοτΙετυΓυοτιυιου ττουυ,
`
τυυε οτ·οουΒτ.

οτ οοτ τϋτττοοοτιοιτου.υοεουττοι·ετο εοτιτοι υιυ εουττοεεττουΜου Βοοουυτου, τω άτο Ρυττουτου 8οτυετ
Αυτο.υττ96 :ιτεο20 .τουτοροετ τ ετου οτυοτ οίτ Βοτ·τυοτττοτυουυιττ Ιοτουτου Ρτττυτττεττυρο

τοτυου οτυυοτεουτοττουυου Ιυτοοττου Βο.τυτουττυουτοτοουττ
Που ουτετυυου Ιτουυου. εττ1ττυτεουοεοίουττ1ι·ουουυοΟτεο.υ
τττουΙτυοττουτο τυνοΙνττου. τυ υιοτυου Βοουυουτυυτ,του
τετ άτο εροοτττεουο'Γυοτειρτο νου έτοεεουι υοιουυοΙττΒου
ΕττοΙΒο υοετοττοτ οοτνοεοτι. ττττοτυτυεοττου ντι· σο. το
ττου οτυ2οτυου ΡττΙτου εο Ιειυεο ντοττου, υτε ντττ ιυττ
υυεοτοτ Βουττυοτυυ,ο τυο8ττουοι· ττ'οτεο ου ερτττττοτυτυου.
ττττουυυυεοτο εροοτττεουοΟυτ υοου 50 .τουτο ρ. τυτοοττουουι
υττττ. εοτττου τνττ ότι ιτυτου ρτουυττο.οττεουοΤτιοτο.ρτο
τοττττττοΕτεουοτυυυΒου υτουτ ττυοτυουρτ υοεοτττοουοιτοτ
ουτυ τυτυοΙοετου υυεοΙιττττουου ττουυου'Ρ 1τοτυυοτ τουτου
οτε _τοτ2τάτο ΕττουτυυΒου, ετυοτ οε τετ υοου ττυτυοτυτυ
εουτ τνουτεουοτυττου,ττο.εεοτυο οουεουυουτ Γοττεοεοτοτο
νοτετουττ€ο Βουο.υττΙυυε ιυουτ Εττουςο ουτττοτεου υτττττο,
οτε οτυ οττεροοτοττνοενοττουτου 20 Με 30 .τουτο Ιουτ.ς,
υτε εουττοεεττουοτιιο Τυοττιρτο ττυοτυουρτ υτουτε τυουτ
οττοτουου ττο.υυ οοοτ ουου ου εμτττ Ιτοτυυιτ, του τυο
τυυοτου ροτυοΙοετεοτιου νοτοουθο ντο! ου νοτοοεουττττου
ετυο υυυ τΙουυτοΙτ σοι· 'Γυοτορτο άτο υοτττττιουοθττου2ο

Βοεοτοττετ.

Μττ Μουτ τοτΒουττοενοττυυτου Με Βτουτεουυυτ: 2 Με
Β .τουτο μ. τυτοοττουουιτντττττομ τιτττευουουττοττ, τΙουυ
υιεεο του τυουτοι·ο .τουτο '/2-τττυτττουυυυ υοου ερο.τοτ
οτυ Μοτ τττυτττοτττυιιτιοι·3 υτε 4 νττοουου .του υτο.υουου,
τετ Ροττουτ ιιυι εοτυου Ζυετο.υττ υοεοτοτ, ευ ντοτεο του
ουου τυ ερτττοτου.τουτου υυυ τουτοεοτουοε τ;υτ οτττοΒου
τνττο, οτυο ττυτυοι· το 1 Με 2 οττοτευου :ι .τουτου ου
τντουοτυοτουιτο τττοτυοτο ττ'ττοττουεουτνου 24 υτε 80

(τουτου υτουτ νου οοτ Ηουττ. Βτοεο Βουευοτυυ8εντοτεο
νοτευουο του ουτουευτττυτου, ουου τνουυ τιτοΒοοττττνοοου
ετο.τττ·τντοτυου, οτεο τοτουεουοτυουυ νοττττοτυττιου8οευιτιτου
Μουεουου. Βοτττου ττοτοττοτυ$τιυρτουιο του τυυου -
εροοτοττΗοτοτυοε ουτττοτοιι, υουυ ννττττοτυο τ·ουιυτιττττο

.του-Ωυοουεττυοτουτ·νοτυουουιτυου υυυ τυπου οτυτεοτ Ζοττ
τυ Ιυτοτνυττου τυουτοτο Μοτο νττοττοτυοττ.τ'ττουυ υιου
εοτυετ οοεουοτι υτιτ, νιττο εοτοττοου τουουετοττουυ οτυο

εροοττ. Τυοτειρτο οτυτνττυοτιττουυ, ευ υυυ τυου ιυττ ιτοι·τυ
ντοττοτουτ·υοτρτττουτου. ΑΜ τυοτυο Ε'τοττο, τνο.τυπι `τττο
υοττοττουοου Ροττουτου 20 τ

ο
·

50 .τουτο υτουτε Πτι· ετου
οοτυου, τνυτττοιυττ τιυτυοι· Βοουττνοττοτ,υτουιοτεεοττυυου
οοτ Βο.τυ οττυοτττ τνοτυου, υιου υττττο ετο ττυυτοτ Πιτ

Ηγροουουυοτ υυυ 8γρυτΙτυουυουου οουττττου. Αυττοτε

τυυου οτε ΒτυΒο, τνουυ τντι·τπτ 8τοτυττοαυτου, οτυο Αυεο

υοττυυο τοοττεου ου οουεττιτττου. Βοτουοε ττουυου ντι·
υτουτ. Ποτ Βοτνοτε οτυοτ·νοΙττοου (τουοευυο τετοι·υτ·οουτ
υυυ εοΙουο ΡοΙτο ετυττ νοτοτυοοΙτ υο8το.υυτοτ, τοττε οτυ

Ι.υοττττοτετου ουτυ υττοττου Μοτο οτυο ΡτττυτττεοΙοτοεο
τυττ ιτου ιτοτυειου ετου ουεουττοεεουιτου ουιεετεουοιι Ετ

εουοτυυυοου τυοτουτ. Βουυ τντεεοιι ννττ ττουο.υ,ττοιεεάτο
οι·ετο Ι.υοε τνττττττουειυε8ουοτττ,το οΙΙου υυττοου ΡτιτΙου
ττουυου ντττττυτυοτ υυτ· ευΒου, ττοεε ΒοΒουτντττττοΙτοτυο

5γιυρτοτυο νοτττοοου. ττντοεοΙΙου αυτ· Μου τυο υο8τυυου
ιτου ττΙοτυου τοττττνου νοτουττοτυιιοοιι τυ οου (τοτττεεου
υυυ τυυοτ·ου Οτεουοιι τττοουοεττοττου?Απι Ηοτυου ΙτοΒου
τυο νοτυοΙτιττεεου Βουου εο ντοτο Ρτοοοεεο νοττουτου

εγτυρτοτυΙοε, ετυο οιοοτ υο.τιττυ υτουτ τνουτοοτουτττυιττου,

τ
ο υτιου ττοτυ8ττο οοε θυιυτυο. οττοττ1υοτυουρτοοτ Αττοο

ττου ττοτου Φτου Βοεουτνοτοου οοτ, τνοτουο ετου το οτυοτ

υτοεεου Ζο.υτ οοτ Ε'τιΙτοοοτ ουτοοττνου Ετυουυυυε ουτω
ττου ουτοτουου. [το. υυυ οτΙοτεοττετττο υοετου ΒοευΙτοτο
νου οοτ· Βουουττ1υυθ υοττουτοτ ντοτυου. εο τυοτυο του,
ιυοουου τνττνου υυεοτοτ τιτοτττουουΑυτοτττοτ θουτο.υου

ο υυυ τνυττοιι υτουτ ευ Ιο.υοο, υτε οοε Ι.ουου τνοεουτττου
υοιττουτ τετ.

Ι)το ντοττοοτιουυεττυου 15ττοτοο, τνοΙουο ττοτυτου που
ττυ ερτττοτουΑΙτοτ υοτ ΑττοττοεοΙοτοεουυυ ττο.νουο.υυττ.υτςτ

οοτ ουτουτεοτιοτΜγοοει.τ·υτττεουΒοευτοουου ττοτ·ιτου.υττυου

Βοοουτντττττο»ντοιυττ εουοτυτοτυου τοι·τυττουου.τουΙουτιττε
Πτι: Μτεεοττοτεο οοτ .τοτττυοτορτοντοτυου



εεε

Με ε.ιιοΙι πιοΙιτ ινοιΙοτ ιπ Ει·ετειιποπ νοτεοτεοπ, Μ Με
.Ισά πιιτ ποι ειιεεοερτοοΙιοποτ ΑτιοτιοεοΙοτοεο νοπ Νιιι2οπ
ιει ππά εννε.τ πιιτ, εοΙοιιεο ποι:Ιι Ιιοιπο ΑιιποιοΙιοπ νοπ
ΒοΙιινιιεΙιο άοτ ΙΙοτετπιιεΙιοΙΙιτείτ νοτΙιοἔοπ, ιιΙεο πιιτ ιπ
ι·οΙετιν ίτιιιιοπ 8ι.ειάιοπ άοτ $εΙοτοεο. Πει ΙιοΓιι€οτ Πομ
τπιιοτι ππά ιιιιπΙιοΙιοπ Ρτοοοεεοιι. ινοΙοΙιο ιιΙΙο πιιτ $οιιινειοΙιο
επειιιπάοπ Με Ηοτεοπε οιπΙιοτποΙιοπ. ιει: άοτ ΙΙιοττιμοιιτιεοΙιο
ΒΙΤοοι Με .Ιοάε οιπ ποιειιιινοτ. ΠοοΙι εποε ειιτ επιιε
Ιοεοπ .ΙοάιΙιοτεριο .Ιτάτιποπ πιτ Με ποι ιιτιεοτοπ ιιιιιιι2οΙ
Ιιειτοπ ΠιιτοτειιοΙιππ8ειποΙΙιοάοιι ππά Πιεεποειιειτππο Πιτε
οτειο πιιτ εντπρο.ιιιιεεΙι νοτΙιεΙτοπ, ΙιοΙιοι· οιππιπΙ .Ισά ιιπ
πιιτε ειε δε.τπιοΙιι, άετ 8οΙιεάοπ ινιτά πιο οιτι ετοεεοτ εοιπ,

ιι
ιΙ
Ιε ειιοΙι άοτ Βονι·ιιπεαΙιτο ΙάτιοΙΒ ποπτιιιν :ιπεΓεΙΙοπ

επ το.
ννοιιπ »νιτ Με Μπι $οΙιιιιεε ιιοοΙι οιπιΒο θοειοΙιτεριιπΙαο
ν·οτεοεοπινεττιεοπ, επ εοιιοπ πιτ ιιπ μειΙιιιΙοειεεΙι-εποιο
ιιιιεοΙιοιι Βιιάε άτοι Ηεπρτετιιρροτι ρτειονειΙιτοπ: Α) Με
(ΙΙΙΠΙΠΙΠ νοπ Ι.ιπεοπ Με ΟΙινοπετάεεο: Β) άιε Επάε.τιο
τιιιιε Ιιιοτιοε θ

)

Μνοοετάιτιε Ιιιοτιπο.. ΑΙΙο άτοι Οτιιπροιι
ΙιεΙιοπ νιοΙο ΠοΙιοτεο;πΒο ιπ οιπεπάοτ ππά τιιεππιδιο.ΙΙιΒο
ΑΙιειιιιιππΒοπ, εοΜεε ιιι οιποπι Ηετεοιι ε.ΙΙο άτοι Βιιάοτ

ΒΙοιοΙιεοιιιε ε.π8οιτοΙΤοπ ινοτάοπ Ιτάιιτιοπ. Α Μά Β ΒοΙιοπ
άιε ·ΙιοεΙοπ ΟΙιειποοπ πιτ εποοιιιεοΙιε ΤΙιετεριο. ΙιοΓοτπ Με

Μπιτ επεποεοιεΙιποιο ΒοειιΙιετο, ειπά ιιιεετποοΙι εοΙιινιοτιεοτ
επ άιειεποετιοιτοπ ειε Ο

,

ννοΙοΙιοε ειπε ιπ Ι‹οιποτ ννοιεο
Μπι 8οννϋΙιπΙιοΙιοπ Βιιάο άοτ εΙιι·οπιεοΙιοπ Μνοοετάιι.ιε
ιιιιτοτεοΙιοιάοι. ΡειΙιοεποιποπιεοΙιο $νπιρτοιιιο οιιιετ.ιτοιιπιτ:Ιιτ
ππά πιοπ ινιτά ΜΙιοτ ειιιπ ΖννοοΙτ άοτ 8ροοιεΙάιππποεο
Μπιτ νιοΙ Ζοιτ νοτΙιοτοιι άιιτΓοπ, Μιιιιτ εε Μπιτ Μπι
επεεοερτοοΙιοποπ Βιιάο άοτ Μνοοετάιτιε Ιτοιππιι. ινο πιο
οτειοιιτΙιεΙι οιπο ιοάο εποε. ΤΙιοτεριο μπε ποΒετιν ιει οΜτ
ΕτιοΙΒο πιιτ ιιι εοΙιτ ποεοΙιοιάειιοιι θιτοπεοτι επιειιιτοιεοπ
ειπά ππά Με ΙιτειπΙτο Ποτε ιπ άιε ειιεειοιιιεΙοεο ΒιιΙιτιιτ
άει· εΙιτοπιεοΙιοπ ΘεΙιενει:Ιιοεπειιιιιάο ΙιιποιπποΙιάτι. Απε

επΙιΙεεεοποπά ιει; ιιι εΙΙοπ Ρειιοπ άιε Απειπποεο, ειιοΙι
ππά πιεε Με ΗειιιριεοινιοΙιτ επι άιε ειιΙιιοοι.ινοπ ΒοεοΙιννοτάοπ
Ιοεοπ. ι

π άοτ ΜοΙιτεεΙιΙ άετ ΡειΙΙο ειπά Ιοτειοτο εοινιο
Με Απει.ιπποεο άιε οιπειε;οπ Ει·ιιοτιοπ Πιτ Μεοτ ιΙιετεροιι
τ.ιεοΙιεε ΗεπάοΙπ.
Με εοιιοπ Ιοτποτ ιτπ Οοποπεει.ε επ ιτάΙιοτοπ ΒοοπειοΙι
ιΜΒοπ Με επειτα Απιττοιοπ άοτ Ηοτειιιοε. Ιπ οιποπι
Ρο.ΙΙο 30 .ΙεΙιτο ιιιιοΙι άοτ Ιπιοοιιοιι, ιπ πιοΙιτοτοπ ειπάοτπ
20 .ΙεΙιτο.
Ποτ ΕτιοΙε άοτ ΩιιοοΙτειΙϋετ-.Ιοάιιιοτεριο ννιτά ννοιτοτ

εοειειιοι. Μπι πιει. επι, ειοΙι άπτοΙι επιεπειιοιιοε Μιεε
Ιιπεοπ πιοΙιΙ: εΙιεοΙιτοοΙιειι επ Ιεεεοπ. εοπάοτπ οοπεοπιιοπτ
ιπ άοτ Τιιοτεριο επ ΙιεΙιεττοπ. άοτ οτιιοιιιο ππά οοινιιιιεοΙιτο
ΙΕΙΙΙοοτ πιο ΙιιεινοιΙοπ οτει. εοιιτ ερει, Μεε ΜΜΜ οιποε
3ιιΙιτοε οιπ, πιο Με ιε

ι

εποε επάοτε Κειιπι επ οτινεττοιι
ιει.

ΒάοΙιοτειιιοιοοπ ιιιιά ΒοεπτοοΙιιιπποπ.

ΡττιΓ. ΝοιΙιπειεοΓε ΒροσιοΙΙο ΡειΙιοΙοΒιο υπά'ΓΙιοτε.ριο.
ΧΙΙ Βιι.πά, Ι. 'Ι'ΙιοιΙ. Ι. ειπε. Ραπ”. ΟΙ:το Βιιιε
°
ινοπεοτ (διεπει). Πιο ΒριΙορειο. Πίιοπ 1899. Αιιτοά
ο ΗΒΙάοτ (Βιιι2εΙι›τοιε ΙΙ πω, Πιτ ΑΙιππποιιτοπ 9,60 Μ).
Πε.ε νοτΙιοΒοπάε ννοτικ πιοεοπ οιιιο ππιι'ε.εεεπάο ππά κο
άιοΒοπο ΠετειοΙΙιιπε άει· ΠριΙορειο Με άει· ?οΜτ οιποε Ροτ
εοΙιοτε, άοεεοπ οκροτιιποπτοΙΙο Ππτοι·ειι‹ιΙιιιιιι;οπ πιιι' άιοεοπι
ΠοΙιιοΙιο ινοΙιΙ ιιπεοιοπ Πεεοι·π ΙιοΙιειιιπι εοιιι άιιιι”ιοπ. Πει
νοττ'εεεοι· Με πω» οιπο τοιοΙιο ιιΙιπιεοΙιο Πι·ι'ιιΙιτπιις
νοτιιιιι;ι:, ιει: εε ιΙιιπ ε,·οΙιιιιοοιι οιπ ΙνοτΙτ επ Μεε”. Με
:Με ΙιιεΙιοτ οτεοΙιιοποποπ ΙιτΙοποπτεριιιοτιποοι· άιοεοε Ποιάοιι
Μ νοΙΙετε.πάιεςΙιοικιιΙιοι·τι·ιιΤο Ιιπ οιπΙοιτοπάοιι θεριιιοΙ εποΙιι:
Β. άιε ΠριΙορειε ειε εοΙπει.ει:ει.πάιςοΚτε.πΙ:Ιιοιτ ιιι6εΙιοΙιετ εοΙιειτί
ΒοετοιιειιΙο

άιἔοπιεοπ
Ζιιετ.ιιπάοεπειιειοιιεοπ, άιε ιΙιτ Ι‹ΙιπιεοΙι

ιιι οιπποΙποπ τεοΙιοιιιιιποοπ ε;ΙιπΙιοιι ειπά, οτ ειοΙΙι άειι Βιιιε
επι, Μεε ΠριΙορειο πιιτ Μππ ειπ,ςοποπιιτιοιιννοτάοπΜΗ ποππ
άοτ ειπ2οΙπε ΑπιπΙΙ άιε 'ΓΙιοιΙοι·εοΙιειπιιπειοιιιοε ιπ εοιπετ Βιετ
ννιοΙιΙιιπο; ππά ευιτιοιπνοτιιιπί οΙιτοιιιεοιιοπ ιιιιά ιιΙΙο 'Ι'ΙιοιΙο Με
ι·οπι.τεΙοπ Νοτνοπεγειοπιε πιπίεεεοπάοπ ΚτεπεΙιειτεειιειοπάοε
πιΙάοτ. νοιι άιοεοιπ Ε'ιτεπάριιτιιτιοΜε ννιτά ειιοΙι Με εννοιτο

Ι
ι

!
Ι

Ι

θεπιιοΙ, άιο ε.ΙΙΒοιποιπο Ρει:ΙιοΙοο·,ιοππά Ρετιιοο,τοποεοάοτΚτειιιΙι
Με εΙιεοΙιεπάοΙτ. ΚΙιπιεοΙι ιτοτεπ άιε ΠτεοΙιοιπιιπιτοπ νοπ
Βοιτοιι άοτ Πιτπτιιιάο εππ2 ΙιοεοπάοτεΙ·ιοι·νοτ: ποι άεπ ΙιΙοιτιοπ
ππά πιιιτοιΙειιι.ιιάιιτοπΑπιιι.ΙΙοπ Ιιεπιι ιπε.πεοπει·επποΙιιποπ, Μεε
«άιε ΠπιΙεάιιιιο» εο επι πιο παπι επι άιε Βιιιάο ΙιεεοΙιτε.ιιΙτι
ΙιΙοιΙιτ; ποι άεπ ιττοεεοπ ππά νοΙΙετιιπάι,ε·οπ ΑτιΓιιΙΙοπ ιιιιιεε
Μιιοποπ οιπο ΙΙιιοι·τοκιιιιο· άοτ ιπιτΜοτιιοε.Ιοπ ιποι.οτιετΙιοπ
Ποιιιι·εΙειρρε.ι·ετειθιτιιππι.εεπεΙιοπ. νιοι·ΙιιιεοΙ, Βι·ιιοικο ππά Βιο
άιιΙΙε οιιΙοιιΒιιτει)επτα Ι18.Ιιοπ. Ποτ πτερτιιπεςΙιεΙιο άιε επιιειι
Ι:ιεοΙιοπΠοιινιιΙειοποπ επεΙϋεοιιάοΒ.οιεΙετιιιιτποι·ιπ άοτ ρτιιπιιι·οιι
Βιιιάοποττοειιπε επ ειιοΙιοπ. Πει.εάιε Αοι.ιοΙο ιο ΙιοΙιεπάοΙπάο
ι'ειριιοΙ οπιΙιιιΙε οιπο οιπΒοΙιοιιάο ιιιιά Ιττιι.ιεεΙιο ιιτάιειιτιο·άοτ
ΙιοΙιοτιπιοπ ΤΙιεΕειιοΙιειι, ΑΙΙοε. ννειεειε νοτιιοτοιτοπάοππά ειε
πιιεΙϋεοιιάοΠι·ετιοΙιοιιι ΒοιτεοΙιτ ΙτοιιιιιιοπΙαιππ, Μιά ειιειιιΙιτ
ΙιοΙι Ιιοερι·ποΙιοπ Βοι άει· Ηνιπριοιιιε.τοΙοειοπιιτοτεοΙιοιάοιΒ. Ι.

ΒριΙερειε. ι;τεινιοι· ιΙιειιι·τπεΙΙ ει ι·οΙΙοπι.ινιοΙτοΙτοενριεεΙιο Απ·
ι“5.ΙΙο ω νοΙΙοιιω·ιοΙτοΙιο ε.ενριεοΙιοΑπτειιο Π. Ποτ ππνπΙΙει.ιι.π·
ά1Βο τιιάιιιιοιιτο.τοΑιιι”εΙΙ ΙΙΙ Απτιι·τινο Απτε.1ιο ππά Πλ άιε
ρενεοΙιιεοΙι-οπιΙοπιιεοΙιοπ Αοιιιιινειεπτο ιΠριΙερειε Ιε.τνετε.
ρενοΙιιεοΙιο ΒριΙορειο, πττ; ππά ροετεριΙοπιιεοΙιο ι:ι·επειωτιεοΙιε
Ποιειοεειιιι·ιιιιεοπΙ. Αττειιιιοιι άιο ιπ οιιιοιιιρΙϋιεΙιοΙιοπ Μπειτ
εε.πιεπ Ηιπει.ιιι·εοπ οΙιιιο Βονι·ιιεει.εοιιιενοι·ΙιιεπΙιεετοΙιετι Βο
εοπάοτο ΑπεοΙιιιιτιο ειπά άεπ ιπιοι·ρει·οιη·ειιιοΙΙοπ Ζιιειε.ιιάοπ
ποινιάιποι, ι'οτποτάει· ρε.ιΙιοΙο,οιεοΙιοιιΑπο.τοιπιο. άοτ Πιεεποεο
ππά Ρτοπποεο. θεια Ι›οεοιιιΙοι·εειιειιιιιτΙιοΙι ιει άει· άιε ΤΙιοτιι.ριο
ΙιοΙιο.πάοΙπάοΑΙιεοΙιιιιιτ. ΙιοετΙιοιτοι; Με θτιιπά οιο;τιοι·.τοιοΙιοτ
ΕτΙ'οΙιτιιπι.ιτΜε νοι·ιτιεεοτάιε οιπιοΙποπ ΒοπεπάΙιιππεπιετιιοάοπ
Ι‹ι·ιτιεοΙιεοειοΙιτει. πιεε πειιιι·ΙιοΙι άεπ ρτεΙτιιεοΙιοπ Αοι·ει.οιι πιιτ
ννιΙΙΙιοιιιιιιοιι εοιιι Ιιο.ππ. - Πιο πωπω άιοεοε ινοτιΙινοΙΙοπ
ΒιιεΙιοε Ιτιιπποπ ννιτ ιιτιεοι·οιιΠοεοτπ πιιτ ννετπι οιπρτ'οΙιΙοπ.

Α ιι οι ιιι ε ιι π.

ΙΙοτιιιιεοΙιιοε.

- Ποτ ΟΙιοτετει.Με Μει·ιποΙιοεπιτε.Ιε ππά ΠοάιοιπεΙιιιερεο
τω· Με Ηει'επε ιπ ννΙεάιννοειοε. Πι·. Ψ. Ρο την. ιει ΜΜΕ.
ΙιοιτεΙιεΙΙιοτ νο το ο ε οΙι ιοά ο τ ννοτάοπ,ιιπτοτ ο τ ο τ άειτιιπ 8

ειιιπ θοΙιοιιιι ι·ειτΙι.- Ποτ ΟποτΜιιιτει·-ΜοάιοιππΙιτιεροπι:οτ,ννιτΙιΙ. ΟοΙιοιπιτει:Ι1
Πι·. Βοπιπι ο τι. Με ειοΙι πεοΙι ΠοτΙιεπι ιιιπ ΙΙεεΙιοετεπεςοοιοτι
ΙιοΒοποπ.- Πει· Ρτοι'οεεοτάει· ΒοτεπιΙ‹ επ άοτ πιιΙιτε.τ-πιοάιοιιιιεεΙιεπ
Αεεάοιιιιο, ννιι·ΙιΙ. διε.ε.ιει·ειΙι δ. Βοτο άι π, ιει. ιιιι.οΙι Απε
άιοιιιιπε νοπ 80 .Ιειιι·οπ ν ο το. ε ε ο ι

ι ι ο άει ι ινοτάοπ. Πιο νοτ
Ιοειιπποπ ιιΙιετ ΒοτειιιιΙτειιιά οιπετννοιΙοιι άοιτι Ρτινειάοεοπιοτι,
Μεεετ.Ν. ΝειΙιι·Ιιο π. ιιΙιοτιτε.ε;οπννοτάοπ.- Πιο ιιοιιο ΟοεοΙΙεοΙιεϊτ ρτε.ΙττιεοΙιοτ Αοτειο

2 π Πιο ντι Ι , ννοΙοΙιο,πιο Μ· Ιιοι·οιιε ιιιοΙάοιοπ. ιιπ Με ά. ά.

τπιπιεττιοΙΙ Ιιοειιιιιι.ττννοι·άοπιει. ιπιτ επι 4. ΟοτοΙιει· ιΙιτο εοπ
ετιιιιιτοπάο ΥετεειππιΙιιιις εΙιεοΙιεΙτοπ. Πιο θεεοΙΙεοΙιειτ ΙιοετοΙιτ
Μπι «Βονε.Ι. ΒοοΙιε.οιιιοι·»ειιι'οΙ,ςο.εοποπενετιις Με 28 Αοτει:οτι.
ννοΙειιοιιι άει·οι·ετοπνοι·ετιτπιιιΙπιι€ άιε ειιιτιιτοππιιιεειςοπννεΙιΙοπ
νοΙΙΖοεοπ. Πε ιιιιιιτάοπποινιΙΙιΙΙ: Μπι Ρτε.εοε- Πτ. Α. Β τι τ. οτε;
Μπι νιοορτιιεεε Πτ. Ε. ν. Βειπεοπ: Μπι ΒοοτετιιτΠι·. Ε.

Β ε ι· ο π ΙΙ
Ι
ε. ν ά ο Ι Ι ι ιιππ θεεεοπνοτετοΙιοι· Πτ. Ι.. Μ ο ά ο τ ,

ειιιιι ΒΙΙιΙιοΙΙιοΙωτ Πτ. Ψ ειε ε ππά Μπι ΒιπΙιοτΙιοΙτειι·ε,οπιιΙΓοπ
Πτ. Ατιπεο π. Πιο ΒονοΙοτ ιιι·ειΙιοΙιο θοεοΙΙεεΙιειτ οιτιετιττε
Μεεετ· Με οιιιο Βοοιιοιι άοτ οετΙιιπάιεοΙιοιι Ιιτοτει·ιεεΙιοπΘοεοΙΙ
εοΙιείτ ππά Ιιεειιπτ ιιπ άοτ Πι·. Βο τ @επιιειιι ννιετννοιι- ππά
νιίειεοπ-Πειεεοοιπ ιΙιτ τ.ι;οιιϋτιεοεΙπειιιιιι. Διιεεετάοπι ΙιιΙάοπ
άιε ΒενειΙοτ Αοι·ειο εοιι. ιιιοΙιτοτοπ.Ιε.Ιιτοπ οιιιο ΑΙιτΙιοιΙιιπς άει·
Μ. Ροτει·εΙιιιτεοτ ιι.ι·ετΙιοΙιοπ θοεοΙιεοΙιοΐτ επ ,ο,τοΒοπεοιειΒοτ
ΗιιΙίοΙοιεπιιπο·.- Πιο ΚεεειιεοΙιο θεεάιάιιιιιει πω: Ιιοετ·ΙιΙοεεοπ.Μπι ττιιΙιοτοπ
ΚεεεπεοΙιοιι Ρτοι'οεεοτ._ιοτει,εοπΠιτοοιοι· άει· Βπιιιιπάπιιςεε.π
ετ.εΙτιιι θε. Ροιοτεπιιι·ἔ, Πι·. ?ο ποιπ ο π ο ιν, ιπ ΑππειτεοΙιτ
εοιιιοι· νοτ‹Ιιοτιετοπιιι άιε Βιιτιάι.οιιιε επί οιποτ$ιΙΙιοτρΙ:ιι.ι:οοιιι
οτεινιττοΑάτοεεο άιιι·ειιΙιτιπο·οιι. ιΚεε. Το!. νΙ?τ.Ι- Πιο πιοάιοιπιεοΙιο θοεοΙΙεοΙιεττ άοε 'Ι'οι·οΙτ

τ
;
ο πιο τ. ε ιιπ ΥΙ'ΙοάιΙτεννΙιο.ε)Με ιΙιτοπ Οτιιπάοτ ππά ιεΜτε·

_ιιιΙιτιποπΡτεειάεπτοπ Πτ. τιι ε ο Ιιιι Κ ε π ει: ι π ε Ιτ ι ποι εοιποτ
νοι·εοτειιιι,ε· ιιιιοΙι τιιιιε :ππι ΕΙιτοπτιιιι.ο.τΙιοάο Βο
ινιιΙιΙτ.- Ποτ ειιεεοι·οι·άοπτΙιοΙιοΡτοι'εεεπτ άει· οοι·ιοΙιτΙιοΙιοπ Μοάι
τιιι ειι άει· ΚεεεπεοΙιοπ ΠπινοτειιΜ, Πι·. Κ. Ποπ π τι ο π. πιτ
ειιιιπ επεεοτοτάοπ τΙιοΙι επ Ρτοιοεεοτ οτιιε.τιπτ
ννοι·άοτι.- Ποτ Ι›ιεΙιοτιςο Αεειετοιιτ Με πΙινειοΙο;ιεοΙιοπ Ιπειιτιιι:ε
άει· Ππινοι·ειτϋ.ι.ιιιτιονν 1Ποτπετι, Πι·. Π'. 88ιν_ι ει Οι” ι ΙΜ
νοιιι ΠοπεοιΙ πειπ Ρτινετάοοοπτοπ Πιτ ρΙινειοΙο
Β·ιεοΙιο ΟΙιοπιιε ποννιιΙιΙι ννοτάοιι.- Ποτ Ποοοιιτ Επι· ρΙινειοΙοειεοΙιο ΟΙιοιιιιο επι ννοιπΙιοΙιοπ
πιοάιοιπιεοΙιοιιΙπειιιιιο, Πι·. Θ. ΠεΙειεΙτιπ. Με ειοΙι εποΙι Με
Ρτινετάοοοπτ Πιτ άιοεοε Γιι.οΙι επ άει· πιιΙιτά.τ
πιοάιοιιιιεοΙιοπ Αωιάοιπιο Ιιε.ΙιιΙιτιτι.- Πτπει ππι; Ποτ ΠΙεπειτιεπτιεει·2ι Με θΒιι.Ιιοεάει· Ι.

Ε'Ιοετοπάινιειοπ,8το.ειι.ετετΙιΠι·. Ο
ι
ιι π τ
ι
τ ο ιν. - ε ιι πι Ε' Ι ε ε; ε
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ιιιεεΙΝ_θ-Γ2Ι. ι1εεΒΙ:πΙιεε άεε ΟΙιεΙ`ε ΙΙει· ΒεεειΙι·ε Ι ιιετ.1οιιεΙειι. ιιιειΙΙεΙιιΙεεΙιειι 0οιη;ι·εεε ιιιιεΙιΙιειιΕΙςει· Ιιιτει·
ιΙ.εε ΒΙΙΙΙειι Οεεειιε.- Βεΐ0ι·κΙει·ι.: Ζιιιιικ1ι·ΙιΙΙεΙιειι Βιιιιικει·ε.ι.Ιι
άει· εΙιειιιιιΙι;;ε ΟοιιειιΙιειιι: επι ΚΙειι·ει· Ιιιετ.ΙτιιτΚε.1εει· ΧΙΙ‹ ο
ΙιιΙ Ι., Ι)ι·. ΒΙο εεΙΙο ιν.- 17 ει· ε ι ο ι· ε ε ιι: ΙΙ Ιιι 8εΙιειιάειι (ΚϋιιΙαι·εΙεΙι 8ε.εΙιεειι)
εει· νΙΙε.ι·εεΙιειιει·ΑΜΙ: 1)ι·. .Ιο1ιε.ιι ιι Βι·ε.ιι ιι Ιιιι 05. Ι.εΙιειιε
_Ιει.Ιιτε.Πει· ΗΙιιςεεεΙιΙειΙειιε ειειιιιιιτε Με ΒιιΙιΙΙιι ιιιιι1 1ιιι.ειε
εεΙιιε ιιιειΙΙο1ιι1εεΙιεΑιιεΙιΙΙΙΙιιιιε,· Ιιι εει· Ποι·ιιετει· ΠιιΙνειεΙΙΙΙ.τ
ειΙιιιΙιειι. ειι ινεΙεΙιει· ει· νοιι Ιϋ50·-δθ ειιιιΙΙι·ιε. Νε.εΙι Βι1ειι

@ως εει· Ποειοι·ινΙΙι·ιΙε πει· Β. ειιεεεεεΙνε ΙΙΙΙΙΙιει·ει·π, Απε ει":Μιὰ ΙιοερΙΙιιι.Ι Ιιι ΝΙεΙιιιΙ-Νοννεοι·εά, Ορει·εΙ:ειιι· εει· ΙΙΙειΙΙεΙιιεΙ·
νει·ινε.Ιιιιιιε· Ιιι θι·ειιΙιιιι·ε, Αιετ εεε ΕεΙΙηε.ι·ι1ε-θςειιειΙΙει·ιεςΙ
ιιιειιτε ιιιιτ1ειι1εωι Αι” ιιι Ινειι·εεΙιειι. 2Ι Ιιι'Ι'οιιιεΚ άετ ΙΙοι·τΙιζε
ΠεΙ'13.ιι,ιςιιιεεΙιιερεετοι·Ν. Ι!. Β ι· οἱ ε ο ΙΙΙ Ιιιι ΑΙΜ· νοιι 40 .ΙΙΙΙιι·ειι.
Νε.εΙι Α1ιεοΙι·ιιιιιιι; εειιιει· 8ιιιι11ειι Ιιι ΚΙενν 1876 ννιιιι1εΒ.
ΙΙΙΙΙΙ:15.ιει·ετειιά ιιεΙιιιι εΙε εοΙεΙιει· επι Ιει.ετειι τΙΙι·Ιι1εοΙιειιΓεω.
πρι» ΤΙΜ!. Βο1 εεΙτιει· ΙΙΙΙΙεΙΙΙιεΙιι· ιιεεΙι ΒιιεεΙειιά ει·Ι1ΙεΙτει·
άειι ΒιειΙιε.ι·ιτ οειειι Ιιι Κιειιι, ,με ε.Ιιει· 1890 εεΙιιειι ΜεΙΙΙΒΙΙΙειΙ
εΙΙει·ιετ.ΜΙ' ιιιι ννιιι·ΙΙε (ΙιεΙΙΙιι;ιι1εεΙιιερεετοι·.ε.ιιΙ'ειιειε Ιιι Κἱειι·.
άεεε Ιιι 'Ι'οιιιεΙι. 8

) Ιιι Βτε.ινι·ερεΙΜουν. Βειιιιιι·ε.Ι άει· ιΙοι·ΙΙΒ·ε
Ιειι€_ΙΜιι·ιςε $ιετΙιει·ει Η ε ι· Η ιι .Το ε ε σε Ι ιι εΜ, νιεΙε1ιετ
ιιιεΙιι· Με 85 .1ε.Ιιι·εΜε ε.ι·2ΙΙΙεΙιε Ρι·ει;Ιε ειιεἔεΙΙΙ›τ Με. 4

1

Ιιι
Ρι·εΙΙιιιι·ρ; Ι. Βι·εΙεε;ιιιι Ιιιι 00. ΙΔεΙ›ειιεΙΙιΙιι·εω· ειιεεει·οι·ι1.Ρεο
Γεεεοι·ω· ΡεγΙ:ΙιΙειι·Ιε, Πι: Ιιιι ι1ννΙ; ΚΙι· ιι , ννεΙεΙιει· εειτ
εΙΙΙΙ.<ςειιΜοιιωειι νει·ιιιΙεετειιά νοι· Κιιι·2ειιι εΙε Βε1εΙιε Ιιι άει·
8εΙιννεΙε ειιΙε;εΓιιιιάειι ννιιι·άε, εε άεεε "Με ειιιιΙιιιιιιτ. άεεε ει·
νει·ιιιι€ΙΙιεΙιι. ιιιπ. Πει· νειεΙοι·Ι›ειιε »νει ειι άει· ΠιιΙνειεΙΙΙ6.Ι.
Ε'ιεΙΙιει·8· εεΙΙ 1878 ΙΙΙΙΙΙΙΒ·, ειιΙΙιιη;ε Με Ρι·Ιι·ε.ι‹Ιοεειιτ11110εεΙτ
1887 Με Ρι·οίεεεοι·.- Ρι·οΙΙ. Ι)ι·. Βι·ιιε τ. Β Ι ΙΙιΙε ι Β·ΙεΙιτεεΙιιειι ΡοεΙ;ειι εΙε θε
ΙΙΙΙΙΙ'ε εεε ΙΙΙι·εετοιε ειι άει· ΙιΙεειςειι Βιιτ.ΙιΙιιιΙιιιιεειιιιετεΙτ.επί,
ειι ννε1εΙιει·ει· 80 .Ιε.Ιιι·ε ΙιΙΜιιι·εΙι ,ε;εννΙι·ΙιτΜΙ. Ιιι ὸἰεεει· νει·
ειιΙεεειιιι€ Μεεε Με ΙΙΙειιει.εοΙΙεςειι, 8οΙιΙΙΙει·, 8ε1ιΙΙΙει·1ιιιιειιιιιιι1
Ρει.Ιει:Ιιειι ι1εεεεΙΒει1ΙιεεεΙιΙοεεειι, ειι Ι›ΙεἱΙ1ειι‹ΙειιιΑιιιΙειιΙιεει, ειι
εειιιε 'Ι'Ιιε.τ18ΙιεΙΙ.εΙε θτΙρειιιΙΙιιιιι ΗΜ· ιιιιΙιειιιΙΜεΙτε

Η ε Ιιειιι ιιι ε ιι ε ε Ιι ΙΙ Ι ε ι·Ι ιι ιι ε ιι ΜΙ' εεΙιιειι Νειιιειι ειι ει;ΙΙιειι.- Αιιι 'Ι. θετοΙιει· π. Μ. ινιιι·ιΙε Ιιι εεΙιιει· νιιτει·ειειΙΙΟοΙιΙει12
επι Β,ΙιεΙιι ΙΙεεΙ)ειιΙιιιιεΙ ΠΠ· άειι 1857 νειε:οι·Ι›ειιειι
,πι·οεεειι Αιιιιι.οιιιειι ιιιιιΙ ΡΙιγεἱοΙοεειι .ΙοΙιειιιιεε
Ε! 1

1
Ι Ι ε ι· ειιΙΙιΙΙΙΙΙ.. Ι)Ιε ΠειΙΙΙεΙιτιι1εειει1εΙιΙεΙτ Ρι·οΙ'. Η ιι ΙΙ ο Ι ρ Ιι

ν1ι·εΙι ονι·, ΙΙΙΙΙΙει·'ε ΗεΙιἱΙΙει· ειιά άει· εΙιι21ρ;ε νοιι ΙΙιιιειι.
άειε ΙΙ

Ι
ΙΙ Ι Ι ει· είιιειι ΤΙιεΙΙ εειιιεε ε.ιιεεετΙεΙιιιιειι ΕεΙιι·ε·εΙ:ιετε

ΙιΙιειΙ1εεε. Πειιιι ερι·ΙιεΙιειι ιι. Α. ιιοεΙι Ρι·οΙ'. Κ οοετε ι· ΙΒοιιιι)
ιιιι‹Ι ΗΜ”. ΙΙΙ ιι Ι 0 ε γ ε ι· ΙΒει·ΙΙιι), άει· Μ ΙΙ Ι Ι ε ι·'ε ιιιιιιτοιιι1εεΙιειι
ΜΙιι·ει.ιιΙιΙ Ιιι ΒειΙΙιι Βεξειιινει·είς Ιιιιιε Με
-- Ιιι Βε.εΙιιιιιιτ (θοιιν. .ΙεΙαιτει·ιιιοεΙε.ιν)Με Με νν1εάει·
ειετε.ιιάειιειΙοι·ι1εε ιιιεάΙεΙ ιιἰεεΙιε θεεεΙΙεεΙιει.Π: Ιιιι
Αι1ευει. ε

. δ. ΙΙιι·ε ΤΙιΙΙΙΙΕΙιεΙΙ. ει·ϋΙ'Γιιετειιά πιιιπ ΡιΙΙεεε Πι·.
Ο. θ τ

:
Ι: ΙΙ ή ε
. ι·ε ιν ε Ια Ι. πιο νΙεερι·ΙΙεεε Πι.

πιιιπ $εει·ετε.ι·Ι)ι·. .Ιιι ε εε ικΙτεεΙι ιιτιά2Ιι θΙΙειΙει·ιι άει· νει·
ινεΙιιιιης Ι)ι·. Κ. Βοιπε ι ιιιιιΙ Πι·. 5. ΚΙΙιικειιΙιει·ε ιζε·
ιινΒΙΙΙΙ. ΙΙ'ΙΙι·.)- ΕΙεΙιοιι ΙΙΙ'κει· Ιετ άΙε Μεεε ΙΙΙιει· ιΙΙε Ζει·ερΙΜει·ιιιιε άει·
ιιιεάΙο1ιιΙεεΙιειι νΙΠεεειιει:Ιιείτ ειΙιοΙιειι ιιτιά άε.ι·ΙΙΙιει· Μεεε
Ι.Ιι·τ ιι·οιιΙειι, Με ιιιε.ιιάει· ιιιιιιιει· ινε11.ει·νοιεεΙιι·εΙιειιόειι Ζει·
ειιΙΙτ.Ιει·ιιιιιι; Ιιι θεεειοιιειι ειιί Με Οοιικι·εεεειι ΙΒΙιιΙιεΙτ Ι:Ιιιιιι
0081'ιιιειιΙε·ειειιε εΙιιειι Ιιιι·ιΙΙ.ι;ει·ειιΖιιεε.ιιιιιιειιιιειι€ενειεεΙιειιάειι
νει·εεΙιΙει1ειιειιΘεΙι1ειειι Ιιει·ετεΙΙειι Ιεϋιιιιε. ΙΒι·Ι'ι·ειιΙιεΙιει·1νεΙεε
Ιιιι ιιιιιι ω· άει· 1ει2Ι.ειι νει·εεπιιιιΙιιιι,ε· ιΙει· Νειιιι·Γοι·εοΙΙει·ιιιι‹1
Αει·ετε ι1Ιεεε Γιε.8ε Ιιιι ΑιιεεεΙιιιεε πι· Βι·ϋι·τ.ει·ιιιι;;εςε1ειιε·ι
ειιά. ω· «ΑΙΜ. ειεε. Ο.-Ζη;..>›ειιίοΙΙιε, εΙε Α ιι Με;; Ρι·ο Ι'.

εε Ι ιι ε· ε ι'ε ΙΕ'ι·ειιι1ιΙιιιτε. Μ.Ι πι· ΑιιιιεΙιιιιε .<.ιεΙειιι:ι.Με
ΖειΙΙΙ άει· ιιιεσΠεΙιι ιεεΙιειι θεοΙΙοιιειι ιιιιΙ 4 Με 5

ιιι Ι:εεεΙιι·ΙΙ.ιιΙιειι, άε8·ει:ειι Πιιτει·εΙιΙΙιεΙΙιιιι;ειι
Γιιι· 8ρε‹·ΙιιΙΙ'ΙΙεΙιει· ΙιεετεΙιειι ειι Ιεεεειι ειιά Με ΙΙοιτι·ε;;ε Ιε ιιε.εΙι
ΙΙιτειιι ιιιεΙιι· ιιΙΙΒ·ειιιεΙιιειιοιΙει· ιιιεΙιι· ερεεΙεΙΙετΙεεΙιειι ΙιιΙ:ει·εεεε
Ιιι εΙιιε άει· θεετ.Ιοιιειιοάετ Πιιτει·εεεεΙοιιειι ειι νει·ννεΙεειι,ειιά
ΠΠ Με Ιετετει·ει1ειιεεεΙιΙΙεεεΙΙεΙι Με Νε.εΙιιιιΙιτε8·εετιιιιιΙειιειι
ι·εεει·νΙι·ειι. Αιιεεετάειιι ινιιτι1ε εΙε ειιι1ει·ει· νοι·εεΙιΙει.ς Ρι·‹›Ι'.
Ροειιει·'ε (Βει·ΙΙιι) ε.ιιί Βι·ι·ΙεΙιιιιιι8 νοιι Ζνι·εΙΕνει·εΙιιειι άει·
θεεεΙΙεεΙιιιτ'ι.ιΞειιιεεΙιει· ΝιιιιιτΙ'οιεεΙιει· από Αει·πε εὶιιει· ί)οιιι
ιιι1εεΙοι:ιΜ." Βεϊ8ΒΙιιιΙ1Β°Ιιεει·νι1εεειι.- Βε2ΙΙεΙΙεΙΙ ι1ει·Ζιι1εεειιιιε; νοιι ΑΒ ΙΙ:ιιι·ιειιτ.ειι
εει· Β.εεΙεοΙιιιΙειι ειιιιι ΒιιιιΙΙιιιιι άει· Μεσ1ιοΙιι ειι
ιΙει· ιιιΙΙΙΙΙΙ.ι·-ιιιεόΙεΙιιΙεεΙι ειι ΑεειΙειιιΙε Ιιι·Ιιιει; Με

άεε ΚτΙοεεΙΙΙΙΠΙεΙ50ΓΙ11ιιιε«ΒιιεεΙιΙ Ιιινε.ΙΙΙΙ» άιε ΝεεΙι-

Ι

0τ ειι
ι·ΙεξΙ.. άεεε Μεεε Ε'ι·ε,ε·ε·νοιπ ΚιΙε,ε·ειεΙιιΙετετ άει· Οοιιτ'ει·ειιε
εει Δεει1ειιιΙε πι· Β88ι11ΜΙιΜ11ηςΙΙΙιει·ριεΙιειιεεΙ ιιιιι1 Ιεωιει·ε
ειπε Με Ρι·οίεεεοι·ειι άει· Αεεεειιιιε ΙιεειεΙιειιι1εΟειιιιιιιεε1οιιπι·
ειιιςεΙιειι6ειι Ρι·ΙΙΙιιιι8· ιΙΙεεει· ?επειι εεεννεΙ1ΙτΜεεε. ΝεεΙιάειιι
εοάειιιι άΙε εεειΙειιιΙεεΙιε θοιιιει·ει12άειι ΒεεεΙΙΙι1εε ΙΙΙεεει· θεω
ιιιἰεεἱοιι εΙιιει· εΙΙεεΙΙ:ΙΒιειι Βει·ετΙιιιιη; ιιιιτει·ιοςειι, Ιώιιιιε εκει
Ιιι άει· Ι1ϋΙιε1°ε11Ιιιειιιιιι πι· 11ϋειιιιεΙΙΙεεει· Ρι·ε,ι;ε ε;εεεΙιι·ΙΙιειι
πετώ-ιι, νιιεΙεΙιε Ιιι ΑιιΙιεΙ.ιεεΙιτ άει· ειιεεει·οι·άειιΙΙΙεΙιειι νΙΙΙεΙι
ΙΙΕΙιεΙτ. ιιιι‹Ι νετειιτινοι·ι.ΙΙεΙιΙιεΙΙ ΙΙΙεεει· Αιιϊ;.ιεΙιε ]ειΙειιΙ'ε.ΙΙε ε1ιιε
ε;ει·ιιιιιιιε ?εΙε ειίοι·ι·Ιει·ιι πετάει.- ΙΙΙΙΙΙ.11ι·ειιάάει· νΙ'εΙτειιεετεΙΙιιιι€ ιι·1ι·ι1Ιιιι ιιεεΙιετειι .ΤεΙιι·ι
νοιπ 28. Με πι» 28. ΜΗ, ιιι ΡειΙε εΙε νοιπ εΙΙιζειιιεΙιιειι ιιππ

ΙΙ1οιι_ΙεΙιοιι·,_

ιιειι1οιιε.Ιει· Ποιι,ι;ι·εεε Ιϋι·ρι·οίεεεΙοιιεΙΙε ΜοΜ
ε1ιι ειιά ιιιει11εΙιιΙεεΙιε ΠεοιιιοΙοςΙε (ΒειιιΙ'εΙεΙ1ι·ε.
ΜΜΜ εΙεωΙιιι1ειι. Ι)1ε ΑτΙιεΙΙ.ειι άεε 0οιι.<ζι·εεεεεεοΙΙειι τω!

4 δεοτΙο11ειινει·ΙΙιεΙΙΙ: ιι·ειΙΙι·ιι. - ΒΙο Ι. θεετΙοιι ΙιεΙεεει. εἱεΙα
Με άειι Βε2Ιε1ιιιιιε·ειιάει· ΜεεΙεΙιι ειι νει·Ιιειιι1ειιιιικ1θειιοεεειι·
εοΙιεΙ'Ι:ειι@των ειιά ειιιΙετε εεεεΙΙεεΙιείΙΙΙεΙιε νει·ΙιΙΙιι·Ιε). Ποτε:
άειι ειι άΙεειιΙΙι·ειιιΙει1 8ρεεΙεΙΓι·πε;ειι ΙιεΙιει1Μι· Ιιει·νοι·: «Πε
ιιιει·1Ιε1ιιΙεεΙιεθεεετεεεΙιι1ιιε. Με Αει·ετε άει· ΑεετεΙΙειι άει· ιιΙ!
ε·ειιιεΙιιειι ΙΙ'ΙΙι·εοι·εςεΙΗοερΙΙ.Μει·, ΙνοΙιΙΙΙιΙΙΙιαΙιεΙιεειιειεΙιειι Μι,
Βε:ΙεΙιιιιιε·ε·ιι εει· Αει·ειε ειιιιι θει·ιεΙιι, Βιιρειιιεε, ει·ει.ΙΙεΙιειι
ΘεΙιεΙιιιιιΙεε, Ι'ει·ιιει· νει·εΙεΙιει·ιιιιιζει.;·εεεΙΙεεΙιεΙ'ιειι1ιιιΙιιετι·ΙεΙΙε
ΠιιτειιιεΙιιιιιιιιεειι, ΒΙεε·ιιΙιεΙιιιειι, ρι·ἰνετε νΙ'οΙιΙΙΙι15.ΙΙεΙιε1τεειι
εΙ.ιιΙΙειι εεε. - Π. θεετΙοιι: Με Βε21εΙιιιι:.ε·ειιιΙει· Αει·ετε ε:
ΙΕΙιι:εΙρει·εοιιειι. Οιιι·ρίιιεεΙιει·ΙΙιιιιιι, ΡειΙεπιτειι ΙΙ·Ιοιιω·ει·) Με. -
ΙΙΙ. ΒεεΠοιι: Με ΒεπΙε1ιιιιιριειιάεε Αι·2ιεε ειι εε1ιιειιΟοΙΙεε·ειι:
Αει·ιτεΙιε.ιιιιιιει·ιι.ΟοιιειιΙτιιι1ειιειι,ΚΙΙιιΙΙ:, ΑΙιτι·ετιιιιαάει· ΟΙἰειι
τεΙ, ΙΙι·πτΙ. θεεεΙΙεεΙιεϊτειι εεε. - ΙΙΙ. Βευτιοιι: ρι·οίεεεΙοιιεΙΙε
Πιιτει·ιιεΙιιιιιιιη;ειιεπι· Πιιτει·ετϋτειιιιΒ·.ειι βει.ιειιεεΙΙ.1,ςειιι$εΙιιιι.ι.
εεε·ειιεεΙΙΙΒει· ει·ειΙΙεΙιει· ΗΙΙΙ'ε1εΙετιιιιε. ΙΥΙι· ΙιεΙιειι ιιιυ· εΙε
ννΙεΙιτἰεειειι νει·ΙιιιιιιΙΙιιιιεετΙιειιιε.τε Ιιει·ν·οι·εεΙιοΙιειι, ιιιπ νοιιι
Ριο;:ιειιιιιι άεε Οοιιει·εεεεε εΙε ιιιιςεΐϋ.Ιιι·εε ΒΙΙΙΙ ειι ε·εΙιειι.-
ΑιιιιιεΙάιιιιε·ειι Ζωη Βε1ιιΙτι εΙιιι1 ειι Με Βιιε1ιΙιιιιιι1Ιιιιιε·άει·
Α‹·:ι·ΙειιιΙε άει· ΜειΙΙεΙιι Μ. Ρ. ΙΙ

Ι
ιι ε εεε Ιιοι1Ιενειι·άΒιιΙιι8-θεε·

ιιιιιιιι. 120,Ρε.ι·Ιε ειι ι·ΙεΙιτειι.
--- Ι)εε θι·ειι.ιιἱειιτΙοιιεΙ›ϋιεειιάεε Ι›ει·οι·ετεΙιετΙειιΙΙΙ. εΙΙι·ι1ε·
εΙεεΙιειι Ιιει·ιιιεεειιτΙεεΙιειι Οοιη;ι·εεεεε Με
εειιιιιιΙΙΙεΙιε ιΙεΙΙειΙει· «Με ΜεΙΙΙε1ιιιιΙι·ειι:Ιιεε.εοινΙε εΙΙε :ιιι άει·
Βοιπε νοιι ιιιει1ε1ιιΙει·ΙιειιΙιιειιτιιτΙοιιειι ετεΙιειιιὶειι Αει·πιε. Ιιιι
ΗιιιιΖειι ννεΙΙ. ΙΙΙιει· 100 Ρειεοιιειι. ειι ΕΙιι·ειιιιιΜεΙΙεάει·ιι
άεε 0οιικι·εεεεε ε·εννεΙΙιΙΙ.
-- Ι)1εθεεειιιιιιιειιΙιΙι1ει·ΒιιιιΙΙι·ειιι1ειι ειι άετ

Η ιιΙι·ει·εΙΙΙΙΙ. .1ιιι·Ιειν ΙΙ)οι·ριιτΙ Ιετ Ιιι ‹ΙΙεεειιι 8ειιιεεεετ
ειιΙ σε. 1500 εεειΙεε·ειι, νοιι ι1επειι ιιιιςεΙΕΙιι· Με ΗΙΙΙΙ'τε ΜΙ
ιΙει· ιιιειΙΜιιιεεΙιεπι Ριιι·ιιΙΙΙιτ Ι1ιεει·ΙΙιΙι·Ι:ΙεΙ:. ΠΙεεε Ζιιιιε.Ιιιιιεω;
$00ΙΙΙ ΙιειιριεεεΙιΙΙεΙι ΜΙ' ιΙΙε ιιειιει·ιΙΙιιριεει·Ι'οΙςτεΒεεεΙιι·ΙΙ.ιιΙιιιιιχ
ΙΙει· ΝειιεΙιιιι·ετειιι1ειι :ΙΜ ΙΙΙε ΙΙιιΙνει·εΙΒΜ: εεε_ΙειιΙςειι Ι.εΙι1·Ιιε
εΙι·Ιιε, Ιιι ινεΙεΙιειιι εΙε Με ΑΜτιιι·Ιειιτειι-Εεειιιειι Ιιεει.ειιι1ειι
Μεεε. εοινΙε ειιά'Με ΑιιΙ'ιιεΙιιιιε εΙιιει· Ιιει1ειιτειιιΙειιΖεΙιΙ ΒειιιΙ·
ιιει·Ιετειι ειιι·ϋεΙειιιίΙΙΙιι·ετι.- ΠΙε ΖιιΙιΙ άει· ΜΙΙΙΙΙΙι·ϋ.ιετε Ιιι Ι)ειιτεεΙιΙε.ιιι·1
Ιιετιεετ 210Β. εοιΙΙιεε, Ι›ειε1ιιει·ΙΒιιι.τει.ει·ΙΙεεεε άειιιεεΙιετι Πεει·εε
νοιι 500,5” Μεεε, ειιΙ 270 Ηεει·εεειικεΙι6ι·Ιεε εΙε ΜΙΙΙΙΙΙι·ει·ιε
Ιιοιιιιιιτ. (Α. πι. ().-Ζτε.).- Ι)Ιε Α ιιερμιεειι άει· ΒτεΙΙΙ: ΙΙΙοεεειι Ι”ΙΙι· Με Με
ιΙΙεΙιιεΙ,-νετει·ιεει·- ιιιιι1 ΗειιΙΜ.τεννεεειι ειιι‹Ι ρι·ο
1900ω· 2,6Τ1_0791301.ι·ει·ειιεεΙΙΙΙιετ, ΙιεΙ εΙιιειιι Βιιι18·ετνοιι
ΙΙιεεεεπιιιιιιτ 12,3ΙΙΒ,878Ι:ΙΙιΙ.- ΙΖΙιιε ΒιιιιΙΗΜεεΙιΙΙιεΙΙιιιικ, ΙιεειεΙιειιάειιεθ0Αεπ
τειι ιιιιι1ΙιειιιιΙιειεΙεειι $εΙιννεειει·ιι, ννΙι·‹Ι,Με εΙε 'Γει;εεΙιΙϋ.τεεε·
ιιιεΙΙΙειι. νοιπ Πιιε.ιιιιιιΙιιΙετει·Ιιιιιι οι·ιζε.ιι1εΙι·Ι,ιιιπ Ιιι ιιΙΙι·ΙιεΙει
ΖεΙΙ Ιιι εΙε Μειιι1εοΙιιιι·εΙ επι ΒεΙ‹5ΙιιιρΙ'ιιιιΒ·άει· ΡεεΙ: εεεειιιΙτ
ειι ινειιΙειι. ννεΙεΙιε ιιιιτει· άειι εΙιΙιιεεἰεεΙιειι Αι·ΙιεΙιει·ιι ειι άετ
Ιιιι Ρει.ιι Ι›εΙΙιι‹ΙΙΙεΙιειι ιιιειιι1εεΙιιιιι1εεΙιειι ΒΙεειιΙιεΙιιι επεμ
Ι›ι·οεΙιειιΜ.- ΑΜ' άειε Ουτε Α Ι ι- Η ε ΙΙ ιν ε ιι ε Ι: ιι ι· ε; (Ιιιι Ινιι.ΙΙΙ'εεΙιειι
Κι·εΙεε ΕΙνΙιιιιιΙ'εΙ ιιυιιι·ιΙε νοι· Κιιιτειιι επι ΙΙΙεΙιιεε Ρι·Ινε$

Ιι ι· ει ιι Ι‹ ε ιι Ιι ε ιι ε ει·ϋΕΙιιετ,Με επι Κοετειι άει· θιι·ϋ.ΙΙιι Ζε μ

Ι ι ιι εεε. Βετοιιεεεε ΙνοΙΙΙ, ειΙιιιιιι; πι. ΒεεεεΙΙιε ειιΙΙιΙ118
Ι'ΙΙι·'ε Ει·ετε ΙΙ ΒετΙειι Με Μιὰ νοιι άειε 6ι·Ι;ΙΙεΙιειι Αιετε Μ:
Βενι·Ιειιτ νει·ινε1εει..- Γι” Ο. Ηει·τιιιιιιιιι Με Ιιι ιΙειιι ιιειιειι Βιιιιι1εεΙιεΙ'Ιε·
Ιιοεριιιι1 Ιιι Ν‹›ινει_Ιιι-Βει·εννιι_ΙεΙΙιεΙ Ρετει·ε1ιιιι·ι;)εΙιι ?το ε Ι: ε 1.1:
εεειΙΙτετ, ειι άεεεειι Πιιτει·ΙιεΙτ εΙε 2500 ΒΙΑ. εεερειιάει εετ.- Αιι ιΙει° ΙΙιιΙνειεΙΝ4.ι 'Ι' ο ιιι ε Ι; εοΙΙειι ε ιν εἰ ιι ε ιι ε ΙΙ ε Ιι ι

ε τ
.
ΙΙ Ιι Ι ε ε1ιι,ι:ει·ΙεΙιτεΙ:ννειι1ειι από 2ινιιι· εΙε ΕεΙιι·ετιιΙιΙ ΙΤιι·

ιιιειΙ. ΒΙΙιειιοεΙΙΚ ιιιπ ριορε‹ΙειιτΙεεΙιει· ΚΙΙιιΙΙι ιιιπ1εΙε Ι.εΙιι·
ετιιΙιΙ ΓιΙι· Με. ΙΙιεοιει1εεΙιε ΟΜιιιηι;Ιε. ΒΙε1ετ.2Ι. ννιιι·ειιΜεεε
Ρ`ειεΙιει·νειεΙιιΙΕΙ ιιιΙΙ: άειι Ι.εΙιτεΙΙΙΙιΙειι άει· τΙιει·ιιρειιτἰεεΙιειιιιιπ!
άει· εΙΙΙι·ιιιεΙεεΙιειι ΙΙ'εειιΙΒΜεΙιΙΙιιΙΙΙ. Αιιεεει·ιΙειιι ΜΝ! άει· Εεεε·
ειιιΙΙΙ άει· ΚΙιιιΙει·Ιιι·ειιΙΙΙιεΙιειι Ιιι ειπεπ ειιιιιιιΙιεεψειι ιιιιιεεννειι
άεΙτ πετάει
-- ΒΙο Γι·εΙενει·εΙιιΙἔιιιις ι1ει· ι1ειιτεεΙιειι ιιιει11

ε Ι ιι Ι ε ε Ιι ε ιι Ε
'
ει ο Ιι ρ ι· ε ε ε ε Ιιει εΙε ιιΙΙεΙιετΙΙΙΙιι18ειι ?οποτε

Βει·ΙΙιι ειιά Με 11ΜεΙΙειΙει· άεε ΑιιεεεΙιιιεεεε Με
ΒειΙεετειιιε δ με. Ι 2 (ν. ά

.

ΠϋιιοΙι. ειεε. ΙνοεΙιειιεεΙιι·ΙΙΙ),

Η ε ι· ι· ιιΙι ε1εει· (Ρι·ει;ει· ιιιει1. Ινοε1ι.) Α ΙΙ Ι ει· (ΙΙνΙειι. Με!.
ΙνοεΙιειιεεΙι.), Ρ ο ε ιι ε ι· (Βει·Ι. Με. ννοεΙι.Ι ειιά Η. Ε

.
ο Ιι ιι -

ετεἱιι (ΑΙΙΒι. ειεε. Οειιτι·εΙ-Ζω;.Ι Βεινε.Ιι1τ.
(Α. ιιι. Ο.-Ζτ8.)- ΝειιεττΙΙιι;ςεινεπΙειι ειιιεΙι Με Β ι· ιι ε Ι ΙΙ ε ιι ΙΙΙ ι· Ι: ι·Μι·

ΙΙ ιι πι; ε ιι ε. ιι ά ε ι· Ρ ε ε τ ΒειιιεΙΙΙεΙ, ιιιπ!πιει· Με ι1ει·ΚΙΙεεειι
Μεεε δε. ιι Με, ινε Ιιι άειι ει·ειειι Έπεσε εεε ΟετοΙιει·-1ΙοιιεΙ:ε

θ ΡεεΙΙΙΙΙΙε νοι·εε1ιοιιιιιιειιεΙιΙΙΙ. νοιι άειιειι 4 ε1ιιειι τϋιΙΙ.ΙΙεΙιειι
Αιιε8ιιιιι; Ιιιι.ττειι. (Β.)- ΙΠεθεεε.ιιιιιιΜεΙΙΙ εει· ΚτειιΙιειι Ιιι άειι ΟΜΗ
ΙιοερΙΜΙΙ ει·ιι Θε. Ρετει·ε1ι3ιιι·ε·ε ΙπεΙ:ι·ιις επι 25. Βερ:.

‹1
.

δ. ?Τ84 (09 ιιιεΙιι· εΙε Ιιι ό
.

νοιπ). ι1ει·ιιιιει 020 '1'γρΙιιιε -
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111ιιΒι & (1ιι. 8....
ω”,

1ι11119718'811ι11θΠ εμ 1111.
ε1ιι ιιτιο1ι τ1οιιι νει·Γο.1ιι·οιι νοιιο
Ρτοι'. Ο ο τ.τ11Μ. Ηειι1ε11ιοτ,ι.τ.
άειτρτεετε11τ.εΤιιιιιι1ιι-ΕΜοϋιε-νοτ
Μιιι1ιιιιις.

ν0Γ,21010118Ξ

,,1Μιετι1ιο 1Ν1τ1ιιιιιιιι1οεΤειιιιιι!1ιιιι 1181Βιιτιιικι·ειιιΚ1ιο11οιιι1ετΚιιιιΙοτ°
νοιι Ν. Ι). 8811008119, Ρι·ιι·ιιτι1οοειιτεπι ι1οτ Κ. Βιιιιε. Μ1ΙιτΜ-ΑΜιάοιιιιο

11)]ετιιΒιι_ιειιιιωιΖω 1897.Ντ. 1)
.

8ιι·1ιειειιιιι1ιΜε νει·ϋΠ'ειιι!ια1ιιιιιει-:ιι111ιει·'1'ειιιιι:ιΙΙιιιινοιι:
Ρι·οι'. θ. 7ιοτοτι11,ΠοιάεΙ5ετς, Ρι·ιιιι8.ι·υ.ι·πν. Ειιι;ο1, Βι·ϋιιιι. Κ. 1Ιο12ιηι!οΙ
8ιτειει-ιΒιιι·Β,Κιιιι1εται·ει Και, Αειο1ιοιι, 11ειιιεο1ιεΜεά1ο1ιι. Ψοι:1ιειιτο1ιι·ιΗ

1898. Ντ. 11, 25, 50: 1897, Ντ. 8
.

Ιο1ιτ1ηο1-Β1ντο1οε-17οτ1ιἱιιι1ι1ιι8·.
Οοεο1ιτιιειοΚ- ιι. €θΓ1ΙΟ111Ο5θ5

Ιο1ιτ1ιγο1-Ρτερειτειτ.

8οιιἀοι·:ι5‹1τϋο1‹οαυτ'ννιιιιεο1ι ειι 1)1οιιετοιιάιιτο1ιΔω Ηει·ι·ειι:
(17) 23-17 Βοο1ιοτ δ

ι

θτιι1ιε, 81. Ρε:ετε1ιιιτΒ·,11.Οτ.το Π., 1Ιοε1::.ιιι.

7οοιτι1έ·τε θιιιιιιΓει.Βι·11εθτι
ΖΙΜΜΕΗ 82 Πο. ΡΗΑΝΚΡΠΚΤ Α. Μ.-- --><©ε>-

θΙοιοΙιε Ηε1Ινι·ιτ1ιιιιιε;πιο Ο1ιιιιιιι. Βιιο1ιιιιιιι.
.

εις1ιιιιεοΙαιιἱο1ιτ 1ιιττοι·.1ιο115.ιιτιετάειι Μειι·οιι
ιιιο1ιι ιιιπ1 ννιτ18:νιο1 ιιο1ιννϋ.01ιοι·απ( Με Νοτ

νοιιεγετοιιι :Με Ο1ιἱιιιιι.

Ο1ιο1κε08ιιιιι ντιπ! 1ιι ?οιπ άετ Βιιιιιιίι·οΙ
Ρι11οιι ο1ιιιο _1ει1ει115Ιο Νε5οιιοτεο1ιοιιιιιιις
ιιιοιιο.ιεΙειιιαειιιιοιιιιιιιιιι.

Αιιτι1εριιοιιιιιιε1ιειιεοΜ επ οιπ ι;ιιιοε Βιο

Ι] Β ιιιιιοΙιιοιιιιι.
.Με ε1ιιτο1ιιιιιειιιιεο1ιΜΙ1ο1ιοε.Ηοι1ιιι1ττε1ιιιι‹1
Ρτορ1ιγΙαοι1οιιιιι ι.τεΒειιθιο1ιτ ιι. Ηειτιιεϋ.ιιι·ο
Πιιιι;1ιεεεειιιρίο1ιΙοιι. Κιιιιιι ιιιιι:1ι 1ιι Β'οι·ιιι

νοιι Βι·ιιιιεεεειΙ2νοι·οτι1ιιοι.υνετι1οιι.
ΡτοΒοιι, 1ιΜοτατιιτ ιιιι‹1Με ιιοιιιιτιεοιιΜΜΜ ειι Βιοιιετοιι.

Ροι·ποι·ο8ροοΜ118ιοτι:

Ο1:.ιιι.ιιι.
(108) 2θ-·Β.

Πτ. Νειντεὶτἰ1`ε

θιι.το.:ιε.€ο.11: ..Β ο11ε.τιο.“
1ιι Αι·οο,

άετ Μιι·ιιιειτοιιΙε1ιιιι:ι.τιεο1ιειι8τειιιοιιΜιά

. '1'γτοΙε, Ντ ο1ιτοιιιιιο1ιΚι·ειιι1ω, Βεοοιινιι
Ιοεοοιιωιι στο.

τ Ρτοειρ. ιι._ιεΒ1ιο1ιοΑιιιι1ιιιιιι'ταυτ'1νιιιιιιο1ι.

νοιιι 15. θα. Μι ρι·:.ιΜ.Μι ιιιι1ει1ει·ιιι
8ειτι Ηετιιο,
8ειιιΜι1ετειι1ιΠτ. 8000111.

τω...Μοεοιι 1 ιι1ιτ.
τ. ιιιω!. Β.1ο1ιιιτ!

. 1ιι _

1

8τε1ιι1ιοτε,ιιιι8οιιι
ιιιω: Βειο1ιειι1ιο.11

(199)8-1. ιι. Ητοεεειιιιιιιι.

8οε1ιειι οι·εο1ιιοιι:

91ο Νἱοτοιιτοεοοϋἰοιι
πω! 11ιτο Ι'ο18·οιι

νοιι Ρι·οΓεεεοτ Πτ. Πιιτ 1570111.

1 4
.

ιιιπ 90 '1'ειΓε1ιιειιτ1ι. 86 Α51›. :ΣΟΠ.

ΕΝΠ· 100 1801181
98 Νιιιι1ο: Πειιι.εο1ιεΖιιιο1ιι·. Γ

.

απ». Μ.
ΐ 5
.

10--87, θειιττε151. τ
.

(Πιιτ. 1890-1896.

ι Χιιργρτ. Β·1ιο·ι·ιιιικ·ι.1887-9711,θειιιιτε.151.

τ
.

1ι!ιιι. Νεά. 1889 ιι.189Ο. Βιιι·1. Μια.
Ή'οοΙιειιεο1ι.1875,78, 78,88-91, Ι..ιιιιΕ:οιι1ι.

. Δω.. Β.1.1,8,25, 25.28.Τ1ιοι·ιιιι.ΜοιιωεΒ.

. 1889 ιι. 90, θοτ1ιιιτι1τ.'ειΗειιιι15. ό
.

Κ1ιιι1οτ

Ξ 1‹τιιιι1ι1ι.Π!. 1-- 5
.
ω. Β$1ιι‹ΜΜα :ι.ιιοΙιοιιι2ο1ιι έι δ 851.

. 2ιι 1ιειιιι“ειιιιι. :ιι ετΐτειεοιι1.6. Βιι01ι11Μιι11.
νοιι Κ. Ε. Β1ο1ποτ,Νεινε1η·, 14.

1ιιιΠοιιτι-ιοΙιοιιΑΙοιωιιι1ετ-ΗοωΡιωΙ πω!1

Νιιο1ιινε1εοι·τ.1ιο11τϋ1ιειτπι· Ζοιτ. ι11οιιει:
Ποιο ΡΙΙοεοτ ιιιιι1Ρ11οευτ1ιιιιοιι τω· 1119
ρτ1νιιτοΚτειι1ιοιιρί1οι;ε @θεου Ζιι.1ι1ιιιια
νοιι 50 θορ.1.

Δι1τοεεοιι νοιι ΚτειιΕοιιρΒοἔοτἰιιιιοιι:

`

Α1οιιιιικ1ι·ιι Κο.ειιι·1ιιοιιυ, Βιικοιιε.οιιοκω
γαι. ιι. 61, πο. 82.

1 Ρι·ιιιι ιιιω-ω ΚιιΙ.›ει·ιι, θα. 8ω111ιοΓειτ.
Ηιι.ιιιικ!.Ριιιιιιει·.1ιοιι1(ιι·ο1ιοθ-8. Ω

).

19.

] Εορ·ι·ιι Φοποροιιπα Πιι.ποιιιι' Φγριιιτωι·ι·
πι” Μ. ιι. 45, κια.

8ο1ιιινοετοι· ΕΠ” Τει:ιιεεοι:ι. Ποιτοκι|
_ Νειιεε, νοτΖϋς- Προοιι. ιι. 188, πιε. 13.
1ιο1ιεε.ιιι εο1ιι··= .. · -· 8.ζ _ . . . ..- Σ .. . .. Γιαπ θί'ι1$ετι. 177.Ο., 17.Ποιο. ΗιιιιεΜ 16κιι1ι1τειο1ι.Μι11ειι

ω. 10ι·1ιιτο1ιειιιε ινιι·1‹επιιιοτΒι·ε.ιιτεΠιτ .Τοι1ε11ω11οιιιιιπ! Μή νοιι
' 7

Βοιιν5.1ιττοιι Β ι ι1ετοιιιιιιιιιι€οιιο1ιιιιοιιΝε1ιοιιινιι·1ιιιιι€·οιι.1ΒιιιρΓοΙι- Πε.1·18 Μο1ι1 Β. Ο. 1. ι. Μ. Η δ.
18"$""ω198 991119189899 ω...» ΟΜι·ι·ποιπι. Οορτιιικιιιιε, ιι. .Ν1:17,

ιιιιιι.ρ·τ.19.

?του ΟΒΕ1331°11:ΗΜιο1ιο1ειοτι, Γιιτειριιιι
ειιιειιγ.ιιιιιι,ιο.ιι. 30' και. 17.

Διιι:1ιιιιιι. 11τοιιο1ι1ειΙο ιιτι‹1 Βιιιρ1ηεοιιι.
'19ι8·Ιιο1ιο1)οιε1ιι: 1 Με 5 '1'1ιοε1ϋ11“ο1νο11.

νω·Β·1. Η. 11171ιι ι ε
: τω”, Βοιιτι-ιοΙιοΜοι1. ννοοΙιειιεο1ιτι1“ι1897.. Ντ. 23.

Ο. Β'το εει, Μϋιιο11οιιοτΠω!. ννοο!ιοτιεοΙιτ1ϊτ1899, Ντ. 7
. Επι] Π8·"Πω"ι ΗΜ· 1195995895·11·Μ·

ΚΗ ιι8·ιιι ἱὶ1Ιοι·, Βοτ1ιιι. ΚΙιιι. ννοο1ιειιεο1ιι·ιΐτ1899, Ντ. 25. Η· ω·

1.ιτετειτιιτ ειιιί ννιιιιεο1ι έτειτιε ιιιι€11τειτισο. Ο18';ΒΒ3άθι
Μ”. 0"ΤΡ°ι Μ' "Π" 5°ω·

Β'. Β Ρτιιιι ΑΠ19.11ε80111118,Φ0ιπιιεκιι.Ν 137.Η.-~ - 9 9 99 . -.Η . ιιι.119.



$τ. ΡετετεΒυτξς.

ΠΙΙΙτει:Ιπωππ ιιιιιΙΙΙ. ΙΙΙπΙΙΙΙΙ
ΕΙοοΙτο-ιτιοΙΙΙοἰπ. ΑρρεπεΙο ιιπιΙοΙιΙτιΙτωεοΙιο ΙπεΙτιιΙποπΙο

νετΙε:8τοιπ Ηπα: ΗΙΜε

νοπι Κε.τΙωτΙΠοηΙωηεΙ 15 ΠειοΙι3 Οτοεε:ο ΙτεΙ3ετιεΙζομι 10. °'@
Βτὶείε ιι. ε. ψ. ευ εε:ικΙετι επι:
Ψ. Η. Β1ΕΟΚΙΒΕΙ, Οτοεεε Ιτειωειιιεκεηει 10, Βτ. Ρετουεϋυτε.

Με» 10450 ΤεΙεΕτειτππτ-Λάτεεεε: ,,8Ι. ΡοΙετεΒυτε έ ΜεόἱιΙπ°'.

06280982? Ρεατ8ου.?τῷ
ΠΙΙ3 60Ι1Ι.011 ΡΘετ8011'80Ι1011. Με ΒοιιΜΐουάωι ΜετΙΙωπισιιΙο Ιιι Ι·ΙΙΙΙΙΙ·

βδοτισι9οπτΙιιιΙιειιάοιι, ΥΑΒ00ΒΝ-ΡΕΑΒΡΑΒΑΤΕ:

.ΙΜ 0 πω! 10%. ΙΜΙΑ ι·οΙΖεπά ιιπιά Ιει·Ι›οιιά Με δοάΙΜοιιιι·.
ΙΙι·οοεοτ 20%: Ινειεεω·ΙϋεΙΙΙ:Ιι πω! ΙοΙοΙπ Μι νοτττεςου.
ΟΜΙηιΙιοτ-()Μοτ0ί0τπ1: Ζιι εοΙιιιιοτεεΙΙΙΙειιάει1ΒΙιιΜΒιιω;επ.
ΙοΙΙοΙοι·ω 8% - ΜΑΜ” 10% ω. στο. εΙΙ1‹Ι_ἱοιεΙ Ιιι
Ο:18·111εΙρεοκυπεοπ νοιι 8Ο-10Ο Θι·ει11ω

@τοϋ Με ΑροτΙΜΙοιι οτΙΙΙΙΙΙΙΙοΙΙ.- ιμωπ ΙΜ Β:ετ.οΙΙΙΙΙη;οπ ιιἱοΙιτ ΜΜΜ ΗιιΜεΙ =
ΙΜΙΙιάΙΜιοπ 9781·ΒΙ110εο11ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ:Ιο11811 ιιΙποτεοΙιοΙ:οπ ινοι·6οιμ νοι·εοΙιτοὶΙ›οΞ
πι” @στο

0ι·ΙΩΙπεΙρειοΙΙιιη Ρεπιτεοπ
ιιπιάπο” εοΙοΙιο πἰοΙιτ οι·ΜΙΙΙΙΙ:Ιι εΙιπΙ, ινωιάε πω:: εΙοΙι ειιι

Μ8ἔΙ8ϊθΓ Π. νν80Ι"18,
κειττιετ1ηοοεττονν5Μ Ρτοερ. ΙΟΙ $τ. ΡετετεΒυτ_.εζ.

ΙΙΙιεοροπΙεϋι·ΙΙΙ Ροειι·εοπ ΙΙ
Ι

0ο. Θ
.

πι. Ι»
.

Η.. ΗεωΙ»υη;.

1οΗΤιποι
Μα! τοϋ ΕτίοΙ€ :ιο€εωειτιόΙ:

ΙΜ Γτε.ιιοιιΙεΙΙΙοιι πω! ΟΙιΙοι·οεο, ΙΜ Οοι1οι·τΙιοο,ΙΜ Κι·ωιΙΙΙισΙΙου άοι· Βο.ιιτ, άεπ νοι·
ΙΙΙιππ:ηε;ε·από ΟὶτοιιΙιιΙἱουε-Οι·ἔαιιε, ΙΜ Βιιιη.τειιιυΙ:ετΕιιΙοεε, ΙΜ Ηιι1ε-, Νεεωι- από
ΑπςοπΙ«Μοιι, ποννΙο ΙΜ οι:Ι.2ϋπάΙΙΙ:Ιιοπ ιιιι‹Ι τΙιοιιπιωΙεοΙιευ ΑποοτΙοιιοιι Με: Απ, Δ
Ι.ΙΜΙε Ιιι ΓοΙΒο ιΜποτ ΙΙιποΙι οι οι·Ι111οιιΙ.οΙΙοιιπιά ΙΙΙΙΙ:ΙεοΙιο ΒοοϋειοΙιτυπΕ;οιιοι·ινΙο
Μαι τοάιτοΙτοιιάου.εοάεπΙνοιιιπι @Η ειι·ΙιεΙΙΙΙι·οπΕΙΙ,ςοηεοΙΙΙΙΙ'τω1,ειπάοτι1:ΙΜ1ε@τοϋ
ιοΙΙιε Με ΜεοτρτΙοπ ΙΜ'6τάοτπάοπ ιπι άοπι $τοΙΥινοοΙιΙΜ ετοΙΒΜ11άοη ΙνΙι·ΙΙιιι1εοπ.
Πἰε ΙοϋΙΙιγο!-Ρτέρειτειτο ννθτόοη νοιι ΚΙΙιήΜετιι υπό νὶεΙετι

Αετ2τοπ ειιιΓε ννάτωετε επιρΙοΙιΙετι ιιπιά ετε:Ιιτ ἱιι ΠΠΙνετείΙέΙΙε
εοννΙε εΙ:ΙεΙΙΙεοΙιετι ΚτειοΚεπΙιεΙυεεττι Ιιι ετἐΠεὶὶἔεω ΟεΒτειι1οΙ1.
ΙλἴὶεεεοεοΙιειίΙΙἱοΙιε ΛΒΜπόΙιιηεοΠ Ι1Βρτ ΙΟΗΤΗΥΟΕ πθΙοεΙ
ΠοοερΙΙοτωθΙΠ νετεεηόετ 8τειτιε υπό Ιτειικ:ο όἱε

ΙοϋΙΙχο!-θοεΙ!εοΙΙΙ,Μ ΗοτιιιειππΙ & Μ
.,

Ι

~ ειπε
Μ|ΠΕΠ||. "|ΠδΕΠ- ·ΕδΞ|.|.δ°|ἰ|ἴΪ
0ιιοΙ.ΙσπισΙιοε"γ Πο"δι·ο.

ΕηΙποι: "Μι 1. ιω Με "Με 1. 0α$οΕ”.
Πι·εο.ιιιιΔι·ΙΙΙ:ΙιοΠΙπου·-Ισππου·Ι.ΙΙιιαπο:-Αμα·Μ:: ιιπιάΑροΙ.ΙωΙιοτιννιητοπ-ΗΜΜΙΜηοπταΙΙΑΙσο-.

Ι Αυ:ΙΙΒιιϊωΙΙΙ1ἀΡιωεροσωνοπο" ΜΙΙιετΑΙΝΜ50Ω
νωνωωπ Ραι·Ι..30,Μια 8ώιπ-0οοτηση.

θεοϋειά ΑΒΒειιΙει
λΙ)Ι1:Ιτιιιπ8ε-ιπιάΚτϋίΙΙΒυπεε
υιιτεπ ΜΗ εοΙιννοοΙιετι υπάΠΠ(Ηι
τ:ιττΙιε όΙεροηΙττειι ΚΙπάετπ άεπ

. €ωποη ννΙητετ ΜπάιιτοΙ· Μειετσυτεπ
μπω ΙιγἀτορεΙΙιἰεοΙιε οικω Πιτ
Ετκνω:Ιιεεπε ἰπι
Πτ. Ζιο80°ε ΚἰΠό€Ι°ε8Π8Ιοτἰι1τη
θεοϋ6.ό ΑΒΒε:Ιε.
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Μτοεεοπ νοιι ΚτωιΕοιιρΙἰοἔοτἱπΔου:

Ν ΒοΙιννοεΙοι·Οοτιετ. $οΙΗΜΙΙΙ:, ΠοΦερ6. α.
Μα·ΙΒΜεοπε.ε μι. μ. Θ

. Μ. 20.1

ΜΙΠ.18ΨΙ11ΧΙε1η γι: Οο.ιιιιιοπιιΜΡ. ιι Πει
·ι·οιο!ποκοκοΙΙγι. μ. 4

,

κι. 11.
ΗεππΙ»υη;.

Ποπ. πιο". Οιι6. 18 Οιι·τε6ρε1895”. ΠοτΙΙπη·οΒοτΠι·.ΒπάοΙΙ' και” ε Μι. ΒποΙΙΙΙι·ποΚω·οΙν. Α. νΙΗοπωΙδι ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ·ΙποΙΙΙι. Ρι·.Π· Η:



Νειιε Β'οΙΒε Χ". .Ιειιτε.Μ. ει
.

ιιιιτιιιιιιετιι

ιιιι1οιιιειτιιτοοιιιιιοπιιιιι
ειιιετ τιετ Βεεεειιοιι νοιι

Ρτετ'. Πτ. Κατι Πειιιιι. Πτ. Μιειιιιεε Κτειιιιιιει!ε.
.Ιιιτιενν (Βοι·ιιιιτι. ΜΕΒ

Πτ. ΜΜΜ ιΝειιεειι.
Βτ. Ρετετειιιιτιτ.

ειδ «Μ. Ρετετεειιι·ι;ετΠεειειιιιεεΙιε ΨεετιειιεειιτιίτιετεεΙιειιιτ .ιειπε'- Διι0ι:ι1ιει:ι:ειιΜ·Δι1Ητε80 8οντίε εΠε Πιεετεεε

8 ο ιι ιιεεε ιι Δ.- ΠοτΑ'ιιοιιιιειιιεττωετειεΜ; ιιι Β,η,..1ε.ι·ιε,8 ΚΜ. Πιτ(Με ειιιετ. ιιιιιιι ειιεεειιΙιεεεΙιεΙι ιιι Με ΒιιειιιιιιιεΙιιιι€ νοιι Ε. Ή.Βἱεἱτετιιιω”, 4 ΚΜ. Πιτ τι" ΜΜΜ .ΗΜ πιο!. Ροεπιιετ.εΙΙιιιι€;ιιι άειι ετιάετειιω.Ιΐετει·ειιιιτε,ξεννειιγ-ξτοερεεειιτιε., ιιι ι:ιειιτειι.-ιιτ.. ι.ιπαετι.ΡΒε
ΕΕ.ιιι1ετιι20Βιι·Ε ]ΙΠιι·ΙιεΙι, 10Μπιτ ΙιεΙΜεΙιτΙιειι. Πει· Σι:ιεει··ειειιητσωεοννιεεΠε επι ω Β.εεεεειοιιιιειι18ΙιεΙιειιΜιΜιιιειιιιιι€ειιοικω ιιιιιιιιπι
ίιιττΠεδι1ιεΙ868ΡΜΜιιεΖειΙε ιιι ι>εειΜ 18Κορ. ειιιει·35Πειιιι.-Βειι άειι εεει·.ΜΗι.είιι ιι τε ιιἀΟΠ ΒεαΙιετειιι·Πτ.Βιιό.σ1ίπηι..ε1ιιιι Μ.Ρε
Διποτειιντετάειι25θεριιι·ΜιοΜι18ειΙιτει·θι·ιΒιιιεΙει·ιιιΕεΙΜ180εΔι1ιΙΕ.-τετεειιτε,Ρετετειιιιι·8ει·Βετο, Ρετει·-ΡειιΙΠοεριτειιιι τιεΙιτειι ΒΡι·εε!ι
Β.ειει·ετε ννει·τΙειιιιπε τΙειιιΜε” νοιι 18 ΚΜ. Με Βοσειι Βοιωτια. ειιιιιιάειιΜοιιτεε, ΗΜποτ.Ιι ιιτιε Β'τει:ιιε νοιι 2-3 Πιιι·.

ω (4. ΝενειιιΙιετ) 28. Ο ε τ ο Β ε τ

1ιιτιιι1τ.: Ι)τ. Α. ν. Βει·ιτιιιειιιιι (Βιμ): Ζιιτ ΟΙιιι·ιιτ,ε;ιε άει· ΘειΙΙειιινεεε.
- Βτ. ν. ννεΙιΙ: Ζιιτ Αεετιιιειι2ίτεε·ε. -

Βείετετε: Α. Ποϊι:ιειιιι: Ι)ιε ΒοΙΙε εεε Βιεειιε Μι άοτ ΒΙιιτειιιιιιιιι.χ.- ΒιιεΙιετειιπει ειι ιιιιιι ΒεερτεεΙιιιιιε;ειι: ΒεεΙ
ΒιιεγεΙορΜιε άει· ι.τεεε.ιτιπιι.ειιΗειΙΙιιιιιάε, Ιιει·ειιεεεεεεειι νοιι Ρι·ετ'. Α. ΒιιΙειιειι τε.

-
ιιτΙιεΕΙιιιιΒ·ειι εεε άετ θεεεΠ

εεΙιετ'ι μπει. Αετετε ειι Βιεει. - ΖιιεειιτΗ'τ ε.ιι Με Βεεεει.ιοιι. - νετιιιιεεΙιτεε. - ΜοττεΙιτΜε-ΒιιΙΙετιιι Μ. Ρε

Ρετει·ειιιιι·8,

τετειιιιι·Βε. - Διιιειεειι.

Ζιιτ 0ιιιτιιτειε ω· θε!Ιειινιεεε.
Βτ. Α. ν. ΒετΒιιιειιιι (ΜΒΜ.

(νοτττιι€, εεΙιεΙιειι ειιιτ'ω" ΧΙ. ΙινΙειιάιεεΙιειι Αει·ιτ.ει:εςει.

Μ. Η. Βετ Κιιιιιρί ι1ετ Μειιιιιιι€ετι ιιΙιετ Με Βειιιιιιι1
!ιιιη; άοτ ΕτΙττειιΚιιιιιτειι εεε θε1Ιειιεχετειιιε ιετ εεεειι
ΜΜΜ ιιι ειε Βιειειιιιιι δει.τετειι, Με ειιτ.ιινειΙετ ειιιε
ΠεεετειεΙπ πω· Με Ροειτιοιιειι εετ θεΒιιετ εεετεπτετοάετ
ειιτ ννιιΠειιτιιιιε, μ

ι ιιιεΙιτ ιιοειι, Μπι Βιιιιιιιιιεε εετ επει
τειιτιειι Ρε.ττειειι:-- ‹Ιετ 'ΓΙιετερειιτειι ιιιιιι άει· ΟιιιτιιτΒειι

-
ΒείϋΙιττ ΜΙ..

Νειιιηιι, -- Με ΤΙιετερειιτ - ριωτιιτι Πιτ :Με ορετει
“νε νοτΒεΙιειι ιιι ειιιετ ετειτειι Οιτιιρρε νοιι ΕτΙιτειιΚιιιι
εετι άει· θει!ειιινεεε, ετ εε1ιτ ιιι ιιιειιεΙιει· Ε'τεΒε εοε;ετ
ιιοεΙι ινειιετ Με Με ΜεΙιτΖεΜ άει· ΟΙιιτιιτεειι, ιιπά Κειιτ,
ινοΜ άετ ειΓτιεετε ΑρεετεΙ ιΙετ ορετει:ινειι ΒυΙιειιάΙιιιιε·
τιετ ΘεΙΙειιετειιιΚτειιΚΙιειτειι, εεεεειι ετετειι ΡιιΒΙιεετιοιιειι
ειπε ειι ρτοιιοιιειττ Πιτ Με Ορετει.ιοιι Ρτορεεειι‹Ιε ιιιεεΙιειιεε
Τειι6ειι2 εκει εΜιιερτεεΙιειι Μ., Με ιιι εειιιειι ιιιιιεετειι
νετεΠειιι!ιτιιιιιι€ειι άετ ιιιτετιιειι Βειιιι4Ιιιιι€ άει· ΟΙιοΙεΙιτιιιε
ειε ειε ινει:εε 0εΜετ ειιεεετε.ιιεειι ιιτιε Με - ντιι.ε ιιιιτ
επι ιινιεΙιιι€ετειι ετεειιειτιτ-- τιιιιιιιιεΙιτ ειιι€εΙιειιιιε Βειιτέιεε
εεετεεΙιι: 2ιιτ ΒιιΤετειιτιεΙειεειιοεε εετ Ιιἱετ ιιι ΒεττεεΜ
Κοτιιιιιε1ιεειι ΚτετιΚΙιειτειι, εοινιε ειιτ ΒειιτΠιειΙιιιιέ άετ
$εΙιειπειιεειτ.ειι εεε ορετετ.ινετι νοτεεΙιειιε, εεεεειι νοτ

πεε ιιι ιιετ Ι.ιτετε.τιιτ εετ ΙειπνετΠοεεειιειι @Με ιιιειιτ
εεΙιειι ειιεεειιΙιεεεΙιεΙι ιιι'ε ε!ε.ιιτειιεειε [.ιεΙιτ εεετε!Ιτ
ινοτεειι ειπε. Ετετ ινειιιι ν” Μετ Με ΘεΓειιτειι ιιτιε
ΝεειιΠιειΙε ι1ΙιετεειιιιιιετιΙ:0ιιεειι, εειιειι σετ 2ιι ΟρετιτειιτΙε
ειιεεεεεω Μ, ιινετεειι ιτπ Με εεεο1ιιτε Ιιιειω.τ.ιοιι τετ
Με Ορετειιοιι πιτ εΙΙΒετι1ειτιειι Αι1ετΚειιιιιιιιε ιιεά Με
Βιιιιιιιιε εετιειιι€ετι θεετιετ ειπε Βειιινειεειι ει·ιιι€ειι, ντεΙεΙιε
ε.ιιεΙι Ιιειιτε ιιοειι νοιι ειιιει1ι ορετειινετι νοτεεΙιειι ιιιεΙιτε
ινιεεειι ντοΙΙει1. ινε ινετιιετι ιιι τἰεΙιτἱ8ετ νι'ειεε Με νοιι
Ι.ειιι 8ειιΒιιεΙι ιιιε.ιιΒιιτιττε, νοιι Πιιιι ιιτιε άειι ειιι6ετειι
Πιιιει1 ειιε άοτ Ι.ιτετειιιτ ι1ετ ιιειιεειειι Ζω εεΚειιιιτειι
Ε'οτεεΙιετιι ειιεεεεειιτε Οιιιτιιτειε τιετ ΘεΙιειιινεεε ιιιιτΓϋτ
τιεττι ΙιεΙΓεει.

Με Ορετειιοιιειι, ινεΙεΙιε ειιι άοιι θεΙΙειιιτε8ειι νοτεε
τιοιιιιιιειι ινετεειι, ειπε:

1
) Πιο Ο γ ε το το ιιι ι ε
, ντεΙεΙιε νοιι ειιιιεειι,εο ιιειιιειιτΙἱεΙι

ΒιειιεΙ -- ρτιιιειριεΙΙ ΖωειΖειιιΒ 8·ειιιεεΙιτ "τι, ννεΠιτειιε
Με ιιιειειειι ΟιιιτιιτΒειι Με εντει2ειειΒε Μει.!ιοεε ιιιιτ Μι
εεεοιιάετε ιιιιΒιιιιετιεειι νετΙιεΙτ.ιιιεεειι ετιεςεινειιετ ιιτιεεειι

ντοΙΙειι: άοτι ινε Με θιιΙΙειιειεεε Βιιετ ειιτΙιεΙτ οάετ Με”
οτεειιι.Ιιε!ι ιπι Με Βε.ιιειιινιιιιεε Ιιει·ειιεεετε.ειιτ πετάω
Ιιε.ιιιι, ιπι Πεετιεειι ειιιετ ειε (ιεΠειιεΙε.εε εοίοι·ι: ετϋΙΤιιειι,
ιΙιτειι ΙιιιιιιΙτ. ειιτ.ιεετειι ιιπά ιιιιιι Με ΒΙειεε ιιι Με ΒιιιιεΙι
"Με .ιιειιειι εειιιιίε Πτειιιεεε Με ειιεεειι. Με Βτειιιεεε
εε!! ΙιειΙειιό ε.ιιϊ εεε ιιιεΙιτ οάετ ιτειιιεςετ ε.ιιεεεερτοειιειιειι
Κει.εττΙιεΙιεεΙιετι Ζιιετε.ιιι.ιεετ θεΙΙειιΜεεε ιιιιτΙτειι ιιιι‹Ι Με

ΕιιτΙεετιιτιε νοιι ιΠιετεειιειιετι $τειιιειι ετιιιϋΒΙιεΙιειι οάετ
νοιι εοΙειιειι Με νοιι οΙιειι Ποτ ιιεεΙιτϋεΚειι ιιιι‹ι ιιιιιι ε.ιιεΙι
ιιοειι ιιεειιτ.τεεΙιεΙι ιιιτειι Αιιεεειιε Βιιεειι Κϋτιιιειι. Με
ΕτίεΙ·ιτιιιιε, ι1εεε τ1ιεεετ νοτειιιιε ιιιεΜ εε εε!τειι Μ, Με
ω· ΟιιοΙεογετετιάγεε ειε Αιιίιιειιιιιε ιιιιτετ ειε εΙΙΒειιιειιι
εϋιιι€ειι Ορετετιοιιειιιειιιοεειι νετινεΙιτι. Βει εετ ΟΙιοΙ ε

εγετειιεγεε ΙιειιεεΙΙ. εε ω. επι ειιιετι ρτιπιε.τειι νετ
εεΜιιεε άει· ειιτ!εεττειι θιεΙΙειιε!εεε ειιτειι Με Νιι.Μ από

νετεειιΙιιιιιε εετεεΙΙιειι ιιι Με ΒειιεΜιϋΜε.

ΒιιἔεΒειι ετινιτΜ Με ιιιιτι1ετ ιτειτ.ετε Αιιιτειιειιιι€ Με
θιιοΙεεγετεεωτιιιε - Με τοτεΙε ΒιιτίετιιιιιιΒ άει·
ΟειΙΙειιΒιεεε ϋϋετεΙΙ αει ντο εε ειεΙι επι 8ειιτιιιιιρίιιιιΒενοτ
Βειι€ε, οάετ εοιιειιεε ιιοειιει·εειΒε νετειιεετιιιι€ειι κιετ
ΟεΙΙειιεΙε.εειιιτειιε οάετ ιιιιι ΟεΙιτετετιοιι τεερ. ίεετε Βιε
ΚειΙιιιιε νοιι Οοιιετετιιειιι.ειι ιπι άσοι. ογειιειιε Ιιε.ιιεε!ι.

Ψειτετ ιει Με Ογετιεοιοιιιιε εοντιε Με ΟιιοΙε
όοε!ιοτοιιιιε ιιι Με ΚειΙιε άοτ ηριεειιειι Ορετε
Ποιιειι ειιΓεετιοιιιιιιειι ντοτεειι. Ηιετεει »και άοτ ειιιΐ
εειιιειιι ννεεε ειιιιι Ι)ετιιι ειιιεεΜειιιιιιτε 51:ειιι ειιτειι
Ιιιειειοιι εεϊτειι, Με ΨνειιτΙε εεε ΒεττεΠειιεειι ιιιιετιιε. ινειιιι
ιτιόεΙιειι, ειιτειι Με ΝεΜ νετεεΜοεεειι ιιτιε πιτ 8ιεΙιετιιτιε
άοτ Νε.Ιιτ ειιιε Θε!Ιειιειεεειι-Βτειιιεεε Ιιιιιτιι€είιιετ.
Ιιι ινειιι€ειι Ε'ε!!ειι Με εειιιι ειιεΙι ειε τ ε ει: τ ιι ε' τ

ι
ε ρε.

Πειιε ΒειιιιΓε Ι5ιιτίετιιιιιι€ νοιι 8τειιιειι ιιπά Βτε.ιιιεΒε άει·
ΘεΙΙειι€ε.ιιΒε

πιπ ειιτειιι ΕτίοΙε ετϋΙΤιιετ πετάω. ΕτιιιΙιεΙι
εκει ειε ΟΙιοΙοε γειειιτετοειιεετοπιοεε -- ειε
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εεΙι1πεεεε εΙιεπιτεττειι, πε. ΚιιτΙε1ιεπετ ΙΝεεεετ,
ενεπεπεΙ1 επεΙι πιο Ο1ιεΙεεεε;ε Α1ι1ιπΙΙε εεΙιε.πεπ Ιτϋπιιειι.
Ε1ε ενετε πεε1ιεπΙιοΙεπ, πεεε Ιε12Ι.ετε εει πετ θιε.ΙΙεπ1ιΙεεεπ

επτειιππιιπε οπετ εοΙεπιεε ειεΙι πετ 81ειπ ιπ πετ 0811811·
Μεεε οπετ πεπι Ογετιειιε 1ιεπππει, επ νετπιειπεπ εΙππΙ
Πιιτετ πετ ετινεΙιπτεπ Τιιετεριε 1τεπτι πετ Ο1ιεΙεποεΙιιιε
επειπ πιε ρεριΙΙε νε.τετι μεεειτετιπππ ιπ πεπ Πε.τπι εεΙιΙπρϊεπ,

Ι.ειι€επΙιιιεΙι πετ ειπεπ εΙινεπετοεεεπ 8τειπ ιιπ Ουτοπ
ττε1επ πιιτε1ι πιε ΡεριΙΙε. 1ιειτοπειι, επετ ετ Ι›τιεΙιΙ. πιτεεΙ.

ιι
ι

πεπ 1)εττπ πιιτεΙι, νιιοΙιιτπεε1ι Θε Ιιιι ρρε1 ιπ πετ Ππι
Βε1ιιιτιι.τπετ ΡεριΙΙε 1ιεεοτιπετε πεειεπετε ΒετιππινεττιΙτεΙ
ειεΙι ίιππεπ, πετεπ Μεεε Ψεππ πετ πιτεειεπ ΒιιτεΙι
νιιεππετιιιιε εετιιι€ετι ννιπετετειιπ 1ιιετεπ εοΙ1.
Βιε ΑπειεΙιτεπ πετι11ιετ, Με Ιεπιτε πιιιπ 1ιειπι Οποιε
πεεΙιπενετεε1ιΙπεε πιιτ πειπ ΕιπετιΙΐ νιιεττειι εοΙΙ, 8εΙιεπ
ειπετιτειΙεπ Με επεειπεππετ. ννεΙιτειιπ Νε επειι πιε
ΟΙιεπεεπ Πιτ ειπ ερεπι:επεε Α1ιεεΙιεπ πεε $τειπεε Π1τπιεΙιτ
εε ππειιπει.ιε ΜΝ, ετεΙιτ ειπ '1`1ιειΙπετ ΟΙιιτιιτΒεπ εε, πεεε
ετ πεπ πιε1ιτιιιι€εΙεΙιτΙιε1ιεπ Βιτιετιπ πετ ΟΙιοΙεπεεΙιετο
τπιε Πιτ πεε 8ετιτιπετε ΠεΙιεΙ 1ιεΙτ πεεεπι11ιετ πετπ Αε
ντετιετι πεε Αιιεεε.πεεε, Με ιιιπ πετ ΖιιίεΙΙ 1ιτιπετ. νοπ
πετ Ζειτ Μεεε πιτ σε ειιπΒΙΙΙΙιεε ΕπεεεΙιειπππε πιεεετ
ΡτεΒε ειι ετιινεττεπ, ειπεΙιινειΙεπ Ιτετιπεπ πιτ πετ εεεεπ,
πεεε νοπ πεπ επιπεΙιιΙιτΙιεπ ΟΙιετετιοπειι σε Ο1ιοΙεποεΙιο
τοπιιε πιε πείεΙιτΙιεΙιετε ιετ. Ειιιετεειτε ειε1Ιτ εΙε ειπε
τεε1ιπιεε1ιεεΙιτ εεΙιντιετιΒε Αιιίπε.1ιε. 1)ετ 1ΙΙ7επ ειιπι ίεεΙι

ειππεΙιειΙτεπ $τειιι, ιτειιπ πετεεΙΙ›ε πιτεοΙ; ι11ιετπετ ΡεριΙΙε
ιπι ρεπ1ττεετιεε1ιεπ Τ1ιειΙ πεε 01ιοΙεποεΙιιιε πω, Γιι1ιττ
ενεπτπεΙ1 πιιτεΙι πεπ 1)ετπι. εππετετεειτε ειιιπ πιο επ
εΙιτεπιεεΙιετπ 1ετετιιε Ι.ειπεππεπ ιι1ιετΙιειιρΙ; ειπ εεΙιτ εε
Ιε.Ιιτ1ιεΙιεε Ορετε.Ι.ιοπεοειεει, εΙε 1ιε.1ιεπ ειπε εεΙιτ :ιεειεε
ερτοεΙιεπε ΝειΒιιιιε πιτ ΒΙιιτιιιιε, ειππ οΙιιιεΙιιιι ποτοπ πεε.

Ιεπεε Κτειι1τεειπ ετεε1ιερΙΙ., πετ: ννε1ιτετιπ πετ °Ιε-εετε
πετ Μοτειιιιει πετ ιιπεοιπρΙιειτΙεπ Ογετοτειπιε εε πω; Με

Ο ει, πει πετ (ιιεΙΙειιεΙεεεπειτετιτρε1ιοπ σε. 10 ρ(1τ. (πει
Κε1ιτ 8 ρΟτ.11ιει.τεετ, ετειπτ ετ εει πετ ΟΙιοΙεποεΙιετοπιιε
ειπ σε. 26 ρθΙ.. (εει ΚεΙιτ 10 ρθω.

Ιθε1ιΙιιεε ΜΜΟ.

Σετ ΙΙΙιε1ιπετι:1τεπε.
Απιινοτι επί πιε ΒεΓετειε «Ζιιτ Β'τε,ετεπετ εειιιιε1Ιεπ Ηγιτιεπει
νοπ Πτ.1Στπετ ΗοετεεΙιεΙτππιιππ, Πτ. Ετπει ΒΙεε:

ε1ιτπππ Πι·.1πτιιεΙ; Επε.ειπ8· 'ή
.

νοπ

19τ.Α. νοπ ννεΙιΙ.

Ε1εκι ειπε πε.πΙτεπεντεττ1ιεΑιιΙπε1ιε, πετ ειεΙι σε Ηετ
τεπ 1)οεεετεΗοετεε1ιεΙιπεππ, ΒΙεεειε ιιππ Μεειπε
ιιπτετεοεεπ Μεεε, πιε ετ2τΙιεΙιε ννειι επι' ειπεπ θεεεπ
ετεππ ειιτπιετ1τεε.πι επ ιιιεεΙιετι, πετ ιπ 1ιο1ιετπ Οιτεπε
Ιιιιετεεεε νετπιειιτ Με Με νετ Κιιτπειπ εε1ιτ νετπεεΙι
πειτε πιοτπεπ ιετ.
Μειπε ΑεειεΙιτ ιετ εε ιιιοΙιτ πιε Ηεττεπ Πο1Ιεεεπ ιπ
ιΙιτεπ ΠεΙιετ2επΒιιππεπ επ 1ιε1τετπρΓεπ,.Με ππτετεεΙιετ2ε
ιππ εΙε 5γρΙιιΙιπεΙοεε 1τεΙπεεντεπε πιε θεΙεΙιτεπ ειπεε
ειιεεετεΙιε1ιεΙιεπ εεεεΙιΙεεΙιτΙιεΙιειι νετ1τεΙιτε, ιεΙι τιεΙιτε πιιεΙι
πετ πεεειι σε ΑπειεΙιτ, ιιε.ε1ι πετ εε ιιι πετ ΙΙνιεεεπεε1ιε.Ιτ
εΙε επεεετπειεΙιτ ΒεΙΙεπ εοΙΙ, πεεε ΕπΕΙιεΙΙ:εε.ιπΙτειτ ππεε1ιεπ
ΙιεΙι εει, Με πιεε εοινοΙιΙ ειιε πετ ΖεεεττιπιεπειεΙΙιιπε
πω· (Πειτε εΙε ειιε1ι ειτε πεπ ειΘεπεπ Βειπετ1τιιππειι πετ

Απτοτεπ 1ιετνοτειι€ε1ιεπ εεΙιειπτ.
1:1ειετ ε1ιιιε 1Νειτ.ετεε ειπ:ιιτειιτπειι, πεεε Ρεπεποπεπ,
θειειΙιεΙιε, ιΙΙιετΙιειιρτ εΙΙε Με ιιιπ πετ ΚιππετετειεΙιιιπε
επ πιιιπ 1ιεΙιεπ, πετ Επτ1ιεΙιεετπ1τειτπεε πο” τεπειι, ιιππ
εΙε ετειε ΒεπιπΒιιιιε ειπετ τεΙ.ιεπεΙΙετι Κιππετετ2ιε1ιιιπε
επί ΚειιεεΙι1ιειτ πεε 8ιππεπε ιιππ Βεπ1τεπε 1ιιπιινιτΙτεπ, π

.

π
.

πετ Ι`τπΙιεπ ΑπεειΙπιιπε πεε θεεε1ιΙεεΙιτεκτιεΙιεε ειιτεεεεπ
ετΙιειιεπ εοΙΙεπ. πιτ Αετετε ειπετ ινετπεπ τπειεΙ.επε επι

τ
ι

νει·εΙ. «ει. Ρεεετε1ι.ΜεπιειπιεεΙιε ννοεΙιεπεεΙιτιτυ, 1899.
Με 89, 40 Με 41.

Εεεε πείτε” ντο πω” Ιιετειτε επιντιεΙτεΙτε Με ειι
ΚΙεπεπ 111ιετιτΒεππ ιιτε1ε1ιεΒεεε1ιντετπετι νετεπΙεεειιπΒ
Βιε1ιΙΙ. «Ε)Ιιε πιτ ειπετ ιιΙιετΙιειη›τ ειπεπ ΗετΙι εεΙιεπ
πιιτίειι, τπιιεεειι πιτ ετετ εε11ιειππε ΙΙΙιετ πιε τΙιεΙ;εεε1ιΙιεΙιεπ

ρ1ιγειεεΙιεπ Ψιτ1τππεεπ πετ ΑΙιετιπεπ2 ΙτΙε.τ ινετπεπ»,
ινιε 1)τ. ΒΙεεειε εε1ιτ τιεΙιτιε 1ιεπιετΙττ.
νετ ΑΙΙειπ ειπ εε ειι 1ιεπεπ1τεπ,πε.εε πιτ ιιι ειπειπ
.1ε11τ1ιπππεττ1ε1ιεπ, ιπ ινεΙεΙιετπ πιιτεΙι πιε νετεεΙιΙεπεπ
ετειι ππΒιιπετιεεπ Βεπιπέι1πεεπ πιο ΝειιτεετΙιεπιε ιτπτπετ
ιπε1ιτ ιιΙιετΙιειιπ πιπιτπτ, πιε «νεΙΙΙτοπιιτιεπ τιοτπιεΙειι» Μεε
εεΙιεπ ΖΙ1Π1ι·11ιιι πεπ 8Ιιεπτειι πιει. ειι πεπ ΑπεπεΙιπιειι

εε1ιστειι, πιο εετιιεΙΙε Ηγειεπε εΙεο ιιιεΙιτ πιιτ πιο νοΙ1

Ιτοιππιεπ θιεειιππεπ. ειιππετπ ειιεΙι πιε πεπτορετπιεε1ι νετ

επΙε81επ Νε.1πτεπ επ 1ιετπεΙτειεΙιτιεεπ πω.
«1)ετ Ειππιιεε εειτπεΙ1ετ Α1ιετιπεππ κι ιπ εειπεπ Με
Ιτιιπ8επ ε.1ιΙιειιιΒιενοπ πετ ΡετεππΙιεΙιΙτειτ πεε ΑΙιεΙ;ιπιτειι

πεπ, ερει:ιεΙΙ νοιι εειπετ Οοπετιιιιτιοπ ιιππ πετ Ιπιεπειτ.ει
εειπεε ΤτιεΙιε. Ιπ πιεεετ ΗιπειεΙιτ ετεε1ιετι ειεε ιιιπινι
πιιεΙΙ 8τοεεε ΠιΙῖετεπ2επ» (ΚτεΠτ-ΕΙιιπε ε. 2Ι ')

1)τ. ΙΙοετεε1ιεΙπιειππ πετ ππε ιπ εειπεπι ΒεΓετε.Ι:
ιπιπ πεπ ΑιιεερτιιτΙιεπ πετιειιιεεπ ΑπΙΙοτεπ 1ιεΙτειιπτ Βε
ιπε.εΙιτ, πιο εειιιε ΑπειεΙιτ ι11ιετ πιε Ππεε1ιιιπΙιεΙιΙτειτ πετ
Α1ιετιπεπε ΙΙιειΙεπ. 1Σε ετεεΙιειιιτ ιπι ινιεεειιεε1ιε.ΙΙΙιεΙιεπ
1πτετεεεε νοιι ΙΝετΙ.1ι ειι εειτι. πιε ΑπειεΙιΙεπ πετ εΙτετε.

ρετε 1τεππεπ ειι 1ετπειι, πειπιΙ. ιεπετ ειπ2ε1πε Απε ειε1ι
ειπ ειπ νοιπ Βτεππε πετ ΡτεΒε τπε.ε1ιεπΙτεππ.
Βενετ ιππ ιεποε1ι πιε Αιιτοτεπ ε.πΙΙι1ιτε. πιε ειπεπ 1ιειπι
ιιεττπε.Ι νετεπΙε.8Ι.επ Μειιεε1ιεπ ειπε εε1ιεπΙιεΙιε 1Ινιτ1τιιπε
πετ Α1ιετιπεπε επετΙτεππεπ, νιιιΙΙ ιεΙι τπιεΙι ιτειιειιετ πει
πεπ ΑτΙιειτειι Κτε.ΙΙΙ-ΕΙιΙΙπ 8'ε ειιΙΙιεΙΙ.επ, πετ ιπ εειπετ
ινιεεεπεε1ιε111ιεΙιεπ ΠεΙιετπειιι;ππε εεινιεεετπιεεεειι ειπεπ
νεττπιττε1ππεπ 8τε.ππριιπ1ττεννιεε1ιεπ πεπ 1ιειπεπ Πατε
ιπεπ ειππιιιιπιτ. Ετ @ειπετ εΙΙετπιπετε, πεεε πιο Αε
ετιπειιε εει Ι1πετιεεΙιειι νοπ ποτπιεΙετ νετεπΙεεππε 1τειπε

πεε1ιτΙιεΙΙιεεπ 1Ρο18εππετ. «Αππετε ιετ σε 8ε.ε1ιε εει
1ππινΙπιιεπ εοινο1ιΙ τπετιπΙιεΙιεπ εΙε ινει1ι1ιετιεπθεεε1ιΙεοΙιΙ:ε,
πιε πειιτορετ1ιιεε1ι εοπετιτιιιττ ειππ Με εει ινεΙεΙιειι εΙε
ΤΙιειΙετεε1ιειπππε ιΙιτετ ΒεΙεετπιιε ειπ ιιιιεεετετ Ιε1ι1ιε.Ιτετ
8ειτπε1ττιεε ειεε νοτίιππει. Ρετ εοΙε1ιε 1ιιπινιπιιεΙιτετεπ
Ιτεπιι πιε ετεινιιιι€επε Α1ιετιπεπε εΙΙετπιπεε ετπετε πεπιε
τετι Ιιε211εΙιεΙι πετ ΒιιτετεΙιιιπε νοπ Νετνεπ- Με θειετεε
Ι‹τεπΙτ1ιειτ Ιιετ1ιειΓιιΙιτεπιιππ ππτε1ιειιε επτι1ιγειεπιεεΙι 88111».

(Κτει'ίτ-ΕΙιιιιΗ Ι. ε. 5
.

31 θ
.

(ΑεΙιιι1ιεΙιε ΑπειεΙιτεπ
νεττ.τ1Ι;ΙιΑτιιπτ Β

.

3502-3015) 8
).

Ο1ιινε1ιΙ ίεΙεεππεε ειεε ιιιεΙιτ ιι
ι

πιτεεεετπ Ζιιεεπιπιεπ

Μεεε πιιι πετ νοτ1ιεπειιπεπ Μεεε ει:ε1ιτ,εοετεΙΙτ εε ποππ

Κ τε.11ι- ΙΕΙιιιιΒε Ατιειε1ιΙ: ιι1ιετ πεπ ΙΞιππιιεε εεεεΙιΙεε1ιτ
ΙιεΙιει· ΒιιιΙιεΙεεεπι1τειτ, ερεειεΙΙ Ιιειιπ ΨειΙιε, ιιι 1τΙε.τεε
1.ιεΙιτ: «ννεΙιτειιπ πετ Μεεε εΙε πετ 8τιιτΙτετε, ππτε1ι
εειιιε ετϋεεετε ιπτε1ΙεεεπεΙΙε πππ 1τϋτρετΙιεΙιε Κτείτ ιιππ
εειπε Ιτειε εεειεΙε ΒτεΙΙππΒ ειεΙι εεει:ΙιΙεε1ιτΙιεΙιε ΒεΙτιεπι

Βιιππ πιιιΙιεΙοε νετεεΙιε11'Ι:επετ ιπ εΙτιετπ Βε1ιεπε1ιετππ πετ
εειιιε πω” Ι(τεΙτ ΙιεεπερτιιεΙιτ, ΙειεΙιτ ειπ Αεππινε1επτ
1ιππει., ειππ πιεεε 11ίεεε 1επιπεπ ΙΙνειεετπ ειιε 1ιεεεετεπ
ΒΙεππεπ νετεεΙιΙοεεεπ. Πιεε 1ιιΙιτΙεπιιπεε1ιετ1ιεινιιεετ οπετ

ΙΙ Ποτ'. ν. Κ τ ε τ Η. - Ε
)
1
ι
ι τ
ι

ε. ΠεΙιει·Νεπτοεειι ιιιιπ Ρεγε1ιοεεπ
πιιτε1ι εε:τιιε1Ιε Α1ιεΙ:ιπεπ2, 1ε1ιι·1ιιιε1ιετπετ Ρεγτ:Ιιιεει·ιε.
ιππ. Βεππ. 1889. θ. 1-6.

2
) Ηιε:ιι 8ε1ιιιτΙ: Ι'ο1ιτεππεεθΙτετ. νοιι θ τ
:
ιι τ ε π ε 1
; - Ν ο τ -

2 ι τ
ι

ε: («Με Βιι€ιζεει.ιοπετΙιετεριε εεε. 1892, Θ. 181. «Νιιι·
οι·τΙιοποιτεΒιιιεειιιιο;Ιτειτπετ Απεε1ιειιππε; Με ντιΙ1ι,ιτεΠπ1τεππτ·
τιιεεπετ ρ1ιγειεΙοπιεεΙιειι 1ιε1ιεπε1ιεπιιιιτεπεεπιπεεΙιτ. ειπε Βε
1ιεπρτιιιιιτετ1τΙ1ι.τ1ιεΙι,Με ι”οΙπειιπε:,,«ΝιεΙιτ.εΙπιιιε.1πετ θε1ιεττ.επ
ειπεε Βειινειεεε Ιιε Ι: πειτ'ιιτνετ, πεεε ειπ ιιετνεεει·ΙΙπεπεε1ιππτεΙι
ειτ.τεπτει πεε εεεπ(εοΙΙΙιειεεεπνϋΙΙιε·εΑ1ιετιπεπε

ν ο ιιι Η ε ε ο Ιι Ι ε ε π τ ε ν ε τ Ια ε 1
ι
τ
ι εε1ιννει·ιιει·νεπ- επετ πετ ιτε·

πιιιτ1ιεΙειπεππννιτπ»“.(νετ8Ι.1)τ.πιεπ.Α. Η
.
ε ιπ ε τ , Με Βιετειιτειπ

ιιειι νετ πειπ ΒιεΙιτετεεπΙιΙ ειπετ πι·ιΙ.ΙιεΙιεπ Απποτιτει. 8ττειτ.
ΙΙτεπεπ, ννιεεεπεεΙιεττ1ιε1ιεεΕ'εεΙιοτεεπ τω» πειιτεε11επειιιιωιι
Ιτειι.ενετειτιε.Βετ1ιπ 1892). 1)ειε ε·ειιειιιιτε ΡειιιρΙιΙετ ντειιπετ
εΙεΙι @πεπ πιε ινετΙ‹ε 111ο11'ε ιιππ Κ τ τ

ι Ι'Ηι- Β 1
ι ιπ μ., ετ

Ιε1τιττ.πιε ιιεκπε1Ιεπ νετιττιιπετεπ(θ. 11) επεντεπετ ‹πιιτε1ι νει·
τιιΙιι·ιιπιτ»επετ εΙε Με πετ «ειπ π ε π Βο ε Ιι ε ι τ» (Με ΙΙ ειπε
ερτιπ ειιπ».

π
) ιιποΙρΙι Ατιιπ τ
.,

Βε1ιτειιεΙι πετ Ρεγε1ιιε.Ι:ι·ιε,1888.
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_υυΙ›εινιιεε$ ευ Πυυυίι·ιεάευΙιεΙτ Με εΙεΙι υυά άει· 1111εΙτ,
ευ Ιιι·ευ1ιΙιεΙτειυ Βι·Ιιτευ. ΙΒΙυε Ζειι1ευε ννΙιά νιεΙΙιι.εΙι Ιυ
άετ Βε118Ιου εΙυ Ει·εει.ε εεευεΙιι, εΙΙεΙυ νει·εεεΙιεΙι. Αυε
άει· ι·εΙΙΒΜεευ 8εΙιινε.ι·ιιιειεΙ ιυΙτ οάετ οΙιυε Μεει.υιΙιεΙΙου
ευτννιεΙιεΙτ εΙεΙι εΙυ Ηεει· νου Νει·νευ1εΙάειι, υυΙει· άευειι

Ηνειει·ιε υυά Ιιι·εεειυ υΙεΙιτ εεΙιευ ειυά . . .
Εε Μ εεννΙεε ΙιεΙυ ΖυΙ”υΙΙ, άεεε ιυΙτ άει· ιιυυεΙιιυευάευ
ΕΙιεΙοε18ΙιεΙιάΙε Μεεε άει· Ρι·ευευειυευειρυιΙου Ιιιιιυει·
ιυεΙιι· ε.υΓ Με 'Γεεεεοιάυυυε 8εΙευεςτ.Μ. Έ
ΙεΙι ιυάεΙιτε εΙε Με Νοι.ΙιεΙ8υεΙ εΙυεε ιυιι. άει· Ιοι·ιεεΙιιεΙ
Ιευάευ ΕΙιεΙοεΙΒΙιεΙτ Ιιιιιυει· υυειΙιεΒΙΙεΙιει· ννει·άευάευ
εοεΙεΙευ νειΙιεΙ$υΙεεεε άεε ΙΙΙΙεΙΙιεε Ιυ άει· ιυοάει·υευ θε
εεΙΙεο1ιείτ Ι›ειι·εεΙιι.ει ινιεεευ, εΙυει· υειεευιΜευ Ε'οι·άειυυε
ευ άΙεεε, άειυ )ΥεΙΙι ιεΙυ ΑεάυΙνεΙειιτ ιιπ άεε ευ νει·
ει:1ιεΙ1ευ, ινοι·ευΙ εε νου άει· Νε.τυι· ιιυθεννΙεεειι Μ υυά
πεε ΙΙιιυ Με ιιιοάει·υευ εοειε.Ιειι Ζυει.ϋυάε ευυι '1'ΙιεΙΙ νει·

ευεευ» ')
.

Βευτ1Ιε1ιει· ερτιεΙιτ εΙεΙι Β. Τει·υοννεΙιν ευε, άεεεευ
Αι·ΙιεΙιευ ΜΙ' άΙεεευι θευΙεΙ ΙΙιιιι εΙυευ ΙιΙεΙΙιευάευ Β.υΙ
εεει:Ιιε11ευ 1ιευευ, ει· ευΒι: «1'Ι'ιε Ιιε.ιιυ εΙυ ΑΜ. άει· πιπ
νει·υυυΓι άεε οι·8ευΙεεΙιε Ι.εΙιευ ειυΜιι ΙΜ, Ιευευευ,
άεεε Με Αυεά1ιυυ8 άετ ΒεεεΙιΙεεΙιτΙΙεΙιευ Ε'υυετΙου ΙΜ
νοΙΙΙιοιυιυευει· ΒεΙΙε εΙυε ρ1ηε1οΙοεΙει:1ιε Ροι·άει·υυε Μ,
Με Μουτ υυ8εει5ιείτ ιυΙεευεΙιτει ινει·άευ Ιιευυ, άεεεεευ
υΒει· 1ιε1ιυυριευ, Μεε εΙε υυι· εΙυε Ι.ε.υυε εει, άετευ

Βε1ι·ΙεάΙευυΒ οάει Πυτειάι·ΙιεΙιυυε υεάευτυυεεΙοε Μ»
(Μοιιιε·ι··ε .ιιι υρευ·ε, οοιιιιιευειιιιο ο·ιιιοειιυιΙΙΙου ιτε Μιν
εεειιο ορι·ε.ιιιιυεειιου ιικιιειιιι, ειιεεει·ε, Με υειιου·Ιειιν, ιιο
ε·ιυι·υιειιν υοιιυε.ι·ο ιιεριοιιε εοειινυ:ε.ιοειιι, υο:ιοιιοε οι·

υρευυειιιε εοει·ειυιιιει·υ εε άιιιεΙοιιοι·υυεουνιο ιιοι·ρε6ιιοε·ιε
υερνυιειιΙε ιιο·ι·ορου εε ιιοιιιε·ι·ε οεεεειεειι 6εευειιε.ειιιιυειιι·ε,

ε ΠΡΙάΧΟΤΕ, νυου.ιιε·ιυορευιε 11.111!υουυυ:ιειιιε κοι·ορου πε
ιιυι·Βε·ι··εΠΙΠΩ1.Κ0Ι'0ευινιευιιι?) δ

)

Με Ρ0Ι8811 άετ ΑΙΜΙυευε ΙΙΙΙιι·ι ει· 8ει.νι·ιεειε, ΟυειυΙε
υυά Ρε.εάει·ε.ειΙε ευ ")

.

ν. 8εΙιτευεΙι-Νοτειυε ")
,

άεεεευ Αυιοι·Ιιετ ιυ εειιυεΙΙευ Ρι·εΒευ ννοΙιΙ Ιιευιιι !ιε
εννεΙΙεΙτ ννει·άευ Ιιευυ, εεΙιιεΙΙιτ Θ

.

30: «ΑΜΒ ΙΜ άευ
ΤΙι1ει·ευ υυτει·άτυεΙα άεε Βεάάι·ΙυΙεε πι· Ροι·ιρΙΙευ2υυε
ινάΙιτειιά άει· ΒτυιιεπεΙτ εΙΙε ειιάει·ευ ΒεάυτΙυΙεεε υυά θε
ΓυΙΙΙε, υυά ΙΙΙΙιι·ι., ινειιιι εε υΙε1ιτ 1ιεΙι·ΙεάΙετ ινιι·ά, πι· Πιε
εεΙιΙεευτεινυτΙι υυά ρει·νειεευ ΑΙιΙ.ευ. 8ο ννιι·ά υιιεΙι
ΕοιυΙιιοεο ΝνιυρΙιοιιιευ1ε Ι›εΙ ΚΙΙΙιευ υυά 81υι.ευ, εει
Ι·ΙΜιυειυ, Ι›ει Αυι.ζοι·εΙιετ2ευ. ΚειυεεΙευ υυά Βριιιυευ Βε
οΙιε.ι:Ιιτει, 8εινι·ΙεεΙε ΙΜ ΒΙΙΙΤεΙυ, Ηυυάευ, 816ιεΙιευ,
'Ι'ευ1ιευ. Ζυ ΖεΙιευ άεε 8880ΙιΙΘ0ΙΙΙΙΙο11ευΕ1°εΙΙιΙ8ΙΙΙΙ18811111
Με ΤΙιιειε ιιυΒευάιε, Ι›εΙεεευ υυά Ισάτευ, Με ΙΙιυευ Ιυ
άειι 1ΙΙ7εΒ Ιιοιυιυτ, υει·ΙΙεΙεοΙιευ εΙεΙι Βε,ι;ευεεΙΙΙΒ, ννι1ΙιΙευ
άειι Βοάευ πι” Με. ΒεΙ Ηυυάευ υυά ΑΙ1”ευ ευΜεΙιτ
ε.υΙ Μεεειυ Ψεεε ΟυευΙε. Μιει· ευεΙι ΝοτυυυεΙιτ ευ
ΜΙυάει·)εΙιιι€ευ υυά ευάιιιιιΙτιεοΙιε ΑΙιΙε εΙυά υιεΙιτ εεΙιευ
(ε. Β. Ιυ Βιοεεευ θιεειϋιευ) εΙε Ε'ο1ριε άεε υυΙιείιΙεάΙΒΙευ
θεεεΙιΙεεΙπετι·ΙεΙιεε υε‹›Ι›υεΙιτετ ινοι·άευ. Ηου2ευ.υ Ι›ε
οΙιεεΙιτετε εΙυευ ΗειΙιυ, άει· ειυ υυι·εΙΙεε (ιυιυάει·)εΙιιΙΒεε)
ΗΙΙΙιυοΙιευ νει€εινε1τΙετε. Ε8850”8 εεΙι Ιυ Αεενριευ
εοάοιυΙΙΙεεΙιε ΑΙιτε ευειΙΙιευ, ννευυ 1ιεΙυε ΨειΙκΙιευ Μι
ννειι·ευ. Αυε άειεε1Ιιευ Πι·εεεΙιε 1ιοιυυιευ Ιευιε άε ιιιΙευ›;

εεεεΙιΙεεΙιΙΙΙεΙιε νει·ιυιεεΙιυυεευ υννιεεΙιευ ΒεΙιινευ υυά
Ουυε, εννΜΙιευ ΒΙευ οάει· Αυει·οεΙιε υυά Κυ1ι, εννΙεε1ιευ
Ηυυάευ υυά ΙΙΙ'ϋΙΙΙυυευ ευ Μευάε ειε.
Βυειιεο Ιιει.υυ Βει ΜευεεΙιευ ειυννυυ8ειιε ΑΙΜΙυευε Με
1ΙΙΙΙΙ1ευεΙιεΙΙιεΙτ εεΙΙΙΙιιάευ υυά ευ Ρει·νειεΙΙ.Μευ άεε Βε
εεΙι1εοΙιΙΙΙεΙιευ ΗυιιάεΙυε ΙΙΙΙιτευ . . . . . . . . . . . . . . . ,

ή ν. Κ τε ΓΗ - Ευ Ι υι.ς, ΜεΙιι·ΙιιιεΙι άει· ΡενεΙιιετι1ε, Π. ΑΜ'
Ιε.,ε.ιε,1898.δ. 155.

'°
)

Β. Μ. 'Ι'εριιου ει:ΙΙΙ, Προο·ιυ·ι·νιιιιι ιι Α6ο.ιιιιιι1οιιυειιι·ε.
,Ι[οιωιειι·ιεΡνεειιουιν Ουψιιυιιιιουοι·υυεεκουιν ιι περιπετουοι·ιιυε
ειιοιιν Ο6ιιιεει·εν. 1888. Πειιευιε Ε. Ριικιιερει 8. 56.

ε) Β. Τ ε
ι
ρ ι
ι ο ε ε ιι ι ΙΙ
,

ΠεεριιιιιειιΙε υοιιοι:οι·ουνυε·ι·ιιυ.Με”.
ιι.υιιιι. υ ενιι. υευιιΙε·ι·ρΙυ ιι ιιευρουε.·ι. 1884. Βυιυγεινε ΙΙ. ε·ι·ρ.
48- 45.

') ν. Β ε Ιι ι· ε υ ε 1
ι · Ν ο τι Ι υ ε, ΠΙε Βιιρ,·ΒεειΙουετΙιει·υρ1εΙιεΙ
1ιι·ευΙιΙιείτευ ΕΙι·εεΙιεΙυυυι;ευ άεε θεεε1ιΙεοΜεεΙυυεε Με., 8ιυιι
μια. 1892.

(Θ. 81). Αυε άει· 8ει.νιΙεεΙε Ια)υυευ ευτει.εΙιευ: Ρι·Ιε

ρΙειυυε, Ρεινει·εΙΙ.Μευ ΒεεεΙιΙεευτΙΙεΙιευ
Ηευ Ιυε, ΕΜΙ

Ι›ΙΙΙου, ΝειΙιευεΙιτ, Ι.υετιιιοιά, ειιεεεεινε ε.εΙυτΙ:Μιου

Ιυ εοΙιειυΙοεεετει· νΙΙεΙεε». - - . -

ν. Ο ν υ ι Η ο ιν ε ε Ιι Ι: ν ε) εριιοΙιΙ. ειοΙι ιυ υιπννειάευ
ΜΒΜ· ννειεε άεΙιΙυ Με, άε.εε εΙεΙι ευε άει· ΑΙΜΙυευε
Ουε.υιε, ε.υε Μεεει· Μιει· Ιιιιροιευυ ευωνΙεΙιεΙυ Ιιε.υυ.

1ΣΙΙει·ι.ε ")ευεεει·Ι. εΙεΙι ιπι 8Ιυυεθνιιι·ΙιοννεεΙι Ιιν'ε,
Ουι·Ι.Ιε ω

)

ΜιυΙιεΙι.
Ψευυ Ηειιιιιυ0υά ") υεεΙι ΗοειεεΙιεΙιυευυ Με
ΕυτειεΙιυυε ερεοΙεΙΙ άει· Ηνειειιε άυτεΙι Ευι.ΙιεΙεεειυΙιεΙι
ιιιεΙιτ υιιΒιεΙιτ., εο υυτειεεΙιεΜ ει· άοεΙι υιο1ιι Με Βε

άευτυυε άετεεΙΙιευ εΙε υι·εεεΙιΙΙουεε Μοιυευτ άει· Ιιυροι:ευε

(8. 51) υυά ει·Ιευι.ει·Ι; εεΙυε ΛυεΙι:Ιιτ άυι·εΙι νειεεΜεάευε

1·"εΙΙε εεΙυει· ειευευ Ρι·ειιΙε υυά άυι·εΙι ΒεΙερΙεΙε εεε Βεα

Ιευ, ΙιεΙ άευευ άεε Κευεε1ιΙιεΙτεεε1υΙιάε εΙ.ιευε εΙιιέεΙιεΙΙ.ευ
ινυι·άε.
8εΙΙ›ει Ε'υι·1ιι·ΙυΒει·, '2

)

άετ υιεΙιτ. ευυιιυιιιι., άεεε

8ρει·ιυετοι·ι·Ιιοε υυά Ιιυροτευυ άυι·εΙι ΑΙ›εΙ.Ιυευ2 ΒεάΙυετ
εεΙυ Ιιευυε, ειΙιευυτ Με ΒοΙΙε άει·εεΙυευ Μ· άεε Ζυετευάε
Ιτοιιιιυευ νου Νευι·οεευ υυά ΡενεΙιοεευ ευ. εοννΙε ειυ Βε

εειεΙιυευάεε ΒειεριεΙ νου Ιιυροτευιι (8ε1ιιευε1ι- Νο Ι.

εΙυε), ΙιεειεΙιυυΒεννεΙεε νου εουεεουΙΙνει· ΙΙοάευιιτι·ουΙιιε
Ιυ 11'οΙΒε εΙυει· άυι·εΙι υυι·ΙεΙιτιεε Βι·ειεΙιυιιε 1ιεΜυ8ιευ
ΑΙΜΙυευυ. ··Ι)ιε ννεεευτΙΙι:Ιιε 11'6ι·άει·υυΒ ρει·νει·εει· Βε
εεΙιΙεεΙιτΙΙεΙιει·, ευιυιιΙ ειπνιιεετΙεεΙιει· Ηε.υάΙυυ8ειι άυι·εΙι

Με ΑΙΜΙυευ2, άει· Τει·υοννεΙιν άεε Ψοι·Ι. ι·εάει, Μ ννοΙιΙ
οΙιυε Ψεἰτειεε εΙυευι·ευιυευ». (θ. 1051).
Βυεε ευει· ΔΙιεΙΙυευε Ουευιε ΙιεΒΙΙυετΙει ω” εεΙιου
ευε άειυ ΑυεεΙυΙιι·τευ, εοννΙε ευε άειυ Πιυει.ευάε ΙΙει·νοι·,

άιιεε Με ΟυειυΙε ευ ευεεει·οι·άευτΙιεΙι νει·υι·ειτει Μ. Ρι·οί.
ΜευεεεεΙυ με Ιυ εεΙυευ νοι·ΙεευυΒευ (1891) Με
Ζε1ιΙ άετευ, Με εΙε1ι υυΙ` Μεεειυ ΙΙΙ7εεε Βείι·ΙεάΙιευυε
εεΙιεΙΤευ, ιιυεΙι νει·εεΙι1εάευευ 8τετΜΙΙιειι υυΙ 90-96
μα. ευ.
«ΒεΙ άευ )εΙυΙεευ εοειεΙευ 11.ιυι·Ξευτυυειευ, ννο Με Ετ

ΙευευυΒ εΙυεε ννεΙϋεε ΙΙιτ άευ Μευυ ιιιΙΙ. Ιιυιυει· νι·ε.εΙι

εευάευ 8εΙινιΙειΙΒΙιεΙτευ νει·Ιιυυάευ Μ, ΜτΙ εε ιιυε ΜεΙιι
ννυυάει·υ, ινευυ εε ννΙι·ΙιΙΙου ινε.Ιιτ "Με, Μεε Με ΟυευΙε
εεεευννει·ι.ΙΒ ιυεΙιι· νει·Ιιιειι.ετ Μ, Με εε ιυ6ΒΙΙι:Ιιει·ννεΙεε
ιιυ ΑΙΙειΙΙιυιυε πιιι·. Βοι Ιυ Ε'ιεΙΙιεΙτ ΙεΒευάε ΑΙΜ», άευ
υΙεΙιτε ευ άει· ΑυΙευοΙιυυΒ άει· ΑεΙ“Βυ ΙιΙυάει·τ, άει· ΒΙ.Ιει
υυά Ηευεει., άευευ 8ευΙ18ευά ΚΙΙΙιε υυά ΒΙυιευ 2υ8εΙ”ιΙΙιι·Ι
ννειάευ, άετ Ηυυά, ννεΙεΙιει· νου εεΙυειυ Ηει·ι·υ υὶεΙιτ ευ
άει· ΙιεΙυε μεΙΙΙΙιι·Ι; ννΙι·ά υυά άετ εΙεΙι εΙυε ΗΙΙυάιυ εΜ
ευεΙιευ άε.ι·Ι', ουευΙιευ εΙεΙιει·1ιεΙι υΙεΙιτ. Εε ουε.υΙι·τ ει·ετ
άει· εΙυεεΙευεευε Ιιυ 101118ΙεΙιευάε ΑΙΤε οάει)ευε ΤΙιΙετε,
άευευ ιιιυυ Μουτ άεε ΙΙιυευ ΒευυΙιι·ευάε 1ΝεΙΒε1ιευεΙευτ.»

(θνυι·ΙιοινεεΙι1ιν 1
.

ε. 8. 189). (1ΙΙΙευυ Μου Πι·.
Αεειυυι1ι Ν

) Ιιετνοι·ΙιεΙπ, άεεε ννΙι εΙιευ άεάυι·οΙι υυε

νου άευ '1'1ιΙειευ υυτει·εεΙιεΙάευ, άεεε Μι υυεει·ε 'ΕιΙεΙ›ε
ΙιεΙιει·ιεεΙιευ Ιιευυευ, εο Μ άετ ΜευεοΙι νου άει· Νυτυτ
υιεΙιτ εε νϋΙΙΙΒ ΙοεεεΙϋετ, άεεε εΙεΙι Ιυ ρΙινε1εε1ιει· ΒευΙε

Ιιιιυε )εΒΙΙοΙιε ΔυεΙοεΙε εννΙεεΙιευ 'Μιει· υυά ΜευεοΙι νου
άει· Ηευά ννειεευ ΙΙεεεε).

Ράιυι·ιυ8ει (Ι
. ε. 8
.

103). ιυεΙυτ: ‹ΟΙ›ννοΙιΙ Μι
ΙιεΙυεεννεεε ευΙ άειυ 8τευάρυυΙα ν. Ο νυιΙιο ννεεΙιΙιν°ε
εΙεΙιευ, ννεΙεΙιει· ε.ΙιεοΙυτε Ευι.ΙιεΙιεειιιΙιεΙΙ ιιπ εΙυε ευεεει·ετε
Βυι1τει υυά Με «εοΒευευυτευ Κευεε1ιευ Με εεΙιι·, εεΙιι·
8ει·Ιυεευ Αυευε.1ιιυευ Μ· Ουε.ιιΜευ» Μάι - ευ εεΙιΙΙιυιυ
ειεΙιτ εε υεεΙι υυεειευ Ει·ΙεΙιτυυΒευ υΙεΙιι. ε.υε -, εε

8
) Βι·. ν1ετοι· Θ.ν801€Ιν-ΟΥ11ΓΙ10νν80ΙΙΙ(Υ. ΡΜΙιο·

Ιοι;Ιε υυά ΤΙιει·ερΙε άει· ιυευιιΙΙεΙιευ Ιτυροτευυ, Π. ΑΜΙ. 1887.

") Ο. ΒΙ'Ι"ει·τυ, Πε1ιει·ΝευτεειΙιευιε, Νενν-Υοι·Ιι. 1894.
"ΙΙ Ο υι·1:1ε, Πε 1ε νΙι·ΙΙιάε.ά. 'Ι'ιε.άυε. οι· θυειε Βυιεε1ουε,
1866. δ. 180. ΟΙΙΙι·τ υυεΙι Μο1Ι « ιιτει·ειιεΙιιιυι;ειι ΙΙΙιει
Με @Μάο εειιυεΙΙε, 1898. Ι. Βειιιά. Π. ΤΙΜΜ θ

.

718.

"Ι Βιιιισι1ειι·ε Α. Γειιιιουιι·ε. Ποιιοι:οε 6ευουυΙε ν ενικ
υιιιι·ε ιι υπειιιιιιιιι·ε. Περευοιιιειι-ρε ΦεΙΙιι6ερυιι.. 1888.

"Ι Ε
”
ΙΙ ι· υ ι· Ι υ ε· ε ν
,

Με θιάι·υυ ευ άει·(1ιεεεΙι1εεΙ1Ι.εϊυυειΙουευ

άἔἔ-Μευυεε.
Βρεε. ΡετΙιοΙ. υυά

'

Ιιει·ειρΙενου Νοι.Ιιυυε·εΙ.
ε.

ΙΙ
) δ
.

«Μ. ΡεπειεΙιυιε,·ετ Μεά. ννοεΙι.» 1899. Μ· 41.



ιτει.ειι

εει

)Ψιτ Μειι Μι· Μειιιιιιιε Με εεοε.ιιιιι.ειι Αιιιοτε εει,
ιιε.εε (Με τι;ιοτόεειι ΑιιιιιιιιΒετ Μι· Οοιιιιιιειιι τεειιι εειιιε
'Μιι Ηειιε Με ιιιπ ιιιιιιοτιιι εετιιιΒετ ΟεεοιιιεειιιειιτεΓι
ιιεΒιιοι ειιιιι, ιιιιιι ιιιετ 8ετιι ειιιε Μτ 5οιιννεειιε εἱιιε Το
Βειιιι εειιιεειιι ειτε».

Με Ροιιτειι Μι ΟΜιιιε Μτίειι ειιετ ιιιοιιι ιιιιιετεειιε.ιει
ενετιιειι. «Με ιιιειειειι Ι·"εΙΙε νοιι ΙιιιροτειιΖ τιιιιτειι -
Μτιιοετ ειιιιι εΙΙε Αιιιοτειι ειιιι€ - νοιι εκεεεεινετ ιιιιιι
ιτιιιι2ειιι€ ιιειτιεοειιετ Οιιιιιιιε ιιετ» (8οιιτειιοιι-Νοτ
ειεε τι

.

ε. Β Π). Βειοει νοιι ιιιιιεειε 8ειιιιιετ Μεειιιτ
εε.ι.ιοιι εει ειιιετ Οοιιει.ιιιιιιοιι, εεει: Βειιτειιειι-Νοτ
ειπε 8

.

16). «Ιιιιιειιι ειε Μιι εεπιιεΙιειι Βερροτι ειιι
εειιτιιοιι ιιιεειιι, εειιινιιοιιι ειε Με ειιιιιιιειιε Βειιιιτιιιιεε,
ιιιιιετετιιοι Μιι ιιιιιειιιιεειειι Νειιιτιτιεο, Μιι Ι.ιει›εειιτε.ιιι;,
ειι Μι Ψιιτεει, εειιιιιιιει ιιι ιιειιειιτεειιιετ Ψειεε Με
Βε.ιι2ε εειιιιειιε θιτιιιιιιιεεε, ιιιε Ττιειιίειιετ Πιτ Μεεε,
ιΜε.ιε Ι.ειει.ιιιι€ειι, ιιιιιι νετιιιιεειιι Με Ρειιετ ειιιιιιιοιιετ
θειιιιιιε, ιιιεεειι ιιιιιοΙιτιι:_ειειιιιιιριιιε :οι ΒειιιιιιιΒιιιιε Μι
κτιιιω ιπι ιιιιιινιιιιιειΙειι ιιιιιι εοειειειι Ι)εεειιι, ιιι Μι
ννειι Με 8οιιοιιειι ιιιιιι Βιιιιιοιιειι. Με ιιιιιεειε; Βειιιιιε
Μεει.ιιτοειιοιι εει ειεο ειι! ειιιε ειπε Οοιιειιιιιιιοιι ιιειιιε
‹ιιτεειε ιιετνειιιεττιιιιειιιιε ιι'ιτιιιιιιΒ εεε, ειε νετιι.ιιιιετι
ειοετ εει Ιειιιιετ Ροτιεειιιιιιε· Με ΟΙιετεειετ, ιιιε Ριιειιιεειε
Με Με εειιιε Βειετιειε Μιεειιι ιι

ι

ιιιινετιιειιιιοετετ ιιιιιι
εο2ιιεεεειι ιιοιιιννειιιιι€ετ ινειεε. . . Ηιιιιιιιιοιιιι ινιιι
εειοει εει Με.ιιιιετιι ειιιιειιοιιε ιιιιροι.ειι2 ιιιι Βιιειιειτ ειεεε
εειιιετ Μεεε, ινειοιιε οιιιιε ιιειιιετιιειιεινετιιιε $οιιιιιιιειιιιε
ιιιτετ θεειιιιιιιιειι ιιιιι: Μεεε οιιειιιετι Μεεε. . . Με Μιι
οιιειιιετιεοιιειι Με ιιει:ιειιειιιιειι Ττειιιιιιε τεειιειτειι ειεε
ιιιοιιι ιιι Μτ Εεε, ιιιιιι ειιτ8τοεεειι Πεοεττεεοιιιιιιε εοιιτιιετ
Ρειιειιτειι ιετ ιιιτε Ροιειι2 Ιιειιιειιε ετΙοεοιιειι». (8. 18).
Πειιετ Με Ψιτιιιιιιε Μι Οιιειιιε εει Με Νετνειιενειειιι
ειειιε ιιιε οεττειιειιΜιι Ι.ειιτι›ιιοιιετ Μτ Ρενειιιει.τιε ειο.
Ψνειε ιιιιιι ιιιε ειιι2ειιιειι νοιι Πτ. Ηοετεοιιειιιιειιιι
ειι€ειιιιιτιειι 8ειιτιιτειειιετ εεωιιι, εε ειιιιι ειιιι€ε εειιοιι
Βειιειιετειιεειιιιιτι (ΚτειΓι-ΙΩειιι8. Ηειιιιιιοιιιι, Ρυτ
οτιιιιιετ), νοιι Μιι ειιιιετειι ιει 2ιι οειιιετιιειι,Μεε Ηε
μι· ") ιιι ειιιειιι εειιιετ ινιεεειιεειιειιιιειιειι ννετιιε, ειε
Βιιιιρι.οιιι Με ιιιΓοιΒε εειιιιεΙιετ ΝιοιιιεειτιειιιΒιιιιε ιιετ
νοτέετιιιειιειι ΖιιειειιΜε ΓοΙΒειιΜε ετινειιιιιι: Αοιιιεεετιιιιε,
οιιιεεεε Αιιεεειιειι, Πεοειιιειι, Ζετεειιιεεειιιιειι ιιιι Κτειι:ι,
θετιιιειΒιειι, ιτιιιιε θει1ιιιιιιεειιιιιιιιιιο8, εοιιΙεειιιειι εειιιε,
νετεοιιιεΜιιε ιιιειιεττειιοιιεειοτιιιιεειι, ιιεεοιιιιετε Πνειιιειι
ιιοττιιοε, Ριιιοτ ιι. ε. ιν.

Πειιετ ΗεΒετ°ε Ψειιι «Μτ θεεειιΙεοιιτει.τιεο» Μεεε"
ειοιι Βιιιειιιιιιτε Μ), ειιιετ Μι· ιιεΜιιιειιιιετειι νετιιιει
ιιι_ειετΜι Αιιειιιιειιε: «ιιιιτ εοιιειιιι. ιιειιιειιιΙιειι ιιι Μιιι
ινιεεειιεειιειιιιοιι εο 8ειιειιτειειιειι ΗεΒε. τ'εειιειι ΣνετΙιε
ειεεε Βειιειιιιιιιε Με θεεοΜεοΜεττιειιεε Πιτ Μιι Μεεε!
ιιειι Με ιιιε θεεειιιιιιιιιειι ιιοοιι ειεεε ιιιιιετεοιιειιι Με
Με νετιιιοι ιιοετ ειεεε Μεεε ετινεε ειι ΙιεΙιοιιιιιε νεοι
Μεοιιριιιιιιιε Μι Βιιιιιιετειιιιιε Με, οιιιιε Βειιιι€ειιΜ Βε
τιιοιιειοιιιιΒιιιιε Μι ιιιειιεειιιιοιιειι Ι.ειιιειιεειιιιΓτειι ιιιιιι
Τιιοτιιειιειι, Βετιιιιι ειι εειιι».

Πιιιι Βιιιιιιιιε ω
) Μι Πιτ Με ΒεειτεΓιιιι€ Μτ Ρτοειι

ιιιιιοιι ριειειτι, ιιιιιοιιτ Μιιιιοοιι Με Ζιιεεειιιιιιιιιιεε: ‹ννιι
ιιε.ιιειι ιιιιε ειιειι ννειι νοιι Μτ Νειιιτ ειιιιετιιτ ιιιι‹ι ιετει
ιιοοιι Ιιειιιειι Μοιιιιε νινειιιιι εεΓιιιιΜιι, ‹ιετ ειεε Μι Κοι
ποτ ιιιω ιιιτειι Αιιιοτιιετιιιιεειι ειιρεεεειι Μεεε».

Με ειιΒιιεειιειι Δετειε Βειιιε ιιιιιι Αοι;οιι ερτεοιιειι
ειιετιιιιιεε ιιιιιετ ε.ιιειι ΠιιιειιιιιΜιι ιιπ ιιιε Αοειιιιεε. Μ”
εισιι ειο Βιιιι ιιοει· ιιιε Ζιιειειιιιε ιιιιιειιειιΜιι, Με ειιι
ειειιειι ιιοιιιιειι εει ειιιετ ιιιεεειι Αιιειειιιειι εειιιεεεειι Μιι

τιειιι.ιιιιε Μι εειιιιεΙιειι Ηνιιιειιε. Ιεεε ΤετιιοινεΙιν'ε
ννετι «Ρτοετιιιιιιοιι ιιιιιι ΑιιοΙιτιοιιιειιιιιε».

Ή Η εει", Ζιιεειιιιιιειιιιειιε Μι· θεεειιιεειιτειιτειιΜιειιειι
ιιιιι ιιετνοεειι Ιιειιιειι.8ι.ιιι.τΒετι1885ρ.45.Οιιιτι.ιιε.ειι Κ τω”

Β οι ιιι; «Πειιετ Νειιτοεειι ιιιιιι Ρενειιοεειι ειο.». τε. ειιιειι). 4
.

'Η Η ιι Ιε ιι ιι ιι τ ει. Βειιιιε.ΙεΝειιτορετιιιε. Ιιειρεις. 1895.Θ. 88.

τ
ι Με ει”, Με εειιιιειιε Πνιτιειιε ιιιιιι Με ειιιιεειιειι

Κοιιεειμιειι2ειι. Πειιι.εοιι ν. Ο εεε.ι· Β.εν ιιετ. 1898. δ
.

184.

Με ιιιετ ιιιι€ειιιιιττειι Οιι.ειε Βειιιιεεο νοιι! επι ειι Ιιε
ννειεειι, Μεε ιιιε Ψιεεειιεοιιείτ ιιιτ Πτι.ιιειι πεειι ιιιοιιι εε

ειιιιΒιιιιΒ Βείειιτ Με, νεε ιιιε εειιιιειιειικειι οιιετ Πιι
εοιιειιιιοιιιιειι Μι· Αιιειιιιειιι ιιιιιι Οιιιιιιιε ειιεειτιιιι. Βει
Μι νετεειιιεΜιιιιειι Μτ Ιιιιιινιιιιιε.ιιτειειι "Με Με ιιιπ
απο ννιΜτ ιιι ιεΜιιι ειιι2ειιιειι ΡεΙιε τειιιιοιι ετντοεειι
ινετιιειι ιιιιιεεειι; νοιιι ω” ειιετ Με νετΙειιετ, Μεε ετ
!ιιετ ννιε ιιι ε.ιιειι ειιΜτειι Ρει!ειι, ειιεεετ εειιιειι ειιιιιειι
Ητιειιτιιιιεειμ ειιιειι «Με ειιιιετετ Ροτεοιιετ ειιί ιιιεεειιι θε
Μειε οετιιειιειειιιιει, ιιιιι εειιιο Με ιιεειειιι νι7ιεεειι ιιιπ!
θεννιεεειι ιιιιιι ιι

ι

Αιιοεττεοιιι ‹ιετ ετοεεειι θειειιτειι ιιιιτοιι
νειιετιει:ιιε Κτειιιιιιειτειι, νοιι εννει Πεοειιι εεε
ιιιειιιετε 2ο »Με Ιειι.
ΑιιετιιιιιΒε ινιιτΜιι ινιτ Με εεε Μπι Πιιειιιιιιε. 2ιειιειι,
ιιιιιειιι ειι Μ. Αεειιιιιτιι`ε τι

.

ε.) Βειιι οειοιΒειι, πεειι
ν.·ειοιιειιι «Με Βιιε ειιειιεοινειιι8, ννιεΜι ειιιτειιι·ιιτιιιιοιιι
Με Οοιιιιε ιε Με ΙιιιιεΙι ειιιετ ιιτειιιοιιειι νετοτιιιιιιιιε
Βιι(ιθΠ άθιΤί».

Ριινειεειιε Ατεειι Με πιτ Βτεοιιοριιιιιε ιει εννειΓειι08
εει ιιιε.ιιοιιειιΜε οεειε .-ιεοιιινειειιι ιιπ θεεοιιιεοΜεοε
ΓτιειιιΒιιιι8. Με εει! ειιετ ειεεε νετοτιιιιιιιιε νοιι Μι
8ιειιιοενοΙΙιετιιιιΒ ειιι€ειιειτειι ινειΜιι, ιιιε ιιιιιι ειτοεετειι
ειιιειι ειιιειι ιιιτειι Βετιιι ειι Ι.ειιε Με 8ειιτειειιεειι εε
ιεεεειι ει?
Ζιιιιι 8οιιιιιεεε εει ιιιιτ πεειι ;ιιεετειιει ιιιετ "νει Απε
ερτιιοιιε οεΜιιι.ειιιιετ Μιιιιιιετ, Με εειιιιειιε Ηνειειιε Ιιε

ιτειιειιιι, ειιειιιιιιιτειι: «Νιιτ Με εειιιιιιετ ΡτιιιιιιιΒ ιεΜε
ειιι2ειιιειι Ρειιεε ιιιεει: ειεε ειιτεοιιειιιειι. Με πνειτ ιιιιιι

ιι
ι

ινειειιετ ιλιειεε Μι Ειιιεειιιε ειεε ΒεΓτιειιιιιοιιε Με
θεεειιιεειιιεττιεοεε νετεειιειιειι Μιι. νεοι $τειιιιριιιιιιι
Μι εειιοειιειι Ι·Ινειειιε ιιιιιεε ιιιετ Με Ρτιιιειρ Με ιι!ειιι
ετειι Κτειιιιιε.εεεε εοειιεο ιιιιιεεεεοειιιι εειιι, Με ιιι Μτ
Νειιιτ ιιιιετιιοιιρι. Βετιιιιι ιιιοε;ε Μτ Ιιειιεειιε .ΤιιιιΒιιιιε,ι

εεει:ιιιεειιιιιειιε ΕιιιιιεΙιεειιιιιειι ιιιιειι. εο Ιε.ιιεε ετ Μιι
Ττιει› ειι ειιιζειιι νετιιιε8 οιιιιε Νεοιιιιιειι Πιτ εειιιε θε
ειιιιιιιιειτ Μπα ετ εοετ (ΜΜΜ, εει ειιιιειιιιιειιιιετ Μεεε
ιι8ιτειι Με Ττιεοεε Μι Οιιειιιε, Μτ Ξειντιεειε οΜτ ειιιετ
ρετνετεειι Βειιιιιιιειιιιις ειιιιι Ορίετ 2ιι ιε.ΙΙειι, εο Μ: εε
ειιιειι εειιιετ Ετ2ιειιετ ιιιιιι εειιιεε Ατ2ιεε, Με Αιιειιοιιιιε
Με Οοιιιιε ειι νετε.ιιιεεεειι. ιιιιιι ειιιειι ιιιετ ινιεΜτ Μιι
Νειιιιιιε ιιιιτ ιειιειι νοτειοιιιειοεεετε;ειιι ιιειιειιιιι ειι
ιιιει.οιιειι,άιε ιιιιι νοτ Ειιοεεεειι' νοτ Αιιειεειιιιιιε ειο. . .
εεννειιτειι». (8οιιτειιοιι-Νοιει εε Ι. ο. Θ

.
40).

«Μιι θεειιιιιιιιειιεεεετιιι εοιιιιεεει νοιιετιιιιιιιεε ιιιιιι τε
ΒειιιιιιεειΒε ΒειτιειιιΒιιιιε εΠετ Βειιιιτίιιιεεε Με Μειιεοιιειι
ειιι ιιιιιι Με ιει Με ΖιεΙ, ινειειιειιι ‹ιιε Ημ.ιιειιε ειιεττειιειι
ιιιιιεε ιιιιιι ιιιω εεωνιιιι€ειιε Ετειιοιιιιιιε ειιιετ άετ ειιιε
ιιι.ιειειι Ε'ιιιιοτιοιιειι Με Οτιεςειιιειιιιιε,Με ιιιε θεεειιιεειιτε
ι.ιιε.ιιΒιιειτ.Με Αιιειιιρίειιιιιιι8 ιι·ειινιιιι8ετ Τοιιιιιιιε; ιτεειιιι
ειιιειι Ριιιιοι.ιοιι, ειιιετ ΙΜε ειι Μεεε, κι 8εοιιε Μτ Ρε.
ιιειιιιετ Με 8εοιιτετ ιιιω Μι Ηνειειιε ‹ιιτεει ειιιεεεειι
Βεεει2ι». (Τετιιοινειιν ")·
(Ποιιιιιιε ο ειιοροευιι ειιιιιιιιεετε ει, σε6ιι ιιο.ιιιιοεεπρε
ειιιιιειιοε νιιοε.ιετεορεειε εειιιε ιιοτρε6ιιοοτειι ιιειιοε'ειιε

-
εστι εειιιε, ιιοτορνιο ιιοιιιιιιιε ειιιειι. τιιτιειιε, ε ειικειιε
πε εε.οιιιιιεετεειιιιοε εειιεριιιιιιιιε ειιιειι Με εε.ειιιεΒιιιιιιι·ε
@εειιιε ορτε.ιιιιειιε, κειιοιιε ιιο.ιοιιειι ιιιιιιτειιιειιοοτε. Προ
ιιοειιιιι ,ιιοόροιιοιιεεετο νιιεριιιιιιιειιιιι ιιιιιιοτο .ιιιι6ο Με
οτιιρειιιειιιιι, εε πο” πεειι, εστι ιιοετοιιειε Φε.ιιετιικοετ

ιι εειιτειιτοε·ιι, ιι ιιρειιο ιιροτεεορινιιιτ·ε τιιτιειι·ιι).

Βειετειε.

Α. Ηοιιιιειι ιι: Με Βοιιε Με Ειεειιε εει Μι Βιιιι.οιΙ
(ΜΙΒ. [Μιιιιειιειιετ ιιιειι. ννοειι. Νι. 29).
νετι'. ει.ει1ιε εννεειιε Αιιιιιιιιτιιιιε ιιετ Βιεειιννιτιιιιιι; νετ
ε·ιειειιειιιιε Πιιτετειιοιιιιιη;ειι ειι Κε.ιιιιιειιειι ειι, Με ειιιειι
Βιιιτειιτπιειιιιιι;ειι ειιε.ειιιιεειι εειιιε.ειιτ ινοτιιειι ιιιι‹ι επι ιιιιιι
οιιιιε Βιεειιι.τεοειιε·ειιεΙιειι ινε.τειι,ι'ετιιετ εοιειιε ειι ιιοι·ιιιειειι,

1898. Θ. ω.") Τεριιοεειιιιι Προο·τιι·ι·νιιιε ιι Α6ο.ιιιιιιιοιιιιειιι.
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εεειιιιιΙειι ΚειιιιιεΙιειι ιιιιτΜε οΙιιιε ΙΕΙεειιτ'Ιιττει·ιιιιε.Με ΙΞΗεειι
ρι·ερειι·ιιτινιιπΙε ιιιεΙετ Ρ'ει·ιιιιι οιινιι.εεεεΙι. εοΙιιΙιΙΙε. ΜιιιεΙιειι
ε.ιιεΙι Γει·ι·. ι·εΙΙιιετ. πιιε Μεσοι· τ'ει·ι·ΙεΙΙιιιιιι. εεε;εΙιειι.
Ι)ιε Βι·εεΙιιιιεεε Ιεεεειι ειεΙι ιιι ΚΙΙι·πε ΜιΙιιιι ειιεε.ιιιιιιειιτεε
εεε: ιι1Ιεε ΕΙιεειι, εΙιιει·ΙεΙ ιιι ννεΙεΙιει· ?εειιι εε ε·ει·εΙεΙιτ Μιά,
εει εε ὸεε°τειιιε ΙΙΙειεΙΙ εάει· Β'ει·ιιιιιι, Ιιοιιιιιιτ ιπι ΠιιοιΙειιιιιιι
ειιι· Αιιτ'ιιεΙιιιιε, ειιι Μιιιιι ιιι 'Ι'ι·ειιεροπεεΙΙειι ιιιΙτ ειιιειιι ΙΒΙ
ννεΙεεΙιδηιει νετΙιιιιιΙΙειι ἱιιι ΒΙιιτε επ Ιιι·ειεειι. Ιιι Μεεει· ?εειιι
Ιιετ εε Ιιειιιε τοιεἰεεΙιε Ινιι·ΙΙιιιιε ιιιιιΙ Ιιειιιι ιιι τεΙεΙιΙίεΙιει·
Πειιςε ειιιεεει· ιιι εεε Ι›εΙιειιιιιειι Περοτε, ΜΙΙι ιιιιεΙ Ι.εΙιει·,
Ιιειιριεε.εΙιΙιεΙι ιπι ΚιιοεΙιειιιιιε.ι·Ιτε ιιεεΙιεεινΙεεειι ννει·άειι.Αιιε
άεπ Πιιτει·ειιεΙιιιιιςειι ει·εΙεΙιτ ειεΙι. Μιεε εειιι ΙΙΙετεΠε Με εοΙ
εΙιειιι ειιιε Με ιιΙινειοΙοε·ιεεΙιε ΤΙιετἱεΙιεἰτ εεε ΚιιοεΙιειιιιιετΙΙε
ετιιιιιιΙΙι·ειιΙΙε.Με Ηετειιι·ειτιιιιε ε” Ιιι ΙΙιιιι ρτοΙΙιιεΙι·τειι.Ιιιε;ειιΙΙ
ΐοι·ιιιειι ειι Ι‹ει·ιιΙοεειι, ιιι Με θΙτειιΙε.ιιοιι εΙιιιι·ετειιάειι Βιν
τΙιτοεντειι ΙιεεεΙιΙειιιιΙ,εειιιΙε ννΙι·Ιιιιιιε 2ιιΙιοιιιιιιτ. Αιιε Μεεει·
ερεεΙΙΙεεΙιειι Μεε” εεε Βιεειιε Με Με ΚιιοεΙιειιιιιε.ι·ΙτΙΙΙ.εετ
ειεΙι ειιι-ΕΙιιΙιΙιεΙΙ Ιιι εεε Ι'νεεειι άει· ΟΙιΙοιοεε εεννιιιιιειι. ΙΜ
άει· εε ειπεπ τ“εετιιιιτ'εΙιΙΙιετειιΙΈι·τ'οΙΙ.εειιτ'ειιινεἰεειι Ιιετ. ΗΙει·
ιιειεΙι ΙιεετεΙιτΜεεε ΚιειιΙιΙιειτ ιιιιτ άει· ετϋεετειι ΙνεΙιι·εεΙιειιι
ΙιεΙιΙιειτ ιιι ειιιει· ειιι· ειιι· ΡιιΙιεττΜε2ειτ ειιττι·ετειιτΙειι.νοι·ΙΙΙιει·
ιεεΙιειιάειι, ν·ει·ιιιΙιιτΙεττειιΜεΙετιιιιεετεΙιΙε;Ιιειτ, οιΙει· εΙΙιει· ειιεε
Ιιοτειιειι, εΙεΙι εεε [μπαι Ιωθι)θΙΙ ΙιιιιΜιι·εΙι ιιιεΙιι· νι·ειιιεει· Ιιε
ιιιει·ΙΙΙιει· ιιιειοΙιειιάειιΗνρορΙ··ειε άεε ΚιιοεΙιειιιιιετΙτεε. Με εἱεΙι
ιιι εεΙιινει·ειι ΓΙΙ.ΙΙειι νει·εΙιιΙετ ιιιιτ άει· νοιι νιι·εΙιονι· εε
εεΙιι·ιεΙιειιειι ΗγρορΙιιειε άει· ΙιΙιιττΙΙΙιτειιεειι 'ΓΙιεΙΙε. Ι)Ιεεε
8εΙιινεεΙιε άεε ΙιΙιιιΙιΙΙΙΙειιάειι Αριιε.ιετεε ειιεεει·τ εεε ιιι τω»
ΡτοΙΙιιετΙοιι ιιιιιιεει·ινει·ΙΙιΙΙ.;ει·.ειιι ΙΙ'οτιιι ειιι! ΗειιιοἔΙοΙιιιιεεΙιεΙτ
ΙιιειιΙΙΙιεΙ`τ νει·ειιάει·τει·ΒητΙιι·οεντειι.

ΙΙ? ε ν ε ι· τ.

ΒΙΙεΙιει·ειιιεΙεειτ ειιι! ΒεερτεεΙιιιιιεειι.

ΚεεΙ-ΕιιονοΙορεεΙε εετεεεειιιιιιτειι ΗεΙΙ
ΙττιιιτΙε, ΙιετειιεεεεεΙιειι νοιι Ρτοί. Α. ΒιιΙειι
Ι)ΙΙ. Γἔ. ."ΙΙΙΙ88θ. ΒΒΙΙΙΙ. [10ΙρχΙΒ,Ι,Ιθι·ωΒ·νοιι
Πι·Ιιιιιι ειιι! 8εΙινι·ει·ιτειιΙιεη;1888.

ΠΙεεει· ΒειιτΙ ω· Ιιει·ΙΙΙιιιιτειι ΙΜιι:νεΙερΜΙε ειιτΙιΙΙΙι Με Αι·τΙΙΙεΙΟτΙιιτε Με ΡΙιετνιικΙιτειιΙΙΙιειτειι. Με Ιιεεοιιάει·ειιι
εοτιιεΙΙειι Ιιιιει·εεεε ἀΙὶτΓΙειι Με Αι·τΙΙιεΙ «Οι·ςειιεεΓτΙΙιει·.ιρΙε>›
(Β ιι ε ο Ιι ε ιι

) ιιιιιΙ «Ρ ε ε τ» Ι8 ο Ιι ε ιι Ιι ε) εεΙιι, ιιειιιειιτΙΙεΙι Με
ειιεεΙι6ι·ιεειι Ειτει·ε.τιιι·ιιεεΙιυνεΙεεεἱιι‹Ι νοιι ΙιοΙιεπι ΙΙΙ7ει·τΙι.Πει·
19. ΒιιιιιΙ κι εΙιειιτεΙΙε ει·εεΙιΙειιειι από ννΙι·τΙιιΙΙ.εΙιετειιεΙιεεοιι
ΙΙει·ε ειι€ε2Μετ ιι·ει·τΙειι. Ν.

ΙΙΙΙΙΙΙιεΙΙιιιιεειι
επε άει· θεεε1ΙεεΙιεΕτ ρι·ε.ετιεοΙιει· Αετικτε ειι Μεε,

8ιτειιιιι.; νοιιι 18. ΝονειιιΙιει· 1898.

Ι. Πι·. ν. ΒΙιιιεεΙιε τΙειιιοιιετι·Ιι·Ι:

. ε
) νοιι ΙΙιιιι ειιττ'ει·ιιτεεεειιοΙΙΙε Ψεεετετιειιειι. Με ειεΙι ΙΙιιι·εΙι

ιΙιι·ε εειιι ΙιεεοιιάετεθιΙΙεεε ειιεεεἰεΙιιιειι, νοι·τι·. "Με Μιι·ειιΙ”
Ιιι", Μεε ειεΙι ιιι Ιετπτει·Με ειπε 8τιπιιιιιιιι,ε@με Με Ιιιι.ιιτΙειε
Ορειιι·ειι άει· ΑεειιοΙάε εεΙιειιτΙ ιιιεεΙιε. ννεΙεΙιει· ει· ιιιι ΑΠ
.ι.εειιιειιιειιενιιιριιτΙιιεεΙι εε,εειιϋΙιειετεΙιε: εε ννετάεε. Ε. ΙιειιΙΙ,ε·
ιιιιιιιιτε ορει·ιττ. ΠΙε εάειιοΙΙΙειι νεεετετιοιιειι εεΙειι Μ

ι

νοι·ειιε·ε
ινειεε ειπε Βι·ΙιτειιΙΙιιιις ‹Ιεε _ιιιιιεειιΙΙΙΙεΙιειι ΑΙτετε πω! Ιιετττειι
ειιτεεΙιιεεειι Με ΝεΙειιιιε·, ΙΜ ειιτερι·εεΙιειι‹Ιει·ΑΙΙΒειιιεΙιιΙιεΙιειιε
Με;; ειιτΙιεΙιειιεεΙιειι. Ορει·Ιι·τ ινει·‹Ιειι ΙΙΙΙιετ'εειιι· ΙΜ ειιεεε
ερι·οεΙιειιειιΒεεεΙιννετεειι. ΜιεΙι Μιι·τ'εειιιεΙι "Με άει· ειιιΙΙει·ειι
8εΙτε ΜεΙιτ ΙΙΙιει·τι·ΙεΙιειιννετάειι: ΙΜ ΑτΙειιοΙΙΙειι νοιι άει·θι·ϋεεε
άει· Ιιἱει· τΙειιιοιιετι·ιι·τειιΙιεΙιε ειιι ΑΙιι.νεττειι ΙιεΙΙιειι 8Ιιιιι.

ε) ΙΜιιειι ετοεεειι ΝεεειιιιοΙνρειι, άεεεειι ιιιιιει·ε ΗετΙΙ'τε πειι
ρ.ττεΙ.ιιϋειετ; ε.ιι άει· οΙ›ει·ειιΗΜΙ'τε εἱιι2εΙιιε ,εειιιςτειιϋεεΕ"ΙεεΙιειι.
Ι)Ιε Με». Ρετ. ΙΙττ εειτ 2--8 ΙνοεΙιειι ειιι ΝεεειινειεΙορτιιιις
ΙΜ ι·ειεΙιΙΙεΙιει· 8εει·ετΙοιι, Με ιιι ΙΙειι Ιει2τειι Τει.ι;ειι ΙιιτειιεΙν
ιιΙΜι·ΙεεΙιειιε εεννοπΙειι ινιιι·. ΝεεΙι ειιιετ ιιι εἱιιετ Ηιι.ιιείι·ειιιειι
Ζειτιιιιε αετιιιιιΙειιειι ΒπιρτεΙιΙιιιιε ΙιεττεΡετ. ΝεεειιειιεερΙΙΙιιιιεειι
ειιεεννειιει.
- 8τετιιε: ΒεεΙιτε ιιοι·ιιιεΙε νει·ΙιεΙτιιΙεεε. ΙΙιιΙιε Ιιι άει· 'Ι'ΙεΙ'ε,
ιιι άει· θεεειιιΙ εεε Νεεειιι·εοΙιειιτειιιιιεε ειιι ε;ι·ειιει· Κϋτρει·.
νοιι ερετΙΙεΙιειιι ΙΙΙιεΙι·ιεεΙιειιτΙειιι8εει·ετ ιιιιιε Με. Ι7οι·τι·.ΙιΙΙΙΙ
ΙΙειι Κει·ρει· Με ειιιειι ΓτειιιτΙΙιει·ρετ; ιι:ιεΙι οοεΙιιΙεΙι·ιιιιΒ άει·
1ιιιΙιειι ΝεεεεεΙΙιιετ Με ΒιιτΓετιιιιιιε άεε θ·εΙιΙΙΙΙεε, Με εΙεΙι Με
ΡοΙνρ ετννειετ. ιιιιτ άει· Ζ:ι.ιιειε. ΚεΙιιε ΒΙιιτιιιιε·, εοΙ'οι·τΙεε
8εΙιννΙιιιΙειι εει· ΒεεεΙιινει·άειι. 2 ΤερτεΜΜΜ ει·ειεΙιτ ω· ιι

ΙετειιεΙιιιιιρ; ιπι Ιιιιιτει·ειι ΤΙιεΙΙ εεε ιιιιττΙει·ειι Νεεειιιζειιι;εε
ειιιειι με” ΙιΙειιιειι ΡοΙνρειι, άει· ειεΙι πιιι. άει· 8εΙιΙΙιιε·ε ιιιεΙιτ
τ”ε.εεειιΙε.εετ Μιά ΙΙεεΙιιιΙΙι ιιιιτ ΟΙιι·οιιιε5.ιιι·εεεε.τεΙ εει·.

2
.

Ι)ι·. Ρ. ΚΙειιιιιι ετεΙΙτ 2 Ρετ. νετ, ΙΙειιειι ει· »νε ειι 8τΙι·ιι
ΙιεΙιΙειιεΙτετΙΙΙΙιε Με ΒετΙΙοεΙορειεΙιοιι εειιιε.εΙιτΙιετ. ι

ι Ιιειάειι

ΓΙΙΙΙειι ινιιι·ΙΙε Με νοτάει·ε Ινεεε εεε 8Ιιιιιε τ'ι·οιιτεΙ. Ιιι τοτε
τ'οι·τεειιιειεεεΙτπιιε Με ει·Ιει·ειιΙΙτε 8εΙιΙεΙιιιΙιε.ιιτ ειιε·.>;ετε.ιιιιιτ:
νοΙΙΙ:οιιιιιιειιε ΗεΙΙιιιιε οΙιτιε ΓΙετεΙ; εει· Ρι·οοεεε Ιιεττε Ιιι άειιι
ειπεπ ΡειΙΙε ειιΪ Με 8ΙεΙιΙ›εἰιιεεΙΙειι ΙΙΙιει·,ε;εςι·ΙΠειι.
Ι)ι·. 8 τ ε.νειιΙι εεε ιι ννειετιιι ΒεττεΙΙ'εει·8ιιιιιεειιιργειιιε ειιι'
άεε ιιειιει·‹ΙΙιιεε νοιι Κ ιι Ιι ιι τ πιιε θε ι· ιιι ε ιι τ

ι

Ιιετοιιτειι Πιε
ετειι‹Ι Με. Μιεε εεε τετι·οοι·ΙιιτεΙειιΡΙιΙεειιιοιιειι Ιιειιίι;; εΙιι
Ηἰιιιιεειιιρνειιι ιιι θι·ιιιι‹Ιε Πε”, Μεε ΒεοΙιεεΙιτιιιιις.ννεΙεΙιε ειιιεΙι
ει· Ιιι άει· ΑιιεειιΕΙΙιιΙΙΙ ιιιεΙιι·ΓεεΙι ε:ειιιε.εΙιτΙιεΙιε. Ι)Ιε ΙΙΙε.ειιοεε
ΙιΙετε Μεε: 8εΙιινιετΙεΙιεΙΙειι: "νει Με ννεεειιτΙιεΙι εεΙιειιιΙε
8νιιιρτοιιιε. εει· 8τΙτιιΙιοιιΙ'εεΙιιιιει·ε πιιε ειιΜιιιει·ιιεεπ ειιννεΙΙειι
ειιεΙι ἰΙΙιεΙτἱεεΙιειιιΙει· ΑιιεΙΙιιεε ειιε ω· Νεεε. ΐεΙιΙειι Μυες. Ι)ει·
8εΙιιιιει·ε εεΙ οΙ'τ ειιιεΙι ΙΜιιι ΒεεΙορτ'ειι ιιΙεΙιτ ιιεεΙιειιννεΙεειι. Βεἱ
Γοττε;εεετετει·ΒεοΙιεεΙιτιιιιιςεεΙΙιι,ε;ε τι·οτ2ἀειιιεει· ΝεεΙιινεἰε άει·
8τΙτιιΙιϋΙιΙειιει·Ι‹ι·ιιιιΙΙιιιιε.Ι,ΙΝ8.8ει· ΙΙιιι·εΙι ΜιττΙιεΙΙιιιιε εὶιιεε Ε'εΙΙεε
εΙ,εειιει· ΒεοΙιεεΙιτιιιι,<;ΙΙΙιιετι·ιτΙ.
Πι·. ν. Ζιι ι· - ΙΙΙ ΙΙ Ιι Ιειι Ιιετοιιτ άειιιε·εεειιϋΙιετ, τΙεεε 8τΙι·ιι
ΙιΙΙΙιΙειιειιιιιγειιιε εΙΙει·τΙΙιιε·ε ιιιΙτ νοι·ΙιεΙιε εεε Ινε; Ιιι Με Οι·
Ιιἰτει.Με Μπι ειιετοιιιἱεεΙι εεεεΙιειιειι. ιτιιιιιΙ)ιιι·εΙιΙιι·ιιεΙι ιιεΙιιιιειι.
εεΙεεειιτΙιεΙι ε.Ιιετ επεσεΙιι άει· θεεειιΙΙ άεε Ιτιιιει·ειι .ειαειι
ινΙιιΙτεΙε ειι 'Μεε ιι·ετειι. ΒΙιιε ΜιτΙιειΙιεΙΙΙε;ιιιια εει· 8ΙεΙιΙιεΙιι
ιεΙΙειι ΙιεΙιε ει τω· Με Β.ει;εΙ ΙΜ 8τΙι·ιιΙιεΙιΙειιείτει·ιιιιε. ΑΜ” εειιι
ΙΙοειιιετΙεεΙιειιΒιισΙεΙ'Ι“εετΙΙΙ5ιιιιε ΙιεΙιιε Β.ΙΙεΙιειεΙιτεειιοιιιιιιειι πετ·
Μπι. Μι ΙΜ 8τἰτιιΙιϋΙιΙειιειιιρνειιιειι. Με ΙειΙει· ειιΙΙει·ειι ΒεΙιειι‹Ι
Ιιιιιε τι·οΙ:ειι Με Ι.εΙιειιε,ε_ετιιΙιι·τω· εειιι Ρετ. ειιι· Ορετειιοιι
ΖινΙιι;.ιεπιιε ΜεεεΙΙιε Μι.ιιιι ειιεεΙεΙιιε ε·ειιιιιεΙιτ ινει·ιΙειι ιιιϋεεε.
νοιι Με ειιιρΙΙιΙιΙειιειι ΜετΙιοΙΙειι άει· Ορει·ετΙοιι εεΙιε ει Με
εετ ΙνεΙτει·εε άει· νοιι ΚιιΙι ιιι ειιιιιίοΙιΙειιειι άεε νοι·ειι€.
Πι·. Ρ. Κ Ιε ιιι ιιι Μποστ Με ειιετοιιιΙεεΙιειι ιιπιάπετιοΙοε·ιεεΙιειι
νει·εεΜεάειιΙιεΙτειι εει· 8τΙι·ιιΙιΙΙΙιΙεεει·Ιιι·ειιΙιιιιιεειι: ΙΙ)ιιιρνειιιε
ιιιΜειι·ειι Με Βε.εΙεεΙερειετΙοιι. ΙΜ εετετι·ΙιεΙιεεΙιειι Ζιιετϋ.ιιάειι
ΙΙΒιιιιειι 8ρΙΙΙιιιιςειι ειε ειιι· ΗεΙΙιιιιε· ΠΙΙιι·ειι.

Π: 8 τ ε ν ε ιι Ιι ιι ε ε ιι : ΠοιιιρΙΙοετΙοιι ιιιιτ ΒΙτει·ιιιια άει· 8ΙεΙι
ΙιεΙιιιεΙΙειι ινειεΙε ιιι άει· ΒεεεΙ ειιι· ΙΜ νειεΙΙ.ετειι ΙΙ"ε.ΙΙειι
ΙιεοΙιεεΙιτετ: ειιι· Μεεε νετειιΙεεεε Με ειιτει.εΙΙειιεε. ε.ιιεΙι ερετει·
ιιἱεΙιτ νϋΙΙΙε ειι ΙιεεεΙτἱεειιΙΙε νει·ει·ΙΙ.ιιειιιιε· άεε ΒιιΙΙιιιε ιιεεΙι
ειιεεειι, ννεΙ‹·Ιιεε.ιιεΙι ιπι νοι·ΙιεεειιιΙειι, Ιιει·ειτε ? .ΙειΙιτε Ι›εετεΙιειι·
ΙΙειι Ι:"ιιΙΙε ιιεεΙι2ιιικειεειι εει.

ΑΜ Με ?πιεε Πι·. Π ε
ι Ιι Ι τεΙΙΙ'ε ιιεεΙι άει· νει·ινειιιΙΙιετΙιεΙτ

άει· ΠιιτεΙιΙειιεΙιτ.ιιιιεςΙΜ Ι)Ιειςιιοεε εει· 8τἱι·ιιΙιϋΙιΙειιεΙτει·ιιιιε·ει·
ννΙάει·τΠι·. ν. Ζ ιι ι·- ΙιΙΙΙΙιΙειι. Μεε ΜεεεΙΙιε ΙΙιιι Πιι ΒΙ.ΙΙ:Ι1
εεΙ:ιεεειι ΙιεΙιε.
Βι·. ν. Κι·ΙΙάειιει· Ιιε.τ θεΙεςειιΙιεἱτ ι.τεΙιεΙιτ, εΙιιε Ι&εΙΙιε
νοιι ΗΙιιιιεει·Ιιι·ειιΙ‹ιιιιεειιειι ιιιιτει·ειιεΙιειιπιιε ΙιεΙιε εΙεΙι ΜΙΙιει
νοιι άει· Υει·νι·ειιΙΙΙιει·ΙιεΙτ άει· ΙΙιιτεΙιΙειιεΙιτιιιιε Ιιι εΙιι2εΙιιειι
ΙΙ'ειΙΙειι ΙΙΙιεΜειι,ε;ειι ΙΙΙΙιιιιειι. Ινειιιι ΙΜ νοΙΙιειιιΙειιεεΙιι εοιιετΙ
αει· 8γιιιρτοιιιε εΙιιεεΙτΙΒει· 8ἱιιιιεετΙιι·ειιΙιιιιι; Με ειιτερτεεΙιειιάε
8τἱιιιΙιΙ5ΙιΙε ινειιἰςει· ειιι; ειιιεΙιΙειιεΙιτΙιει· εεΙ. εε ιιιιτει·εΙΙιιιιε
Με (Με 8εΙιΙιιεε ιι.ιιτ'8εετετετοοΙΙι:ιτιε;πω! νει·ΙεΙΙιε άει· ΙΒιιιρτ'εΙι
Ιιιιιε; άεε ορειετινειι Βιιιει·ΙΙΙ'ε ετϋεεει·ε 8ΙεΙιει·ΙιεΙτ. ΙΜεειιτΙιεΙι
ΙιεετΙιιιιιιειικΙΙΜ Με ΙΙΙειι€ε εεε Με ΚιιοεΙιειι ΙΙιιτεΙιετΙιι€ειιάειι
Ι.ιεΙιτεε εεΙειι εΙΙει·ΙΙΙιιεε Με ειιιε.ΙοιιιιεεΙιειι νει·ΙιΙΙΙΙιιἰεεε. ινεΙ·
εΙιε ΜΜΜ; Ι)ΙΙΙ"ει·ειιεειι επί' Ιιειάειι 8εἱτειι ειιΙ”ινΙεεειι.

ΙΙΙιιΙιιιιιιιε:ειι ειιι· ΙΜιιεεΙιτειιΙΙιιιιε άει· Ορει·ιιτιοιι 8εςειιΙΙΙιετ
εεΙ ποεΙι εετ' Με νοιι ΚιιΙιιιτ εο,ι;ειιιιιιιιτε οετεοροτοτΙεεΙιε
Ε'οι·ιιιάει· 8Ιιιιιεει·ΙΙι·ειιΙΙιιιιε Ιιιιιιιινι·εΙεειι, ΙΜ άετ εΙε·ειιτΙιεΙι
Ιτειιιε ετε.ι·Ιτε8εει·ετΙοιι ΙιεετεΙιε, εοιιΙΙει·ιι εε εΙεΙι ειιι ειιιειι
ιιτι·ορΙιΙι·ειιεειι θετιιι·ι·Ιι ιιιἱτ ειιοι·ιιιει· 8εΙιιιιει·2ΙιεττΙεΙιειτ εει·
ιιιιιΙΙεεειιΙΙειι κιιοεΙιειιρεττΙειι ΙιειιΙΙΙε. ΑιιεΙι ιιι Μεεειι Ε'ΙΙΙΙειι
ειιι·ΙιιιςεΜε ΗεττιιεεΙιι;;Ιιειτ εεε ΙΜ-Ιειιε οΙτ ειιι· Ορει·ετΙοιι.
Πι·. ν. ΒΙιιιεεΙιε ει·Ιιιιιει·Ι ειι Με Αι·ΙιεΙτ νοιι Ηι·εΙΝε ιι

Ιιεςε ιι ΙΙΙιει· Βι·Ιει·ειιΙιιιιιε;ειιάετ ΝεΙιειιΙιϋΙιΙειι ω· Νεεε, ε"
ΙιιεΙιεεοιιιΙετε ΙΜ Βι·ΙΙι·ειιΙΙιιιιιςειιάει· ΗιεΙιιιιοτεΙιϋΙιΙε, ειεΙι ειαειι
ΙΙΙιει·Μιεειεε ΒεΜεεΙορετειιοιιειι ειιε,ε·εερτοεΙιειιΙιεΙιε. Κϋιιιιτειι
ε. Β. ΙΜ 8ι·Ιιι·ειιΙιιιιι8 εει· ΗἱεΙιιιιοιεΙιϋΙιΙε άιιι·εΙιΑιιΙιοΙιι·ιιιις νοιι
άει· Ζε.ΙιιιεΙνεοΙε εεε ιιιιιΙ ι1εοΙιΙι·ΙΙι.ςΙΙεΙιεΑΙιεερΙΙΙιιιιΒειι Με Βε
εεΙιννει·ιΙειιΙιεεεΙΙΙετ ννει·ιΙειι,εο εει, ειιεΙι ινειιιι εε κειιιε νεΙΙιεε
ΑιιεΙιεΙΙιιιια ει·ειεΙτννει·άειιΙιειιιιε, ΙΙοεΙι ΙιεΙιει· ε.ιιτ'Με ΒεΜεεΙοεε
ι·ετΙοιι ιιι νει·ιιεΙιτειι,ιΙε ΙΜ Αιιτ'ιιιεΙεεεΙιιιιε νοιι εει· Ι'οεεεεειιΙιιε
πιιε Με θΙιειι .επινΙ3ΙΙΙι;ε ΠειΙιιιιε; ΙιεΙιιε ει·ϋεεει·ειιεεΙειι. ΒΙιειιεο
ΙιεΙιε ιιιειι Με ειιεΙι ΙΜ Βιιιιιγειιιειι εει· 8ιΙι·ιιΙιΙΙΙιΙειι, ΒΙεΙιΙΜιι
εεΙΙειι, ΚειΙΙιειιιΙιεΙιΙειι νοι·ειιεεννεἱεε αυτ' Βιε.ΙιΙΙι·ιιιιε ειιιεε
τιιεΞειιΔΙιΙΙιιεεεε ιιιιΙΙ

ΒεεεἱτἱειιιιἙ
άει· ΒεεεΙιινεπΙειι ιιι Ιιε

εεΙιι·ειιΙιειι, Μ. Με ΒεειιΙτιιτε άει· εάΙειιΙερειεΙ.Ιοιι εεΙτετι ειι
Ι'ι·ΙεάειιετεΙΙειιιΙ εεἰειι, ννϋ.ΙιτειιάεΙιιε Ιειιε;τΙειιει·ιιάε ΝεεειιΙιε
ΙιειιΜιιιη; Με Νει·νειιενετειιι άεε Ρετ. ενειιιιιεΙΙ ετει·Ι‹εεΙιε.ει€ε.
ΒεΙ ΙιοεΙιε·ι·εΙΙΙΒειι ΒεεεΙιννει·όειι. εεεεΙινσεΙΒε ιΙειιιι Ιιεἰ_ιιι‹ΙΙεετΙο
νΙτεΙΙε εει Με ΒειΙΙοεΙορει·ετΙοιι ιιετΙΙΙ·ΙΙεΙι ιιἱεΙιτ :κι ειιτΙιεΙιι·ειι.

Β
.

Πι·. Ο ει·Ιε Ιι Με. Με ειιεςεΙΙΙΙιιΙΙΙετειι νοι·ττες «Μεε εεε
Βε.ιιιρϊ Ιιι άει· ;.εγιιεΙτοΙοεΙεεΙιειιΤΙιει·ειιιε».
ΝειεΙι Ιειιι·ιειιι 8εΙ'ει·ετ Μπιτ Με νοιι 8 ιι εε·ι ι

· ε Π' ιιι ΙΙΙοεΙαιτι
εεειιιι·Ιττε,νοιι Ριιιε ιιε νιιεΙτει·ε.ιιεεεΙιιΙεειε Αιιινειιάιιιιε εεε
Βειιιρτ'εειιι άει· ενιιεΙιοΙοειεεΙιειι 'Ι'Ιιει·εριε. Με νοιι ΙΙιιιειι εο
ρ;ειιειιιιτειιΑτΙιιιιοεειιεΙε Ιιεενν. Γεετοειι.ιιειεΜε Πειιιοιιετι·ετΙοιι
εεε Με. Ιιιεττιιιιιειιτει·Ιιιιιιε,Ιιει·ιεΙιτετΙΐοι·τι·. ΙΙΙιετ εειιιε εΙε·ειιειι
Βι·τεΙιτιιιιςειι Με ΙΙει·εεΙΙιειι ιιι ειιιει· ΑιιΖεΙιΙ εΙεςειιει· Ρε.ΙΙε,
άει·ειι ΒεειιΙτετε, Με ει· ε·ΙειιΙιε, ειι εΙιιετ ΒιιιρίεΙιΙιιιιε· εει·
ΜετΙιο‹Ιε Ιιει·εεΙιτΙε;ειι,
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Μεξ·
Κ θ ΙΙ ιιι εε ε ινεεάετ ειι:Ιι ιι;εεεε άΙε νοιιι νοι·ιι·. ει.εεεΙ Με ε.ΙΙεειεειεε Αεει·Ι-ιεεεεεε ιιεά ΒιεΙ'ϋΙιι·εει; άει· νεροΙΙΒΜΙΜ ι ΙιιεΙιει· εει νοε Ιιειεει· άειιιεεΙιειι ΠεΙνει·ειιειεΙιιΙιεΙΙι

ΜΜΙΒΜι άεεε ειε άΙεεεε νει·ιεΙιι·εε ειιΙιινιι·ε οάετ ειερΓεΙιΙε.

ΙἔιἔεξεΙεΙιιεἔεΒ ΒάεεεεΙεεε Ιιει;ει; =ι1ιεΙιει·ωειιιινοε'Ριε
Ι‹ εε,

ιιπ ιι· εε ε ιι νοτ. σε ει·ιν“ ιιι εε ειιοι ι ιεεε ειεε
ΒεΙΙιε νοε Μιεεει·ι'ωι,εειι,άιε άιιι·εΙιΜΜΙιεΙΙιιεεεε νοιι ν. ιν ε ι ε ε
ιιεά Βοι· ιι σε (θε ε ιιι ιιι ιιι ει·ΙιεΙιΙιεΙι νει·ιιιεΙιι·τ. ννοι·άεε εει.
Με ΡιιΙιιιεει.Ιοε νοε Κ ε Ιι ε Ι:ϋιιεε ϋΙιει·Ιιειιιιι ειιιετ ε.ΙεννΙεεεε·
εεΙιεΐτ.ΙιεΙιε θτειιάΙεε,ε Ι:ιει·εεΙιιΙετει· ΒιιιριεΙιΙιιερ; άει· νεροι·ι·
ειιιιοε εεεεεεΙιεε ννει·άειι: άΙε Βειιι·ιΙιεΙΙιιεε Μπιτ εΙΙει· Ιζι·ειι

ΙεεεεεεεΙιΙεΙΜεε
εεΙ
ΐεΙιΙειΙιεὸι“ι.

ιιιιά άειιιιι.
εἔΙι Ιά

Ιε

άει·ιιιιεἐ Ε
εε

εοεεεειι θα εεεε. Αιιεεει· ειε νει·εειεΙιεε ε ιιι ιιεΙ:ει· ε -
Ιεε ειεεε ΤοάεεϊεΙΙ, άειι πεί ΙάεεΙιειιε,ι; άει· νεριιι·ΙειιιΙοε εε
εετεεε ιιΙεΙιτ ιιεΙιει·εεΙιτιε·τεεΙιειεε: Βε ΙιειιάεΙιε ειοΙι ιιει ειεε
ΨεεΙιεει·Ιιι, ΙιεΙ άει·Ιει ΙΙιει·εεεεει·ει Ο ο ιι ο τ

:
ο ο ο ε ε Ι ιι Β ε Ι ε

ε ιιΙιε ι· εεοΙιεεννιεεεε ννει·εε,ιιειιΙι άει· νεροι·ιεει.Ιοιι«ετει·ΙΙει·
ΒΙΙ:ει·»; άεΙιει ΐοιτάε.ιιει·εά ΙιοΙιε Τειερει·ετει· Με ειιιιι Βιιιιιιε.
Αεεεεάιι·ειιάε θοεοι·ι·Ιιοε νει·ειιΙεεεε Ιιε ννοεΙιεεΙιεκτ.ννοΙιΙ εεε
ιὶε ει:Ιιννειε Βι·Ιει·ειιΙιεεεεε, ειιιει· ννοΙιΙ ειε άεε Τοά, εεειεΙ
ννεεε Ιιειεε ΜιεεΙιιεΓεει.ιοε, εοεάει·ε θειιοεεεεειι ιε ΒειεεεΙιιιι·
νοι·Ιιειιάειι ιεε.τειι.
Ηειιιε εννειι'εΙΙοε άει· νεροιιεειιοε εειεε άΙε διεεοεεε ιιεά
Ατι·εειεε εεεεεεΙιι·ειΙιεε. ὶὶΙιει· ννεΙεΙιεν.Ψ ει ε:ε ιιεά Ο ε ε ιε ρ ι ε

Ιιει·ιεΙιτεε. Ιιι ΙιεΙάεε Ι·'εΙΙεε εει άει· ρΙινειοΙο,εΙεοΙιε Ζιιειε.εά
άειιειεά νει·ιιιεΙιιετ ιιεά Με _ιιιεεεε Γι·ειιεε Ιιιι ι”οι·τρΙΙεεεεεεε
ΙΙΙΙιι€εε ΑΙτει· Βιει·ΙΙΙΙ.Μ ει·εειιιζι ννοιάεε, νιεΙΙεΙεΙιτ ειιεΙι άει·
Κειει εε ερειει·ει· Βι·Ιει·εεΙιιιιιε (Ηε.ειεε.τοειεειεειο.) εςεΙε,ι.ςι.
ννοιάεε. Πεε εειειι τι·ειιι·ιε·,εΕ'οΙεεε άει· νεροι·ιεε.τΙοιι,άιε ειεε
ει·εειε ΠιιΙιειιει; ειιι· νοι·ειεΙιτ εειΙιιεΙιεε.
ννεεε Ι) ΙΙ Ιι ι· ε ε ε ε άΙεΑιι·εεΙε ΙΙΙιει·ΙιειηιτΜε άεε ΙΕι·ειι·εΙιεεε
ννετιΙιε ΙιεεειεΙιεε, εε εεΙ άεε εινε.ι ειιιε άιεειιεεΙοεειεΙιΙΒε Αε
ειοΙιτ,_ιεάοεΙιΙιϋεεε άιεεεε εεε ειιι· ΠΠ· ε;εεε Ιιεει:Ιειειι.ε, ειιιε
εει·εν εεΙτεεε Ι·`5.ΙΙειιι ΙΙι·εεε Ι‹οιιιιιιεε. Ι)ε.ιιιι ννιιι·άε άΙε Ι11ιΙΙ·
εε.ι.ιοιιάεε νειιεΙιι·εεε ,ειπε εοΙοεειιΙ ειε,εεεεΙιι·ε.εΙιτ ινει·άεε
ιιεά ιιιειιιε.Ιεάϋι·Ι“εειε Ιιει ΙΙιΙιιάεΙιειιιιεά Ε`τεεεε ιιε εεεεΙιΙεεΙιτε
ίεΙιιεεε ΑΙιει· ιιεεεννε.εάι ννει·άεε,ειιιεεΙ, Με άεε Με _ιειει
ε;εεεΙιεΙιεε εει, Ιιει άεε ε.ΙΙει·νειεοΙιιεάειιει.εε,ειιεΙι Με ε.ιιάει·ε
ΙινεΙεε ΙιεΙΙΙιειι·εε Ει·Ιιι·εεΙαιιεεεε, άΙε ειιει 'Ι'ΙιεΙΙ εεε εΙειιιε.Ι
ιιΙΙΙιει· Ιιειιι·τ!ιειΙτ.ννοι·άεεεειεε. ιΙε ειιιε 'ΓΙιεΙΙ νιεΙΙ'εεΙι ΙιΙοεεε
8ν·ειρι.οιεε οΙιεε ΕΙι·Ιεεεετειεε άει· Πι·ειιεΙιε - Με ε. Β άΙε
Βεει·ΙΙΙ'ε Πνειιιεεοι·τΙιοε, ΙιΙΙιεεετει·ιεεΙιε ΒΙιιιιιε,ε ε. ά Ι.

,

άΙε
άεεΙι Ιιειεε Πιει.ι·εοεεΙ3Θάι·ιιΙΘ1°ι,άΙε ΙΙι[οι.Ινιι·ιιιιε εε Ιε νε
ροι·ιεειΙοε εΙιεεεεΙιεε Ιιειιεε.
Όι· ν. Κ ιι 0ι·ι°ε ΙιεΙτ εε ι.τΙεΙεΙιειΙΙε εε νει·Ι”ι·ϋΙιε ΘΙΠΘΜε·
εεάεΙιετενει·ινειιάειι€ άει· νεροι·ιεειιοε ιε νοι·εεΙιΙε.ι; εε Επιε
εεε ιιεά ιιπε Αεννεεάιιει.ς Ιιει άει· ΒεΙιεεάΙιιεε άεε ΑΙιοι·ιε ειι
ιιιΙεεΙι, εε εει·εάε Ιιιει· Ιιει άει· ΑιιιΙοεΙιει·ιιεε άει· ΠίωΙΙΒΜΠ·
άιιεε·εε άΙε νΙ?εεεει·άειερΙ”εεε ειιεεεάεΙιετεε ΖθΗΙ-ϋΠΙΠΒΘ_Π
άετεεΙΙιεε ΓιιΙιι·ειι Ιώεεειι ιιεά εοεεεειιιινε άιεεεειι·εωθ ΜΒ[ΓΙΙ·ΙΙΙ
ειεε νϋΙΙΙΒε νει·6άιιιιε άεε Πι:ει·ιιεεε.νιιιεειιεά άειιει'Ι)ἀθ8_8ΙθοΙΙ°
εΙιιιει νει·εεΙεεεειι Ιώεεε. ΖεΙεεεΙε εει Με νεροΠΒΜΙΟΠ ΙΙ

Ι

_ιεεεε ΙΞ'εΙΙεε νοε ρι·οΐιιεεε ΒΙιιι.ιιεεεε άει· ΟΙΙειειι, ε'θωιθ θά"
ε.ι·ιει·ΙοεεΙει·οιιεεΙιεε ι ει·εεάει·εεεεε άεε θεϊε.εεε εΠΈ1ΜΗΝ"
Εει.ει·ι.ειιε άει· Πιει·εειιιιιεειιΙετιιι· ΙιειεΙιεε εεά ο", .Ιθιω' ΒΒ°

ΜΜΙΙΙ08 Ει°0Ι2ΘιιιΙ.ειιι· 'Ι'οιεΙειτειιηιειιοε εννιερ,·εε ΜΙΙΙΠωΙΙ·
Βι ΙιεΙιε Ιιι άει·ει·τΙεεε ?εΙΙεε άιεεει· Αντ. εεεΙι Ι'ει·ε880Π “Η”
ΒΜΘΓθιι ΜενΙι0άθιινοε άει· νεροιΙεειιοε θεει·ειιεΙι ΙζωΙΙΒΡΙΝ3
άιε ΒεοΙιεεΙιιιιεεεάε.εει· εεΙ ιιοεΙι εε Εεεε, ιιει εΙιει· άΙΘΜΐ0Ι9:0
ειε Πι·ι.ΙιεΙΙ εΙιεεεεΙιεε. Ιε εἰεειε άΙεεει· Β`εΙΙε εεΙ Μι'ΙΙ Η
Τ8·Β'εενιεεάει·ειιιε ετε.τΙιεΜετι·οι·ι·ΙιεειεεΙιιε·ειι·ετεει
ΙΙι·. θει· Ι ε ιι ννειει άε.τειιι'Με, άεεε άιε ειιιιτεε Ιι`εΙΙε ν0_ιι
Βιιι·εεΙι ιιεά ν. Ινειεε εεε άει· Ζειι: ειεειιετεει ινε Με
ΜειΙιοάε εοεΙι Ιε άεε ΕΙειννΙεΙιεΙιιεε Ιιει.ει·ΙΙΙειιννε.ι·ιιεά ινε ω”
Με ΙειειιεΙτἑι.€άει· Ι)εειρΙ”ι-Ιεε·ιι·Ιιιιιι€εοι:Ιι ιιιεΙιι εε »νοιι ι·εΒΙΙ·
ΙΙι·ειι Ιιοιιει.ε, Με _Ιειει.
ΒΙΙιτΙιεΙΙιιει.ιεε ϋΙιει· άΙε ΙΒι·ίεΙιι·ιιιιεεε ειεΙεει· Πιιιι·ειεΙιειε
ΙιΙΙιιΙΙιειι εειεε, ιΙιει ρι·ινει.Ιιε Βειιι·τιι·άειιει·Ιείοι·ειειιοιι ειιΙ”οΙεε,
Ιε εεεΙιειει· 2ειτ.εε ει·νι·ει·ιειι.
Μ. Κ εΙΙιε εεε μι". εοεΙι ειιΙιι>ι·Με άιε νει·ννειιάειιι; άει·
νεροι·ιειιιιοιι ΙιεΙ ΗνεειΙιΙετιιιιεειι εΙε. ΝεεΙι ΡΙιΙιε'ε Με
ιΙιειΙιιεε,, άΙε εΙε Με ινει·ιΙινοΙΙειε εε ΙιεεειεΙιιιεε εεΙ, ΙιεΙιε άΙε
νεροι·ιεειΙοε εΙε 8ινειιειιιιι Ιιει Βιιι·οοει ιιεά ΙΙνοει άεε Πτει·ιιε
νει·εεει. Βει ιειιΙιιρΙεε Μνεειεε άι·ιεεε ιν·εεειι άει· θεειεΙι
ειιάει·ιιεε· άεε Πτειιιει·ενιιιιιε άει· Πε.ιιιρι άιιι·εΙιειιε ειιιετ ιΙΙιει·
εΙΙ Με. ννιε ειιιε ιΙιεοι·ειιεεΙι ιιιιςειιιιιιιιιιειιΙιεΙιε. ΑεειοειιεεΙιε
ΠιιιετειιεΙιιιεεεε Ιιειιεε ΡιτΙιε ειι άει· ΑεεεΙιιεε ρεεε
άεεε ειιι· άιο ιιεπιιιτεΙΙιειε ΒειϋΙιι·ιιε,ι.ςάεε άιιι·εΙι άεε ΠειιιρΓ
ει·Ιιιιειεε Κε.ιΙιετει·ε άεε ιιι·ιι·ΙιεεειεΑεεεε εει. θεεεε άΙε ειιι
ΙιιιΙεειε νεροι·ιεειΙοε ε ι·εεΙιε ειιοΙι ειε ΙΙ'οι·άειιιιιε ΡιτΙι ιι.'ε,
άειιει·Ιι 4-Μ$εΙιεειΙιεΙιε Ιειιι·ιιΙιε εΙεΙιεΙιειι ειι Ιεεεεε. άΙε Ιιει
άειε Ιιε.ειΙε εΙειι·ετεεάεε _ιιιιιεΙιιεεε ΙΐΙιιοι· ινοΙιΙ ειιεΙι ,ι,ι;εεεεε
ι·εεΙιιιιμ εει. Ι)εεε άιο Αιιι·ιιεΙο άιιι·εΙι νεροι·ΙεειΙοιι ν·ει·άι·ειι€ε
ννει·άεεΙιεεεε, Ιιεειι·ειεε Ι'Ιι:Ιιε. εεεάι·ει:ΙιιΙιεΙι.άεεεεε Βοοε
εεΙιτιιιι,εεεεειιιΙι ειεΙιτ εΙε ΕιερΙ'εΙιΙιιιι€ άει· Υερει·ιεειιοιι ι.;εΙ- Ν

Μιά εειεε‹·Ιιι ενει·άειιΙιϋεειειι.
Πιτ Θει·ιεΙι: ΒιιΙιιιιιιεϋεεΙΙνοειε ι.πεΙτειι εΙε Οιιιιιι·ειιιάΙειι.
Νοε ει» άιε ΠεειρΙΙιεΙιειιάΙιιεε, άιεεεΙΙιε εει ειιι· Ιιει Ιειει·ειΙ
ι.ΙεΙΙειι ιιεά ειιΙιεειϋεειι ΙΙιοειειι Ιιειειιι.ιεεοεεε εοιάειι.

Ι)ι·. Η εεε εεεειεΙιεει εε εΙε ε·ΙϋεΙιιΙιεΙιεεΠειετε.εά, άεεε άΙε
νεροι·ιεετιοε ΙιιεΙιει· ννεεΙ,ε,·νει·Ιιι·εΙτιιιιε ρ,·ειειιάεε ΙιεΙιε εεά
ειεΙιτ εΙοΙι εεεΙι άειι ΙιιεΙιει·ιεειι ΒεεεΙιετειι άει· ΜετΙιοάε νετ
εεΙεεετ. Με εε άιο ΖιιΙοιειι άεε ΒΙειεΙιε 8εΙιιεΙιεεΙ εε ινι1ε
εεΙιειι; ει· Ιώεεε ειοΙι Με: ΙΙιι·ει· Αιιε·εεάιιεε· ινεάει· εε ΑΙΙε·ε
ειεΙεειι ιιοεΙι Ιιι άειι νοε Ι)ι·. Θει·ιε Ιι ι·ειει·ιι·τι>ιιΓεΙΙειι ειε
νει·ειε.εάειιει·ΙιΙιιι·εε. Βιεε νεροι·ιεε.ειοιιννεεεεΒΙιιιιιεε εκ απο
ιιιει·ι ε. Β. Ισεάειιτειιιιι· ΒεΙιειιάΙιιιιι; ειεεε ενιιιιιτοιεε ιιεά εει
εΙε εοΙεΙιε Με ΒεοεεεΙιι·Ιιτ. εε Ιιειι·ε.εΙιτειι,ε.ειμειοΙιιε άει· νοε

ΙΙ ι· ε ε ε ε ο Η ε εεει·ετ Ιιετοετ.ειιΒι·Ιιεεετιιιεε, άεεε άιε Βι·Ιιι·ειι
Ι‹ιιιιε άει· Πιει·ιεεεε1ειιεΙιεετ ιιιειει ειιιε εεεεεάει·ε εε!. άει·ειι
ΙΙι·εεεΙιεε εεεεει·ΙιεΙΙι άεε Πιει·εε. Ιιι ειιιει· οιι ειιι· εεΙιι· εεΙιννει·
ιιειεΙινι·ειεΙιει·ειιΡει·ιιιιετι·Ιτιε ετε. Πεεε.
άει· Βι·Ιιιι·εεΙ‹ιιιιε άοειι Ιιιι Πτειιιε εεΙΙιει: ΙΙεε·ειι. εε εει νοτ Ιε

άεει νει·ειιεΙι εΙεει· 'Ι'Ιιει·εριε άἱε άΙεεεοετιεεΙιε ΑΙιι·εεΙο τεερ.
Ιάι·ννειτει·ιιε,ε·ιιεά Αεετεετιιιιιε άεε Πεει·ιιεεενιιειε ιιεει·ΙεεεΙιεΙι.
Με νεροι·ιειιιιοε εε.εΙιΑιιει·ειιιεειιε; ειεεε ΑΙιοι·τεεινεεΙιε ΒΙιιι.
ετΙΙΙιιιι€. Με ειε νοε Πτ. Θει·ΙεΙι ε.εε;εινεεάτννει·άε, ΙιεΙι.ε
ει· επ ιειεάεεεεεε εΙιει·ΙΙΙιεειε ιιεά ΙιΙιιτε εε άιιΙιει εοεΙι, εε εει
άΙε Αεει·23.ιιιιιειιεεΙιεε ιιοεΙι εκει νοΙΙει:εεάιε ιιεά άε.ειι ειιιεε
άΙε νεροι·ιεειιοιι ιιιεΙιτε; εει νοΙΙετε.ιιάΙε εεεεει·ε.ειιιι, εε ειεΙιε
ειιοΙι άιε ΒΙιιΕΙΙΠΒ'ιιεά άειειιεει ειε ιιΙιει·ΙΙΙιεει€. Με ε.ειΙιιιΙειικε
νετννεεάιιεΒ·άει· νεροι·ιεειΙοιι, Με Ι)ι·. Η ε Με Ιι ειε Πειιιε,
Ι‹ϋεεε ει· ιιιεΙιε Ι›ΙΙΙιεεε. Με ΒεΙιεεάΙεεε ειεει· ιιιεΙιτ.εεΙιει·
άειΙιιιι·τεε ΙΙνειεεεοι·ι·Ιιοε άιιι·εΙινεροι·ιεε.τΙοεεεεειιιε ΙΙιιιι εεΙιοιι
άει· 8ιεεοεεεεειεΙιι· ινεε·ειι ιιιιεεΙιεΙι ιιεά άιε άει·ϋΙ›ει· ειιι.”
ιΙιεΙΙιεε «Βι·ιοΙεε» Ιιεάιιι·τιεε εοεΙι εεΙιι· άει· Ρι·ιιι'ιιε8·. Ι)ιε νε
ρει·ιεειΙοε ΙιεΙ Ι:Ιιιεεειει·ιεεεεε ΒΙιιτιιεεειι εει ειιι· ιιετει· άεε
Αει“εεεε εεεεειΙιι·ιεε 0ειιιεΙεε ειιΙε.εειε;ειιά ΙιιιΙτε ει· άιε Βε
ΙιεεάΙεεε άει·οΙι άιε ιινειιιεει· 8εΙ'εΙιι·ΙιεΙιε Μεεεεεε εε ειιιε
ι·ειεΙιεεά.
Πι. ΘειιοΙι ννεΙει πει' εεΙεε ΕΙι·ννιι.Ιιεεεε,·άει· ΠεειΙε1εεΙιεΙι
Με άεε ΑιιεεεΙιΙιιεεεε άει· ΜεΙιειιιιιιι: άει·εΙι άιιιεεοετΙεεΙιε
Αει·ει.ειοΜε. Με νε.ροι·ιεειιοε εεεΙι Αει·ε.ειο πεε. Αεει·ειι
ιειιιιΒ· νοε ΑΙ›οιτεε Ιιε.Ιιε ει· ννεεειι άει· ιιιιιΙεεριιεεΙιεε ιιεά
εοειιεειιοεεεεἘϋτάετεάεε Ψιι·Ιιιιιιις άεε Ι)ειιιρΓεε εε εει·εεΙιτιετ.
Πι. ΚειΙιεει.ιι ε ει·ιεεειι. άει·ειι, άεεε άιε ει·ννει·ιετε ειιιει·
εερτΙεεΙιε ννιι·Ιιιιιιε· Ιιει Ιεϊεει.ιεεεε ΕτΙιτειιΙειιεεεε άεε Πτει·ιιε
ιεεει·ιι νειεεε,ι; ιιε.Ιιε. Ιιιι ΘεεεειΙιειΙ ινει·άε άεε ει.ννιι εκει
εεεετϋάιειεε ιιεά ει;ννε.ερετει·ε1εάι·ιιιεειιάειιΜΙΙιι·οοι·ιςεειειιιεε
ειε νοιτι·ειΙΙιεΙιει· ΝειΙιι·εοάεε εεΙιοιειι, Με εεΙιοιι άιε Ιιειιιιιεε
ΒεοΙιεεΙιτειιε· ειιιεε ϋΙιεΙιΙεεΙιειιάεε Β`Ιιιοι·Ιιεννειεε.Ζιιιε ΒεΙιΙιιεε
Ιιειεει·Ιιτ ει, άεεε ε.ιιοΙιΜε ΡιεΙι ιι ε 5ιεεοειι·ειιεεε άεε θει·νικ
νοι·ΒεΙιοιιιιεεε εειεε ιιεά εννε.ι·ιιιεΙιτ.ιιει· ιπι Ηερ·ιεε εεΙεει· Πι·
Ι'ειΙιι·ιιιι8ειι. Πει· νοε ν. ννειεε ιειεςετΙιειΙτεΡε.ΙΙ εει ννοΙιΙ
ειοΙιει· άει· νει.ροι·ιεε.ιιοεειιι· @εεεειι Ιε8·εε.

ά
.

Ζ. Βει·ιετει· Πι. Η. ΗεΙιννιι.ι·ιε.

Ζεεειιι·ει εε ειε Βεάεειιιιιι.

Θ. Β.! Εεεε ΙιεεΙιΙιε.εάΙει·ιεεΙιεΒεΙάειεε, Με ειε _ῇ
ε

Ιιειιτειι
ιειεε εΙΙειι Αει·ειειι ι·ειεΙιΙΙεΙι ειι,ε·εΙιεε,εεε ιιιιι·νει·ειεΙεεειιιι8,
8ιε ειε ΑιιιεεΙιιιιε άΙεεει· ΖειΙεε ειι ειιι.εε.Βιεε Ι.ειρειεει· νει·
ΙεεεεεεάΙειιι.>;Ιιει πιει· ιΙιτειι ΚειοΙοε ειιεεεεΙιιεΙα, ιιι ινεΙεΙιειε
Ιιεεοεάειε Με άεε «ΒεεάΙιιιεΙι άεε νει·ειεΙιει·εεεε
Αι·ετεε» νοε Πι·.Κ.ΒιεΙιτει· ιιι ΙιεεἔειιΙοἰεειιϊιιιει·Ι‹
ειπε εειιιε.εΙιτ Μιά. Πε. ΙεΙι ιιιιεΙι Ιιιι·Εεεεεε·νει·εΙεΙιει·ιιεεε
Ι.ιιετε.ιιιι· ιεπειεεειιε, Ιιεειι:εε εε άιεε ΒιιεΙι Ι›ειεΙιε, Εεεε
εΙιει· άιιιεΙιειιε ιιιεΙιι: άει· εειρι`εΙιΙεεάεε Κι·ιιΙΙι ΙιειρΙΙιεΙιτειι,
νοε ννεΙεΙιει· άΙε ΑεεειΒε ΙιεεΙεΙιετ Μ. Ιιι άει·εεΙΙιειι Ιιειεει
εε: «άει· νει·Ι'. ΙιιιΙιε . . . . εειε ννειε ειι ειιιειιι εοιερεεάΙϋεεε
Ι1ερειιτοι·ιιιει πιει ειιιιιιειΙιεΙιει· εενειΙιεΙιεεΙιει· ΙΙεπειειιεΙιιιιιεε
ιιιετΙιοάεε νι·ει·άεε Ιεεεεε. ΑΙε εεΙεΙιεε . . . .Εεεε εε _ιεάει·
Αιει. εεΙιι· ειιι. Ιιειιειεεειο. Πει άιεεε ΒιερίεΙιΙεεις εε ειιιει·ε.Ε
ιειι ει·ειϊε Μι ε.ιιε άοιιι θερἱιεΙ ΙΙΙιει· άειι ΗειεΙιειεεά εΙιιιςε
εεεΙΙεε Ιιει·ιιιιε:
Αεί Βειιε 158 ΙΙεει. ιειιιι: «Πει Ηει·εεριτ.εεεεωεε εεάετ εΙεΙι
εειει εοι·ιιιε.Ιεε νειΙιεΙιειεεεε εινιεεΙιεε ΙΙΙ. ιιεά ν. Βιρρε;
Ιιει ε.Ιτει·ειι Ρει·εοεειι εεΙιΙειςι άεε Ιιειε @με άιε ν. Βιιιρε
εε», ιιεά ειιινιιε ινειιει· Μιά Ιιεειιιτιι,;ι.,άεεε ειε Με" Ιιιι ν.
1ιιιει·οοειεΙι·εειιι «Ιιει·ειτεεΙεε ν'ει·ει·6εεει·ιιεςάεε ΙιεΙιειι νεε
τι·ιΙιεΙε . . . . ειιάειιιει»!! ΑΜ Βιειιε 157 ειεΙιι: «ειειιε νει·
εειιννιιιάεεΜε: ιιιιι· εεΙιννεειι εεεεάειιιει εειε Ιιεεε άει· Βετε
εριι.εεεειοεε Με εΙΙ,ε. Κει·ρει·εεΙιννεεΙιε, Ιιει ειιιεει Ι.ιιιιεεε
ΙειιιρΙινεειιι . . . . ιιεά Ιιει ειεειιι ρει·ιΙιειάΙεΙειι Ιωιειιάει. Ι)ιεεε
Ι:'ε.ι1ε. . . . ννει·άειιννοΙιΙ εεΙιεε ιιειιινειειεΙιει·εεεεει·ετε Ιιει·
ει.εΙΙιι νι·ει·άειι».ΒοΙΙτε άεε νετ!. ννιι·ΙιΙιεΙι εΙειιιεΙε ,ι;ειιε εε
εεεάε εΙιει·ε Υει·ειεΙιει·εεεε-Οεεάιάειεε εεΙιεει εε.Ιιεε, εεΙ
ννεΙοΙιεε ειειεοΙι ννε,ε·ειιΒιιιειι ΓειιροΙειειε ΙιεΙε ειοεε ειι
ιιιΙιΙεε νετ? Δε! Βειιε 158:«Με εοιειειεε Ηει·ε ι·ειεΙιτ εκει
ειιιει· άεε οΙιειεε Βειιιά άει· Π'. Βιιιρε ΙιΙιιεεε»; ΙιΙει· ιιιεΙει
Υε1·Ι”. εεεεεεεεειεΙιεΙι ιιΙεΙιτ άεε Ιπει·ε εεΙΙιει, εοεάετε ειε
ΠειιιρΙεεε - ιιεά ΙιεννεΙετ ννιεάει· ΠεΙιιεεειειεε, άειιε ΙιεΙ
_ιιιιιεεε Ι..ειιιεε νοιι 20-26 .ΙεΙιιειι (ιιεά άει·εεει·Ι ειιι. εεεε
εεειιιιάειι Ηειεεε ειΙιεΙι. ιιιειι ειειει. ειιοΙι Ιιιι Β

.
Ι. Ιειει·οοεπεΙ·

Ι ι·ιιιιει Ιιεειρϊιιιιε.

εοΙΙιε άΙε Πι·ειιεΙιε
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.πιιι Βοιιο 168 ιιπποι οιοπ οιπ Αποοππιι.τ.πποι «Ριιοποπποοιιοριο
ποο Ποτποπο>›πιιι. ινοι·πιοι·Βιπρϊοπιιιπε; πιοοοο1ποπτππιοιιτο,ιιππ
ποι· οποοιιιτοιτοι·ιοοποπΡοι·ιιποοιοπ, νοι·πιιι.τοιοτνι·ο1οποι·ποι·Αι·πι
ποοπ ω νοι·ι. Βοιιοιιιριππο 1οιοιιι.πιο θι·ποοο ποοιιπιιοπ νοπ
τ.ιιιοιοποοτιιππιτ.: «οιι·οιοπτοι· ποι Βοιπο π οι ο ποο Αρρο.τοπο
ιιπ Πι. 1.011. οτννιιοπιοι'οι·ποππ ποππ. οιοιποιινοτιο, οι: πο
οι.ιπιιπτοι πιο θπποοοπνοι·ιιπιπιιιοοο ποο ι·οοιιιοιτ 1'οπι:ιιιοιο:
οιι·οιοπτ.οι· ποιοι οποπ πο.οπ ιιιιιιο, οο οι·ιοπι,;ι οι· πιο θι·ϋοοο
ποι· 1ιπιιοπ νοι·ιιοιπιποι·, ιπ ποιοοιποπ Ηπιιο ποιοιι ι·οοπτοοποπ,
επ πιο θτιιοοο ποι· ι·οοπιοιι νοιποιπιποι·». Ποτ 1.οοοι·οτειππι.
πω: πιο $ιο1ιοι·ποιι,πιιτ ννοιοποι·οιοιι ποπι Αποοι· ποιο1πποι·ο
ποο ιποποοπιιοποπ Ηοιποπο οπτιιιιι1ι!
1)οι· οιπ ποο Αιιιοι·ο ιιππ οιπιο,·ο Κνοι·ι:πιιππποοπ πιο ι·οοπι
ππΒοινπππιιοπ - πιο 8ρι·οοπο οι·ιπποι·ι ιιπ 1.τοποιοιτ.ποπιοοποο
Ποιιιοοπ; νοπ ιιι·ποιιίοπιοι·π νιιιππιοιπ οο - (σποτ ιιιπ «Τυποπ
οιιιοιιιιοι·»Θ. 80. νιοιιοιοπιι ποππ ιτοποιοιπποπιοοιι?ι- Β8.οΒιιοιι
πιο _ιοποπιοιιο"πιο εοοιοποι. ποο ι.ςοπιοο,·οποιοποι· πιοποι·ιεοπ
Ηοπππιιοποι· πιο νοτοιοποι·πποο Αοι·πιο νοπ Β π οπ ιι ο ι ιιι
πιι νοι·πι·π.πΒοπ. ΟοιιοΒοπ, πιο οιοιι οιπ ποτοι·ιιοοοΟοιπροππιιιιιι
οποποοποποπ πιο Αποιοπι ποποπ, - πιποπτο ιοιι πιιιοπ ποπ
οικω πιι Βοπιιιποπ, - πιιι· ιει ποικο.πππ,ιιοιιοοοιινοιιιοιπ ποιπ
οοποοπιο :πιοπ οιπ ιι·οποποιοοποο ποπ, νοπ οοιιι·οοιπροποπ
τοπ Αιιιοι·οιι ιπ νοιποι·οιπππο οιππ. ιιπ-Ζ.

Υοι·ιπιοοιιιοο.

- Ρτοίοοοοι· Ο. 1)οιιιο ιει πιιι 15. .ιιιπ οι. ο. οιιιπ Οοι·ι·ο
οροπποπι. οτιο.ποοι· «ιιπποι·ιο οοιιοο» ο" Βοοιοιο πο 'Ι'ποτοροπ
ιιοιιο ιπ Ροτιο, ποτοπ Ρι·14.οιποπτ.Ρι·οίοοοπτ ιιιιοπιιι·π πι,
οι·πο.ππι ινοτποπ. ννιι ο·ι·πι:ιιιιι·οιιπιιοοι·οπι ποοιινοι·πιοπι:οιι
Μιτ.ι·οποοποπτνοπ Ηοι·οοιι πιο πιοοο ιππι οι·ινιοοοπο Αιιοποιοπ
ποππ.- 11ποοι·ιοπς_ιππι·ιοοτΜιιιιτποιτοτ,-Ρι·οιοοοοι·Ο. ν. Ροιο ι·
ο ο ιι , ι“οιοτι:ππι Τ. ι)οοοιπποι· ποο 25-_ι π.π τι ο .Τιι πι ιιι ιι ιιι
οοιποι· ιιι·ει.ιιοποπ 'Ι'πιιτι,οιι οιπ. ο »πιο ο·οριιιιιπ,
ιπι· Ποιοι· πιοοοοΤομ:: οιπ Ε'οοιοοοοππιι νοι·ο.ιιοποιτ.οπ;Αππιοι
πιιποοπ ιιι πιοοοιπ ποιιπιοπ οπι€οποπ: Μ. π ο τ π ο ο ιι ιΒοιπι
πο” πορ. 1

1
,

Πι·. Β ι· π π π ο ι· ιΓο.ιιορποο οι) ιιππ πι. Β ο ο ο ο π
·

(Βοοκοο·ππορ. 10).- ο” ννι11ιο.ιιι π” Οοι·πιπο πω. οιοπ ιιοι·οιποι·ιιιιιιιι
ο1οΟοποιι1ιππτ.Με ποπ Κιιιο,;οοοιιοπριοιο ιπ Βιιπ-Αιι·ιοο. :π
Βοποπ. ι)οι· ποι·ιιπιιιιο 0πιι·πη; ποτ.οιπποππιιοπιιοπ οιπο ποι·
οι·οιοπ Απιοι·ιιιιιοιι πω' ποιπ Θοπιοι:ποι· ι€ι·ιοο;οοιιιι·ιιι·ι;ιο.- 13οτοι·ποπτιιοπο Ρι·οιοοοοι· ποι· Ριιγοιπ επ ποι· ιπιιιιιιι·
π1οπιοιπιοοποιιΑοοιποιπιο,π·ιτιιι. Βιο.ιιιοι·οι.ιι .ι οΒοτ ονν, »νοι
οποι· ποππ 30-_ιππιιιι;οιπι)ιοποι ινοιτ.οι·ιιπ Απιι:ο ποιοοοοπ ππι·
ποπ. ιει ιπ ποι· ινιιωο οιποο οι·ποπι:ιιοποπ Ριο
ιοοοοι·ο οιποτ. ποοεπιιεπ ννοι·ποπ.-- Ποτ πιοιιοι·ι,<;οθοιιιιιιο ποο ιιιιιιιιπι-Μοπιοιποιιποροοιοτοποο
Κιοιινοι· 1ιπιιιιοι·ποοιιιιο, ινιι·ιιι. 8τοοποιοιπ Πι·. 'ι'οποιιι·οπ,
ιοτ επιπ Μοπιοιπο.1ιποροοιοι· ποο Βοποππτοπ 1ιιιιιιιι.ι·
πο2ιτικο ο ι· π ο π π τ

. ννοιποπ.- Πιο ιποοιιο.ιιοτΒιοπτ.νοτικο11πποποι ποι· 1ινιι.ι.ινο ποο
νοπ οιπιεοπ πιοποιοπ νοποιοτποιιοπΟποιο.τοποοο" οιππι.ιοοιιοπ
Ηοοριτο.ιο ιπ οιοοιιοιπιπι (Μοοιιο.ιιι Πι·. 8οιιπο.ιιποι·ι οιπο
πο.1ιτοοροιιοιοπ ιπι Βοι.ι·ιιο;ο νοπ 80? πω. π1Κορ.
ο.ποεοοοιππ - .- 1π ποπ πιι.οιιοτοπ Το.Βοπ ιιοπιιππ, πιο πιο 'Ι'οι;οοπιπτ.ιοι·
ιποιποπ, ιπι ιιιοοιοοιι ιιπιιιιοι-Βοοιι·ποΒοιιοιιτ ποι· 1·'1°οοοοο
Βοο;οπ ποπ 0ιιοι' ποι· ρογοιιιοιι·ιοοποπ Απι.ποι
ιιιιιο· ποο 5τ..-Ροι:οι·οπιιι·οοι· Νιποιοι-ιιιιιιωιι
ποοριποιο, ι)ι·.1.1.Βοοπποοιννοποιοι, πιιι· ιιοτποππ
πι", ινο1οποι·ποο ιπιοοπτειιιοιιοποι· Αιπι:οςοννο.ιτιιππ ποο Ππιοι·
οοπιοιιιοιιπ ι)ιοποπο οποοπιοι;π ννοι·ποπΜ. ιιιπ ιιιιιι ιιιιοιοιοιι
Μ. π.ιιοιιποτ Αιιιοοιιοτ ποι· 8οποππτοιι Απιποιιιιπο· 1

) "ιππο
ινιτ.οοπ ο.ποοιιιοΒιι. - ·- νοτοποι ποπ: 1) Αιιι θ. Οοποποι· ιπ Ψιοπιινοοποπ ποι·
Οποιο.ι·π ποο Μο.τιποποοριι.οι1οιιππ Μοπιοιιιοιιποροοιοτ ποο
Ποϊοπο ιπ ννιειπιπ·οοτοιι,13οιιοιιιιτοι.ιιΠι·. ιν. 1^ορ ο ιν ιπι .ιιππ
νοπ 151.ιιι1ιι·οπ ιιπ οιποπι Ηοι·πιοιποπ. Ποπ ιιιιιεοοοιιιοποπο
ιιοιιο οοιπο πιοπιοιπιοοποΑποπιιπιιπο· ιιπ ποι· πιοπιοο-οπιι·πι·οι·
οοποπ Αοο.ποιπιοοι·ιιοιιοιι πιιπ πιοπ οοιι 1870 πιο Απο ι.ιιιιιι,ς.
Βοιπο ιπιοποιιοπϊποππ ποοιιιππ οι· πιο Μειι·ιιιοιιτ2ιιιππ ιπποπιο
πιο οοιοποι·οιπο Βοιοο πιιι πιο Νοκ, ποιιιπ ποππ πιο :πιτπ ποο
Πιοποπτοοιιποππο οιπ ποιπ ιιπιποοιιοπ ποιπιπΒο πιοιι, ποππ
ποοοοπΒοοππιειιπ,ο οι· νιο1ο,ιοιιι·ο πιο θοιιιιιιο ποο Ιποροοιοι·ο
πππ πιο Αι·οι πιιι·πιο δοπποπιοπ ποι·Αοιιποπιιοι'ιιιιο;ιι·ι:ο,οποιοιοπ
ο.ποι·οποπ πιο Ρι·ινοιτποοοπτνοι·ιοοιιπ,ι;οπιιποι·οροι·οοινο0ιιιι·πι·

πιο πιιπ νοι·ποιππιοπιο πιοπ. ιιιι .ι. 1890 ννιιι·ποοι· οπο»
1ποτιποοιππ πππ ιιιιιοιιιο επι Κι·ιο,<;οοοπιι1οποιπο "ιιοιιο πω!
.Ιππι·ο ποιιοιππο κοπο ιιιπ πιο »πιο ππι ποππ πιο ιοι2ιοπ πι·οι
ποππ: πιο Οποι·οι·ιτ.οι.ο1ιοοιπ Μοι·ιποποοριιο.ι πιι ποιοιοιποιι,πιο
ιππ νοι·Κιιι2οιπ πιο ιιππιοι· ιιο.ιιιιοοι·ο.ιιι“ιι·οιοπποποποποιιειτπι
οοποπ Αιιιπ.1ιο εννοπι.;οπ, οοιποπ Αποοιιιοπ οιι ποπιιιοπ. Ποτ
νοι·οτοι·ποποπιο οποπ νιοιπιοπ ιιτοι·ιιιιοοιι ιιιοπιο; εοννοοοππιιπ

τοπιοιι·ιο ιιι ποπ οιοιιτοιποτ.1:ιπτοπ πιο Ζοιποοπιι€τοπ«πιοπιπιπ

οποιο Βιπιιοτποπο.»(1ποπ.Βιπιιοοποπ).«Ποοπππποιοπιιο_ιοΚ1ιπιιιο.»
ιιιιι.οι·ποτιοποιο κιιιιιω ιιππ «πιοπιοιποπι_ιο.Νοννοοιι» οπο»
οιπιοοιιο Νοπιοιιοικοιιι, ννοιοπο οοποπ ιιι.πι.κοοιποιοο·οιπΒοποιιιπ.

2
) Απι 18. Οοποποι· ιπ Βι:. Ροποιοπιιι·ε ποι· πιοοιοο ρτοποιοοιιο

Αν" Πι·. Επιιο.ι·π ιλιοι·πιιι π οι· πο.οιι ιιι.ποοι·οι·1ίτοιππποιτ.
ι)οτ νοτοιοτποπο, ννοιοιιοι· ιποπι· πιο 80 .ιοιιιι·οπιοπ ρι·ο.πτ.ιοιι·τ
πω. ποοοιιιιι'ιιι.ςιοοιοποροοιοι1πιιι;Κι·οπικποιτοππου θοοοιιιοοπι.ο
ιιππ 1ιοι·ποι·οοπο, οονιιιοιπι: Βιοιιτι·οι.ιιοτοριο. Η

)

ποι· Οποι
οιπ ποο Κιοιιο.ι·οοιιοπ Βοοιιιιοπιο ποο 'Ι'οιοιι- Κοοοποπποοι·οο
Βι·. Ο. Νοιι·ο ιιιπο ιιι ιπι οι Ιποποποιο.ιιι·ο. Πιο ιι.τει.ιιοπο
Ρι·ισ.ιιιοποτ οι· οοιπ 1872 οποοοιιπι:.- Αιε Νοοιιι'οι,οιοι·ποο ποππ Κϋπιἔοποι·ι; πιο Ρι·οίοοοοι· ποι·
Ηγοιοπο ποτπιοποπ ?Επί Ρϊοιϊι'οι· Μ. ποι· πιοποιι,ι;ο Αοοι
οιοιιι. Ποπ. Πι·. πωπω πιιπ νοτοκοποι· ποι· ινιοοοποοπιι.ι“ι
ιιοποπ Αππιιοιιιιιιε ποο Ιποιιπιιιο πιι· 1πιοοι.ιοποιπι·οιππποιι:οποι·
πειιιπτ.ννοι·ποπ. (Α. πι. Ο.-Ζιο·.ι.- που Ρι·οίοοοοι· ποι· Ρογοπιιιι.ι·ιοπιι ποι· θιοπιοι· Ππινοι·οιπιι:
ιιππ Οιιοι'οιιοι:ποι· οο.πιοιιο1οιι1ι·ι·οποποιοιπΠι·. σ ο ο

ι
π Η ο ι· ιιπ

πιιι ποιπο Βιοιιιιπ,ι;οπ οπιεο,ςοποπ.- Βοι· οποπιο1ιεο 111τοι·οΑπο ποι· ρογοπιοττιοοποπΑπιποι
ιιιιιο· ποο Οποοοιιοι· Βιοπιποοριτοιο. 1)ι·. ο ο π ρ ο

.

ιιπ ιν ο πι,
ννοιοποι·1ο.ποο Ζοιπ οο οοιιινοι·οπνοι·ιπππιππιηςοπ ιιπ Ριιπιι
οιιιπ ιιππ ιπ ποι· 'Ι'ειΒοορι·οοοοοιιο,ςοοοι.οικατ, ποιοι:ειο οοιπο
Βιιι.ιοοοππο·οπο ποιπ Πιοποι. απο ?οιιοο ιιο.ιι.οπ,ποτ.οππιιοπ πιο
Θοππ,<μππιιπε, πει.οοποιοι οοιποι· νοι·ιο18οι·πιο νοι·πιοπιο διατοιο
οιιοιιι ποτ. ιπ ποι· νοιιι;οπ ννοοπο ποιοιιο,·ποιπι Οποοου.οι·Βο
2ιτιιοοοτιοπι (οιιπο 11ιποποιοπιιπο;νοιι ποοοιιννοι·εποπιποι· Ρτο·
οοοο Ι)ι·. 8οιιροποινοιιι'ο πιο" οιποπ πιοοοι· νοτ
ι'οιοοι·, ποπ οποπιο.ιιο·οπ πιοοοιιΜτοι'ιιπτοι· πο ι·

οποποοποιππποπ ρογοιιιο.ιτιοοποπ Απι.ιιοιιππ μ
;

Βοπιιιιπιιι ινο8·οπ ιιιιπ'ο.ιποτ.ιοπ ιπ ποι· Ρ ι·οοοο,
πιιι· νοι·1ιο.ιιπιιιπο·,ινοιοπο πιοι 1'ο,ςοιπΑπορτποιι ποππι, πο.ποο
οοου.ιιιιιπο Ροι·οοποι ποο ρογοπιο.τι·ιοοποπΚι·ιιιιιιοπποποοο ποιπ
ιιπιτ,οιιοπποο Βιοπτ.οιιπτοο,ο Δοι·ετο, ι?οιποοιιοι·, Ροιποοποτιπποπ
πππ πιο πιοποτοπΒοπιοποιοιοπι νοι·,ο·οιοποπννοι·.1)οι·Τπο.ιποοι.οππ
ποο Ρι·οοοοοοοιοτ.ϊοιο·οπποο: Βοιπ ποιοιιποιππι. 15ο π ρ ο

.
ιι ο ιν

ο ιιι πιιοοπιπ.ιιοποποι ποπ Βο.ιιι.οπ ιπι ρογοιιιουι·ιοοποπΚι·οπιιοπ
πο.ποοοιιιοοποοιιι ιιοιιο, πιο οι· ποπι πιιιπιοπιπ, ποιπ Βοιιιιπι.οτ·
ιιοππιοι· πιιπ ποπ 5πιπιοι·οπιιοικιοπ πιιι· ποοι. ιοειο, ινπι·ποπ ιιι
ποι· 5ι:οπτ.Κιοιοοποι·οιοπ ιιππ οοιιιοιπο ιιποι·νοι·οοιιιοποποιι1ιοο
πτοιιιοποιιππ Ποποι·ει·ιι1ο,πιο οιοιι Πι·. 8 ο π ρ ο π ο οι ο ιιι οιιι
Β·οπ1ιοπποιιο πιι 8οπιιιποπ ιιοιιιιιιοπ πιοεοπ, νοιπι·οιποπιιππ νοπ

8 π π ιι π ο π ι οιιοπ ιπ ποι· '11οΒοορι·οοοονοι·πποπτ.ιιοιιι. ι)ιοοο
Επι.πιιιιιιιι€οιι οι·τοοποπιπ ποι· πρωι Βοποο.ιιοπιιππ πωπω ποππ
πιο Βιιπιοοοιιπ8·Οι. ο

ι
ο ιι ρ οι; ο π· ο ιι ι'ο πιιι· Ροιο;ο. Νο.οπ νοτ

ποπιπππο· νοπ 82 Ζοποοιι ιιππ ποιο πιοι·ιοπι. ποπ Απεο
πιο.ιςι.οπ Βιιιιιιποιιι ποτ 1'οι·ιοπιππππε ποο Πι·.
ποιιροποννπι οοππιπιε πιιπ νοι·ιιι·ιποιιτο ιιιπ :οι
ποιοιπο·πιοοποτ'ι νοπ 4 ιιποποι.ι.οπ. ιιιιπιεο 1'ιιοοιιοπ
π·ιιποτ ινιιι·πο οιπ :πιοποτ νοτιοιιπιποι·, Νοιποπο πω· οιπ π.
ννοιοποι·ιπ οι:ιοιπ ιι'οιιιιιοτ.οπο.ι·πιιιοιποο «Νοινοι·οοοιοιιι Τοιο
μια» ποποιιριοπ πο.ιπο,ποοο πι. ο ο π ρ οπο ιν ο ιιι οπο οιποπι
νοτοοιι1οοοοποπΓο.οπο ιππ οοπιρι·οιιιιιπιποππο1)οοιιιποπτο οπι
ινοπποτ ιιοιιο, νοιιι Βοοιι·ιιοεοι·ιοπι ο ιι οι ποι· π ι· οιιπο ποτ
ιιοιιοπ θιοιππ,ςπι οοοπτο.ϊο νοι·πι·τ.ιιοιιπ, πο ποι·
Αιιοοιιιοι;ι.ο Κ. ποιπο οιππιιςο 'Εποι.οο.οπο.τιι οοιποι· Β.οοπι.ιοι··
που" οπιιιιιι·οπ πωπω ιιππ οιοπ πιιι· πιιι ιιπιπιποιιιιπποπ ποο
οποποιονειιιπποπ ο π ιι ι ι π ο κι οι.ιιι.2ιο.- Πιο Ζο.πι ποι· Αοι·οπο ιπ Ποιιι.οοπιοππιοι., ποππ
ποπ οιιιι.ιιοιιοιιΒι·ιιοπιιποοπ, νοπι 1

.

Αρι·ιι 1887πιο 1
.

Αρι·ιι
1898,πιοπ ιιι 11 .ιιιιιι·οπ, νοπ 15,824πιιι 24,'725,π. ιι

.

πιοπι· πιο
οι 1°ι·οοοπτ.ι.ςοοιιοοοιι,ινι1πι·οππ πιο πιιπννοπποι·οοπι ποο ποππ
οοιιοπ 1ποιο1ιοοννο.πι·οπππιοοοο Ζοιιι·πιιιποο πιιι· νοπ 4?,θΒ0.0ω
οπι'54,824,1ιΟΟ,π. π

.

ιιιπ 14 Ρι·οοοπι οιοιι νοι·ιιιοιιι·ι:πω. ιπι
.ιοιιι·ο 1887 ποιπ πιοπ 1 Απο «πω. πιιι' απο 8000 Βιπινοπποι·,
ινπιιι·οιιπ 1898οοιιοπ επί 2197Βιπννοπποι·1 Δ..2'αεοιπιιιι ινιιι·πο.
Απεοποπιιιιοπ ποι ππι· πιο Ζοπι ποι· επι· Μπι. 'Ειιπτικιιοιτ.οοποπ
ιιιο·οιο.οοοποπΜοπιοιποιροτοοποπ ποιπιιοιι ποι· ννππποι·πτο,ποππ
οποιο π. ο. ιν., ννοιοπονοπ 669πω' 2.71ιιι πιοοοπιΖοιιι·οιππιοΒο
8οοιιπιιοπ οιππ.- νοπ ποι· πιιιιιιιι·-ιποπιοιπιοοιιοιιΑοοποιπιο ιει. οιπ πιο τι

ο π
·

ιν ο ι·π π ιπ πιο Ριοιπι ιο ποο Αοοποιπιιιοτο ιιππ ινοιιοππ
Ετοιοοοπτοποι· Αοο.ποπιιοΠι·. Ρ ο ο ο ι· 8 ο ο ο ι· ο κι ο.ιιοΒοοοπιιο
ποπ ννοι·ποπ. Ζιιιπ Οοποιιτοο,ιιπ ννοιοιιοπι οιοπ πιιι· ι·ποοιοοπο
1ιιιτοπιιιοποπποιποιιιοοπ ιιπιιποπ, ινοι·ποπ 0ι·ιοιποιιινοτιιοιιποι·
πιο Ζννοιεο ποι· Αποιοιπιο, οοπ·ιονοι·νοιιποπιπιποιοο.ποι.οιπιοοπο
ι~°ι·προι·ο.ιοοποοιοοοοπ. Πιο 1·'ι·π.ιπιοποτ.ι·ποι.4600 π.. ποππ ο.ποι·
:πιοπ ιιιοι1ννοιοοιποοιι πιοιιι ννοιιι€οι· πιο 600 π.) οιιοι·ιιιιππι
ννοιποιι. ποι· '1'οι·πιιπ πιιι· ιπιπποιοπιιπο ποι· Αι·ποιιοπ πιιπ

1
.

Αρι·ιι 1901οιπ.- ποι που ιιιοπιοιπι οοποπ Ριιιϊπποοοοπιιπιοοιοπ ποτ
111οοιι8.ποτ 1ιπινοι·οιι.ιιι οιππ οπιιιιιιι.ιιοπο 256 1°οι·οο

π οπ (πειΓιιιιιοι 18 ι4"ι·ο.ιιοιιπιιι. ποπι ι1οοποιει·οποοποιοππιοοποι·
Ππινοτοποιοπ ιιππ οιπ πι. ιποπ. ποι· Ροι·ιοοι· Ππινοι·οιιιιι),
νεοιοιιο πιοπ ποι· Ρι·ιιιππο ιιπιοι·οοοοπ ιιο.ποιι, πο ο Α ι·: ι.

8Πωθο απ· "Μαιο ποτιιιιποιι ινοτποπ.·- Βοι ποι· ιπιιιποιο-ιποπιοιπιοοποπ Λοοποιπιο
ππποιι ο·οοοπινπιτιο πιο πιο :πιιι 1

.

Νονοιπποι· ποιιιοππποπΡι·ι1·
111ΠΒοπ πιιι· Βιιοιιοιιπ,ο ποο Αιιιο;ι·ει.ποο οι:οιτ,επ
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ΧΧΙΧ. ι.ιιικοΑΝο. Π
'. ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒ

οΕΝειιιι ιιοκιοι.
υιιιιν. ΟΡ ΜΙω·

οιπ: 8 Ι82ϋ

Νοιιο ΙιΙ'οΙΒο Μ". Μοτο.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΙΙΙ
ποιοι· τΙοι· Βοάιιοτιοιι νοιι

ΙΙΙι·οι”. Πτ. Ι(ειι·Ι ΠοΙιΙο.
αΙΠΤΙΒψ (Ι)οι·ριιι).

ΙΙι·. ΙοΙιοιιιιοο ΙΙι·ειιιιιΙιιιΙο.
οι"

Πι. ΙΙιιιΙοΙΙ' ΙΙΙΙειιιειοΙι.
8τ. Ροιοι·ιιΙιιιι·ς.

Πιο «Μ. Ρετοι·οΙιιιι·εοι·ΙΙοτΙιοιιιιοοΙιοννοοΙιοιιοοΙιι·ΙΓυοι·οοΙιοιιιι_ιοάοιι-””ὰΒ0τ11ιοι1ιο11ΐιε·Απἰΐ.τἔ£ο 80$ΙΙο 8110 Πι"Μώ8 “

Β ο ιι ιι ο ο ο ιιο.- ΠοτΔ'Ι;ιομηοι:ιοΜ."ποΙ.Μ. Ιιι ΒπιιιΙΜιᾶ Β ΚΜ. Μι· Με
.ΙιΙιι·, 4 ΙΙΙιΙ. τω·(ΜεΙιοΙΙιο ΙΙοΙιι·ιιιοΙ. ΡοοιιιιοτοΙΙιιιιω ιιι @τι οιιάοι·οιι

ΜΜΜ ιιιιιιι οιιοοοΙιΙἱοοοΙΙοΙιειι ιΙΙο ΒιιοΙιΙιιιιιιΙΙιιιι€νοιι Κ. 1ι.ΒΙ0Ι:οτιιι
8Ι:.Ροιοι·οΙιιιι·Β'ΝοννοΙη-Ρι·οοροοτΗ Μ, ιιι ι·ιοΙιτοιι.-Σ ο, η τη ο τη Ιω

ΣιΕ11ΙΙ.οπι20 Μοι·Ικμιιιιιιοιι. 10Πιιι·ΙκΙιοΙΙιΙΙΙΙιι·ΙιοΙι.ΠοτΣιιιοτΙΙΙσπ8ΡτοΙοοοννΙοιιΙΙο ΔιιΙ`ΙΙΙοΒ.οτΙοοι.ΙοιιΙιοιϋΒΙΙοΙιοιιΜΙΙ:Ι:ΙιοΙΙιιιιΕοιιΙιιτιοΙοιιιω: οτι
ιιικιιο 3 ιιιιοΙΒοοροΙτοιιοΖοΙΙο Ιιι Ροιιι Ια ΙΙΙ Κορ. οτΙοι·35ΡΙ'οιιιι.-Βοιι'ιΙοιι ΒοοοΙιΙΙΙτοΐϋΙιι·οιιάοτι ΚοαΙιιοΙ.οιιτΠι·.8η,6,ο1ξΏΜ;"1ιιιι Μ.Ρο
Αιιιοι·οιι ννοιιΙοιι258οροι·ιιιιιΙιοϋεοΙΙιι·οι·θι·ΙΒιιιοΙιιι·ΙΙΙιοΙιιιςοοιιιιιΙΙ.- Ι20ι°ιιΙ1ιιι°ε'Ροιοι·οΙιιιι·ςοι·ΒοιΙιο,Ροιοι·-ΡοιιΙΒοοριιιιΙιιι ι·ἱοΙιτοιι ΒρτοοΙι
Ιϊοιοι·οιο ννοι·τΙοιιιιοοΙι ιΙοιιιδοπο νοιι ΙΙ

Ι Ι·ΕΙιΙ.ρι·ο ΒοΒοιι Ιιοιιοι·Ιι·Ι:.

ΣΝΙ44 Μ. Ροιοι·εΙιιιι·Β, (11. ΝονοιιιΙιοι·) 30.ΟοτοΙιοτ

οΙτιιιιιΙοιιΜοιι0ιις,ΙΙΙΙ.Ι.ννοοΙιιιιω Ποιοι; νοιι 2-3 ΙΙΙιι·.

ιοοο _
1ιιιιιιιιι [Π. Α. ν. Βοι·ιιιιιειιιιι (Μαι): Ζιιι·ΜΟΙιιι·ιιτι.>;ιοοοτ ΙΙειΙΙοτιινοέο. ἐ:ΒϋοΙιοτο.ιι2οΙ οιι ιιιω Βοορι·οοΙιιιιιοοιι:

Α. ΡοΙΙιιτοοΙιοΙι: Μο ΙΙιοι·ιιροιιιιοοΙιοιι ΙιοΙοτιιιιο·οιι άοε .ΙιιΙιτοει
Αοι·2ιο. - νοιοιιιιοοΙικοο. - ΜοτιοΙΗΜο-ΒιιΙΙοτιιι Ητ. Ροτοι·οΙιιιι·Βο. - ΔιιιοΙο·οιι.τ

Ζω· 0ΙιΙι·ιιι·οΙο «Ιου θοΙΙοιιννοοο.

Μ: Α. ν. ΙΒο τοιιιοιιιιι (ΙΙΙΒιι).
(Ιίοι·ιι·ο.Β·,ι.ςοΙιοΙτοιιΜε άοιιι ΧΙ. ΙΙνΙΙΙιιάιοοΙιοιι Αοι·πιοτο.,ςο1.

(διΒιιεο).
Ιδε οοι ιιοοΙιιιιιιΙο Ιιοι·νοτοοΙιοΙιοιι, οποο οιπο @απο Μοιιο;ο
νοιι Μοιιοι:Ιιοιι 8οιΙΙοιιετοιιιο ιιιι‹Ι εοδο.ι·τοσοι Βτοοεο 8τοιιιο

οιιιιριοιιιΙοο οάοτ ιιιπ €οι·ιιιοοιι ΒοοοΙιννοιιΙοιι οάοτ ιιιπ
οΙΤοοινοΙΙοι· ΝοοΙιΙιϋΙΐο νοιι ΚοιτΙεΙιοιΙοι· Οιιτοιι .ΙοΙιτεοΙιιιιο
Μιι; Μπιτ ιιιι‹Ι οι:ΙιΙΙοοεΙιοΙι οιι ΙτΒοιι‹Ι οιιιοτ οιιιιοτοιι ΚτειιιΙε
Ιιοιτ 2ιι θτιιιι‹Ιο ι,ιοΙιι. Β.ΙοεΙ οΙ ΖοιΙιΙΙ: ιιι ΠοιιιοοΙιΙειιι‹Ι οιΙΙοιιι
σο. 2 ΜΙΙΙΙοιιοιι εοΙΙοιιοτοιιιττοἔοιιιΙοτ ΜοιιεοΙιοιι, νοιι εΙοιιοιι

ιοεΙοοΙι ιιιπ 5 ρΟι. ΒοοοΙιινοτοοιι ΙιειΙιοιι. ΑΙιοι· Πιτ ΙΙΙοοο

5 ρΟι Μ ω, νοο άιο ΟΙιιι·ιιι·Βιο :ιιι ΕτίοΙιι·ιιιιοοιι οποο
8οιι ω, 2ιι Ι;ιοΙιοτ2ΙΒοιι. Πιο $τοιιιο, άιο Με ΙνοιιιΙοτιι
ΒοΙιοιιιιιιοιι οπο, ‹ΙΙο οοΙΙοιι οροτΙτι ινοτοοιι ιιιω πω·
ινοτιι6οΙιοΙι 80 ΙειτιΒο ιιιιιιι ειο ιιιιιΙιοΙοε οιυο οοτ ΘοΙΙοιιοΙοιοο
οιιιΐοτιιοιι Ιαιιιιι.

Οροι·Ιι·τ εοΙΙοιι ινοπΙοιι άιο οιιι2ϋιιοΙιοΙιοιι ΒτΙσειιιΙιιιιιοοιι
οοτ θιιΙΙοιιΒΙοεο, Με ΙΒιιιργοιτι ιΙοι·οοΙοοιι ιιιω "οι οοΙΙοιι
οΙο ι·οοΙιι2οΙτιο οι·Ιαιιιιιι ινοι·ιΙοιι, οΙιο οο οιπ Ροτίοι·ο.ιιοιι
Ιιοιιιπιι. ΝοιοΙι Πιο ο ο Ι'ο ΑιιεορτιιοΙι κι οοτ Το‹1 Ιιι ΡοΙΒο
ΠιιτοΙιΙιτιιοΙιε οιιιοε ΠοιΙΙοιιΒΙοοοιιοιιιργοτιιο ιοιιι ΙΙΙοοιιιιιιοτ,
οι τΙΙΙι·ίο ΙΙΙιοιΙιοιιρι ΒοτιιιοΙιτ νοτΙωιιιιιιοιι›. Βιιεε οιΙιοτ
εοΙοΙιο Ποιοι ‹ΙοοΙι νοιΙιοιιιιιιοιι, ΙΙοετ :ιιι ιΙοιιι ιιοοΙι νιοΙ
Ι`οοΙι νοτΙιτοἱιοιοιι Ιτι·ιΙιιιιιι, ιιο.οοπι· ΒΙειΒιιοεο οοτ ΟΙιοΙο
ΙΙιΙιΙοειο οοτ Ιστοι·ιιο ιιιιοτΙἐιοεΙΙοΙι οοΙ.
ΙοΙι ΙιοΙ›ο οπο Ποπ ιιοοΙι τω; εννοΙιιιοιιο.ΙΙιοΙιοιιι Κιου
ΙιοιιΙοοοτ οροιΙτι, ιιοοΙιιιοτιι ειο ιΙΙο Ιοι.πιοιι 8 ΙνοοΙιοιι
@πιο ΙιοΙιοο ΙΙ'ιοΙιοτ απο Βι·ΙιτοοΙιοιι Βοιι2 Ι›οοοιι‹Ιοτε εο
τιιιιιΙτ ινοτιιοιι Ι778Γ. ΕιιιΙΙιοΙι νντιπΙο άιο Π8ΙιοΕΙΙΙΙιτιιι18
Με Κι·ο.ιιΙιοιιΙιιιιιο ΙιοοοΙιΙοοοοιι. Μι οιϋΒιιοιο οΙιιοιι ειιιε
8οιιοΙιιιτ.οιιΙιιιοΙιιΙΒοιι ΒιιιιοΙιοοοΙ:οιιοΙιοοοοε, ιιι ιΙοοοοιι Οτιιιι‹1
Με θοΙΙοιιΙιΙοεο ειο Μο Βο.ιιοΙινιιιιιΙ ο.ιι€οΙϋτΙιοτ πω· ιιιι‹Ι
οιπο ἔιοοοο Ροι·ίοι·οτιοιι ΖοιΒιο, οιυο οοτ ΙοΙι 26 8τοιιιο
οιιιτοΙιιτιο. ΑΙΙοιιι ‹Ιοτ οιιιιιιε Ι(οιιιιιο ΒοΙ οοτ ουΓο οιιιοοοτειο

εοεοΙινο.οΙιτοιι ιιιι‹Ι οιιιΙιτιιίιοτοιι Ε'ι·οιι ιιιοΙιτ πιοΙιι· ο.Ιιεο
ινοιιιΙοι νοι·‹Ιοιι ιιιι‹1 Μιι. 6 Τομ ιιοοΙι οοτ Οροι·ο.ιιοιι οιυ,
Ιοιοοι ιι·ιιι·‹Ιο Μο Βοοιιοιι ιιιοΙιτ 8οοτειιτοτ.

Ι)ιοοοι· ΙΙοει «ΙΙΙ9 ΙΙΙ ω ΙΙονιιο ιΙοι· ΒιιοοΙοοΙιοπ ΜοιΙΙοΙιιἰεοΙιοιι ΖοΙΙοοΙιι·ΙΙΙοιι» ΙιοΙ.

1898.- Ρι·οοιιΙιοΙΙο άοε οιιοΙιιο Μ. Ροιοι·οοιιι·εοι·
“Σ

Ιιι οιιιοιιι οιιιΙοτιι ΡοΙΙ ννιιι·‹Ιο ιΙΙο ΚτοιιΙιο ιιιπ ΡοτΙΙ:ο
ιιΙΙΙο οΙιι€οΙιι·οοΙιτ. ΞΙο ιιιιιοΙιτο ιιιπ· ννἱτΙοτινΙΙΙιΒ οιιιο.ιιι
ιιοοτιεοΙιο ΑιιΒιιΙιοιι, άιο οοΙιΙΙοεοΙΙοΙι άειτο.ιιί ΙιιιιοιιιοΙιοΓοιι,
‹Ιοοο ειο οοιτ 1 .ΙοΙιτ οιπο 8οΙιοιιΙιοΙΙιοτιιΙο ΙιοΙιο, ‹ΙΙο ειοΙι
πιο μια ΙιειΙιο ι·οροιιιι·οτι Ιοιε.οοιι ιιιω άιο οοιτ 5 ΤοΒοιι
οιΙιτΙιοι· νοιοοννϋΙΙιτ οι·οοΙιοΙιιο. 8ο ΙοιιΒο οοι ειο ΙιτειιιΙ‹
ιιιιιΙ ΙοΙ‹Ιο οπι ΙΣτΙιτοοΙιοιι, Ι.οΙΙιεοΙιιιιοι·2οιι απο νοι·ΙιοΙτιιιιε
νοιι ΒιιιΙιΙ ιιιω ΙΙΙΙιιιιΙοιι. ΒΙο οοΙιοιι: Ιιοιιιο Βριιι· οΙιιοι·
ΟΙιοΙοΙΙΙΙιΙοεΙο-Αιιοιιιιιοοο, οοτ ΠιιτοτειιοΙιιιιιΒοΒοϊιιιι‹1 Ι›οΙ
εΙοιιι ειιιΕοοπτιοΙιουοιι ΑΜοιιιοιι οιιοΙι οΙιιιο ΑιιΙιοΙιοριιιιΙαο.
ΙοΙι οροι·Ιττο ειΙοο άιο ΙΙοι·ιιΙο, οτϋΙΙ'ιιοτο οοο ΒιιιοΙιοειοΙι
ιιιω πω· ιιιιιι ιιιοΙιτ ινοιιΙ8 οι·ετοιιιιτ Πιιτ ιΙοπι ιι·ι1Ιιοιι
Ε)κοιιιΙοτ θιοιΙΙο νοτοιιιι2οιι Ζιι οοΙιοιι. ΙοΙι εοΙιιιιτι ιιιιιι
οιιΓννϋ.ττε και Βοοιιιοτο.ιιιΙο οιιτΙοιιι;, οιιτΙοοτιο ‹Ιοε ρετι
τοιιιτΙοοΙιο Εκοιιοοι, ιιιω Μπι ειι ιΙΙο οιιτ2ιιιιτΙοτο:πιο
ΙιτοΙτ ροτΙοιιτιο θιοΙΙοιιοΙειεο (2 (Μιι. Ι)ιιτοΙιιιιοοεοτ οοτ

ΡοτΓοτο.τΙοιιοϋΙΙιιιιιι€) ποΙοΙιο 2 ννοΙΙιιιιοεοι·οοοο Βιοιιιο οπι:
ΙιιοΙτ. 24 Βιιιιιοοιι οροιοτ τω: οοτ ΤοιΙ οΙιι ιιιι‹1 άιο

ΝοΙιτοροΙο οτΒοΙ›, ιΙοεο οιιι τΙοιι ΟοΙΙοιιινοοοιι οοιιοτ ΑΙΙοε
ιιι ΟιπΙιιιιιιο ποτ. Ροτ. »νοτ ΙΙιτοτ ΡοτιτοιιιιΙο οιΙοοοιι, ινοΙοΙιο
ιιοοΙι οιιιι€ο ιιιιοτϋΙΤιιοιο Ι)ορ(›τε νοιι 100ΟΟιιι.Βο.ΙΙιο ΜτΙ
οςοιοΡΙΙιεοΙΒΙ:οΙτ 2ννιεοΙιοιι ιιοιι Β5ιτιιιοτιοιοοοπτ Ιιο.ιιο.

Ιιι οιιιοιιι 8
.

ΓειΙΙ 0895 οροι·ιιιι) εοΙειιι8 εε ιιοοΙι νοτ
ι1οιιι ΕΙιιιιιιι. οοτ Ροιίοι·οιιιοιι άιο οτιοιιοιιιιιοοτΙριοτ ΒιοΙΙο
Ιιοτοιιο €οΙΙιινοΙοε νοτίοιτΙιτο, ειοΙι οιΙοο πιο ΒιιτοΙιΙιτιιοΙι
ρτο:ροτιτοιιιΙο ΟιιΙΙοιιΙιΙοοο πιι οιοϋΠιιοιι. ΒΙο ΚτειιιΙιο Ιιο.ττο
νοτ 7 .ΙειΙιτοιι ιΙΙο οτετοιι ΒοοοΙιινοτιΙοιι εοΙιοΙιι. νοτ 88|ι
.Το.Ιιτοιι"οι ω· οι·οιο Ιιοίτιεο ]ο‹ΙοοΙι οτίοΙΒΙοοο ΚοΙΙΙ‹
ειιιΙειΙΙ €ΘΙί0ΠΙΠ18Ιι, ιιοπι ιιοοΙι 3 ννοιιοτο Ιιι Ιειιιοοι·οιι
ΖΜοοΙιοιιτο.ιιιτιοιι ΕοΙο·ιοιι. 8οΙΙι θ Μοιιειτοιι Ιιοιτο Ροκ,

]ο‹Ιοιι 3
.

'Με οιιιοτι Αιιίο.ΙΙ ιιιω εοΙτ 7 νΙ7οοΙιοιι ποτ ειο
ΙιοιιΙεΙεοτΙΒ, ιιιιοΙιεΙοιιι ειο οοΙοοοοΙο θοΙιιιιοι·οοιι ιιιω Ε'Ιοοοι·

ΙιοΙιοιιιιιιοτι Μαιο, ιΙοιιι Ιοι.οι·ιιο ιιιω 8οΙιτιιτοΙΓτοετο ίοΙι;ιοιι.

Βοι σοι ΔιιίιιιιΙιιιιο και· ‹ΙΙο θο.ΙΙοιιΙιΙο.οο οιιιο Ηο.ιιιΙΙιτοΙτ

ιιιιιοτ @οι ΒιρροιιΙιοΒοιι Μι ροΙριτοιι. ΙοΙι οροιΙττ.οοποι

2οΙτιο, ΙοοΙιτιο οιιιιιιοΙιετ @πιο οιιιοιι θοΖοιτιοΙιτοι· ‹ΙΙο
ΟιιΙΙοιιΙιΙοεο ο.ΙΙοοΙτιΒ απο οι6Βιιοτο ειο οιοτ οοοιιιιιΜτ,

ινοοοι ιιΙιοτ 100 ΟΟιιι. ΙΞΙτοι·, ιιιοΙιτοι·ο οτΙιοοιι€τοοεο, οιιι

ΙιοοοοΙιιιιοε8τοοεοτ ιιιιιι άιο Ρτοιοιιιοιιιο οιιιοο ιιοοΙι ετϋοεο



Με

ι·ε!! Ξ!ο!ι!εε επ!!οτι!! πιπ!!!οιι_ !!!ποπ Μοι!ε! Με! πο!

Ιοιο!πε επεο!!ε!!ο!!, πο! ο!!οι!!!ε! ο!!! !!!!οο!!πεοτ πετ.

.!ο!ε! !ε! Ρε!. ο!πε !!ο!π!! Ρτεπ νοπ 8π!ο! (!!εεπππ
!!ε!!, ε!!ο!π εε !ιοε!ο!!! ο!πε, πιο!!π επε!! ερε!!!ο!! εεοο!

π!!εππο Ρ!ε!ε!, πιο!ο!!ο Ι !!εεε!!!εοπ επ !εεεο!! Ρε!. !!ο!ι!ε

Ι.πε! !!ε!.

Μ. Η. 5!ε εο!!οι! επε π!εεεπ Κτεπ!!οποοεο!!!ο!!!οπ,πεεο

!π ε!!ο!! π!ο! !!'ε!!οπ επ !εππο εοπτε!!ε! ινο!ποπ !ει. πώ!!!

!ε! πεε ιι!ε!ε! π!ο!!! σε 5ο!ιπ!π πεε !ιο!!ει!πο!ππο!! Ατε!εε,
πεεεεπ Ηεππο!!! ποτε!! π!ο Βο!ιεπ πεε Ρε!!επ!ει! νο! πο!

Οροτε!!ο!! Βο!!!!!!!!!οπο! πω!!! !!ε!πιπεππ !ιοο!!!!!πεε! οπο,
ε!!ο!π πε! πιινο!!πε!π!!ο!!ο !!π!ιο Απεπει!8, πε! !!π ε!!π- ι

ε!!πε!ει! Ρε!! ε!ο!! ιιπ! ππτο!ι ο!πε εο!!ντοτο πππ ρ!οεποε
!!εο!! εε!!! ππ!!!ϋεε Ορει·ε!!ο!! ε!!ποιιπειι οπο, ε!!πο!ετ
εο!!ε Φο ποτε!! ν!ε!ο Ηπππο!!ο νοπ Οροτε!!οι!οιι !!ει!!!ε

εει!ο Οο!ε!!!!οε!!;!!ο!! πο! Οροτε!!ο!!, εποε!!! ε!ο επ πε
ο!ει!ε!ετ Ζε!! νοι·πει!ο!ι!!!!ειι πι!τπ, ιπ!!εεει! ποπ !ιε!!επ

πο!!!ποι! Με! νετε!!!εεεο!! !!!!π!οτ πιιπ !!π!!!οτ νν!εποτ ποπ
Κ!επ!ιοπ ειιιπ Βπιεο!!!πεε !!!! π!ο Ορο!ε!!οιι επ !!!!!!!Βο!!
πε!!!!, πω!!! π!ο ε!ο!! !!επ!οι!πεπ Αι!!ε!!ε, π!ο πιο!!! πεε!!

!εεεοπποπ Βο!!!ποτεο!ι ο!πε Βιιο!!!!ο!!! ειιι!! $!εΦπιι! πε!

Ι.ε!επε !!!!!ιιοτ ππινε!!τεο!!ε!ι!!!ο!!ο! ιι!εο!!ε!!.

Απο!! !!!ε!πο !!!!!!ποπ Οροτε!!οι!ειι ει! πο! Θε!!ο!!!›!εεο
ε!!!π !!!ε!ε! πεε!! πετ!! ε!!πε!!Βε!οι! Ζο!!ρππ!!! Γ!!! π!ε
Ορετε!!!!π νο!Βοι!οι!!!ποπ ινοτπε!!. νο!! 6 ο!πεο!!!ει;!ειοπ
Ρε!!οπ !ε!!π !ο!ι 8 Με! π!ο θε!!οπ!!!εεο ποτε!! νετε!!πε!!

τοερ. ποπ ογε!!ο!!ε ο!!!!ιο!!!!, πεεε !ο!! π!ο Ογε!εο!ο!π!ο
πε!πεο!!! εποε, οπο!! !!!! 4. Ρε!!ε !πι!εε!ο Φοεο!!ιε !!εο!!

!!ει;!!ο!! εο!!!εο!!! ποτποι!, πε ο!πε $ο!ι!ε!!π!!ε!ο! !ιοε!ε!!!.

Βετο!! ε!ππ πο! 2 Ρε!!ε !π ο!πε!!! !!!! π!ε Ογειο!ο!!!!ο πο
ο!!!ποιοπ Ζο!!ρι!!!!!! οιιετ!!! ννο!ποπ.

Βεο!!!!νο ε!ππ !!ι ε!!ε!! Φοεοπ Ρε!!οπ !!!ε!!ο! π!ο!!! επί

ιεο!τοιοπ.
ΙΣ!π !!π πο!!! 1891 οροτ!!!οτ Ρε!! νοπ ει!εεεπο!!πιοπ
Απ!!εε!ο!!οπ πιπ π!ο Οε!!ει!!!!εεο !ε! !!!!! Γι!! ο!πε Ζε!!!επε
νο!! εο!!!ο!! Βοεο!ιπε!ποπ !ιο!!·ο!! Βοινοεοπ, π!ε·πε!!π !οποο!!
εο!!!πεο!!ο! πππ !!

!

!ε!!εο!οπ Ι!!!ο!·νε!!οπ επίπε!!ε!οι! εο!π
εο!!ει!, ρετε!!!!!!ο!! !!ε!ιο !ο!! ποπ Κ!ε!!!!οι! Φο!!! ιπο!!! ει!
θεε!ο!!ι !ιο!!οιπ!ποι!.
189! !ε! !π!! ε!π Ρε!! νοπ Θε!!οπε!ο!!!!!επε οοε!ο!!ιοιι,
ο!!ι!ο πεεε ει!! !!ο!!!!πε Ι)!εε!!οεο εοειο!!! ινο!πεπ ποτε.
8!ε εο!!ει!, ιπ. Η.. πω. Μειο!!ε! πεε !!!!! επ! νο!επ
εο!!επ!!ο!!ππε πεεεει! !!ε! πω!!! !ιο!!πεπ, πιεε Φο ο!!!
εο!!!εο!πε Ι.!!!ετε!πτ Με !!ει!!ε !!! Ηπππο!!ε!! νοπ Ρε!!οπ
!ιο!ε!!ε πετεο!!τεο!!! πει, !ε! εε!!! !!!ε!π.
ν!ο!!ο!ο!!! !ιε!!οπ ν!!! !!!!ετ!!ει!ρ! εε!!! ν!ο! πιο!!!ποτ
Ο!!ο!ο!!!!!!εε!ε!ε!!ε ε!ε ε!ο !π Βοπ!εο!!!εππ ε. Β. νε!!!ο!!!
ιποπ. ΙΒ!!!ε Βοτεο!!!!εππο επ Φεεο! Απι!ε!!!!!ε ππ!!!ο νοπ
πο! Τ!!ε!εεο!ιο εοεπ!ο!!οι! εε!π. πεεε πιιεο! Με!ο!!ε! επ

Αρροππ!ο!!!ε!ε!!ει! πο!!! ε!ε!!!!! ετοεεο! Κι·ε!!!!ο!!επε!ε!!οι!
!π Βοπ!εο!!!ε!!π ε!ε!ο!!!!ο!π!π!, εε ιπποε πε!!ο! π!ε εε !!ο
!!εο!ιι!!ο!! πε!!!!πε!ε Απεε!!! νοπ οροτε!!νοπ !)!ιο!ο!!!!!!εε!ε
!!!!!οι! επΙ!!ε!!οι!.

| Ηε!ιο!! π!! επε! εο ν!ο! πει!!εο! Θε!!οπε!ο!ι!!!επε!
ι!!!!ε! !!πεο!οι· Βενο!!!οτππο, εο ιπποε π!ο Αιιίπε!!ο, ο!πε

τ!ο!!!!εε !)!!ιοι!οεο επ ειο!!ε!! !!!! υπο εο!!ννοτο! εο!π, ε!ε

πο!·!, πιο π!ο ()!!ο!ο!!!!!!εε!ε ε!ε!ι!!!ο!! ε!!οοπ!ο!π νοτ!!!ο!!ο!
!ει πιιπ πιο!! οπο!! πο! ο!πε!π ο!!ο! π!ε,<;!!οεοοε πω!! πεπ

'Ι'τοε! !!!!! !ινο!!!!!ε!οπεε!π οπε! ε!π!εο Οοποτειι!οι!!ο επ!
!οτποπ επ !ιοι!ποπ.
Β!οεοε !π!!!! πιιε ω!!! επ!!! Βο!!!πεε επ! πεε εο!!!!!ο

!!πε Κερ!ιο! πο! Ι)!ε!!!ποεε τοερ. πο! Π!!!ο!οπ!!ε!
π!ε8ποεε πετ Ο!!ο!ο!!!!!!εε!ε !!! πο!! Ε'ε!!ε!! πιο πο!
Ιοιοτπε πεπε!!ο!! Μ!!! οπο! νο!!!!›ετ!;ε!!οππ τοερ. ε!!ποπ

!πποεινε!εε νο!!!εππε!! Βοινοεο!! Μ. ει!!! ποο!ι Βπ!!!! !!ο
!!ει!π! πιο !!!ε!! ειε!! πο! νε!!πο!π!!!ο!!επ Ροτ!!γρ!!!!!!ε ο!πε

€!!!!!οογει!!!ε !εο!π!!ποπ !ιε! πππ π!π.ςο!!ε!!τι, ο!πε Κε!!

ο!!!ο!·!οπ!π-νοηέ!!!π!!8 !ε! π!! ο!πε εο!!!νο!ε !!!!οο!!ο!! πο!

θε!!επι;επΒο εο!!ε!!επ πππ ορο!·ε!!ν επειοε!!!!ο!! ννο!πο!!.
!!! πει! Α.!!!!εππ!πποειι ππποπ π!!! !!!!πιο! ιν!οπο! πεπ

Η!πινο!ε, πεεε Φο πιεο!!οε!!εο!ιο!! Ρ!!!!!;!!!!ιο ππ!ο!! π!ο

πεο!!εο!!πο Ε!!ε!!!πι!8, ποτε!! εο!ε!ε!!!πο Ι!!!ιο!ιπ!!ε πο!
Αι!επιποεε πιιπ ε!ιι!!π!!ο!!ο Πι!!οτεπο!!πι!ε ε!ο!! ο!πεο!!!ει!
!!οπ !εεεο!! ινο!πει!. Απο!!! πεε !ε! ε!!! !πεεο!ο! 'Ι'τοε!.

Πεμ!! π!! !!ο!ιοτ ο!!°οι!:πο!ο!!εε ε!π!! π!ε πιιεπεεει!ε!ει!
ποππει! 8!π!ερππ!!το Γ!!! π!ο Β!ε8ποεε?

1
! Φο Αι!ε!!!!!οεο, ποπ!! ε!ο !π !γρ!εο!!ο! !!!!ο!εοπ!ο

πο!!!ε!!!οι!πο Κο!!!ιο!ι οτε!ο!!! πιιπ πιο!! Φο Ν!ο!οι!!ιο!!!!
πε!ιο! επεεπεο!!!!εεεε!ι !!π 8ι.ε!!πο !!!!.
Αο!!ε!!ει!πο Βο!!!ποτεει! οπο! εο!ο!!ο πι!! Ιι!!ο!ιι!!εο!ο!!ει!,
πεθοι!πο, !!ο!π! Ρε!!!οι! ε!ο!! νε!ειετ!!ει!πε, !!! π!!! Βο!!ι!!!ετ
επεε!τε!!!ει!πο Βο!!ι!!ετεοπ !ιοπιιεπ ι!!ο!!! !!π!›οπ!ι!Β! Γ!!!
Φο Β!ε8ποεο νοτινει!π! ινετποπ - εε εε! πεπ!!, πεεε

2
) πιο νοτοτοεεετ!ο πο!!!!!ο!! ρε!ρε!!!ο

Οι! !!οπ !!!εεο πεπΗ!!!ινο!ο !!ε!ο!!, Με Φοεε 8ο!!!ι!οτεο!!
επ ποπ!οπ εε!οι!. Απο!!! ε!π οτοεεο! 'Ε!!ε!! πο! Ιζ!ε!!!ιοι!
!ε!, ινοι!π ο! ε!ο!ι ποιπ Ο!!!!π!Βοπ νο!ε!ο!!!_ οο!ε!!ε εε

!εππο !ε!ποιιπ, πεε!! Φο θε!!ο!!!!!εεο εεεο!!!π!ι!!!!! εε!!!

Μπι!. πππ !πεπ πε!ιοτ !ι·οιε πετ ()!ιο!ε!!!!!!εε!ε ο!πε!!
Θε!!οι!!!!εεοι!!πιποτ !!!ο!!! ει! ίπ!ι!επ !!π $!ει!πε !ε!. Ποο!!
οπο!! Γ!!! Φοεο Ρε!!ο !ε! ε!π ρε!ρε!!!ο! Βε!π!!π !ιο!εο!ε!!π- πεε !ε! πο! οοπ. Β!επε!°εο!ιο !.ερροπ, πο! Φο
ποεο!!τπ!!!ρ!!ε θε!!οι!!ι!εεε ι!!ιο!πεο!!οι!π, ο!πε !!γροτιτο
ρ!!!εο!!ο Ρε!!!ο πε! Ι.ο!!οτ πετε!ο!!! πππ πο!!! ο!πε Γ!!!
π!ο 0!!ο!ε!!ι!!!εε!ε πι!!!ιιπ!!ο!!ο Βοπεπ!π!!8 επεεερ!οο!!ε!!
ινο!ποπ !ε!. Α!!ε!ι! Φο Βεπεπ!π!ιε πεε Β!οπο! εο!!'οπ
Ι.ερρο!!ε !ε! !!ε!πε πποοπ!ππ! Βιι!!!ιςο, Με !!!!! πιιε !π
!ο!ποι!πει! 2 Ρ!!!!επ !!!!!›ο ο!!ε!ιτεπ !!!!!εεο!!:

1
.

Οο!·ρπ!οπ!ο !!τε!!!ρ_ιο!)ε!!!ο !!!ιο! 50 .!ε!!!ο ε!! εε!! 2 δε!!
!οπ ει! Ν!ει·ε!!!ιο!!!ιει!π!!! Λ!ιε·επι.>;νοπ 8ιο!πο!!επ !ο!πεππ.
νο! 2 .!!!.!!!επο!πε θ!!!!επε!ο!π!ιο!!!!, πιο νο!!! Πεποε!·ε! ιιππ
ο!πε!!! Οοπε!!!!ιτ!πο π!εε·ποε!!ο!!·!πππ !ιεο!ιεο!!!ο! !!ο!π” !!!!.
Α!!! 28. Βεριο!!!!ιο!1897 πιε! Ρε!. !π!! Βο!!!!ι!.ο!!!οο!, δο!!!!!ει·ε
!π π

.
ι·. $ε!ιο πιιπ ο!πε!!! Ιε!ο!!!οι! Ιοτο!!!ε ο!!ι!επ!!!. Ποτ !!ο

!!ει!πε!ππο Ατε! !!ε!ιο !!ε!π πεε!! πεπ! Β!ποε!εεπ πε! Κο!!!
ο!ποπ πιπτε!!οι·ι!!!εοπ'Ι'π!!!ο! !!! π. ίσοι!!!!!!εοε π

. !!ε!!!ο!!ι!,ποπ
ο! επ!!! !!Ιε!!!ο!! Βεε!ιοπ !!!π ,ε!επ!ιιο νο!!'ο!ε·ο!!ει! !ιοπποπ.
Μοεοτ 'Ρπιποι· πι!!! ε!π !!!!ο!!ε!οι!'Ι'επο !!!!ε!!ο!!νε!οο!!ινπι!ποπ.
ε!!ε!π Φο !(!!!.π!!!!ε!!πεπο!·ιο !`ο!! πι! πε!!!!! πεε Β!!π ο!πε!
εο!!π!ε!ε!ι !!!!'οο!!οι!ει!. Βο! πο!!! ει!! Ι. Οο!ο!!οι· εποει!!π!επ
οο!·!!!οποπΟοπο!!!π!!! ι!νει·οπ ν!!! πιο! !!!πε!!,ε;οι·πί·'εποπΑοτειε
πει· Αιιε!ο!!!, πε!!! εε Φο!! πο! ο!πε Θε!!επεε!!εοο!!!!·ει!!ιππο
!!ε!!πο!ο. Ε!!! !!ε!!ο ο!πε θε!!οπε!ο!π!!ο!!!! ε!π!! εο!!ε!!!, πο!
Β!οπο Γοο!!οΒερροπ πιο! πει!!!!ε!! ει! !”ι!!!!ει!.εε!ιοο!εππ Ιστο
!·πε. Ιιι Αποο!!εο!!! πε! οο!!πιε!ει!!!!!”οο!!οι!π·π!πε Φο !π!!!!!
οπο!! πεε ι!!π!!!!!!!!!ιο!!ο!!!ι!!!ο!!!ο!! θε!!οπεγε!ο!ι!ο !ιοεο!!!οοεο!!.
Βε! πο! Ιιερε!οιο!!!!ε ο!·ν!!!οεΦο!! πε! !!!εποΙ'ιιο!!ε Βεροο!!
εε!!! πο!!!!!ο!! επεοοερ!οο!!ει!. ε!!ο!!! Φο ε!οπ'ποιε θε!!οι!!›!ε!!ε
οπ!!!!ο!! ι!ο!·ιι!ε!εΘε!!ο, ινοπε! !!! !!!! πεε!! !!!! Ογε!!οι!ι! οπο!
Ο!ιο!οποο!!ι!επιο!!ε!π Οοποτειπεπ! ει! !!!!πε!!. Με θερ!!οεε!π!ε
ο!πε !!!!οπ θει!ε πιιπ π!ε Νο!ι!·ορο!ο!ιο!ε!!!!ο οπο, πεεο π!οοο!!ιο
!!!!επ Απεπεπ,=; !!οπο!!!!!!οπνο!! ο!ποπ! Ποοι!!!!·ι!ε, πιο!ο!!ο! επ
πο! Π!ο!ει·εο!!!ο!!!!!!ει!!ε!ε!ο!! ο!ιε!!!ε!!ι εε!!!ο! Β)!!!!!ι!!ππππε!!!
π!οΕΒ!εεο π!!!ο!! ε!!! Οοιι!.ς!ο!ποι·ε!νοπ θ!ο!!ιοπ νε!πτοεο!!! πιο!
πει! π·ε!. Β!ποιι Τ!!ο!! πο! $!ο!!!ο !ει!π !ι!επ πεε!! !π πο!
Β!εοο, ε!π με!!! !ιΙε!πε Βιιο!!!ρ!ε!ο ειιαε!! ε!π Ο!! !!!!ο! ππ!!ο!!
νο!!ο!! Το!!! νο!·!›!!ο!!οπ.
Πο! Π. Γι!!! !ο! οι!!! νοι· 8 'Ρεο·οπ ορο!!!!. Πε !!εππο!! ε!ο!!
πι!! ο!ποπ !ππιζοπ !!πεππ Αι!!ει!!!ε πο! 20-ο! .Τε!!!ο, πο! εε!!
10 .Τε!!!οιι ει! Βο!!!!!ο!εεπίο!!!οπ!;ε!!!!επ Με! ει!! !π ι!ι!!οεο!
!πεεε!ε·οι!Ιπτο!νε!!ε!! !!!!! ρ!!!!ε!!ο!!!ιο!ε!!επ,ει! !!!οεοο! !!!!ο!!ε!
!!!! επιινεο!ιοο!!πππ πο!!π !επεο!ο Ζε!! !!!!!ππ!ο!! !!ο!π!!! οοπ
ε!!!!ε!ιοπ. Ρε!!τοπ νε!εο!!!!ιπ!!!ε!! π!!! Βο!!ιπε!εοπ. Ι)!ε !!!!
!!!!! !ιε!ι!επ !!οεοππο!οπ !Σ!π!!πεο,πο!!! οπο! !ι!!ε!! Πε!!επο!!ε!!
πεπ Απ!'ε!! !!ε!νοτ. !)!ο 8ο!!!πο!εο!πρ!!ι!πι!πε!οοε.!!ε!!!Ρε!. τω!!!
οπο!! νοπ! Νεοε! ειπ Βοο!πει·ει!πο,ε!ν!!ε.πο!! !!!!οπο!!πο! π!ιιο!!!
ο!!!ρ!!ππ!!ο!!!!!οΡπ!!ο!. !)!πο!! επ!πει! Μεε Βπ! ι! ο 'ε!!!!ει!Ρπι!ο!
!ε! ν!!!!!!!;εο!ι!!!ετε!οε.Με δο!!ιι!ετεει!!!ε!›οπΦο εππο!!ε!!!ποπ
!!!!ο!!ο!! πππ πε!!!ει!!!!ο!ι Φο !εο!!!ο Βο!!!!!!ει· ειιοεπε!!ε!!!οπ.
Νεο!! ο!πε! !!ε!`!!!.!οπΑ!!ε!!πο !!!! ε!ι!!!!ε! νο!!!!›οτ!;ε!!οππ
ιε!ο!πε ι!εννοεο!!. Με Μι!!!ο! πεε Ρε!. Μ. ε;ε!!οπο!ε!ι!!ο!ποππ.
Ιε!! ιζ!επ!ιο πεεε επ ο!πε! !ιο!ο!!ε!!Θε!!οπε!ε!!!ει!ειι!!!εεεΜε!!!
επεε!!!!ε!εο!!!!!. πω! πεποπο ιι Με Ρε!π εο!”ι!!!!!"ο!ποπ
!!!!!!ι!!ο,!ο!πεε_!ποιοι!!!!!ο!!οΑ!!ε!, νο! ΒΟΠε!!!ει!!ο! !)!!ο!ο!!!!!!εο!ε
εο!ιο!!, που!! πεεε ε!π Απ!'ε!! !!π νε!!ετε!! δε!!! !!! πο! !!!ε!ε.
ροι!!!εο!!ο!! Αοι!ιο!!!!πι; ιιποοτεε Κ!ει!!ιοπ!!επεεε !ιεο!ιεο!!!ε!
ιιππ !!!!!Οετπ!ο!ε!ε επεοορι·οο!!επ ναο!ποι! πω, επ Με πο!!!
πο! !!ο!!!!!!πε!ππεΑ!ε! Ρε!. !π!! ε! Π!εεποεο Ρο!!!γρ!!!!!!!!ε!π
ιςοεο!!!ο!!!!!ε!!ο. Ρε!. !!ο!π!!!ε!ο!!! !π!!!!! !π Αο!επε. ε!π !!!!!
εππε! οπο! Π!πο!ιοο!!ιπο!ε !!! πο! !!εοοοοε!ε·οοειιπ !!ο!π!!! επ
!!!ι!ιοι!. Ρε!ρε!ο!!εο!! !!εοε ε!π!! ο!!! ποπ!!!ο!!ε! Β!οπ ο!'εο!!ο!
Βεροο!ι επ πο! πο! !!!πεο!ο!ο!!οππο!!Εεεε! ρ!!.!ρ!!ο!!,ε!!!!!!!!ειι
!·!ι!!πεπεεεε!!!ο!!!!!!!!!!!!ε!!!!!πιιειν!οο!!ε!! πιο ε!ε!!ο!!!!!εοοοι!!



Σι:Βιι Ζιι!εόιιιιειι,
ιι·ιιε εις!ι ιιιιε!ιιι·ιι.ε!ιε!ιΜε Ιι·ι·ι!ιιιιιι Ιιει·:ι.ιιε

Η ε
ιιπά !ιιει· ννιιι· ειε ει·ϋεεεε Πειιε!ιειιιρ!ιιιά!ιε!ι!ιειε Πιε

Β00699Ι2θεειιιι εινα· ιι·ει. Με Ιιειιιι.ι·οεοιιιιε. ά!ε ιε!ι επι
ι'90!ι!:0ιιΒεεειιειειι‹ιε ιιιιε ειιιειιι !ειε!ιε ιιοΒειιι6ι·ιιιιεεειινει·ει!ιε!
εε!ιιιιεε ειιειιι!ιι·τε,ει·ε·ειιιειιιειι ι1ειιιΙιε!ιειι Βιει1εΓεε!ιειι Βερ
ιιειι, ιιιιεεε σειιιεε!!ιειιειιιε !ιΙειιιε εεεε ιιοι·ιιιιι!ε Θε!!ειιιι!εεε,
ειε ιιοι·ιιιει!εθε!!ε ειιι!ιιε!ε (Ρεο!ιεριιιιεειοιι! ιι·ε‹ιει· ιιιι Ογεειειιε
ιιοειι Ο!ιο!ε‹ιοε!ιιιεειιι θοιιοι·ειιιειιε.

Βιιεει·ορεοεεεεε Με.ειειιε.ιι·ειιει·ειε Ψειιιιι άεε Μεε·ειιε ιιοοιι
άεε !)ιιοκιειιιιιιι !ιεεεειι νεεειιἀει·ιιιιἔειι ει·ιιειιιιειι. ινε!ειιε Με
Π!εει·ειιοιι ειιιει·ι!ει·ειι Β'ο!ςειι !ιιιι€εινιεεειι !ιε.ιεειι. Ι)ει;ει;ειι
νει· άει· ειιεεει·Ιιε!ι ειπε ιιιι‹ι ιιοι·ιιιε! ε.ιιεεε!ιειιιιε Ψιιι·ιιιιοι·ε
εει.ε ιιιιε!ι ιιιιεειι ε;εεε!ι!εεειι, ιιειοιιειιιεεειι ιιπε !ιιιιεειι ειπ! επ
εειιιει·-εεεε!ιιιιε!εεειιΗριεεε ιιιιι·ε!ι Αιι!ιεεειοιιειιω” ιιιιιι ει·
ιινιεεειε!ι ιιεε!ι εειιιει Βιιεειι·ρε.ειοιιάειιεΙιε!ιεε!ει·ειιι!ιε:Νει·Ιιειι
ιιι άει· ειιιει· εεεε!ινι·ε!!εειι,ι.ει·ειιιι!ε.εεεΑιιεεε!ιειι εειςειιι!ειι
Βε!ι!ειιιι!ιειιιειιπε! !ιειιιοι·ε!ιε;;ιεε!ιεε ιιιιε ι!ιιιιιιιιιιεει€ειιι Κοε!ι
ιιιιεεειιιιεειιιεε Βκειιιιεε!

Ι)ιεεεε Γε!! ι!!ιιεει·ιιε ειε Βε!ιε.ιιριιιιιε Κε!ιι·'ε. ι!εεε
εε ιιι ειιιεε!ιιειι Ρε!!ειι ιιιιιιιϋε!ιο!ι εει ειε Εε!εεειι!ειιιιε
εεε
Αιιρειιιιιιι

νοιι άει· εεε θε!!ειι!›!εεε ειι ιιιιεεεεειιειι!ειι
ιιεά ειιιε Βει!ιε νοιι Αιιεοι·ειι εε!ι!ιεεει ειε!ι ι!ιιιι ειιι.

νοιι ιιειι εοιιεειεειι Ηιιιινειεειι ειπ Ο!ιο!ε!ιτ!ιιεειε, Με

Βεεεειιειι νοιι Πειιε!!εειε, Εεεεεειιειι. Νιειιενεεεεεεειι !πε

εειιιιιιιεει· Βρειεειι, Μι!2εειιινε!1ιιιιε, !ιει·ειιιιιιι·ε Βε!εεειιιιε
ιεε ιιιειεει· ιιιε!ιε ειι ι·ει!ειι. ειε ειιιιι εο νιε!ι!ειιει8 ιιιιι!
!εϋιιιιεειι !ιϋειιεεειιε ε!ε Ηι!Γειιιοιιιεεεε !ιει εεε Ι)ιε.ειιοεε ιιι
Βεεεεε!ιε !ιιοιιιιιιειι. 8ιε εε!ιειι, ειε ιιεινειεειιεειι Βγιιιρ
ι.οιιιε εεε ()!ιο!ε!ιειιιεειε ειπε εε!ιε εεειιι€, Με !ιι!!ε ιιιειι
ειε!ι ιιιιιι ιιι ε!ειιι Βι!ειιιιιιε, ινε.ε !ιε.ε ιιιιιιι Ζε ε!ιιιιι ειιιεε
ι!ειι!ε εεε 8ρι·σειιεε, ιιεεε ειε ειο!ιειΘε Βε!ιε.ιιιι!ιιιιε ιιιιε
ευ! ειιιεε ειιιειι !)ιεειιοεε ιιει·ιι!ιε?

'Νιιιι, πι. Η. ενειιιι Με ενειεεειι Με εε εεε ιιισε!ιεΙι ιεε
ειε Πιεειιοεε μια εοι·εεεε :ιι εεε!!ειι, εε !εϋιιιιειι Με εε!ιι·
ειιιιι $ε!ιειιειι ιιιιεεεε Ρειιειιεειι άειι Ζειεριιιι!εε νοι·ιι!ιει·
!εεεειι, ινε ειε Ορεεεειοιι ιιοε!ι ιε!ειειν ειπε Ο!ιειιεειι Με.
Κειι ε ιιεεειειιιιεε ειε Ο!ιο!ε!ιε!ιιεειε ε!ε ειε ιιειιιιειιε!ειεε!ιεεεε
ειπ! ρει·ιιιιεεεε Κεειιι!ειιειε. ινιε εε.εε!ι !ιε.ιιιι, ινε!ιεειιι!
Με ιιιιι ειε ΒιεΒιιοεε εε!ιιιιειι!ιειι, εεε 8ε!ι!ιιεεε.εε ‹!ει·
Τεεεϋειε εεε ε!ιεριεΙειι. ΙΞε !ιοιιιιιιε ιιι ειπε εεε ιιιε!ιε
ιιεεε.ιιι ειι ειε Ι)ιεΒιιοεε ειιί'ε ΤιιμΓε!ε!ιειι εκεεεειι εεε!!ειι.
Με ιιει ειιιει· Βεειιιοεε!ιιειοιι ιεεεεειι ινο!ιεε Με εε εε
ιιειι ιι·ειεε οιι ειε $ει·ε.ιιΒ ι!ιεεε!!ιε οιιεε ειε εεειιοειεειιτ!εε

'Ιτιιιιιοι· οάετ ειιι ειιειιειεειιόει· 8εειιι νεειιεεεο!ιε οι!εε σε
ειιιε εεεριεε!ι νεε!ειι!ειιιιε !ιινεειιιεειιιιι επι Εεεε νοε!ιεεε,
άει· !ιοιιιιιιε ιιιιε εειιιεε Ηι!!Γε ευ ερεε. εε!ιιεε νι·ειιιι ει
ειιιι!ιειι ινιε!ε!ιο!ι ειε ι·ιε!ιειΒε Ι)ιεΒιιοεε εε!ιιιιιιειι !ιε.ιιειι
εο!!εε. Με ιιιιιεεειι εκει νει·εεεεειι, ι!εεε ιιιιεει·ε Με.
Βιιεεε εεε ιιεειι ειε. εε ιιιιεει·εε Τ!ιει·εριε ειε ι·ιε!ιειεε
!)ιι·εεειοιι ευ εεεειι. Ηε!ιειι ειο!ι ε!εο ειε ‹!ειι Κι·ειιι!εειι

ειιει!ειιι!ειι Εεεε!ιειιιιιιι€ειι ιιιι!ιιιι ειιεεεριεεε, ιιε.εε Μι· Με
ιιειι νεειιε.ε!ιε ειιιει· ()!ιο!ε!ιε!ιιεειε εεννιε!ιειΒε θειιιιιιε
!ιειιιειι, εε εο!!ειι Με ιιειιι Κεειι!ιειι ι!ειι Ειιιεειιι ειπ! ειε
ι!εσιιι·ε!ι ε.!!ειιι ιιιϋε!ιε!ιε Βειι·ειιιιιε νοιι εειιιειι Ι.ειι!ειι
ειιεε.ειιειι ιιιιι! ιιιιε ιιει εεε Ορεεε.ειοιι εε ειιιειε!ιιειι, ιιεεε
Με ιιει μια εεειιιιι! ιιειιιιιάειιειιι θε.!!ειι€ειιεεεεεεειιι ειε
εοιιεεεειεειιεειι Εε!εεειι!ιιιιι€ειι, εει εε Αιιιιεεινρει·ιεοιιιειε
ιιι Ε'ο!εε νοιι !ιΙεΕ·;ειι- οσοι Βιιοι!ειιε!ιι!ειιε, εει εε ειιιε

Αρρειιιιιειειε ιιεε!ι !ιιιιε!ιο!ι!ιειε ιιεεειει8ειι !εϋιιιιειι.

Μ. Η. Ιε!ι !ιιεεε 8ιε εεε θεεεεεε Με: ιε!εειι ειι νει·
εεε!ιειι. ΙΞε !ιοιιιιιιε ιιει ιιιιεεεειιι Βεεεεειιειι ιιεε!ι Κ!εειιειε
ιι!ιει· άειι Κεειι!ειιειεείε!!, ιιεε!ι εεε ι·ιειιειεειι ΒιεΒιιοεε
ιιιιι! άει· ειοιιιι€ειι Τ!ιει·εριε εεννιεε »Με ιιει·ειιι ειι,ιιεεε
Με _ιειιε ιεεεειι!ειε νεε!ειι!ειιι!ε ()!ιο!ε!ιειιιεειε ιιιϋε!ιειιεε
εεε ορει·ιεειι. Με εο!!ειι ιιτιε ιιιιι· !ιειιιιι!ιειι ιιιε!ιε εε
ερειε Ζε !ιοιιιιιιειι ιιιι‹! νοιι ι!ιεεειιι θεειο!ιεεριιιι!ιε εεε
ειιεεεε Ηε.ιιε!ιιιι€ενιειεε ειιιι·ιειιτειι.

Βιιειιεεειι:ειεειι ιιπε Βεεεεεε!ιιιιιεειι.

Α. Ρ ο Ι! ει; ε ε ιι ειε. Με ι!ιεεερειιιιεε!ιειι Ι..ειεειιιιεειι εεε
.Ιε!ιεεε 1898. Με .ΙειΙιειιιιε!ι Με ιιεεεειεειιε Αει·ειε.
Χ. .!ειιι€ειι8. ινιεεεεεειι. νει·Ιερε νοιι Π

.

Ε".Βεεε;ιιιειιιι.
1899. Ρι·ειε Τ Με.

Βει άει· Πιιιιι6ι;Ιιε!ι!ιειε ε.!!ειι ε!ιεεερειιειεεΙιειι Ε'οι·εεειιι·ιεεειι
:ιι ιο!εειι, ειε ιιιι Ι.ειιΓε εεε .Ιιιιιι·εε ιιι άειι ειε!ι ιιιιιιιει· νει·
ιιιε!ιτειιιιειι Ζειεεε!ιι·ιι'εειι νει·ϋ!ι'ειιε!ιε!ιειινει·ι!ειι,ιιπε ειε!ι άεε
Ρο!Ιεεεε!ιε!ι'εε!ιε .Τειιι·!ιιιεΙιεεεεε ειιιει· ειιεειι Αιιιιιε!ιιιιε ειι ει·
ι'ι·ειιειι @Με Ι)ιεεεε ε;ι!ε ιιι νο!!ειιι Μειιεεε ε.ιιοιιάει· ιιε!ιιι
εειι Αυ εεε εειιιει· ε!ιεεερειιτιεε!ιειι ΠιιιεοΙιειιι. Ιιι εεε ε.!ρ!ιε.·
ιιεειεεΙιειιΑιιοι·‹ιιιιιιιεάεε Βιο!ΐεε, ιιι εειιιεε!ιιεεεειι‹ιειιιιιι‹ι ι·ειιε
ι.;εινειιιιεειι!)ιιι·εεε1!ιιιιεςιιιι‹ι ιιι άει· εοι·εειε.!ιιεειιΑιιεινιι!ι! άει·
ειιιριο!ι!ειιειιειι νει·οειιιιιιιιεεειι ιεε Ιιειιιε νεεειιιιεειιιιε,·ειπε
ει·εεεει.1)ειιι θειεεε άει·Ζειεεειιιεεε ειιιιιειιιει·ιιιεεεεΜεΙ ννειιιε·ει·
Με ε;ι·οεεεΖειιιι άει· ιιειιειι οι·εε.ιιοε!ιει·ερειιειεειιειιιιιιιι ε!ιειιιι
εεΙιειι Αι·ειιειιιιιεεε!, Με ειε Με Βρεειι!ειειοιιΖε Τε” ιϋι·ε!ει·ι,
Με νιε!ιιιεΙιι· ειε ιιειιει·ειι εΙιεεεεειεε!ιειιιιεά ι!ηειιιε!ιεο!ιειι
Βε!ιειιιι!ιιιιε·ειιιεε!ιοιιειιεει·ιιο!ιειειιειεεινοι·ειειι.εε δειεε άει· Βειιιι
ιιιιε!ι _ιεε!ει·Βιε!ιειιιι.ε·!ιιιι ειιι ειιι€ειιειιιιιεεειπ! ιιιιειΙιε!ιεε Νεε!ι·
εε!ι!εεειιιιε!ι ιεε. Κ ει ! ιιι ει· ει·

Ρι·οεο1εο11ε άεε νει·ειιιε Βε.Ρεεει·ει:ιιεεει· Δει·εεε.

659. Βιεειιιι€ επι 97.Αρι·ιΙ 1899.
νοι·ειεεειιιιει·: Η ο ι· ι ε ε. Βε!ει·ειει·: 'Ι

' !ι
.
Η ο ιι ιι ε ι· ε.

1
. Πο!ι!ιει·ε άειιιοιιεει·ιεε ειε Κιιιιι ιιιιε :Μειώστε

ιιει· Βιι!ι!ιικε.ειοι1 άει· 'Ι'ι!ιιειι ιιεε!ι νοι·ιιε.
Βει ιιειιι θ 'Ι'ιη.ιε ει!ι:ειι.4-6 ννοε!ιειι νει· εειιι ιιοι·ιιιε!ειι
θειιιιεεεεει·ιιιιιι εειιοεειιειι ΜΜεΙιειι !ιι!ιιειι ειε Πιιεει·εε!ιειι!ιε!
Με άειι Οιιεεεε!ιειι!ιε!ιι ιιιι Κιιιε ειιιειι ιιεειι νοι·ιιε ο!ι'ειιειι
ινιιιιωι. Με Βειοι·ιιιιειιε ειε εεε!ιεει·εειεε !ιεάειιεειιά εεειι·Ιιει·
ειιεςεεριεοεΙιειι :Με !ιιι!ιε. Βεο!ιτε !ειεεεειειι ειε Ηγρει·εκεειιειοιι
Εεεε Με πι· Βι!‹ιιιιιε; ειιιεε ι·εε!ιεειι νιιιιι!ιε!ε εεει.ε;ει·ιι. Ιιιι
Βιιιιιε άει· Βειιειιιιε: ειε ι·εε!ιεε ειιιε Βεννεειιιις εεε Πιιεει·
εε!ιειι!ιε!ε ειε πι· (ι·ει·ειιιεεε!!ιιιης·εεε Βειιιεε ιιι6ε!ιε!ι; Ιιιι!ιε
!ειιιιι άεε Βειιι εειι·ειεΜε ειε θει·ειιιε !ιιιιειιε ι!εεειι·εννεεειειι.
Με Βειιιιιιι.ρρε.ι·εεεάει· Θε!ειι!‹ε ει·εε!ιειιιειι ιιιε!ιε ιιεεοιιάει·ε“Με οάετ εε!ιΙοεει·ιε·.Ιιι ιιειι Κιιιε!ιεΙι!ειι ειιιιι ειπε ειε !ιιιι
εει·ειι Αιιεε!ιιιιεεε άει· Οοικιγ!ειι άει· 0!ιεεεειιειι!εε! άειιε!ιε!ι
νοι·ερι·ιιιεειι. Πει· νοειιει·ειι Γ!εε!ιε άεε Β'ειιιιιι· ε.ιι!ιεεειιιι ιιε
ιιιιιιειι εια!ι Με _ιειιει· δειτε ειε !ε!ειιιειι Κιιιεεε!ιει!ιειι. Πει·
εεε!ιεε !ΐιιεε εειιιιι!εε ειειι ιι

ι

εεει·ιιει· Κ!ιιιιιρι'ιιεε·. άει· !ιιι!ιε ιιι
Ρ!εεειιιεεεεε!!ιιιιε·.8οιιει Μ: άεε Κιιι‹! ειιιι·ε!ιειιε ινο!ι!ι;ε!ιι!‹ιεε.

2
. Ρεεει·ε τ!ειιιοιιεει·ιι·εειιι ειιιειιι 2 ιιιοιιε.ε!ιε!ιειιΚιιιειε ειιι

Βγιιιρεοιιι άεε !›ιε!ιει· ιιιε!ιε εειιιι€ειιι! ,ε·εινιιειιι€ειεε, ‹!εεεειι
Αιιιι·εεειι!ιειε _ιε‹Ιοε!ι εειιιει· Αιιειε!ιε ιιιιε!ι ε!!ειιι ,εεειιιι€εειε
!)ιει.ειιοεειιιιε ειιιειιι !ιο!ιειι θι·ε.ά νοιι ενει!ιι·εειιειιι!ιε!ι!ιειεΜε
Εεεε !ιει·ετιιεε.ειε.2ιι εεεΙ!ειι, εε!ιιεε ννειιιι ειιιιει·ε Ζειο!ιειι νοιι
Ε. ιε!ι!ειι εο!!εειι.Πε ιεε άεε ειπε Βιι!ιιιι ιι ει;; ‹ιε ι· ιι ε ι ε

! ε ιι ο ιι ε·

ι· ε ιι Ε
)
ιι ε ι· ε ιιι ι ε ε ε ε ιι Με ειε!ιιιι ειιιεε ε!ιεεεεεεειεειεε!ιειιΗΜ

ειιιιΒ· ιιειιιειιε!ιο!ι άει· Ηιιιιιιε ειιεερειειιε. Πιεεε!ιιειι ειπε! ιιιι
Ηιι.ιιι!ε·ε!ειι!ιε;ειιειιε;ε,ειε Γιιιεει· Ι·Ιεεειι·ε. ιιιε !)ειιιιιειι ειιιε·ε
εε!ι!ε.εειι, ειιε!ειι:!ι ιει ειιιε Αιιιιιιεειοιι ιι!ιιεεννεεεειιιι‹! εεει·!ιε
Ρωιιεειοιι ιιι οοιιεεεειι·ειι. Πιε Ηειιιιιε ειιιι! ιιι Β'οΙε·ε εεεεειι
εεινε ννιε ιιιε ΓΙοεεειι άει· Βο!ιεειι ειιιει· θεε!ιιιιιιιε ιιεε!ι ειιιε
εειι ιςειιι·ε!ιε.!)ιεεε 8εε!!ιιιιε· !ιοιιιιιιειιεειιεε!ι εε Βεειιειε άειεε
ειε Μι!ιιιιιιιιε Με Βιιεειιεοι·ειι (Ν. Μάικ!) ρι·ει.ενε!ιι·εινε.!ιι·ειιιι
ι!ιε ινειιιε·ει· ε.ιιιειι·εειιΒ'!ειιοι·ειι ειε!ι ε. 'Η. εεεει·ε!ιιι·ειι. πε.
ιιιειιε!ιε!ιάειι ει. ε

.

εει·ρι ιι!ιιειι·ιε,ιιτιε ιιει.ιιιιι·ε!ιΜε Αιινιειο!ιειι
άει· Ι·Ιιιιιι! νοιι άει· εεεει!ειι !ειιιιε ιιεε!ι ειιιεεειι Ιιειιιιι8·ειι.Πεε
εε!!ιε Κιιιά 2ειΒε ι'ει·ιιει·ιιει νϋ!!ιε.·ι'ι·ειειιιθε!ιιι·ιι ειιιε !ειειιεε
Νεε!ιειιεεε.ιι·ε, !!ιγοειε. ΗγρεεεεεΙιεειε άει· Αι·ιιιε ιιιιιι νει·
ειι€ει·ιιιιε άει· Ιειι!ερε!εειι ιιιι‹ι ειιεΙ!ιειι Ρεεεεε άει· ι·εε!ιεειι
ιιιιεει·ειι Εκει·ειιιιτε;τιιιιεΑιιειε!! άεε Κιιιει·ει!εκεε ι·εε!ιιε. Απε
εει·‹ιειιιΜε εε Βεεεε ειιιεε ιιεριι!ειι·ειιΑιιεεε!ι!ε.εεεεει! ιιιιιιιιι.
Με !'ει·εάοε·ε.!νειιιεειιεΒι·ι·εΒ·Ιιει·!‹ειειεε ιιι άειι ειιιειι·ι.ειι
Βιιει·ειιιιεε.εειιειιειιειεεειν !ιεεεει.ιεεεεεε.
Ειπε Αιιε!γεε άει· Ιιεει·ειΓειιι!ειιΒγιιιρεοιιιεει·ε·ιε!ιεάεεε εε
ειο!ι ιιιιι ειιιε ιιιι!"ιιεε Αιιεεειοιι άει· Νει·νειιννιιι·ιε!ιι ιιιιιι άει·
νοι·άεεεεεειιεεε εεε Βιιε!ιειιιιιει·ιιε !ιειιιιιειειιπά εννει· ινειεε ιπι
Ηε!ειιιει·!‹εΜε θγιιιρεοιιι Πειει·ιιιε-Κ!ιιιιιρ!εε(ιιιγοειε ιιιι‹ι νει·
ειιιξει·ιιιιε· άει· βιειερε.ιεε)ω: ειιιε εεει.ι·ΙιεεεΜιεεεε!ιει!ιΒιιιιε·
άεε ιιιιεει·ειι 'Ι'Ιιει!εε άεε ρ!ειιιιε ει·εε!ιιε.!ιε !ιιιι. Ιιιι Ιιειιιιειι
ιιιειε!ιειεε ειιιεεει·ιιειιιειιιε Α!ι`εεειοι1άει· Ηιιιεει·εει·ιιιι ε ινε.!ιι··
εε!ιειιι!ιε!ι (Ε'ε!ι!ειι εεε Κιιιει·ε!ιεκεε). Νειιι·ιειε εοινιε ο!ιοιιιιε
!ιειε ιιτιε.ειπε! ειιεε·εεε!ι!οεεειι.
ινιι- !ιιι!ιειιεε »νοιιιιιιιε ειιιει· Μειιιιιεο-Μγε!ιειε εγρ!ιι!ιειεε
ειι ε!ιιιιι ινιε!!ειειιε ιιιιε ειιιει· Ρει·ιοεειιιε εγρ!ιι!ιειεειιιεά Οοιιι
ρι·εεειοιιεεε ειιεει·εεειιιιειιΝ. Ν. ε

ι.

·
!)ιε !)ιε.ιειιοεενι·ιιι·ειε!ιεεεεειι.ι;εει; μιι·ε.ιιει!ιιιε: ειιιε Βε!ιιιιιει·
σει· ιιι·ιιι,εεεε!!ε Βι·εε!ιειιιιιιιΒειι ειιιιι $ε!ιννιιισιειι.
!ιο!ειιιε·ει·. Με Βοοε!ιεειειοιι εεε Ρεοεεεεεε εεει·ειΐειιιι
ιιιϋειιεε ιειι Ρεεει·ε ιι·ε.ε·ειι, ννεε!ιιι!!ιει· άειι Εεεε άει· Αιτω
ειοιι ειιεεει·!ιε!ιι άεε Βιιε!εειιιιιει·Ιεεει·ει·!εεε.
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Ρετει· ε. παει !ιε1ιιε Ατιερ!ι1ετινετΙιειικ1ετιΜε!. 1νειιιι ειε
νεττ1ετ!ιετιιει·Με” «Μεε, ιιι!!εετετι εο!ε!ιε ννοτι!ιιεε!ινι·ειε
τει· εε!ιι.
Η ε1ε! ιι εε τ. Πιο Ηετε!ιεετειιιιε άει· Ητι·εε!ιειτ!‹ε!τιιιπ!Με
Ρε!ι!ειι άει· Βετ!ε1τεερτιο!ιτ1111·ε!ιιε 1ιε.εε!ειιάει· Υεττ!ει·1ιετ
εετ; ε!τιε Πτ!ιτειιι!ιιιι1εεετ Βιι11ετειι2εεε Ετ. Μ. εε!ιειιιτ ιιι!ι·
εε!ιετ ιιιεετ εειιε ειιεεεεε!ι!εεεειι.
Ρετετε. θεεειι ε1ιιε ΑΠεετιοιι εεε Β. Μ. ερι·!ε!ιτνετ ε!!ειι
Π!ιιεετι άει· νετ!ειιιτ', άει· ετοιιιρτε Νεε!ι!εεε ει!!ει·ἔμπε
τειιιε ιιεε!ι Βιιι!ειτιιιιε ε!ιιει· ιιιιτιιη·ρ!ι!!!τ!εε!ιειιΒε!ιιιιιι!!ιιιιε.
Ψει!ιι·εε!1ε!τι!!ε!ι!ιειιτ!ε!τεε ε!ε!ι εετ επι ειπε Ρετιεει!τ!ε ετ!ετ
ιιιιι Ηεπιεττ!ιε !ειι. ννε!ε!ιε ερετει· τεεετ!ιιττντετι!ειι. Νειιτε
ρετ!ιο!εε!εε!ιε ιιτετειιε!ιιιιιεειιεε !‹1ε!ιιετΚιιιτ!ετειεε !!!1τ!εειιε
εε εε!ινν!ει·ἱε ειιά ε!ε ε!ιι2ε!ιιειι Βνιιιετοιιιε ω! Κιιιι!ετιι ιιοε!ι
εε ννειι!ε ετε.εε!ε!ττ.Μεε εττνιιεεεετιιιιιιιτεεάειι·ϋεει·ιιεε!ιιιιε!ιτ
εεεε.ετ πετάω !τε.ιιιι.

τ
!! !!!ετ!τε ι·ετ”ει·!ττ!!!ιετ ε!ιιειι Ρε!! ε.!!εειιιε!ι1ετ

Οετε!ιι εεε τνε!ε!ιετ !ιιι ι1ειιτεε!ιειι Α!εκειι‹!ετ!ιοερ!τε.!πι·
Βεεεεε!ιτιιιιε εε1ειιετε.
Ρετ. είε 5Ο-_!ε!ιτ!εει·Πειιτεο!ι-Βε!ιιιιε ιει: ΡΜε.εοε. Βεἰτιε
Μιιττει· εε!! ε.ιι Πτετιιε!ττεεεεεειεττειι εε1ε. 1877 !ιειτετ Με
!:ιι·!ε ιιιιτ1θοιιει·ι·!ιεε ειιτε!ιεειιιεε!ιτ. 1888 ννιιττ!εει· εετ”Π!ειιε
ιιιε!!ε εε!ιειιόε1τ. 1885Πτι ει· :ιιι Νειιι·ε!ε!ειι !τι άειι ιιιιτει·ειι
Εκττειιι!τετειιννε!ε!ιε,Με ιιι!τάει· ι!ιιτε!ιεετιιεε!ιτειι111ε!ετιειιιι
Ζιιεειειιιετι!ιειιε ετε!ιειιτ!,ειιΓεετεεετ ννιιττ!ειι.Πει· εε!ιειιιτ!ε!ιιι!ε
Ατετ !ιετ κ!ιιιιιε!ε[ειεε ε.ιιεετιειιιτιιετιπιιι! Πε!ιννετε!!ιε.τ!ει·νει·
ετι!ιιει, ι1οε!ιιετ εε!ιοιι άειιιε!ε ειε Β1ε!ιτ!ε!τε!τάει· Πιειειιεεε
νοιι ειιιετι1:ιτιάει·ετιΑτειε ειιεεειιι·ειτ`ε!τννει·‹!ειι. Πτι Ρι·ϋ!ι_ῇε!ιτ
1898 ιιιεε!ιτεΡετ. ειεε 1ιι!!ιιειιεεριιειιιιιειιιεκ1ιιτε!ι; 1ιιι Ηετεετ
εεεεε!τειι .1ει!ιτεεετε!!τειιεἰε!ι θε!ιιιιετεειι ιιι άει· !!τι!τειιθε1ιιι1
πετ πεε εειιι Οτετει·ιιιε ειε, επι ννε!ε!ιετιε!ε!ι εε1ε ΜΜΜ Μιο
!ιε!ιε Πνιιιρτειιιε!ιιι Πιιτει·εε!ιειι!τε!!ιιιιειιεεεε!!τειι. Αιιι 27.Πε
εειιιεετ Πε! Ρετ. ιιιπ! 1τειιιιτεεπι 'Μεε ι1τιτειιι'ειε Βε!τιε ιιιεετ
ειιτ εειιιιεεειι; ι!!εεεε θνιιιρτοπι εε!ιννειιτ!ιιιεετ ε!ιι!εεε Τεεετι.
Αιιι 81..1ε.ιιιιει· 1899 τι·τιτνετεε!ι!ιτιιιιιετιιιιε εετ Βε!ιιιιετεειι
ειε ιπιτ! !εεει!!ε!τιειιε!ε!ι ι!ιεεε!τειι επ νει·εε!ιιετ!ειιετιθιε1!ειι.
ειε ννιιτάειι ιιιε!ετ ειετ!ιετ ἱιι άει· Νεε!ιτ ει1ει· τνε!ιτειιε εετ
'1'τε.ιιεεριτετιετι.Πε εεεε!1τειιε!ε!ι Βε!ιιιιει·Ζειι !ιιι Κι·ειιε ιιιπ!
!ιι άει· ι·εε!ιτειι 117τιτ!εΜε”. θε!τ Βιιι!ε Ρεετιιιιι· τνιιι·ι1ειιΜε
0!!εάει·εε!ιιιιετΖειιε!!εειτιειιι: εεεει::!ετε ετει·!‹ νι·ετειιε1ε !τιεετ
θεεεεεεεεειιά τετ!ιτετεε!τε. Πε!εε! εεετε.ιιι!ειι !ε!ε!ιτε Τετιιρε
τειτιιι·ει·!ιϋ!ιιιτιεετι,νι·ε!ε!ιε_ῆε‹!εε!ι87.7" ιιιεετ !ιεετεε!ιι·1ττειι.
Αιε 4

.

Μετε ννιιι·‹!ετε!εειιι!ετ Βετ'ιιιιτ1ειιτ'εειιοιιιιιιειι.
Μιττε!ει·εεεετ. ε1εεεει· εε1ιι· ε!ειι‹1 ειιεεε!ιετιι1ετΠε.ιιε. Βε1
ῇεᾶει· Βεννεειιιιε !τ!ε.ετΡετ. ί!!ιει·!ιετ`τἱεεΒε!ιιιιει·2ειι. Ί'επιρε
ι·ιιτιιτ Β7,Β° Ρε!ε 104 τεεε!ιιιεεε!ε, Αιι άειι Πιιτετεε!ιειι1τεΙτι
τιιιιε!!ε!ιε ε!ετιιεετιττεΝει·τειι, ννε!ε1ιενεττ!εο!ιτ εετ' Πιιεε ει·
νι·εε!τειι.Πιιεει!ειιτειιτ1ενετει·ϋεεεττιιιε άει· 1ιιειιιιιει!- ιιιπ! Πει··
ν!εε!‹1τἰὶεειι,1τε!ιιεΠιιει1ε!ι!ι·1!εειι. Ριιρι!!ετι εεε. τι·ττεε ι·εεει
τειι‹1,ιιἰε!ιτ εε.ιιε ε!ε1ε!ι. Βε!ιιι Βιε!ιειι ειεε ετε.τ!τε8ε!ιιιιετ2ειι
νει·1ιειτιάειι. Β ε ιιι ε ε ι· ε'εε!ιεε θνιιιρτειτιτε!ι!τ. Κιι!ετε!!ειιεεε
ετε!εεττ. Β'εεεε!οιιιιε. Ρετεεει!ιεε!ειι !ιιι Βετε!ε!ι εεε ι·εε!ιιειι
θεει·εε1ιειι!τε!ε. Π1ε θεεετικ! εεε τεε!ιτειι Ροτειιιετι ιεε!ιιε.ειειιιιι
εε!ιτ εε!ιιιιει·ε!ιετ'τ.ε1εε!ιεττε1εττο! Πε!ιιιιιιιει!εε Ν.!εε!ιτει1!ειιε
!τε!τιεΒτεΞεετιιιιεεετ Βο!ιιιιετιειι.Μιιε!ιιι1ετιιτιι!ε1ιτ!ινρει·εεετ!ιε
τιεε!ι,τ!εεε!ετε!ιειιειιε!ι ιι!ε!ιτ ειε Ηειιτ.1ιιιιετε Οι·εειιε: Αιιτ'κ1ειιι
Μειιιιετ!ιιιιι ετεττι 1, ιιιιι1 ιι:ιε!ι 1ιειάειιθειτειι, 1ιεεειικ!ετε
τιεε!ι ι·εε!ιτε ε!ε!ι νει·ετε!τειιι!, !ετ ειεε Πε.ιιι τ'ιιιιε ιιεε!ι
ιι·ειε!›τιι·.1ιιι .1ιιειι!ιιιιι !ιε!ιιε ΡιιΙεε.τιοτι,ω" ιιιεετ. 8ειτεετι
ετεεε !ιιι 5

.

πιιι! θ. 1ιιτει·εεετε!ιε.ιιιιιιιι άει· Μειτι!!!ει·!!ιιιε
τ!!!ι!ειιι·. Ηει·πτειιε τε!ιι. Πεεετ άειι Βιιιιεειιεριτ2ειι !ιε!ιιε
Πε.ειρίειιε. Πεεει·ει!! νεε!ειι!ετιιτ!ιιιιετι. νει·εε!ι!ει!ειιε Εεε
εε!εει·τιιιεε!ιε τνειεειι εετ” ειιιετι Βτειιε!ιἰε!εετε.ι·ι·!ιΜε. Με
ιι!ε!ιτ νει·ετϋεεεττ. 1.εεει· ιιετιιιε.1. Πετ Ηει·ιι !ιε.τ ειιι
ερεε. θενν!ε!ιτ νοιι 1027, ειιτ!ι!ι!τ!τε!ιιΒ!ννε!εε. !τε!τιετιΖιιε!ιετ;
Με 1ιιά!εεετεεετ!οιιΠε! ε!ετιι!!ε!ιετετ!τΜε. Πι·. Κ το ιι ε , ινε!
ε!ιετ ι1Μιιε!εεειιειι!τ!ττινιιι·ι1ε. ε!ειιι1ιτεε!ιιε Βι·!ιι·ετι!τιιιιεεεε
Βϋε!ιειιπιετ!τεε ειιεεε!ι!ιεεεειι ιιι !ιϋιιιιειι, τ!εεε!ε!ε!ιειι«Με Ρε
!νιιειιι·!τ!ε,ερτε.ε!ιε.1ιει·Με νετιιιιιτ!ιιιιιε εεε, εει.νετι1εε!ιταυτ'
Εεεε εεετειι‹1,ι!ε.εεεε τω. επι εεειιτιεετε Βτεο!ιε!τιιιιιεειι εετ
εε!1ιετι!ιε.ιιτ1ε!ιι!ιειιιιε, ιιιι‹! (Μεε ε!ιιε Νειιτε.ει!ιετι!εΑιιτ!ιε!! επ
άειι 1ίτειι!α!ιε!τεει·εε!ιε!ιιιιιιεετιΜεε. 'Η.ε!!ε!ιε Πιιτει·ειιε!ιιιιιε
άει Βε!ιττιετεριιιιετεετε!!τετ'εετ,Μεε ε1ε εε!ιιιιει·Ζειι εεεειιι!ετε
!ιι άει· τεε!ιτε 8)·ιιο!ιειιει·οειε εεετε-!!ιεεε. ι1εει θτετιιι:ιιι, τ!ειιι
τεεΙιτειι 'Ετεε!ιειιτετεεά εετ !!ιι!ιετιΒε1ιιι!τει·ετετιε 211Ι18!ιιιιετι.
Πιιεετε Π1τιει1εεε εε!ιννειι!‹ιε ειιτειιιεε εννιεε!ιετι Εεεε ιιιιι1
ε!!εειιιειιιετ θετε!εειιιετεεε. Ρετ !ει2τετεερι·εε!ιειε ΠετιιιρΓιιιιε
ειιἰ_τ1ειιιΜειιιιετιιιιιι ετετιι!,τ11τννε!ε!ιεννιτ εοτιετ!τειιιεειιεει·ε
11τ!ι!!ετιιιιετ!ιιτ1ειι!ιετιιιτειι.
Με ρε!ρεε1ει· '1'ιιιιιετννετ ε!!ετειιιεε ιι!τεειιεε εεε!ιιιι·ε!εεειτ.
Ρετ ειιτιιιι τ”ε.ιιτ1ετιε!ε!ι ιιοι·ιτιε!ε νει·!ιε.!ιιι!εεε; άιε Ρι·οετετε
»νετ εεειιιιι1. Αιιε!ι νεε Βε!τειι εεε Μεεειιε Ιε.εειι !‹ειτιεΗιιι
"ειεε αυτ'ειε θετετιιειιι νετ. Ρετ. εεε ννειιιε, εεετ άιε ΠεΪιιε
εετ1εε ιιτι‹1νει·ι!ειιιιιιιε πω· εἱειτι!!ε!ιεετεεε1τ. ΠΙε Βε!ιννε!!ιιιιε·
τ1ει·1ηιιιε!ιετ!!εειι11εεεεποε νει·ι1εε1ιτ εετ '1'ιι!ιετ!ιιι!εεε ιιι.
Πτιτϋι· !ιε.ττετιειιεείϋ!ιττ ννει·άειι!ιϋιιιιειι: Με ε!ειι‹!ε Αιιεεε1ιειι,
«Με Ρ1εεετ, Με Βε.εεε1εει·εεεε!ιε πω! άει· ειττ1εε Αιιετνιιι·ί.
Τ.ετετει·ετννιιι·ι1ε!ιτ6.ιιτ!ειιιιτετειιε!ιτ,Μπιτ Με Ί'ιιεει·!τε!εεεἱ!!ειι
ιιι εειιιεε!εειι εετιιιιτ!ειι.

Πιιι Με 1!εε!!ε!ι!ιε!τ ε!ιιετ Τιιτει·ειι!οεε ιιιε!ιτ ειιεετϋε!ιε!ε!ι
τ!ετ ειι !εεεετι, ινιιτόε Κι·εοεετ εεεε1ιειι, ινεεετι εεε νεττ!ειο!ιτεε
εετ' Ι.ιιεε Βε!ιπι!ετειιι·ετιε.ι1εεοτετιετ.Μεεετ!! 1ιε.ττεΡετ. εε1ιοιι

!11.ιιεει·ε
Ζειτ ιιι Ηε.ιιεε ε1ιιιε Πττ'ε!ε εεετειιιε!ιτ. Πει· τνειιετε

νει· πιιτ εεετε!τετε ε!ε1ι ι!ετεττ!ε, Μ" Με Γ!εεετ ετε.ιιι!ιε
ννει·‹1ε;Με 'Γεω ετετιιι· ετ!εε τ16.ε!1ε!ινοιι 87 ιιππ!ε!τι!εε Ζε!ιιι
τε! ιιιετεειιε εε 88° ιπιτ!8-4-8 Ζε!ιιιτε1,-- 1 Με! Με εετ'
8911.Πιε Βε!ιιιιει·ιειι !εεε!ιε!ττετιε!ε!ι αυτ”ειε !τιι6ε!ιετιιειι'1"!ιε!!ε
Π" 8τει·ιιιιιιι ννιιτι1εεε!ιτ ειιιρι!ιιά!!ε!ι. εε Μ” Με 8τετεε!ιερ
ιιιεετ ειιεε!εετ ννεττ!ειι!τοιιιιτε; εεεε1ε!ε!ιετι νει· ε!ιιε Βει·!!!ι
τιιΙιε-τ1ετΒιρρετι εεεειιάετε ιιι ι!ιι·ειι εε!ι1ἰε!ιειι '1'!ιεἱ!ε εε!ιι·
ειιιρτὶιιι!!ιε!ι. Α!!ιιιε!ι1ιτ!ιετε!!τεειεε ε!ιι εεεειιι1ετει·'1"γριιεάει·
Ατ!ιιιιιιιιε ε1ε; Ρετ. ει!ιιιιετε ιιιιι· πιιτ Μπι Ζννετε!ιτε!!Με άειι
Ηε.!ειιιιιε1ιε!ιι επι ‹!!ε Β1ερειι εε ι.νειι!εΜε ιιι6ε!!ε!ι εποπτευ
εεε. Πει· Τεστ” ιιιιιε!ιτειιι Ρε!εε Μεεετ Μ! άει· Ατ!ιιιιιιιιε
τεετ εετ !τε!ιιεεε!τ!!ε!ιετιΒιιειιι·εἰειιειι. Βιι‹1εΜε” Π11ι!τεΡετ.
ε!ε!ι ειι!ήεε.ν εεεεει· (ιιεε!ι 15 Ρτἱετ!ειιετι). Με Βε!ιιιιει·2ειι
ννετειι ννετιιεετ!ιιτειιειν; ειε Ντιε!ιτετνιιι·τ!ε εεεεει· εεεε!ι1ε
τεε. .1ε‹!ε .εννεειιιιε τ!ετ' ε!ππ εοτοττ ά!εεε!!εειιθε!ιειετιειιι
ρτιιικ1ιιτιεειι!.ει·νοι·.
Αιε θ!). 111112ινεττ1εΠι·. Κτοιιε τιοε!ιιιιε!ε εειιειι!τιι·τ ιιιιᾶ
ερι·ιιε!ι πιιι Βεετιιιιιιιτ!ιε!τάειι νεττ!ε.ε!ιταυτ”τ!!ιΤιιεεθει·ειιιεεε
Με. Πε επιιειιι! Ριιεε!ι!ειιιιε. Πιε Βεί!εκε νν:ι.ι·ετιεεετε!εεττ;
Με Ρει·1εε€ι·εΠεκεετ!ιε!ιτ. Τεετ!!ε Βιιιετιιιειιιιε ιιιινει·ειιι!εττ.
1Ιετει·ιεε!ιεθε!ιννεε!ιε άει· ιιιιτετειι Επιτειιι!τετειι. Πει· τεε!ιιε
Ρεεειε ετνν:ιερπτετ!εε!ι. Π!ε Ψ!ι·τιε!ε1τιι!ετ!!τΤιιεεε!ιιιιει·ε!ιεττ,
άιε Βε!ιε.ι!ε!!τιιεε!ιειι"Με κ1ι·ιιε!ι-εεά !τ!ορτ'εειρειιτ1!!ε1ι.
Πιο Πιε.ειιεεε 1ι-ιιιιετεΜε εεεεετ εετ' ει!!εειιιε!τιε Πει·ε1ιιεεε.
εεε!ειε!ι ειιι εειειεεετ 11ττ'ε!ετω» Βε!ιτιι!ει·ειιτνει·!ιε.ιι‹1ειιννετ.
Αιε 12. Αρι·!1 τνιιτι!ετιε!ε!ιει·ει·εΑιι1ιε.!τεριιιιειε Πιτ τ!!εεε111ει
ειιεεε εετιιτιι!ειι ιιιπ! άειιιεειιιττεεΜε Ρτεειιεεε Με ε.εεο!ιιτΜε!
εεεεισ!ιιιετ. Πε ννιιι·ε!εειεε Πε.ιιιρτιιιιεάει· τεε!ιτειιΗρ!τεεσειι
ετετ1ττ.1)Ξε ιιτερτϋιιε!!ε!ιε Πε.ιιιετιιιιε εετ @ιιι Μετιιιττιιιιιι πω·
ιιιτειιεινετ ιιιπ! ει·ε!τει·Με ττιι!ιετ.
Μιι!‹ε !ι!ιιτειι επιιειιιτω! ειεε ειεε τε!ετ!νε Πειιιρτ'ιιιιε. Ιιι
άει· τεε!ιτειι Βρ!τεε εειιεειιὶι·ειι‹!ε ιιιἱττε!-ιιιπ! ετεεε!ι1ε.ε!εεΒετε
εε!εει·ειιεε!ιε. εε!τειιετ Γε1τιτ!ιιε!εε. Ηειιιε!ιειικ1εεΕιιερ!τιιιτιι
εε τ!ειιθειι2ειι, ιι:ιτιιειιτ!!ε!ιτεε!ιιε άειι Π!ιετε.!‹τει·εεε ενετι
ε!ι!ε!ειι ειιιιε!ιιιιεεά. Αιε 21. Αρι·!! Γεω ειπε θειιεε!τσιτ!ειιιιιπ
Πι·. Κ ε τιι ι ε ειειτ ννε1τ·!ιετάει· Π!εειιεεε ε!1εειιιειιιεΠετειιιεεε
!ιε!ειιιιιιιιτειιιπ! Με ν!·ε!τετειιΒε!εε ΠΠ· ι!!εεε!!›εειπε Κιι!ε!τιιιιε
1ιι άει· θ

. ιπιτ! 10 Βιρμε ετκι·ειιιιι εετ Βτε!!ε εεε Κτιοι·ρε!ειι
ε2ιτ2εεεεεετ1ττε. Απ ά!εεειι Βτε!!ειι !!εεε εὶε!ι το! Βεννεειιιι
εε !ε!ε!ιτε Οτερ!τε.τ!ειι τιει.ε!ιινε!εειι.Ιιτι Βριιτιιιιι. ινε!ο!ιεε
ιττιιτ!εειιτει·ειιε!ιτννιιι·ι1εΜεε ιιι ι1ιεεειι '1'ειεετι Πι·. Πιιιιεε
ειιεεει· Ρεττττερτε!τειιιιιιτ1Κτνετε!!ετι, ε!εετιεο!ιε Ρεεει·ιι ιιιπ!
ειιιε νετειιιεε!τε Ζε!!ε. ννε1ε!ιεε1ε Κτεεεεε!!ε εεκ1ειιτετενετι1οιι
!‹ειιιιτε; εε ιετ ειεε ετεεεε Ζε!!ε πιιτ Τοε!ιτετιε!!ειι. (Πειιιειι
ετι·ειιοιι άει· Αε!›ι!ιὶιιιιε! Πειτ τω»Ζε!τ ττετειι !τε!ιιε ννε!τει·ειι
νει·ετιιτ!ετιιιιεειι!ιιι Βετιιιικ1εεετ”. Ρετ. ννιιι·τ!ε!ιιιιιιει· εε!ιννε
ε!ιετ. τιει!ιιιιτεετεει·Ιτειιιε Νε!ιτιιιιε ειι ειεε. Ποτ Ριι!ε ννιιι·‹!ε
!τ!ειιι ιιιπ! Γι·ε‹μιειιτ. Πετ Τα! ει·το!ετε τιι άει· Νειε!ιτ πιιτ εεε
27. Αετ!1. Αιιι 27. Αρτ!! ινιιτι1εά!εΒεετ.1ειιειιεεείϋ!ιττ,ιινε!ε1ιε
ειε Π1ε.ειιεεε ε1!εειιιεΞεε Οετειιιεεε εεε εειικειι
Κετρει·ε, εεεειικ1ετε ι1ει·Κιιοε!ιειι εεετετ!ετε.

Ι. τι ιι ε ε εειιιετιεττιττ εεε εε! άει· θεετ!οιι εεννετιιιειιε
Ρτερετειτ.

Πιεειιεειειι:
1ζετιι!ε. Πει· Βετιιιιά νετι ε!εετ!εε!ιειι Ρεεει·ιι !ιιι Πριιτιιιτι
!ετ κνε!ι!πιιτ'Πιιτε!ιννιιε!ιει·ιιιιεεετ !!τειιε!ιειι ιιιπ1 Ζει·ειδι·ιιτιε
εεε 1ιιιιιεειιεειι·ετεε ι!ιιτε!ι Τιιιιιει·ιιιεεεειι Ζιιι·ϋε!αιιτ!!!ιι·ειι.
Μει·ιτ2. Πιε Αιιιιτι!ιττιε,Μεε άει· ιιιιτει· ‹!ειιι !!1ειτιιιετ!ιιιιι
εε!εεειιε Τιιιιιοτ άει· ρτιιιιει·ε Κτειι!τ!ιε!τε!ιει·ι!ιει, !ετ εετεε!ι
ιιετ. Ειεειιτ!ιτ!ει!!ε!ι!ι!ε!ετ πιιι· ά!ε Ρτερειεετ!ειι νεε Μεεετ
Βτε!!εΜε ιιι Με νετεε!ιιετ!ειιετειι'Γ!ιει1ε εεε Κετρει·ε ε!ιιιε
Βι!‹1ιιιιε ε!ιιεε ρε.!ρε1ι!ειιΤιιιιιει·.

Π εεε. Μεεετ! ιιι!!ιι·εε!τεριεε!ιεΠιιτετειιε!ιιιιιεεεετιιΜε νετ?
Γτεε!ιε!ι τετεε ε!ιιιε άιεεε!!ιειι, σε εε εἱε!ι επι Οε.τειιιειιι ετ1ει·
Βει·οοιιι !18.ιιι1ε1τ.
ΡΗ: !ι

.

Βε1 ειιιειιι ειεε ρι·!ιτιετ!ιιι Μεάιιιετ!ιιιιιτι ειιτιινιε!τε!ιι
άειι '1'ιιιτιοι·!ιειιιι νει1ι ειιτ!ιο!εε!εε!ιετιετοιιι!εε!ιετιΒτειιιεριιιιετε
ιιιΙΒ νοιι ειιιειιι θιιι·ε!ιιοιιι ιιιε!ιτ :Με Βει1ε εε!ιι. Ρι·ιιιι!τι·ε1ίι·ε!ιεε
εεε Μεειεετιιιιιιιι ειεε! ει1!ετε!ιιεειιι τ'τϋ!ιει·ειι.1ιι!ιτειι εεεε1ιι·ιε
εεε ινει·τ!ειι.τ!!εεε!!ιειι1ιεεειι ε1ε!ιεεετ εει εειιειιει·ει· Ριετ'ιιιιε
ε1ε Βετ!ετ!ιε!!οιιιεειιτειιρρτ.
Πε. εεε. Πε άει· '1'ιιιιιει· !ιπ 1·Ιι!ιιε ε!τετ ιιιπ! ε1ε Βι·ειιε!ιιε1
ννε.ιιτ!ιπι ‹!ετι'1'ιιιυετϋεετεε!ιτ. ιετ εε Με ιι!ε!ιτ τιιιιιιεε!!ε!ι,
τ!εεεεει·εε!εε νοιι εεττ εειιιετιΑιιεεειιε εειιειιιιιιειι, ιιι Η'81(1ιθ1Π
Ρε!!ε ει· ειιιιε εετ ειε θετε!ιιειιι εε1ε !τειιιιτε.
Ε'ιε!τ. Με Βιι:!ετ!ιε!!ειιιερι·!ε!ιτ ειιε!ι Με ιιιιι!τιρ!ε Μετιι·
ετεεειιε!!ειιιιε ιιι άειι Κιιεε!ιετι. Βιιι!ετ!ιε!!ειιιε νοιι Πτειιειι
!ιιι Μεό!εετιιιιιιιιΜε ε!ιειιά εὶιι‹1ιιιε!ιτ εε!τειι.
»ν εε τε!ιε!ειι. ”τι!!εεετ '1'ιιιιιει·!ιιι Μεειεετ1ιιιιιιι ειιτετε.ιι
άειι, εε !τε.ιιιιετη!τε!ιι Οτιι·ε!ιιειιιεε!ιι. Πιιττνει1ει·ιετ εε ειε
Βι1τ10τ!!Θ!!0ΜΡΜ $ω'00Π1(Ενιτιρ!ιεεει·εειιι) ετ!ετΤετε.τειιι. Πε
ε.εετειιε!ι11τεεειιετΤεετιεεειι νετ1ιειεεειι ε1αε. εε !τειιιιτε εετ
'1'ιιιιιετ!ιιιιιιετ!ι!ιιειε νοιι άειι Βτειιε!ιιειι εεεεεεεεεεεεε Πω·
ειιιειιι ειειιι.1ιι Βεττε!!”εετ ιιιι Βριιτιιιιι εετιιιιάειιειιΖε!!ε ιιιϋε!ιιο
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Μ' ΜΝ0ιιιεΙιειι, άεεε εε ειιιιι· ιιιοιιιιε·ε;εννεεειι,ιινειιιι [ητιιι ε·,ε
ειιιιι νοι·ειειιιις ιιιιει· ιιιεεειι Βει'ιιιιιι μειιεεει·ι, ιιειιιι Μι ιιε.ιιε
ιιιιιιει· ιιει·ιιι·τιπο (ιεΒιιιιε ιιιι€ειι·οιΤειι ιιι Β`ιι.ιΙειι,ννο Ιιειιι 'Ι'ιι
Μ” εει· Ιιιιιικειι νοιιιιιιιιιειι ι.νιιι·. Αιιοιι νοιι ειιιιει·ει· θειιε
ιινιι·τιιιιιι·ιι.ιιι”ιιιιιιιιει·ιιεειιι ;;ειιιιι.ειιι, άεεε εει' εοιιιιιε Ζειιειι
»Με νιει 2ιι ιεειεε"Μ; εο ε;ιειιι Η ιιιυ ρειιι ειι, άεεε ιιειι·
ιιι·τι€ε Βει`ιιιιιιειιιπ· ιιιπ εειιι· ιιι·οεεει·Κι·ιιιιι νει·ινει·ι.Ιιει:ννει·ιιειι
ιι6ιιιιειι. Βια ιι ιιο ι·ε ι ιιιιιι·ι ειιιιιιι ΡΜ ειι, ννο ιιιε Πιε.ι.>ιιιοεε
Με Βιεεειι:εΙιειιεει·οοιιι εεειεΙΙι ινιιι·‹ιε. ιιιιοι· ‹ιε ιιιιιιιιεΙιε εε
επι ιιιιι ειπε ι.νριεειιε Βιεεειιει>Ιιε ιιιι θριιιιιιιι. ννειεΙιε ειπε
νει·ν·σειιεειιιιιε; ειιιεεειιιοεε.Βοιιει ειιιιι Ζειιειιιιειιιιιιιε ιιιι '3ριι
ι.ιιιιιεειιι νοι·ειιιιιιι€ ε.ιιι'ειιιιειιιιιειι.
Ποι·ιτ2. Πιο ιιιι Βριιιιιιιι ι;ειιιιιιιειιε ΖειΙε άνω· ειι· Δω
Πιιι.ειιοεο ιιιιοιι ιιιοιιι Αιιεει:ιιιιις εει:ειιιι. Ι)ιεεειιιο ινιιι· εειιιι
ι;ειιιι ιιιιι·ειι ιιειι Νιιοιιινειε ειπετ νει·ιιιοιιιιιιιε ιιιιιοι· άειε Μιιιιιι
ιιιιιιιιι τι. ε. ιν. ιιιοιινιι·ι..
Ηοιειιι,ε·ει·. Πειιι Πιιτει·ειιοιιιιιιρ;ειιοιιιιιιιειιιιιιιι ειι ιιι·
ι.ιιειιοιι, πιει· ιιι ι.ιε,ι;ειιειιειιιΒ'ιιιΙε ειπε ερε.ετιεοΙιεΡει·ιιρει·εεε
Μι ιεειεε" Μιιειιιιιιιιιιι· ν·οι·ιιιιιιιιειι. Πιεεε ειιιι”ειΙειιιιε Πι·
ει:ιιειιιιιιιιι; νοιι δειτε” ιιιπ· ΜιιειιεΙιι ιει. νιεΙιειοιιι Με ιιειι
ΙιεοιιειιιιεοιιειιΖιιειειιιαάεε Ρετ. ειι ΙιοειεΙιειι?
Κι·ο σε· ιιειιιει·ιιτ, άεεε ει· εει άει· οι·ει.ειιΠιιιει·ειιοιιιιιις
άιε ΠϋΒιιιοιιιιειι ειιιοε ιιιει.ιει:Ιιειι Ρι·οεεεεεε 2ιιχεεε·ειιειι.ιι.ιιει·,
ιιιιτ Αιιεεειιιιιεε ειπετ Ιεοιιιιιε. ιιι Ει·ινιι.Βιιιις·ιιειι ιιεεει·ιιει”τειι
Ζιιετιι.ιιιιεεΒεε·ιειιιιιι.Με ειιιειι ειιτειιιιιιιιι:Ιιειι Ρι·οοεεε ιιι άει·
θε€ειι‹ι ιιειι·Αιιει.ι·ιτιεειεΙιε άει· Ιεοιιιειιι‹:ι ιι.ιιεάειε Κι·ειιιιιειιι
ειιιιειιιιιειιειι ιιιιι·ι'ειι. Αιιι Με εοιιοιι ιιειι; ιιιειιτει·ι·ιι.Πιιιιειι ειι
ιιειι ιιι ειιι“ιι·εωιιιιειι Ιειιοιιιιι·ιιιιιιειι Βι:ιιιιιει·ιειι, Με ΡιιριΙιει·
ενιιιιιιοπιε ιιειιτΙιειιε 'Ι'ιιιι.ιιιειτ ιιειι· Βιοιιι.ι·εεειιοιι, Μεεε
ει· άιε Πιεειιιοεε ειιιει· Ιιεε·ιιιιιειιάειι 'Μεεε ιιι Βτινι1ειιιιε·
ε·οεοι;ειι. Με ιιειιιεΙε νοι·ιιο.ιιιιειιειι ει·ιιϋιιιιιιιι Βειιωιε ω·
Ρετοιιιιε ιιειιει. Ε'ιιεεοΙοιιιιε, ιιειιιει·εειιε, ιιι·ιιοιιτε ει· ιιιπ ιιειιι
«Με Κι·ιιιιιιιιι·ιι. Βειιιιιει·ι·ιειι,ειιιιιιιιιοεεΝιιοιιι:ε Μ. ιιει·ιιοι·ςε
ι·ιιι”ειιειι ιιειιωετιιειιιεοιιειι Ηειπιιειειιιι ιιιπ Λει·ιι6ιιιει·Ειτε;
ιιιιι·ιιοιτ. άει· οειιιι·ειειι Β.ειΙειιιιιιιιιιειι. ιιι νει·ιιιιιιιιιιιι;. Ναι·
ιιιεοι'ετιιΜ.: ει· εισιι ει» Νειιι·υ.ειιιειιιε,Με ιιεε·ιειιει·εειιειιιιιιις
ειπετ ειιρροιιιι·ιειι ειιιιει·ννειι.ιεειι Βι·Ιαι·ιιιιιιιιιιςειιιεεεερι·οοιιειι.
ΙιεΒ·εεειι ιιιιιεεει·ειεε ιιιι·ει:ι.εεε;ειι άιε νοιι Ι)ι·. Η ο ι ει ιι Ε·ο ι·
ει·ινιιιιιιτ.εεριιειιεειιε Ρει.ι·ε.ριεειεειιεερι·εοιιειι. Αιι,ςεεειιειι ιιιυ.
νυιι άεεε ει·ιι6ιιιε Βειιωιε, Με ειι:ιι Με ·ιιιιιι ιΤιιεεοιοιιιιε ετω
εει·ιι ιιΒιιιιειι, ιιειιι ειιειι νει·ειιι:ειιεε νοι·ιιοιιιιιιιιιεε εει Νειι
ι·εειιιειιιεειιοιι ιιει·ειεΙιειι. ιιεει.ιιιιιιειι Ιιειιιεεινι·ε;ε ειεειιιΙιι:ιιε
Ριιι·εεειι; άεεε Με ει:ιιι·ειι ΒενιιεΒιιιιι.ς·ειιε” ει·εειιϋρι`ιειι ιιιι‹ι
ιιει·ιιιιιοη;ειιοιιιιιιειιειιΚιιιιιιιειι ιιιειιε ιιι Ε'οιΒε άει· ε.ιι€ειιιειιιειι
8ειιιιιιιιοιιε,ιιιειιε ιιει· ιιοιιιιιει·ειιιιιτιςιιειτ ινε;;ειι. ννειιιι; ει·ε·ιε
ιιιἔ ινει·ειιιει. ι·ιοιιιι,ις,Μια· ειι.ιιιιιιτιιοΙιεΒεινεπιιιιχειι ννιιι·ιιειι
ι·οιιιριειιεςοι'ιιιιι·ι.ιιειι ιιοεεειι ννειιει·ε.Ιιεειιιειιιε ιιοοιι ιεοιιι·τε
ιιιιιιιιι€ειι ιιοιιιι Ρει·εεειι ειιιειιιιειι - Ε'Ιειιιιιιι ειιά Βιιιειιειοιι
άει· Ε'ιιεεε ινιιι·‹ιειιΜΒΜ "Με ΜΜΜ; ειιεωειω. νοι· εΙιειιι
ειιει· ι'ειι1ιεΜε Οοιιιιιι.ιο ειιιε ιιειι ιιειι ιιει· ερειιεοΙιειι Ριιι·ε
ρΙειι;ιε - άει· ει·ιιιιιιτε'Ι'οιιιιε, άιε Βιιςιιιιιιι.ι. εει· Μιιεοιιιιιι.ιιι·,
ιιιι θεεειιιιιειΙ ιιιεεεΙΙιε νει· ειιιιιιιειι ιεειεε· ιιειι ννιιι·ειεκαι
ιιειι οιι_ιει:1ινειιΒείιιιιιι ιιιιι εειιοιι Μι άει· "επειι Πιιτοτειιοιιιιιιε;
ειπε Βι·ιιι·ιιιιιιιιιιιι,·ιιειι Βιιι:Ιιειιιιιει·ιιε ι·εερ. άεε ννιι·ιιεισιιιιειε -
ειιεεεειιειι νοιι άει· οΒειιει·ινε.ιιιιτειιιιιι€ειιοιιιιιιειιειι. ι›ει;ιιιιιειι
ιιειι Ι)εεει·ιιιιοιι άει· Ηιιιιει·ειι·ιιιιε·ε·. άιε ;ωωιτειιε νιεΙ ιι.ιτει·ειι
Πετιιιιιε :Με άιο αεεειιινε.ι·τι;ε Βι·ιιι·ειιιιιιιιρ,·πει· - ειιεε;ε
εοιιιοεεειι ιιειι ιιι άει· ΤΜ: ιιειι (ιιι: ρειιιοΙοε;ιεοιιειιειτοιιιιεειιε
Πιιτει·ειιοιιιιιι8·Ιιειιιει·ιοι Αιιιιε.ΙιεριιιιΚιε ειι ειεε ε‹›Ιι:ιιε ι;ε,ε,ε
ιιειι, ιιειιιι άιε νοιι Ι)ι·. [ι ειι εε ει·ννιιιιιιτειιιιΙειιιειι Ει·ιιϋιιιιιι€ειι
ιιιιι άει· Βιιι·ε ννει·ειι"Με ι:ε.ι·οιιιοιιιει.ϋεεΚιιϋιοιιειι άει· Μπ
ιει·ειι, εοιιιιει·ιι ιιιιε ιιειι ΚιιοοΙιειι άει· Ψιι·ι›ειιιϋι·ρει ιιει·νοι·
ιιιιεΙΙειιιιε ινειιιιιε, ιιιειιιε 'Γιιιιιοι·ιιιεεεειι, Με Με ι)ιιι·ο. νοι·
εισιι ιιει·ετϋιρειιιι ιιιιι· ;.ιιιιιιι ιιιιιιιιιιεΙ ω” άιε Οιιει·ιιιιοΙιεει
ιιιιιιειι. Με ιιιιιιι ειι:ιι ειι άειε ιιειιιοιιειι·ιι·τειιΡι·ειρε.ι·ιιιιιεει·2ειι
με Εεεε, ιιιιιιειιιιιετ νιεΙ .ειι ιιΙειιι ιιιιι ιι·ι.ςειιιιννοιοιιειιι·ιιοιι
ει·εσιιειιιιιιιςειι ειιΓ ειεε ΒιιοΙιειιιιιιιι·ιι ειιεειιιιεειι.
Βιιιειι ννιιιιιι·ερι·ιιοιιιιιπ ιιειι εειιειιιιειι Αιιεειιιιιιιιιιςειι εκει
ειιιειιω Βειιεκε εει εοΙιΙειΪε1·Μιιεειιιιιιιιι·, ιιιιιιιι ει· εει ιιιιεε
εννιιιι€ειιει·Αιιιι'ιιεειιιιε·Με Ζιιει.ειιάεε,εΙε ειιιεε ι·οιιι ι'ιιιιοτιο
ιιειιοιι, εκει ει·ιιιιιιιιειι,πιε.Με ει· ιιοοιιιιιειε εειοιιιι, ιιοι·ει·ιι8·ε
νοι·ιιοιιιιιιιιιεεε ιιιοιιι ειι ιιειι ιζιοεεειι 8ειι:ειιιιειιειι ι.ιειιϋιιειι.
Ψεε Με ειιρροιιιιι:ε ιιοΒιιιιιειιιιε 'Μεεε ιιειιιιιι, ειι πρεπε άεε
ιιιεει·οεοοιει:ιιε Βιιιι Με ειι ει·ννιιι·ι.ειιινε.ι·ιιειιιεΑιιιιε.ιιεριιιιιιτε
ιι·ειι:Ιιε ιε Πιιιειιοεε ιιιιιτειι ετιιι2ειι ιιι6ιιιιι·ιιιιιιιι »Με ει·ει.
ειπε νοι·ειιιιειιιιιειιιιειιιιει·οειιοριεοιιοΠιιιετειισιιιιιιε ιιιεεε ΕΠιιζε
ιιιιιι·ε1ιιιιιιιιιιιιι.

(Λιιτοι·είει·ει.).
Η οΙειιι€ει·:ει·ιι6Με Βειιειιε. ννοΙοιιε ειαιι Με ειιιιι ?Με
ι:Ιοιιιιε ειειειει·ιι ειιιιι εει ιιιιιοτιοιιεΙΙειι Βι·ιιι·ιιιιιιιιιιεειι ιιεε
Νει·νειιενειειιιε _ιειιειιίειιε εοΙιειιε Βι·εοιιοιιιιιιιε·ειι. Με νω
ιιειιιιοιιεειιι ειιιει· εοιιιιιιΤειιΜιιειιιιιιι.ι.ιιι·εει ΙιεετειιειιιιειιιΟιοιιιιε
νει·ιιιοιιι _ιεάειιιεΙιε ειπε Βεεειιτιιιιιι.
Κει·ιιιιι·. Με Βιεςιιοεε «Αιιςειιιειιιε θειοιιιοεο» ιετ εει
Ι.ειπειτειι άεε Ρετ. ι·ιειιιιιι.ςε·εειεΙΙι: ννοι·ιιοιι.Ψειι·ιιε Μοιιιειιτε
νειειιιιιεεωιι ιιιιε ιιιεεε ΒιιιΒιιοεε ειι ειεΙιειι? Ειιιι 'Ι'ιιιιιοι· ιιιι
ειιιι·ιιι·ειει:ιιειιΒιιιιιο ννει· ιιιιιιιτμε! ιιιιει: ιιιε Πειιιιριιιιιε· ιιιιτει·
άειε Βι.ει·ιιιιιιι Μεεε ιιιιε _ιεάοοιι ιι

)ε
ιι

ριιιιιιιι·ειι .Ι·Ιει·ιι ιιοιι.ιιιιι
νει·ιεεειι. Με Αιιειιινειιιιι οιιοι· οιιιο ιι.ιιιΙει·ε Βι·ιιι·ιιιιιιιιιι€

ι ινειι:Ιιε ειιιε εοΙοιιε Βιιιιιρι'ιιιη;
νει·ιιι·εε.οΙιειιιιοιιιιιε ινε.ι·ειιε.ι;ε

εειιιοεεειι. Ζιιιιι 2
.

Ριιιιστ εειιιιιι;τειι Μι· ρει· εκεΙιιειοιιειιι.
Πιιε ι;ιιιιιε Κι·ειιιιιιιειιειιιιιι ριιεει.ε ιιιιιιιι. ιιιιτει·Με ε·ειιι.ιιιι,ιζειι
Κι·ε.ιιιιιιειιεϊοι·ιιιειι. Πε ννε.ι·ιιιινοι· ειΙειι Πιιιςειι ιιειιιε Βιιιιιιιειι
ιιεειιιινειειιιιι·,επειι νει· ιιειι· Ιοοε.ιε ιιιιιιι.ιειιιιοϊιιιιιι ιιιιι·οιιιι.ιιε
ιιιι:ιιι.οιιιιι·ιιοτει·ιειιεοιιειι- ι:ιιι·οιι.Τιιιιοι·ιιιιιιιεε. Ι)ι·ιιι.ειιε ινιιι·ε
άιο Ιιιι'ι·ει:ιιοιι ιιει· Βιρρειιιιιι ιιει·ιοοεΙε Βει'ιιιιιι ειι άει· 'Ι'ιιοι·ιι.ιι
πει:ειιιι Ιιιιιιε ιιιιιιοιι ιιιιιοιι ειιιιιιιιιιι·ειι. _Πε !ιοιιιιιε εισιι ινειιει·
ιιιιι ειπε Ριειιιιι.ιε ιιοοιι ιιιιι ειπε νει·ςι·ϋεεει·ιε ΠΜ ιιιιιιιιεΙιι.
Με Βεειει.ειιε ιιι ιιειι Ζινιει:Ιιειιι·ειιιιιειι ιιει· 8

. Θ
,

ιιι ιιιιιι Η
Βιρρε ε·ιιιι ειπ ι.ςιιιιι Ιιεεοιιιιει·εε,ι”ι·ειιιιιιιι·ι.ιεεεΗεΓιιιιΙ. Βιιιειιειι
νει·ιιιειτ σε ειεε Με άει·Ι)ιιιιιριιιιιε·νοι·ιιειιιιιιιει· Βι·ιιετιιιιιιιιειτι
αετιιιιιιρΓι-ι.νιτιριιιιιτιει:ιιειιΒιιιιεΙΙ ιιιιει· άειι βιιιιι.ιειιεριιιειι. .Με

4 Ποιιιιιιιι ειιιιι άιε ειι,ε·ειιιειιινει·ιιι·ειιειειι Βοιιιιιει·2ειι ειι ιιειι
ιιειι, ινι>ιοιιεεει ιιιιρ;ειιιειιιει·θει·οιιιοεε ιιιιι· εειιειι ιιι ιεειεε
ρΠεριειι.Με ει·ιιιιιει·ε ιιι ιιιεεει·Βε2ἱειιιιιι:>·_ιιιυ· :ιιι άιε Κι·ιιιιιιειι
εεεειιιοιιιειι ιιειαιιιιιι.ει·Ρει·εϋιιιισιιιιειιειι Με ε. Β. άεε Πιι:ιιτει·ε
'Ι'ιιι·ι;ειι_ιειν ειεε[Π. νννννοιι2ονν ιι. ε. νν. Πιο Πιεε·ιιοεο
ιιιι=.ιειιιειιιεθει·οιιιοεο Μ. ειεε "Με ε·ε.ιιε οιιιιε Αιιιιειι.εριιιιοι.ε
αεει.ειιι. ινοι·‹ιειι,εοιιιιει·ιιάιε ειιεει'ιιιιι·τειι 4 Βνιιιριοιιι8·ι·ιιριιειιω” ειπε οιιιιε Με νοι·ΙιειιιΙειιεειιι ειιιεε μειωειω Τιιιιιοι·
Με ιιιιι;Ιιειιιιειτ ειπε ειι:Ιιει·ε ι)ιιικιιοεε ειι ετειιειι.
Μοι·ιι:. Ι)ιιιιιι ιιειι ει·ννιιιιιιιειι $νιιιρι.οιιιειι Ιιοιιιιιε Με
Πιιιςιιοεε ιιι ιιειι 'Γιιιι.τιιιπ Βιοιιει·ιιειιι ι:εεωιιι ινει·ιιειι; ε.ιιιΤειι
ιειιτιιιειι. άεεε ιι·οιε ιιειι·2ειιιι·οιοιιειιΜειιιειιιεειι, ιιειιιε ιιιειιι·
ε" Με ωεειιι€ωιιε εεΙοι;ειιειι Κιιϋιοιιειι ιιε.οιιννειειιει·νιιει·ειι.

νει·ιιιιεοιιιεε.

- Πει· Πιι·ει:τοι·εεε ιιιεειςειι ιιιιιιιεειιειι Ιιιετιιιιτε ιιει· Ηι·υεε
Γιιι·ειιιιΗειειιε Ρεννιοινιιιι. Ρι·οιεεεοι· Πι. Ν. ΒιιιιΕοε
ειι ννειιι. Μ; νοιι άει·ιιίοειιιιιιει· Πιιινε “πω” ιιιιιιιεε
ιιειι εειιιει· νοι· 40 .ιεΙιι·ειι ει·ι'οιμειι ΑιιεοΙνιι·ιιιιε; Με θιιι·ειιε
ιιιπ· Μοειιειιει· ιιιειιιειιιιεοιιειι ιπωιιιιιιι ιιιιιιιιι Αιιιιει:ι·εειιτεειιιει·
νι·ιεεειιεειιιιιι.ιιοιιειι Ιιειειιιιι;ειι ε ιι ιιι Ε ιι ι·ε ιι ιιι ι ι. ι; Ι ι ε ιι ο

ε; ε ιν ιι ιι Ι τ νι·οι·ιιειι. Ρωι. Β Ιιιι ιο ε ε ο »ν ε κι ιιειιιειιιειε-ω
Κιι.ιιιιι.ιιι·ιι ειιοιι νιοΙο .Ιε.ιιι·ε ιιειι Ιιειιι·ειιιιιι άει· ορει·ετινειι
θιιιι·ιιι·.<ειεειι άοι· Μοειιιιιιει·Πιιινει·ειιιι.ι.- Πει· Ρι·οιεεεοι· άει· Ρενοιιιιιιι·ιε ιιτιά Νει·νειιιιι·ιιιιιιιιοιτειι
Πι·. Α. Κοεο ιιεινιιιιιονν ιιιι.ι.ιιι·ιιιιιιιιειιειιιιιιιει· εειιιε νοι·
ιεειιιιςειι ιιιιιι Με Ιιειτ.ιιιιε· άει· ρενειιιεαιεοιιειι Κιιιιιιι ιιει·
Μοειιιιιιει· Πιιινει·ειιιιι ειιιιεεειεΙΙι. ιιειι ειιιτι άιε Γιιιιιιτιοιιειι

ιιεεεἔιιιειι
άειιει· ιιειιι Ρι·οι'. ΒΧΗ'θθι'ά.ω. ΒοιΙι ιιιιει·τι·ιιε·ειι

»νοι·ειι.- Πει· νισειιιι·οετοι· άεε Ζοιιιιεριιι·τειιιειιτε,ννιι·ιιΙ. Βιιιιι.τε
ι·ιιιιι Βιιιννεοκι, ιει 2ιιιιι ιιεειιιιιιιιε· ειι ΜιτεΙιετιρ
ειεε Πειιιοιιιιιιι·ετιιεε εει πειιε :Με Γι ιιειιιιιιιι
ιιιετοι·ιιιιιιε ει·ιιιιιιιιι νι·οι·ιιειι.- Πιε Βήιιιιειιιεειιε Κι·ειειειιιιεεΙιεϊιε-νει·εειιιιιιιιιιι,ιςιιειι.ιιε
εοιιΙοεεειι, ιιιι·ειι Βιιιιιιεοιιιιίιεει·ιι. Με· Ν. Β

.
ιι ε εεε ο νν , ννεΙ

αΙιει· 20 .Ιειιι·ε ιιιι Κιι·‹:ιιιιοι·ΓεΓοεοιιιιμ Με ιιοτιιειε Κι·ιι.ιιιιειι
Ιιιιιιε εειειιει ιιειι Με ιιιη;ειιιειιιε Αοιιιιιιιι; οιννοι·ισειιιιιιι.,ειιιε
ειιιιιιεΙιι.ιε θ ι· ιι ι ι τι ο ιι ι ιο ιι ν ο ιι 1000 Β ιι Ι. ιιι ιιεννι!ιι€ειι,
εειιι Ροι·τιιι.ι; ιπι ϋι·τιιοιιειι Κι·ειιιιειιΙιειιεε επι
ειιιιιιιι€ειι ιιιι‹ι ιιιιιι ιιειι Ι)ιιιιιι ιιειι· ιιιιιιτι “εει”

ν ε ι· ε ιι ιιιιιι Ι ιι ιι ε ιι ιι ε κ ιι ιι ι· ιι τ
:
ιι ο ιι. «μι. Ψεει..-ινι·.ι- νοι· Κιιι·πειιι ιιεε:ιιιι.:‹ιει· ιιειιιι.ιιιιτεθιιιι·ιιι·ἔ Ρι·οι”.Οι. Β.

Β ε. ι· ιι ε ιι ιι ε ιι ε ι·. Οιιει·ιιι·ει άει· οιιιι·ιιι·ι.ι;ιεςιιοιιΑιιιιιειιιιιιι;ς·
ειεε Βιιι·νει·ιιοεριιιιιε ιιι Κϋιιι. ω 25-_ι ιι. ιι ιιειι .ιιι ιι ιι ιι.ιι ιιι

ε οι ιι ε ι· 'ι
'
ιι ιι ι ι ε ι
ι ειι. :ιιι ιιειιι εςειιιιιιιιτειιΗοεριιιιι. ρ- Αιιι 17./29.Οοι.οι:ιει·ιει Ιιιι Αι·οιιιιειιιιοι'ε άει· ινιειιει· Πιιι
νω·ειιιιι Με ιιειι Ιιιιιε.ι άεε ιιειιιιιιιιτειι Κιιιι-ι ιιήει·ε

Η ε ι ιι ι· ι ο ιι ν ο ιι Β ε ιιι ι› ε ι· ε ε ι· ωιιιιιιιιι ννοι·ιι.ειι.Πιο Βεειι
ι·ε‹Ιε ιιειι άει· ΚιιιιιΙιει· Ρι·οι. Νε ιι ε ε ο ι·. ι- Βοι· ιιειιι Μ. Ρετει·ειιιιι·ι;ει·ιιιιιιιεειιειι Μιιιιιιι·ιιοεριιιιι ιιε
ιιιιι”ε ννειιει·ει· νει·νοιιιιοιιιιιιιιιιιιΒ· 2ιιο‹›ιιιιιιιιιιιιιι·τεει:: Ι)ι·.

Ο ο ιιι ε τ
.

ι·ι ιι ε Κ ιι ι· ει] ο ιν ιιιπ ειεε ιιιπ βειιεΙιιιιιΒιιιι; άει·
θοιιιει·ειι2 ιιει· ιιιιιιιιιι·-ιιιειιιοιιιιεοιιειιΑοειάειιιιε Με Ρ ι·ι ν ε τ

. -

ιιοοειιτ Πιτ ιιιειιιοιιιιεοιιε Οιιειιιιε ειι άει· Αεει.ιιε
ιιιιειιε.ιιιιιτιι·ι. · _- νοιπ Νιειιιιι-ΝοννεοιοιιεοΙιειι ΒεΖιι·ι-ιεἔει·ιοΙιτννιιι·ιιειιι άει·Με Ειιιιο_ιειιοιν, ιιιιτει· ΗιιιΔιι2ἱειιιιιιιι· νοιι θεεειικνοι·ειιειι,
ω· Ρι·οοεεε ννιιιει·ιιειι Βιιιι€180ιιιιιΕεε1°ΖΕΙ) ειπ ε: ι ι·ι ιι ε ε ι ει·

ιι ο ιν ειιι ιιειι σε ιιεΙιειιιιιιε Ματια Μ ει” ιι ο νν ε νει·ιιειι
ιΜι:, ενειειιε ειι€ειιιιι€ι. ννει·ειι ειεε Ψϋειιιιει·ιιι ιιι ιιιιΙΙιοεοιιι
ΖιιετιιιιιιειιοΙιιεεειι ειι ιιιιιιειι. Πε.ε θει·ιειιι ιειιτιΜε Αιιε·,οιιιιιι·;
ιιειι εσιιιιιιιι,ς;ιιιπ! νει·ιιι·ιιιειιιε Πι·. Πι ιιΙ ιι ο ιν ε ιιι ειι ειιιειιι
?-τιι..ε·ιε·ειι Αι·ι·εει. ειι! άει· Ηε.ιιριιι·ιιοιιε ιιιιιι ιΙιε
Ηειιιιιιιιιιε Μειι·ι ν· ιι οιινε ειι ειιιει· 8-ι:ιιεςιεειι Αι·ι·εει.

ε τι· ε. Μ. (Ηθι'-)- ν ο ι· ε το ι· ιι ε ιι: Ι) ιιι Τιιιιε ιιειι·Αι·2ι. ιιιι· Αιιοοιιιιιιιιιι
ιιιι·ιιιιεςειινι. Οιιιεεε εει άει· ιιιιιιιιεειεεΙιειι Μιιιιιιι·-Μεάισιιιιιι·
νει·νι·ιιιιιιιι,ι.>;,[Μ. Α ιι ιι το ε

ι. ε ιι
Ι
ο ιι τ
. νι Ι Ι ο , ιιιι 42. Βειιειιε

μι” ειι Ριιιιιιειε. Νιιιιιι Αιιεοινιι·ιιιιε· εειιιει· Με. Βιιιιιιειι ειι
ιιει· ιιιιιιιιι.ι·.·ιιιειιιειιιιει·ΙιειιΑειιιιειιιιε ι. .Ι

. 1888 πω· άει·Πιερι
εειιιειιειιε εκει .ιε.ιιι·εΑεειειειιι. :ιιι άεει ιιιεειι;ειι Κιιιιιει·ιιοερι
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Μ! εεε Ρι·1ιι:ειι νοιι (11ι1ε·ιι1ιιιι·,ιςιιιιι1 ε1εάε11ει1ειιιι ιιι (Με
Κε.ιι1ιεειιεΜιει·. πιο ει· ε.ιιι“ειιιι.τεΜε Οι·‹1ιιιιιτοι·επι ετ9.ι11.1εο1ιειι
Μ1ε1ιεε1·Ηοεριω11ιι '1'1111ειιιιι1νοιι 18905" ιιι ι1ει·ο1ιειιει·ιν91ιιι
ιειι1918·ειιεε1ιε.Γι1ιε1τ1ετ1‹ειι1ιεε.111ι1ιτει-11ι1ει11ε1ιιε1νει·νι·ει1ειιιιε·
ιιιιιε1ι·ι.ε.Με1ιιειε .Ιει1ιι·ο1ε1ιετ.εει·ε.ιιε1ι(11οΤ1111εεε1ιε1)110Βει·ιο·
1ος1εο1ιεΒιιιι1οι:ι. Τι·οιι 16-_Μ1ιι·ικει·ιιιιει;ετ1ε1ιιιτει·Ρι·ιιιι1ε1ιε.ι.
Μ. εε1ιιεΒ ιιιιετεορ;ειιειιΚιιιι1ει·μια ιιι1ιτε11οε1ιιιιτει·1ιιεεειι.2)
Αιιι 14. Οο1ο1ιει·ιιι .1ειοε1ειν άει· ε1ιειιιε.118·εθε1ι111('εάεε θειι
νετιιειιιειιτε-Μετ11οιιιε.11ιιερεετοιενοιι .1ιιιοε1ενν.ι.νιι·111.21:ιετε
ι·ιιι1ιΠι·. Ν11ιο1ειι Νι1ιο1ε1‹1. ιπι Α1τοι· νοιι 158.Τε1ιιειι.
Πει· νοι·ειοι·1ιειιε ννιιι·εε1ι.ν1ε1ειι.Πι1ιι·ειι ειιι:1ι Ρι·1ι.ειι1ειιι.άει·
Ηεεε11εε1ιε1'ιάει· .19ι·0ε1Μνεε1ιεΠΑστειο. 8) Ιιι Βτεε1ειι άει·
Ρι·1νετι1οεειιι.Πι·. 'Ι

'
ι· ειι ε· ο Ε
.
τ Κ ι· ο ιιο τ· ιιιι 47. 1.ε1›ειιε):ι1ιι·ε.

Πει· Η1ιιεεεε1ι1εάειιε.ειιι ε1ιειιιε118ει·Αεε1ετειιι.άει· ΡτοΓεεεωι·ειι

8 ιιι εΒε11ιει·ς ιιπά 1
1
”

τ1τεε11 . :ιιι άεπ Βι·εε1:ιιιει·1ΐι·ιιιιειι·
1ι1ιιιἱ1ι,Μ. ι1ιιι·ε1ιεε1ιιε 2ε1ι1ι·ε1ε1ιειιΑι·1σε1τειι111ιει·τ11εΑιιρ,ιειι
1ι1ειιιιοι·ι·1ιοοάει· Νειη;ε1ιοι·ειιειι,(Με 1'νιιιιάι·οεεάει· 1175ι:1ιιιει·1ιι
πεπ ιι. ει. ιιι. 1›ε1ιειιιιτΒοινοι·ι1ειι.- Πιο @επεσε άει· ι1ι·1ι·ο1ι‹1ειι·ιω Ρι·ο1'.215 ι·1‹'ε νει·ννε1ετειι
1ει·γιιε·ο1οριεε1ιειι Κ11ιι11ι1ιι 11'ιειι 1ει.άεπι Ρι·ο1.
οκιι·εοι·‹1.Πι. Ο. 01ι1ει·1 ἱ11›ει·τι·ε;.ςειιινοτι1ειι.- 11111.‹1ειι νοι·1εειιιιςειι 111ιοι· θεεε1ι1ο1ι 1.ε άει·
Μεάιο1ιι ε.ιι άει· νν1ειιει· Πιι1νει·ε11:9.1.1ετ, πι: 15ιε11ε
(Με νει·ειοι·1ιειιειιΡι·ο1. Ρ ιιεε 1ιιιιε.ιι ιι. άει· Ποεειιτ Πι·. Β 1 τ

1ε ι· ν. 'Ι
'
1
5
ρ 1 γ 1ιετι·ειιιτε·οι·ι1ειι.-- Πειιι 1ιε1ιιιιιιιτειιΒι·εε1ειιιει·Ρι·ο1εεεοι· ι1ει Ο1ι1ι·ιιι·Β·ΞεΠι·.

10111911σε . »ι·ε1ε1ιει·ειιιειπ ε1τρο1ιι1εο1ιειιΑι1ε1ε.ςεεε1ι1εο1ι1
ειιτειιιιιιιιιι..ιει. (11εεει·εε1ιιΑάε1 _10121.ιιιιι:1ιιιι Ρι·ειιεεειι ε.ιιει·
1ιιιιιιι1:ιιιι‹1ιιιιιει·‹1ειιιΝειιιειι «νοιι 11111ιιι11ο2-Βιικ1εο1ιι»
ει·ιιειιει·τ.νιοιι1ειι. (Α118. ιιιετ1.().-Ζης.).- νοιι άει· 81..Ρειει·ε1ιιιη;ει·ετ.11ά11εο1ιειιΗοερΠε1-0οιιιιιι1εεοιι
Μ. ε1ιι0οιιειιιε Ζιι: Βεεετιιιιιι.ς ειινε1ει· νεεειιιειι
:ιιι άει· Βιιινοι·οιν-Ηε5ειιιιιιειιεε1ι ιι1ε 11ε1πι81. Ρε
τει·ε1ιιιι€ει·ε15ι11ιεε1ιειιΚε11ιι1ι1ιι1ιοερ1τε1ε ιι ε ε· ε ε ο 1

1

ι·1 ε 1
ι
ε ιι

ινοι·ι1ειι ιιιιι1εννει· (Πε θιε11εε1ιιεε 1
)
ο κ
ι
ε ιι το ιι (Η ι· Η ε. ιι τ·

1‹ιε.ιι1‹1ιε1τειι ιιπά Με ειπεε 1)οεειιτειι Μι· 19ι·ιιιιειι
1‹ι·ε.ιι1ι1ιε1ι.ειι. Πιε Βεννει·1ιει·1ιε1›ειιΜε ειιιιι 2

.

Νοι·ειιι
Βοι· 1

1
.

.Ι
.

1ιε1ω» ετ11.ι11.Ηοεριι.ε1-0οιιιιιιιεε1οιιε1ιι2ιιτε1ε1ιειι:

11ιι·Ι)οετοι··Πιρ1οιιι; ε1ιιε Βεεε1ιε1ιιιριιιιι8.τ1εεε ε1ε ιιι·ειιιειειειιε

2 .1:11ιτειι1ιι ι·ιιεε1εο1ιειιοάετ :.ιιιε111ιιι11εε1ιειιΚ11ιι11ιειιιιι1ιΠαικ
1‹ι·ιιιι1ι1ιε1ιειιοάετ ιεερ. Γι ειιειι1ιτειι1ι1ιο11ειιε1ε1ι1ιεεε1ι11(ιιμ
11215811; ειιι ι1ειει111ι·ιεεΡι·οει·ειιιιιιι 110· άεπ Πιιτει·ι·1ε1ιτα”
Ηε1ιειιιιιιειι,εοιν1ε11ιι·ε1ιιι Βιιιε1ι ειεε1ι1οιιειιειι0ι·18·ιιιε1ει·1ιε1
1ειι. Με Ρι·111”ιιιι):ιιιιι1(Πε Ρι·ο5ενοι·1εειιιιςάει· Βει.ν·ει1ιει·Μι·ι1
νετ άει· Οοιιοιιι·ε-0οιιιιιι1εε1οιιε1.ε.11Πιιάειι.Πει· Ποεειιι 1ιε21ε1ι1
ε1ιι .1ε1ιιεει.ιε·1ιε1τνοιι 1200 1151.από αειιιεεετ ‹11εΒεε1ιιε ειιιεε
ε11ιειετι0ι·(11ιιιιτοιει1εεΚε11ιι1ιιιι1ιοερ1τε.1ε.- Πει· νοιιι 1ι11ιιιει.ει·άει· 1Υει.χεεοιιιιιιιιτι1εε11οιιιιπ Βοιιιιιιει·
1ιειιιιε19.ιιι1ετε0οιιιζι·εεε άει· 19ιεειι1:ε1ιιι111·2τε εο11
ιιιιιι τ1οε1ιεπι 12. Ν ο ν ε ιιι 1

1
ε ι· 1 ιι 111'ε. ι· ε ο 1
ι
ε ιι εαι1.111ιιι1ειι.- Βε111ει·ιιιει11ε1ιιιεε1ιειι Ρι·ι11'ιιιι);ε εοιιιιιι1εε1οιι

ι ιι Κ 1 ε ιν 1ιε.1ιειιιιιιτει·Αιιι1ει·ειιι ά ι· οι Ρ τει ιι ε ιι ιιι1τΙ)οετοι·
11ιρ1οιιιειιάει· Ρει·1εει· ιιιει1. Γε.ειι1τει.(Με 1Βιιε.ιιιειι1ιεε1:ειι4ειι
ιιιιι1 άεπ (Νεά ε1ιιεε ινε11:11ε1ιειι Αι·21εε ετ·

1
ι
ιι 1 τ ο ιι.- 01ο Μοε1ιειιει ιιιει11οιιι1εε1ιε Γε.ειι1τε.ι 29.511

ιιιι 1ειιι(ειιι1ειιΒειιιεετει· 1140 81.ιιι11τειιι1ε1ιε1ειπετ θεεειιιιιιι1
2510νοιι 4083 Βιιιάειιτειι ιιι ε11ειιν1ει· Γεειι1113.τειι.Βει άει·
ιιιει11ειιι1εο1ιειιΡειοιι1ι11ι1181'Μοε1ιειιει· 11ιι1νει·ε1(Μ1ιιι1›ειιεἰε1ι
51Ρ1ιιιι·ιιιιιοειιτειι άει· Ρι·111ιιιι.<; και· Βι·1ιιιιε;ιιιιι.ς
εεε 1)ιρ1οιιιε ειπεε Αρ011ιε1€ετεςε1ιἱὶ11ειι1ι1 ειε
εειιι 8ειιιεει.εττιιιτει:οε;ειι.- Βιιε 1ιιεε1ε;ε Ο1ε·ε-Κι·ιιιι1ιειι1ιειιε 1111·ιιιι1ιε11

5 ιι ι·ε Κ ιιι ιι 1
;
ο (ιιιι Ρεε1ι1-Βιιιάιι1ιει1).ινε1ε1ιεε ιιιιτει· άεπι

Ηο1ιειι Ριο(εε1οι·ε1:Ι1ιι·ει· Κε1εει11ε1ιειιΜα_)εε1Μειι ετε1ι1.ιιιιι1
Μπι Βεεεοι·ι άει· Αιιειε.1ιειι άει· 1ίε.1εει·1ιι111ιιι·1 ε. ,εε1ιϋι·τ. Βε
ε·ε1ιτΖιι Αιι('ειιε άεε Νονειιι1)ει·-11οιι1ιτει11ε 1ι`ειει· ε ο 1 ιι ο ε

50-)5.1ιι·ιε·ειι Βεετε1ιει1ε.- ?Βι· άεε νοιι άει· Ν. Ρετει·11ιιιι·Βει·81.ιιι11ιιει·ννε11ιιιιερι·ο
_)εε11ι·τεΚ1ιιι1ει·1ιοεριι.ει κιιιιι Αιι(1ειιΜειι επ Με
Κι·ϋιιιιιιε 11ιτει· ΚΜεει·11ε1ιειι Με)εει.5.1.ειι1ετ.
Με νει·1ε.ιιιετ._ιε12τ.ε1ιι Ρ19.12ειιιιΒιιιιιρεοιι_)εννε1ιιΡι·οερεετ ιιι
άει· Ν13.1ιεάει· Κεεειιιειι άεε 111οεΚειιεε1ιειι11ε11ιειο.ι·ι1ει·εειιιιειιιε
1111"άει· )ν11ιοι·εςει·Βε1ιε) νοιι άει· Ζιι ι1ιεεειιιΖινεε1‹ει·νι·11.1ι1τειι
Οοιιιιιιιεε1οιι1ι1Ψοι·εε1ι1ει.:Βε111°9.ε1ι1.ινοι·ι1ειι.- Πιο δι. Ροτει·ε1ιιιι·ι;ιει· ετε.άι1εο1ιε Βειι11Με-·
οοιιιιιι1εε1οιι 1ιε.τε1ε1ιπιιτ ιιε.ε1ιε1ε1ιειιι1ειι1'οι·ετε11ιιιιι.ι;ειι
ιιιι Με 8ιει11ι1ιιιιιερ,·εννειιι1ι: 1

) Ζιιιιι Βιιιι ε1ιιεε εκε1ιιει·ιιειι
θε1ιε1ιιι1εειιπ άεε 0'11ιοι·Βει·ει.Μι1εε1ιε θε1ιε1ι·εεγ145.59713.51.
Ζιι 1ιειν1111ειειι; 2

) Ζει· Βι·ι·ιο1ιτιιιις ειπεε ιιειιειι (18.) ε111ι111
εε1ιειιθε1ικι·ε.εγ1ε5000 1151. εοινιε ιιιιιι Πιιι.ει1ιιι11‹1εεεε11›ειι
ετο 1900«11οΒιιιιιιιιε νοιι 05271151.ειιειιινειεειι; 8)Ζιιι 1Σι·ι·ιε1ι
ιιιιιε· ε1ιιεε Αει·1ε (Βι· ιιιιειιεεε1:ι·εεειιε Κ1ικ1ει·, Με 1ι1ι1ειι
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(Ι23) ΙΟΤ?

5τ. Ροτετεὶπιτσ.

Ν.Δ.ΗΙτει:πωεππ Μ Η.ΜΜΙΙετ
Ε!οοτι·ο-πποι!ἱοἰπ. Αρμειι·ειτο πω! οΜι·ιιι·ωεο!το !πεττυπιυπτο

νει·Ιεἔτοι1 Π1τε ΡἱΙἰ.ιμ

νο111 Κε.τΙ1ει.1ΜιθΠΚαΠε.Ι 15 ΜΜΜΤ Θτοεεο Ιτε1]ειτιεΚε3ε 10. ·°@
ΒτἰεΪε υ. ε. νν. ευ εει1όει1 τω:
Ψ. Η. ΒΒΟΚΕΒ, Οα·οεεο Ιτει1]ειιιεκσηει 10, Βτ. ΡετουεϋυτΒα

ΚΠ.0ΙΙ-!ΒΕΙιοιιι.7 !·':ιΜ·Π, ?

*δθΒθΡθΒΜθθΒΝ ΜΗ»
.Μόοΐοι·πτ-Βἰπεἱεε-νου·ὶ›ἰιιἀιιπε, εωιιΒΐεἱιι, ιιἱ‹:Μ ΒιιΙΙοπό, πω” άοπι νω-ω"ω

ΗΜ θετιιοΜοε!
ΒΙΙΙΙ;;ει· ιιπιά8 πιο! ΙοἱοΙπει· Με .ΙοάοΓοι·ιιι.

ΝειοΙι Ριἱνπιἀοοειιτ Πτ. Κτοπιαχει·. ΗειΠε ει. Η.: πι· Ζεϊτ
ϋσε!εε Νυπσεἱτειιυυ!νετ.

ΜΜΜ" Μ...)
νετε!εἱοΙιε:

,,!!οϋοι· «ΜεΉἰτκυπμάοε Τειππει!Μπ ΜΗ ΒετππΚτειιΜιεἱΙοπ ὐετΚἱπσοι·“
νοιι Ν. Ρ. ΗΠΝΙ!0ΒΙΝ, Ριἰπιτὰοοοπτ ει" άετ ΙΩΝ.. Βιιεε. ΒΙΙΙἰτᾶι·-ΑΙ‹υ.ὸωιιἱο

(Πάο1εΚψι ΠοάΜπει 1897. Νι·. 1).
ΒἱεΙιε ΑΜΠ Με Υοι·6ΠοπιτΙἱοΙιιιιιςειιΜπιτ 'ΓιιιιυιΜΒἱπ νοιι:

ΗΜ'. θ. Υίω·οι·Μ. ΗεἰἀεΙϋει·,ς. Ρι·ἰωΜειι·Ζι ν. Ειη;οΙ, Βι·ϋιιιι. Κ. ΗοΜαρίοΙ,
8τ."ιεεΒιπι·Β·,Κἰιιᾶετειιπι Μη, ΑειοΙιωι, υεΝωΩὶι0 Μεὸἱωὶιι. Χνο‹·!ιειιεωιι·Μ

Με, Ν». ιι, 25, ω; 1897, Ν». ει
.

«-.·«·.».··.κ.|·ω·ω.^Α,

εἱυο πιειοΙι άεππ νωω."ω νοπ
ΡτοΓ. ΘοττΙἱεΒ, Ηεἱ‹!εΙΙ›ει·;;,

άειι·εςεεπεΙΙτο
'Ι'ωιιιΞιι-Ι·Ηκ·ώεε-ΥοτΙιϊπόπηε.

Τεἰεετεπιππ-Λϋτεεεο: ,.8τ. ΡοϊετεΒυτε - Μεἀὶ:ἱτι“.

οπο! Ιινότορ:1ΗΠε0Ιτο

θεεἱσε‹:Ι ΑΜπει:Μι
ΑϋΠόττιιτ18$-ιιικΙΚτ5ΓΗΒυπΒε
ζυυτεπ1ϋοἰ5οΙικνιιοΙ1οι1 ιιπόΠ1τδει
κτ:ιττΙιε ὸὶεροτιἱττεπ Κίικ1ετιι όεπ

4 €επι2ει1πωπω ΗἰηὸιιτοΙΊ Μειετοιπτε11
_ ειπεπ Η”

Ει·κνεο!ιεεπε Π”
Πτ. Χιο;;ϋ'ει ΙΗτιόετεαΠειτοτΞυπ1

ϊ θεεΙσε6 ΛΒΒει:ἰε.

ικεου
ΜΜΕΠΠ."|ΒΒΕΠ- θΕΒΕ|.Ι.80ΗΑΡ ϊ

αιιοΠοιι σ1ιοι:ι"γ Ποι·Ωδι·ο.
Βιι!ιοτινοιτι 1. ΠΜ Με :πιιι Η..0υποβ68.
απο· παππ·Ηωωιιιιη"ωω."ω-ιωιΙιι.ΠοπΑρσακ

ὶ Πυ·πυπόΑρσΠιε!ιοπκνιαι·οη-Η.πάωτημπ
κειΙωΕπ·ιι.

Αιι8ΉΙΙ1ΠουυάΡι·οεροοιονοιιάοι·Μωω·ωκνωιοπ
.;·_ Υστννι!ιππ.,ΡΑΝ., Ν),Κα. $ιἰιι$-Οοοτῇοω

ρτειοι.ιθοΜι .Ιεδ.
Πι·. ιιππ!. ΒἱοΙιιιτιΙ

πππ. Βεἰοἱ18πἱ1ει!Ι
(129)3-2. ιι. Οτσεεμικιἱπ.

νδ
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Ι ΜεΙιιΒοι·8, ὶπι80111·

'1 1 ΙΝ. Ε. ΜΜΜ" ννο!ιτιτ
ΧΥειεε.Οειτονν 8.Ι.ἰτιἰε. Η Ιθ.

Βοιπάει·αϋάτϋοΚοαπ? ΝιιιιεοΙι Μι ΠἰεπιετειιΜΜΜ Με Ηοτι·επ:
ΒεοΙ‹ε π· δι θ ι· ιι Β ο, θτ.. Ρωει·εΙσιιι·ε, ΜκοΙιωνΑ_ἱ:ι29 ν. Ο τ το _ῇι·.,ΜοεΙωιι.

1οΗΈχ15τρ1.
ΙΜ ΡΙ·ειι18ΙΙΙΝδΘυπιω βΙι!οτοεε, ΙΜ θο!ιοι·ι·Ιιοε, Μή Κι·ποΚΙιείιωι άοι· ΗΜπ_ (10ι-νω-
(ΜπιιιιρεΤ πω! (Ι1°εΠΙ':1Ι19118Οι°Β°ΙΙΙΙΙῖ,Μι ΒιιιιςοπιιιΒει·μιιΙυεο, Μεἰ Ι·[ειΙε, ΝΜθη. 'ΗΜ

Αιιξςι·ιι!ειάοιι.Μαη Βειιοη%ιιιι:1!ιοΙΨη
"Μ ι·Ιιειιιιιο.ιιςομειι ΑΡΓεοτιοπω Μ!... Α”,

ΜΜΜ. ιιι ΡφΙΒο εωιιετ «ιδιω ικροιιφειιτεΠε από 'Μιιιιεο!ιο. ΙὶεοΙ›:ιοΙιωηηζθΠω-Μο
εερειι ιμεἀιι‹:ιι·ετιἀςπι,εε6%ινειι

υυά επιιρ:ιτπειώ.τεπΕι;;ειιεοΙππωειμ :ιπι‹Ιει·ηι!ιοἱΙεΜΜΜ
εεπιο άπε Βεεοι·ριπ›ιι Ό€ἱ0ΜἰοΙ°Ι1ἀ€1Ιαπό ἀ8Ι1 θτοΡΜεο!ιεεΙ επειεςει·πάεη ΧνἰτΚιιιιεειι.
Πἰε ΙοϋιΙιγοΙ-Ρτᾶρειτειτε ννετόοπ νοπ ΚὶἱτιΙΚετιι ιιπιά νὶεΙθτι

Αε:τ2τειπ @Η κνώππετε επιρ!οΜετι ιιππ! ετε:Μ Π
ι

Πιπἱνθτεὶτἑ1τε

εοννὶε ε1έωτώοΙκετι ΚτεοΚεΠΒέωεετΠ Π
ι

$τέτιόίεεΠι θεὶπειιιοὶ1.
ννἱεεετιεοΙιείΙΙΙοΙιο ΑΒΒειοόΙυΠ€εη 0Βετ ΙΟΗΤΗΥΟβ ΠεΒετ
ΙζΘοερτΐοτωθΙη νοτεετιόε:τ @Με ιιππ! ίτειιοο εΠε:

Ι0Ιιτηο-Βοεε!ει:ιαΙΤ, Εοι·όοε Ηθτπωιιιι6 & Μ
.,

Ηεσηϋυτο.
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ΧΧιχ. ιΑιιιιεΑΝε. Νειιε Ε'οιΒε Χνι. .ιειιι·ιέ,.ιι
. ιιιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιι ιιοοιιιιιιιιιιιιι
ειιιει· άοτ Βειιιιειιοιι νοιι

Με Πι. Κιιι·ι Πειιιιι. Πι. ιιιιιιιιιιιεε Κι·ειιιιιιιειιε.
.Ιιιι·ιιινιι (Βοι·ιιιι.Ω Μ”.

Πι. Βιιιιιιιι ιιι!ειιιειειι.
ει. Ρετει·ειιιιι·ε.

Όιε ιθ.:. Ρειιει·ειιιιι·Βει·ΜεΜειιιἰεειιεννοειιωιωιι-ιιιι ει·εειιειιιηετιειι'-" ΔΒοιιιιεηιεηεε-Δηίω·5,8ε “ν” ει!. Σιιιιετε.εε “_
δοιιιιιιιειιιι. - Πει·ΔΒοιιιιειιιεηωμειεω ιιι Βιιι,η.1ε.ιιι|,8 Μι!. ΠΜ·Με »πιει πω» ειιεεειιιιεεειιειιιιι Με ΒιιειιιιιιιιΜιιιι€νοιι Ε. Σ. ΒιοΕε:· ιιι
πιο”, 4 ΚΜ. τω·ιι” ιιειιιεω" Με!. Ροειιιιει:ειιιιιι8·;ιιι άειι ειιθ.0201ι.88.Ρειει·ειιιιι·8,Νεινειη-Ρι·οερεει Η Μ, Μι ι·ιειιιιειι._ιιιι μ

,

πι" οιιιΡι.ε
Σιμάο” 20Ειπε μ.ιιτιιειι, 10Με” ιιειιήιιιιι·ιιειι.Πει· Σιιεε:Βιοιιηιτειώεοπιεειιε ειιι'Με ιιειιωιω ιιειιιειὶειιειιΜΜιιειιιιιιΒειι ειιιετ ιιιειι ιπι
Γιιι·Με 3 παειμερειτειιε Ζειιε ιιι ?σειιω 18Κορ. οι!" 35 Ριειιιι.-Πειι Μπι ε ε ε ι·

.
ιι ιι ι τ
.
ε ιιι ιι τοιι ιι ο ιι Κειιιιει.ειιι·Οι. Βιιιι,ο1ι'Ψ8,ημε];ιιι Μ.Ρε

Διιιιοι·ειιενει·ιιειι25Βερει·ιπειιιιιμιιιι·ει·0ι·ιΒιιιιιιει·ιιΕειειιι€εεειιιιι.- ιει·εειιι·Β,Ρει.ει·ειιιιι·χει·δειτε,Ρειει·-ΡειιιΜοεριτειιιι ι·ιειιι.ειι δρτεειι
Κειει·ειε ννει·ιιειιιιεειι άοιιι δικιο νοιι18 ΗΜ. με ΒιιΕειι ιιοιιοι·ιι·ι.¦ "επεσε ιιιοιιιιι€, Μικτινοειιιιιιιι Γτειωε νοιι 2-3 Πιιι·.

δι. Ρει:ει·ειιιιι·8, ε. (18.) Νενειιιιιει·
`

1ιιιιιιιι: θεση· Αιιιιιιιιιε: Ζιιι· ννιοε.Ι'εειιειι Βειιει.ιοιι.- [Π. Α. νοιι νιειιιΙ: Ζει· Β`ι·ιιε·εάει· εειιιιεΙιειι Ηγειειιε. -
Βείει·ετε: .Ι. Ριιιι: ΙιεΙιειι νοιετει1ιιιι8·ει·ειιειιειιει·Ριιριιιειι ιιει Βιιιιιιειι -Βϋειιει·ειιεει€ειι Με Βεε ι·εειιιιιιιςειι: Βειιτιι.ι.ςε
πι· Κειιιιιιιιεε άει· Βιιιι€ειιιιιιιει·ιιιιιοεε, νοιι Κ. 'Τιιι·ι:ιιιιι: -· ω. Ο. Μι·ϋιιιιιιιει·,ε,·: Πιε Ρι·οιιιιιιιιιοιι. - ι·.Ιι. ΒενιιειιΓειιι: Βε
ειιιιιιεΙιειι ιιιιιι Νειινειιιειιιειι. - Ε). Ρι·ειειιιιει: Αιιεεειιιειιιε Τιιει·εριε άει· Κι·ειιιιιιειτειι άει· ινειιιιιειιειι θεεειιιεειιτεοι·ιςειιε -
Κιειιιει·ε Μιττιιειιιιιιιζειι ιιιιιι ιιιει·ειρειιτιεειιε Νιιιιιιειι. - Αιιειιιε εεε ιιειι Ρι·οι.οιιοιιειι άεε ιιειιτεειιειι ιιτειι.

--ι

νετειιιε Μι δε. Ρετει·ειιιιι·ει. - νει·τιιιεειιι.εε. - ΑιιΖειςειι.
ι 777.... Δ.

Απε ιιειιι ννειιιι. Οιιιιειιονι-Ηοεριιιιι ευ
$ι. Ρειει·ειιιιτε.

Ζει· ιΝιιιειιεειιειι Βεεειιοιι.

νοιι

θεοι·ε Αιιιε.ιιιιε.

Νοε! εειτειι Με ειιι ιιειιεε ΜεΒιιοειιεειιεε νιιι·Γειιι·ειι εε
ει:ιιιιειι Με Αιιιιιιετιιεε.ιιιΚειτ άει· ΒόΒΖθΗ ιιιειιιοιιιιεοιιειι
$Νειτ ιιιιι Με εειειιιιι Με Με Ψιιιει'εειιε Βει·οΜε.

Βιιοειιιι ιιεε Τγριιιιε ειιιιοιιιιιιεΙιε. ΕΞε ειιιιι ειει 3 Ιειιι·ε
νει·ιιοεεειι εειι. ιιει· ει·ειειι νει·ϋιιειιιιιειιιιιιε Ύνιιιει'ε,
ιιιιιι ει:ιιοιι Μ. ειιιε ινειιιιιει·ιιωι ιιι Μεεει· Πεμ νει·
ιιειιιιειι.

Πιε Ειιιιιεειιιιιιε ννιωιε @κι Ιιειιε.ιιιιτιιειι εεε ιιειι
Ατιιειτειι Ρίειιιει·'ε ιιιιιι θι·ιιιιετ'ε ιιτιε ‹ιετειι $ειιιιιει·
ιιετνοι·. επειτα” Μπι Κοιιε 2ειειειι, ιιε.εε Βει·ιιιιι
ιιιιιιιιιιιιειι·τει· Τιιιειε Με νειειιοιιειιιιει·ε νοτ ιιει· Ψιτιιιιιιε
ιιιιιειι ειιι€ειιιιιι·ιετ Τγριιιιει:ιιιιιιι·ειι ιιενιιειιιιε. _ιει ιετΖιει·ε

εοεει· πιο ιι6ι·ιιι€ειι Ζει·ίεΙι ιιιιιι πω· Αιιιιϋειιιιε ιιι·ιιιΒε.
Ψειιει· 2ειειε Ριειιιει·, Μι.εε ιιιειιι νετιιιιιιειει Μεεεε
νετιειιι·ειιε ειιιε Βιιιει·ειιειιιιιιε ιιει· Έγριιιιειιιιειιιειι νοιι
ειιιιει·ιι ιιιιιειι ιιιιιιιιειιειι ΜιιιτοοιΒιιιιιειιιειι ει·2ιειειι ιιιιιιιιε.
?ειιιει· ινιιι·ιιε ετινιεεειι, ιιεεε Με Ριειιιετ'εειιε Εεεε
τιοιι Πισω επ ιιειι Τιιιειιιϋιρει· θειιιιικιειι εει, εοιιιιει·ιι
ιιιιειι ιπι Βειι€ειιΖειεεε νοτ ειειι 8ειιειι ιιϋιιιιε (Ιεειιι ε νι,
Ινιιιιιιοιιι, Μειεειιιιιιιονν, Βοι·ιιετ). Θι·ιιιιει·
ιιιιιι Βιιι·ιιε.ιιι ει·ιιι·ειειιτειι άειι Βενιιειε, ιιεεε ειιειι
εε Με Με Βιιιιεετιιιιι ιιιιιιιιιιιιειιτει· Τιιιει·ε, εεε
8ει·ιιιιι ειιιεε Μειιεειιειι ιιει· ιιειι Τγριιιιε ιιιιιιοιι8ειιιεειιι
Πει, ιιιι ΗεεεειιΖΒιιιεε ιιιιι Τγριιιιειιοιιιιιοιιοιιιτιιι ειιεειιιι
ιιιειι€ειιι·ε.ειιι, Με Βιιοιιιειι ιιι Ηιιιιιειιειι ευεειιιιιιειιιιεειιε
ιιιι‹ι ιιι Ε'οι·ιιι ειιιεε ιιοειιι€ειι Νιεεει·εειιιειε,εε ειι Βοιιειι
ειιιιιιειι ιειεεε. Βιεεειι νοι·Βειιε ιιιιιιιιιε Οι· ι

ι ω” «ΑΒΒιιι
τιιιετιοιι». ινιιιιιι ειιιιιιειι 2ειει.ε, ιιιιεε Μεεε Αεειιιιι
ιιειιοιι Με ιπι Βεειιιιι ιιιιιι ω· ιιει· Ι·Ιϋιιε ιιεε Τγριιιιε

Με νει·ιιιιιιειει άει· <‹8ειοτιιεΒιιοειὶιι» άειι Τγριιιιε ει·

·

ειιιιιιΙιεεε Πι·ιιιειι ςιιοι‹ι ω” Ό.

ειιιιι·ετε ιιιιιι ιιιιιιι εοιιιιι ιιιειιιτειιιι ιιεε Βεετειιειιε ιιεεεει-

Σ η Μ (ΗθεθΓΜΜΜ ΒΜοΠ8ΘΗΘΠ ΒΒΗθευ"Β

ιιειιιιειι ιι6ιιιιε. *) Με Μειιιοιιειι, Με ιιι ιιιιιι ιιει Αιιε
ιιιιιιιιιι€ εειιιει·. Β.εε.ειιοιι ε.ιιινε.ιιειε ννειι·ειι ειιιε ιιιε.ιιι·ο

ειιοριεειιε ιιιιιι ειιιε ιιιιιιι·οειιοριεειιε: ιιιειι νει·ιιιιεειιι $ειιιιιι
νοιι ιιειιι ειι ιιιιτει·ειιοιιειισειι Κιιιιιιιειιιιιιτ 'Ι'γριιιιειιουιιιοιι
ειιιιιιι· ιιιιιι Ιιεττει:ιιτει Με εο ειιιειιιιιιιειιε θειιιιεειι ειιιει·
ιιειιι Μιετοεεορ. νει·ιιιειιειι Με εοιιετ εειιι· ΒενειιΜειιειι
Βε.ειιιειι ιιιιτ ειιιιιιιιιει· εε ιετ Με Βεε.ειιοιι ροειιιν (Με
ιιιιιιι·οειιοριεειιε Μετιιοιιε). Οιιει· ιιιε.ιι ιιι.εει ιιειε θειιιιεειι ιπι

Τιιειιιιοεπετειι ειειιειι. Βιιιιει ειειι ιιι ιιειιιεειιιειι ειιι Βοιιειι

ειιτε ιιιι‹ι Με νοιιιει· ιι·ιιιιε Ε'ιιιεειΒιιειτ ινιι·ιι κι", εε ιει
Με Βειιειιοιι μοειι;ιν ιιιιειιι·οειιοριεειιε Μετιιοιιε).
[Με Μειει·ιιι.ι εεε ιιιειιει· ειι Μεεει· Ρι·εεε ιιει·ιιειΘε
εειιιιιιι νιιοτιιειι ιετ, Με ιιιιε,ιειιειιετ ει·οεε -- ε.Ιιει· ειιιε
Ειιιειιιιιιιιιειιειτ ιιι ω· Βειιτιιιειιιιιιε εεε Ψει·ιιιεε ‹ιετ
Ηεε.ειιοιι ιει ιιιειιτ νοιιιιιιιιιειι ιιιιιι Με Βειιιιιιιιοιιιιιιε ιιετΜ

Οιιιιιιιιιιιιι·εεειι: νιειειιε $ειιιιιεεε εεειει:ι.ει ειιι ροειιινει·
Αιιειειιι ιιει· Ρι·οιιε, - νιειειιε ειπ ιιεΒετινει·, Με Με
νει·εειιιειιειιετειι Αιιειειιιειι Μι 'Ι'εΒε εειιιι·ιιεττ ιιι ιιει·
ετειειι Ζω Με ιιειιι Βειιειιιιιινει·ιιειι άει· Β.εεειιοιι
πετάω Βιιιιιιιιειι πω, Με άει· θετιιιιιιιιεΒιιοεε ‹ιειιεεΙΙιειι
ιιιεριιοετιεοιιειι Ψει·ιιι ειιερι·εειισιι Με ιιει· Βιε.2οι·εεειιοιι
οάετ άει· Ηγροιειιιιοεγιοεε (Ζιειιιιιε ') οιιει ιιιι· ιειιε
Βειιειιτιιιιε ιιιιερι·ε.ειιειι @εε 2

). Ι)ιεεε εεειιετιεειιειι
Βιιιιιιιιειι ιιιιιιειι Κειιιε κειιιιιειειιειι Αιιιιιιιι€ει· 8εϊιιιι‹ιειι,
Μι ιιιιιιε ιιι άει· εριιιει·ειι Ι.ιιτει·ε.ιιιι· ιιιιι· ιιοειι ειιι ει”

Πιε ιιιιιιεειι Αιιι:οι·ειι

ε.εεεριιτειι ιιιι θειιΖειι Με Μειιιοιιε.

Ψειιιιειι ννιτ ιιιιε ιιιιιι ιιει· Ρτεεε ω; ινειεΙιε Βειιιιιεεε
εεειιιιιει ειπ ροειιινει Αιιειιι.ιι ‹ιει· Βειιοτιοιι παει: άειι

·

ΜειιετιΒειι Αιιιιειιειι? ιν ιιι ε
ι

Γι), Η ο ιπι ει.ιι ιι σε), Ηιι ‹ι Κε δ
,

Ε'ι·ιιιιιιει ")
,

Βοοεο .ιειιιιιιε.*), Ριειι "), Οιιιιι·ιεε

Ο ωιΒ ω), Η Με ιι ιι ιι ιιι ") ιιιιιιειι ειιι ροειιινεε Βε
ειιιιιιι ιιιιι· ιιει 'Ι'γριιιιε 8ειιε.ιιι, ιιει Νιοιιτιγριιιιε Με,
"κι ει ή Ι›ει 850 ιιιειιι. ημιιεεειι - Ιιειιι ρωειτινεε
Βεειιιτει.. 1 οιι ιι ε ο Ιιιι ω

) Με ιιι 2 ρΟι. ιιει· Με»
τγριιεεετιΕ'ειιιεειιιε ροειιινε Βεειειιοιι ει·πιειι, Ο ο εε ε

.
Β ε "')

ι'οιεε ιειι ιπι.
ννϋιτ1ιοιι Ο ιι ι· ε ο ιι ιιι ιι ιι ιι ει)Μιά 2ιιιιι 'Γιιειι Β ε η· ιιιιιι Κ Ιειιι

ρ ε ι· ε ι· ει.



“Η

ιπ 143 ιι'ιιιιοιι - 2 πιιπ, Ο ο ιι τ πι σ ιι ι ") ιιι 65 1ι'π.ιιοιι-
ι πιο!. ετ οτιι";ι ιιιιιπ εσιι·ειτ πιιτ ποπι Βιιιιεοτιιιιι θο
ειιιιποτ ρσειιινο Βοσ.σιισιι. ΕΞε ποιειο εισιι οσοι· εριιιιοτιιιιι,
ιιοιιο πιοεο Ροιιιοτ πιιι οιποπι ιιπτισιιιιι€οπ νοτιιπιτ.ιιιεο ποε

8οτιιιιιε πιιτ Οιιιιιιτ σοτιιστοπ. 8ο σπιτι δι:οτιι πιι 70
Νισιιιιγριισεσιι, ποιεε σοι οιποπι νοτσπιτιιιεε νοπ 1 : 10

ιδοτιιιιι :Οιιιι.ιιτ) -- 20 οιπ ρσειιινοε ιι.οειιιιοι ποσοιι, σοι
1 220 -- 5 σοι 1 : 80 - 2. Ροιο;ιισιι ιει πιο Βοποπ
ιιιιισ ποτ Ψιπο.ι'εσιιοπ Βοιισιισπ ιι.σιιιιιππιπ νοιι ποπι

σιιοιιιισιιιιτοπ νοτιιιιιιιιιεε νοιι $οτιιπι ιιππ Οσιιιιτ. Αιιι
πιοεσε πισιιιιπο ιι'ιισιιιιιι ιιισσιιιοπ σοεσπποτε Ο τ τισ ο τ "σ,
θτι1ιισ 811πιι"), Βιοτιι ιι). Ο. Ε' τιιιιιτοι"), πιι πιοε
ιιιι πο Βοσιιοιιισιιι "σ, Ε'στει:στ "ή, νοιι Οστπι"°ι,
Κιιιιιιιιιι Μ) επιιοιωτ 88), Κ σι ιο π

ι) σιιίτσοτι:εσιιι.

Νο.σιι θα τεσιιτιισ.ιιπ Η), πιιτι” ποε νοτιιπιιιιιεε νοιι
8στιιιπ πιι Οιιι:ιιτ ιιισιιτ ετπεεοτ εοιιι σιε ι :40-50, ιισσιι
Ιιονγ ιιιιπ κι οπιτιο το τ"› 1:60, ιιιισιι ποτ Μπιτ
πιι.ιιι ποτ σσοιι Βοιιο.ιιπτοιι Αιιιστοπ οοιιιιπι οιιι νοτιιιιιιπισε

νοιι ι : 80.

ιιιποπ πιεσ οτειοπε ποε σιιππιιιστινο νοτιιιιιιιιιεε νοπ

Βοτιιπι πιι Οιιιιιιτ οιπο πισιιτιπο ιιοιιο εριοιι. εσ ιει πεισ
ισε νοιι οσοπεσ ετσεεοτ Βοποιιιιιππ πιο. Οιιιιιιτ εοισει.

Βιε ιπιιεε ει.σεσιιιι τσιπ ιιππ ι”τιεσιι σπιτι, πιο Βσιιιιισσσιιι -

ιπιτ ποιπ ιισοτ 24 Βιιιιιποπ πιι, πιο ποε εσιισιι νιιιιιιιι
ιιππ 8 ι σιιτπ Μ) νοτιιιπΒιοιι ιιππ ποε σοεσιιποτε Ε'ιεσιι ιιι'
ποσπεισιι "ι, Βιιστπ 28) ιι. Α. σιε ττισιιτισ ιιστνστιτο
ιισσοιι ιισσοιι. ιινιπιιι, 8ισο.τπ ιιππ τωιιιιιοπ 2)
τσιιιοπ ιοποετιιιιι σοι ιιστιισιιττισποτ Βοιισιισσ οιπ Οσιιιτσι

ρτιισοτιιι οσε θιιιιιιτ σιιιιο 8οτιιπι ιιοτειιειοιιοπ, στη εισιι

πονσιι πιι ιισοτοσιισοτι' ποεε οτειοτο ιτοιιιο νοτιιστοιπι

@ιιιποπ σποτ Ηπιιισιιοπσιιπιιπποπ σ.σΓινοιεο. ι)οτ Υστ

εσιιιο.Β ιει πιιτσιισιιε σοσοσιοπεποτιιι.

Βιιπιισιι πιοεο ποτ Μπειισιιιτοιτ Ετινιιιιιιιιτιπ Βοεσιιοιιοπ,
ποεε ποτ Κτοπιτο, οιπ ποιπ πιτ πιο π. Η. νστποιιπιοιι,
ι“τιιιιοτοιπιπιιι οιιιοπ Ττριιιιε 8οιιειστ ιιππ εοιιι Βιιιι πιο

σπαιιιιισιτοππο Β'ειιιιΒιιοιτ ιιισιιι νοτιστοπ ιιοιιο (Βιοτιι).
8ο ιιιιιπ ντιπιιι 9 .ιιιιιτο πιισιι ιισοτετοπποτιοιι1Ί'χριιιιε
ρσειιινο Βοοσιισπ, Ροιστ πισ.ιιιι "ι ισ απτο Ψ οι τ

ι

σοτσ "ι εσΒιιτ 27 “στο 8σισιιο Ε'πιιο ειιιπ σωσει
εσιιοιι, πιο νοτειισιιο σ.πποτοτ Αιιιστοιι ποσοιπι ιιο.σοπ.

Ειιιιο εστειιιιιιπο Αιισιπποεο »πιο οποσ νστ πιοεοιιι Ροιιιοτ
εσιιιιισοπ ιισιιιιοπ.

°

Βιο οινοιιο Ρτιιπο, ινσισιιο 8·τιιιιιεεοπωπω οιπ ποσο.
ιινοτ Αιιειιιιι ποτ Βοοσιισπ τιιιι οιπο Βοτιπποτο Μοιπιιιι€ε
νοτεσιιιοποιιιιοιτ ιιοτνστ: οιιιο Αιιιστοιι ειιιπ πειτιιι πω,
ποιεε οιπ ποπσ.ιινοτ Αιιειιιιι ποπ 'Γγριιιιε ιιισιιι πιιι: $ισιιοτ
ιι-οιι ιιιιεεσιιιιοεει Νιιτ πιιτισ ποιοι πιο Διιεισιιιοτι οπε
οιππιιποτ, τν ιο σιε σοι ιτιιτιιεσιιπννοιιοιισεοπι Τγριιιιε πιο
ντιπ σι'εσιιο Βοσσιισπ πω.
Ήοσοτ ποε πιοεοπ ποτ ΑΒΒιιιιισιιιιοπ ειππ πιο Απεισιι
τοιι Βοιιιοιιι. ννιιιποιι·π πο.σιι Βιιοιι τ

ι

οι· ποε Ζιιεσιιιιιιοπ
σιισποπ ποτ Βιισιοτιοτι πιι Βιοτιπο ιισιιιιιιι; πιιτσιι νοτσιιοι
ιοιι ιιιιπ ιζιοστιπντοτποπ ιιιτοτ Ηιιιιπιοπιστοποιι, ερτοσιιοιι
εισιι Βιιιιιιοτισιι ιιππ που πιιιιιιι ειπε, πειεε πιο Αερισ
ιιιισιισπ ποε οτειο 8τοπιιιιιι ποτ Αιιιισειιιιε ποτ Βοσιοτιοιι

πιιτσιι νοιι ιιιποπ εοισετ Βοσιιποιο Βιιητιιο νστειοιιι.
Νισιιι: πιιτ ππε 8οτιιπι νοιι Ττριισει:τοσιτοπ σοι οπειιιιι
ιιιτοππο ιιιιιτιιιιπ8, εοπποτπ ιιιισιι οιιιο στπσ.πιεσιιοιι Βιιιτο
σιιεεοτ ποιπ Βροισιιοι (ννοιιιιιοτπ "ι Αιισιι ποιτ‹ισιπ
ποιοε Βιιιτ νοιι ΤγριιιιεστοπΚοιι σοειισι πιοεο Ριιιιιπιιοιι,
πιιπ .ισιιιιεισπ ιιππ 'Γειπποττ εςοιοιιισ οε οιπο ποστ
ιιοιιο ρσειιινο ·Βοσσιισιι πιι οτπιοιοιι πιιι. οιιιοιπΒιιιι, ποε

ο Μσιισ.ιο οιπποιτσοπιιοι πω. πιιι Ποπ "ι ιιππ
Ατοσ.τιισ.εειτσιιν ω

) σοιιοιι οποσ ποππ @το Βσειιιιιιιο
πιιι ποιτσσιοποιοπι Βιιιι επιιειιι, ιοπσσιι ποσοτι ειο Γτιεσιιοιτι
Βιιιτ ποπ νστσιιπ, «ππι σοι ιοιπιστοιπ ιιοτιοιιτοπ ποε

πιιππιιιοιτινο νοτιιπιτπιεε νοπ Βιιιι πιι Οιιιιιιτ ποτιιιιιοτσο
ειιιτιπιι ινοτποπ ποππ.
πιτ σοιιιιιπισιι ποι ιιιιεστοπ Βοσσιισιιιιιιι8οπ οιιιο Βοιιι
σιιιιιιτ νοπ Τγριιιιεσιισιιιοιι, ννοισιιο πιιι Ασοιιπ νστιιοι·
νοιι Αποτ-Αποτ πιιι Βσιιιιισιι ιισοτεοιπιρΓι ντοτποιι ποτ ιιππ

πιο Νοσιιι ιιιιιπιιτσιι ιπι Τιιοτιιισειιιι; σοι οιποτ Τοιιισοτσ.
τπτ νοπ 87,0" Βοειιιιιποιι ιιοιιο, ιιιιπ ινσ.ιιπτοιι πιιτ ππε

τιιιιττσειτσριεσιισνοτισιιτοιι στι. Ψιτ σοιιιιιπιοιι Βιιιι.
ντσισιιοε νιτ πιιτσιι οιιιοπ 5ι.ισιι πιιι τοιιιοτ ιιιιιισοτιο απο
ποιπ Οιιτιπρρσιιοιι εοντοπιιοιι, ιιππ ντοισιισε πιιιιιι πιιι ποτ
Οιιιιιιτ ιιι οιιιοπι νοτιιιιιιτιιεε νοιι 1 : 20 ιιππ οποσ ιιιοιιτ,

1 : 80 πιιεσπιιιιοσποστοσιιι πιιτπο. Ποπι εο οιιιειιιιιποιιοτι
θιοιιιιεσιι οιιιιισ.ιιιιιοπ πιτ πιιτ ποτ Ριο.ιιιισεο οιπο εςοτιιισο
ιι1οπεο,στοσιιτοιι ειο πιιι' οιτι Βοσιτπιιιεσιιοπ ιιππ ιιιιιοτ
ειισιιιοιι ειο ιπιτ ποπι Μιι€τσειςσρ (Οοιιπιισοτεισπ) ιπι ιιππ

ποτιποπ Ττσρι”οιι. Αιε ρσειι;ινοε ιισειιιι=ιτ. σοιτιισιιτοιοιι
πιτ ποε εισιισιιποιι νοιι Ηιιιιισιιοπ ιιι ποτ εσπει νοιι οιιι
ποιιι ιιοτιιιιιεσιιντπτιιιοπποπ Βο.σιιιοπ οτιιιιιιοπ απ” ποσοι
πιο οιπποιιι ιιοποιιποιι Βιισιιιοιι ιιιτο Βοντοπιισιιικοιι.πω:
οιιισιοσιιεει 2ιι ιιιισοπ στσ.ιισιιιοιι. Βο.ε_Ηουριποινισσι οσοι·

ιοΒιοιι ιπιτ ποτσ.ιιι, πεεε πιο Ηιιυισσοτισιιπιιπε εσπιιεο.Βοπ
ρτσε;τοπιοπ πιιτ' π

. π., πο.εε οπιποποτ πιο Ζειιιι ποτ

Οτιιρροπ εισιι ετοιιπ νοτοτπεεοτιο. σποτ Μεε πιο θτιισσοτι
πιιτσιι Αιιιιισοτιι ιιοιιοτ Βιισιιιοιι πτσεεοτ ιτιιτποιι. Βιοε
πιιι· ποε σιιεεσιιισ.Βοιιπο Μσπιοιιι. σοι ποτ Βοστιιιοιιιιιι.π ποε
Διιειιιιιοε ποτ Βοιισιισσ. ιιι πιιιιισιιοιι Ριιιιιοπ πιιτ ιιι
2-Β Μιιιιιι.οτι ποιπ οιιι2οιιι ιιοποπποτ Βοσιιιιιε πιοιιτ πιι
εοιιοιι, σε ιισιτοπ εισιι πτσεεο ιιιισοινοπιισιι πο.ιιοΒοιιπο
ΕΙο.ιιιοιι Βοσιιποι. ιιι ιιιιιιισιιοπ ιι'ιιιιοιι νσιιοσπ εισιι ποε
ισιι€εοιποτ, οε σιιποιοιι που οοιιιτοισιιο ιτιοιιιο πιτιιρροπ,
2ντιεσιιοσ ποποιι οιιι2οιιιο Βο.σιιιοπ που ιισσιι πιιιιιιοτ ιιι
ποι· Ριπεεισιτοιι ιιιιιιιοτσοποπτοιι, ποσοι ειο πιοιισιιιιιιιι
ιτιοιποτο Ηπιιισιιοιι νστ πιοπ ιιοτ πιι εισεεοσ σποτ πιισιι
εισιι πιι πιοιιοπ εσιιοιιιοιι. Ηιοτ ντιιιιτι σε ιιιιιιιιιιοτ Ι-2
Βιιιπποπ πιο οιπο ποιιιιισιιο Αππιιιιιιισιισιι οιιιιτιιι τω·
ιιεισιι νοτειτοισιιοιι νοιι 15-20 Μιιιιιιοπ ποε Ηοτιιιτι
εσιιινιιττιιοπ ποτ Βιισιιιοπ ιιιινοτιιπποτι σποτ σοειιι.ιιποιι.
ινοππ σιισιι πιιιιιτοισιιο' ιτιοιτιοΟτιιρροπ .νοιι Β_5 Σκοτσ
σιστοιι, πιο ιιισιιτ ετιιεεοτ ινιιτποιι, εσ πολι πιο ιιοιισι:ισιι
Πιτ ιιοπιιιιν.
ιπι ινοισιισιιοιι Οσιισιισιτ-Ησεριιοι ειιιπ σιε ειιπι ι

. Ρο
στιιοτ 1899 ιπι θιιιισοιι 219 Βοοισιισποπ πιι 178 Κτσ.ιιιιοπ

οσε8οι`ιιιιτι πστποιι. Βοι 141 Κτοπικοιι ιιιιιιποιιο σε εισιι
ππι Ττριιιιε, πιο ποτ ντοιτοτο νοτιοιιι ω" ποτ Βοσιισιιε
σοιιιιιπ οτποσ. Απ πιοεοπ ι(τειιιιισιι ιει πιο Βοοσιισιι ιπι
θπιιι2οπ 174 Μπι οιιιεποΓιιιιτι ινστποπ, ποσοι 133 Μπι
οιπ ρσειιινοε, 35 Μπι οιτι ιιοσειιινοε ιιππ 8 Μπι οιπ πωπω
ιιιιΓιοε ιὶοειιιιοι οιιιιτοι 'Π. Βοσιιιιοι πιοπ ιιιοτνσιι οιποπι
Ρο!! πιιι 23 ποπ. πιιπ 2 με. Ετιτοσπιεεοπ τισ, εσ σιοισοπ
ιιιισιι 140 ιιοιιο πιιι 131 σοε. 10 ποιπ. ιιππ θ ι”τοπιισιιοπ
ιιοειιιιιιιοιι.ο Βοσιιιιοι πιοπ πιοιοιιιποπ οιιιο πο, πιο πιο
ιιοεισιισιι ιιιοιιτιοσιι οιιιεποίιιιιτι ινιιτπο, ειινιο πιοιοπιστοπι
ινο οιτι σιτοιιοιιιιιιιοε Βοειιισιτ οιιιιτοι;. εσ σιοισοπ 132
ιιοιιο πιιι 126 ρσειιινοιι ιιππ 7 ποσιιιινοιι Ηοειιιιπιοιι ιισσιι- σιεσ 94,4 ρΟι. ρσειιινοτ Βοοσιισιι σοι σποιι”οιισεοπι
Τγριιιιε. σο. Οσειιι Μι Γο.τιπστι οιποπι Μοιοτιοι νοπ
906 ?Μαι -· 90.4 σοι., στον γ ιιππ θιεειοτ ω

)

ιιεισοπ σοι 116 Ριιιιοιι - 91,3 σα. ινωιιι ιπιτ ιιι
177 Ριιιιοιι ντιπ Τγριιιιε πιιτ οιιιπιιιι οιτι ποσοτινοε
Βοειιιισι 8οιισσι. Οιιτεσιιιιισιιπ Μι πιιι ππε ιιοιιιοιι
ποτ π. Β. σοι ιιιιιιιεσιι ιιποιιιοοιιισοτοπι Τγριιιιο Πιτ οιιιο
πτσεεο $οιτοιιιιοιι.

Βοι οιιιιποσ ιίτοιιιιοπντστπο πιο ιιοεισιισπ ιιιοιιτισ.σιι
ιιιιειςοιιιιιτι.,πο. ειο σοι ποιπ οτειοτι Μπι ιισποτιν επιεμ
ιιιιιοιι ποτ, ιιιιιιιεσιι _ιοπσσιι εισιιοτ 'Γγριιιιε νστιιιπτ. ιΒιιι
πιιι ιει ιιι ‹ιιοεοτ ιιιιιεισιιι ιτσιιι οιποτ ιτιιτποιι Βτννοιι
ιιιιιιΒ ινοτιιι:

°

Η. Μ. 84ο.. ιι. ιιιπ ιιιε Ησ8ρισσιπιιι ΙΟ. ι)οσοιιισοτ1897.ιι;ει.σπιι
πιιι ο

.

Βοοοιιισοτ οι·ι‹ι·οιιι‹ιπιι εσιιι. _ιοπσσιιπιοεοπ ιιοτοιτε σο
οιοιιοιιποΒσοοσιοπ πιιι οιιιο ιιιιιιτοτοΒιιιιστ ποτ Κι·σπιιιισιτ.ιιιπ.
Τγριεσιιοι· νοι·ισιιι οιιιοε Ασπσιπιιισ.ιιε, σιιιιο Οσιιισιισοι.ισιιοπ.
Βιιπο ΠοσοπισοτΑιιπιιι ποτ"Ι'οιιιροτπιστ. Νστιιισιο 'Τοιιιροτιιιιιτ

··
ι Έτσι: ποι· οιιοιι οιιει;οΐιιιιι·τοιιΒοποι πιο πιο Βοιιτιιιοιιιιιιιι:

ποι· ιν. Η. ιει εε ιιιιε ποσιι ιιπεοιτι. τι-οιιιωι εοιιτ εοιτοιι. πιιεε
πιιι· ππε ννοποι· πιι- «ρσειιιν» ιισσιι πιι «πο€στιν» οτιιιιι.ι·οπ
ιισιιιιι.οιι. σε ιιιπ· πιιπ τω ιιιιιιιοτ πιι νοι·ιιιιι·οιιιιοιιιιποιι ποε
Ρτπροτστοε.
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ποππ”. Π1ω· 1ι.!ιοι·πισ.!1ΒοσΑπειιο18επ πππ σε 171181
ειπ οοιπιν. ππε πιιιπ 14.. .1:.ιππιιτοι1ι111ιιτ'ι.Απι 16. πππ 16.
.1πππο.ι·ποι·ππι!ο Τσιπροτειιιιι·. βιο επ π1οοοιιι'Έστωοποτε 1ο1ι
11121πω· 1ζι·πιι!ιεπ25 Μιι.1πιε 77. Β.. €ωπο.ο!ιι:πι1ι ιι1ισο!πτπο ιι
ι.ινσιπ 111ι·πε1ιιι1ιισ_1οποεπιπ!.Απι 17. .1:ι.πππι·'Ι'° Μοι·πισπο8 ,Ο,
Δ1ιοππο 88,4°. 11ο.1ο1ιο;στοπεο1πο1'τ1εο1ιεΟπ11πτποπο, πιιιο1ιι;σ
1ο1ιποτοπ. π1ο17. Ε., πππ π1ο11σ1επ ιιισ1πει· Πο1ιοττειιιο1ιππ1.τ
ετ.ιιτ!ιποσ111νοπο. πιπτπε ιιιπ 28. ποππ” ιν1εποτ!ιο!τ- ο1ισπιιο
πο” ροο11.1ν.Π1οιισπ1ιω·ιιιιι11Βο'1'επιπει·σ.ιπτε1ε11.τστππ,ς,πο!ο1ιε
1γι1εο!ιΜε Μπι θ. Γε1ιτπιιτ επι· Νοτιπ οπτ11ο1τ!τε!ιτισ,11οιιπ1.σ
ποτ ποτοπ σ1ιιπντε11.σε1119111117ει·1ι!11τιπιστποπ,πο. Ι.ππ,ι.τοπστο.
1το1ιισ11τσε.ο1ιστω· ππε Ε`1ε!›ει·ιι,·ο1ιεπ!τοππισιι. Π1ε Κτο.π1ιε
ποιοει!οοπι111ιτεππ11ιτοσ'Προπο πππ π·11!ιι·οπππεε ετο1επΕσω

π1νο 1ιπιιιστπερ;πτ1νσΒοποι1οπ ι.τοΒε1›σπ,πππ οτει. 1πι 2πισ1ιοπ
Βεοιπιν ππε !ππιτε ει·ντιιτ1ει.ε
πιπιισ πποπι11ο1τ11ο!ι1ισ1.οπ1.πω· ειι, πο" π1οΟπ11πι·εννσ11'ο11οπ
ι·σ1ππω, πππ ποσο πω· ιιπ 1ιιιπ1ε πισιιοτ Ζσ11;πι1ι πετοο111επ

επ11πτ
ροο111νσπππ ππο1ι πσΒ·ει1.1νσΒ.σεπ11πισεπ νοτιο1ο!ιτιοπ

ποτοπ.
·

Βο1 82 Κτππ!ιοπ 1ιιι.ππσ!ιο οι: ε1ο1ι π1ο!ι1 πιπ 'Ι'γρ1ιπο,
π1ο ποτ 1οτπστε ·1111π1εο1ιε7ετ1οπ1. τοσο. π1ο 8εο11οπ

πωπω. Με Κτο.π1τ1ιε1τωιποτοπ 1ο!1:,οιιπο: 1π11πεπ2π -
12 Μ81,Τ11981'0111088-'4. Μιι.!, Βερο1ο-4 Μο!. Τγρ1ιπε
ωτο.π1.1ιοιπ.-- 8 Μπ!, ποπιοτ Βιιτιπ!πι1ε.ττ1ι - 2 111111
πππ 1ο ο1π Ρο!! νοπ 7ιιτ1ο1ο, Ρπεπιπ. οτοπρ., Ρ!οπτ111ε
ποππ., Αποσιπ1ει ροτπ1ο1οεπ, Επποοπτπ111ε ποππ, 111ιεπ
πω. οτι. πω.. Νορ1ιτ. πο. ρπτιι!. 1ιι π1σεοπ 11'11!!ειι
1811 π1ο 77. Β. 1ιπ Βιιπ2επ 45 Με! ιι.πεπσ1111ιτι
ινοτπσπ, 1πιιιιστ ιππ 1111801111ποπο.ι.1νειπ Ετ1ο!εσ. 771ε
ο1ο1ιππε ο1›ιΒετ Απιει.ο!!ππε ο18επτ!1ο1ινοιι οο11ιειει·81σ111
ιππο1ι1επ πω· π1ο 771πο!°εο1ισ Ρτο1ιε π1ο1ιτ111ιοτιι!1επ

1111121τοπι1ε1!-π1πεποε11εο11οπΖντοο1τεπ,οοιιποτπ πιπ ππε πο
111ιω·οοπεοπ,ποπο ντ1τ!τ11ο1ι1ισ1ιιε ιιιιπσι·σ Κτοπ111ιο11ο1πο

ροο11.1νοΒοο.ο11οπ819111. Απε π1οποπι (1τπιιπο ππτπο π1ο
Ρτο1ιε ιιπ ο1πστπ Ρ1811νοπ Ρ!σπτ111ε ιπ11 1ιο!ιωπ Ρ'1ο1ιετ
νοτποποιπιπσπ, σ1ιεπεο 1ιε1ποιπ Ρο11 νοπ 7πτ1ο!ιι, Βοσπ
πιιιι1ειππε ιιππ ποιπ Ρο!! νοιι ;ιοτπ1ο1οεοτΑπιιειιι1ε. 77σ11
ιιππ επι 119.π11πετεπ1οποο1ι ποτ ππε ποτ Απείο!! πετ Βε
ιιο11οπ νοιι Βτοοεστ π111οι·επι.1ε!1-π1οπιιοει1εο1ιοτΒεποπιππο.
Ντιπ π1ο εο1ιινετ οε ιπ1ιππι.ετ εο1π ποππ ε1πσπ Α1›ποιπ1

ποπ1.μι1ιπε 1ιεεοππετε νοπ Μ1!1πτι.π1ιοτοπ!οεοπππ Ξερι1
οιισιιι1εοπ ππιοτεο1ισ1ποπ, πι1ι·π πιο1ι1 )σποτ οπεο1ισπ, πετ
1ιι 8ο11ιο111Ι.ο1ισιι 71ο! πι11 π1οεωι Κτππ1τ1ιο11οιιεπ ι!ιππ

εε1ιπ1ι!;1ιιπ. .Ισπσε ποπο Πιιτοτεο1ιο1πιιιι€ειπ11ιο!ιπ11εοσπ
πω· πιι1ιοτ 1τεππ18 9881985811.
ιππ πο.ο!ι πετ οτεισπ Μ11.11ιε1!ππ877 1πιι.!'ε 111ιετ
εο1ιισ Βοιιο1.1οππο!!ιο Οειττ1π *) πετεο!1ιεπ ππο1ι ο1πο

ρτοοποο11εο1ιεΒεπεπιππ8 2ιι8ρτοο11οιι. Νιιο!ι 'Ι
' πο !ι 1 ο ι ο

ντ1ι.εο1ι Μ) 181 π1ο Δοπ1πι1ποι.1οπε1π1ι1ε!ιε1ιπεε Β!πιοε

πιππε1το1ιτιπτοροτι1οπιι! πετ 8ο1ιπ·οι·ο πεε Τγρ1ιπο. Βο1
1ιιποπι17) 1ιι.ππ, ποπο ο1πο επειι σ1π1τσιεππε πππ 1ι·πιπο
Βοο.ο1.1οπο1ποπ ιιο1ινιστοπ7οτ!ππί πππο11τε. Βιοτπ 1επε
ποτ ο1πο ρτοπποε11εο!ιο Βοπεπιππε ποτ Βοειο11οπ, ο1ιοποο

Ο π τεο!ι ιπιι.πππ πππ 111ιοτ!ιππρι.π1ο πεπ1.εο1ισπΑπ1οτεπ.
1ιι πιιστοπ Ριι!!επ ποτ !ισ1πε θεεοιοιπποε181ιε1ι 1π πω!
7στ1ι11!1π1εεποτ 8ο1ιπετο πετ 1πίσο11οπ πππ πετ 1πιεπε1
πιτ πετ Βοειο11οπ πιι1ιτοππο!ιιπωι.
ΑΜ θιτιιππ πποετοι· Βοοοπτ1ιιπποσπ ιιι11εεεπ ιπι· πετ
Αιιο1ο1ιτ771πει!'ε 1ιο11το1σπ,ποπο (πο1 Βσο1ιο.ο1ι1πιιπο1ιοπ

ππεο1111ιι·ιστθοιπτε1οπ, ποτ 7στιπε1πππε ποτ «Ρε1ι1στοπε!
!οπ πετ 77. Ε.» [Βιετπ]) σ1π ροο11.1νεε Βοσπ!ιοτ
ιι.1ιεο!π11ιοπε1οεππ 111τΤγρ1ιπε1οιπππ πο”
σ1π πεοπτ1νετ Αιιο11ι.!! ποτ Βοποτ1οπ ποπ
Τγρ1ιπε ιπ11ο1ποτ Βτοσεοπ 77ιι1ιτεο!ισ1π!1ο1ι
1τσ11, πο” π1ο1ιι. ε1ο1ιοτ, ο.πεεο!ι!1οοε1.
Ζπιπ 8ο1ι1πεο ε1°12π1ιο1ο1ι ιπ1τ πιε1ποπι 1ιοο1ινοτσ1ιι·ισπ

(11ιε111οττπ 11τ. Κ οτπ1 ο· ιιπο1ι ειπ π1εεετ 81ε11σιπε1πσπ
Βο.π!τ Πιτ π1ο Πο1ιετ!πεοππο ποε Μπιοτ1ε!ε ππωπερτεο1ιεπ.
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Ηοο1ιο·οσ1ιτιετΠει·ι· Οο11οπσ.
νοι· π.11οπιιτειιτιι11.σιι81ο ιπ1ι·, επε1σ1ο1ι1πι Νπιπσπ ιπσ1ποτ
Οοττε!'οτσπισπ, 11ιιιεπππ1'11ιεπ πτιπ!ισπ, ποπο Βιε ιπι1 11ιτειιι
Ατ1:11το1«οπι· Α1ιο11ποπ21τπεε»')Με ΙΕι·ετοτιπ ειπε 1)ιιιοπσσιοπ
111ιστπ1ονοπ ππε σ.ποστσι.τοσ13'το.Βο,ο·σιτεοεπιιιππ. διο 11ιει1σπ
οποτε Απιι1ο1ιι..ποσο σε πτ1ποιεππἔε1ιοτεπ πω, πισεοσ ιιτιο111.ιεε
Τ!ιοπιπ 1

ιι

ω·πι11ο!ιοπΚι·ο1ιισπ στπω;11ο1ιεπ πιεοπτιι·σπ. Απ!
π1οιιοιπρ;σιπε1ποπιπσπΒοπεπ ει:ο!ιοπποτ1ο.π1ισπ81ο πιιτ, πω' πιο
1π 11ιτετ Απωνοττ. νοτιτεισποπ Ατο,·ιιιπσπισ 111ιπι1,;σοειι ει·
ν71πετιι. - _ _
Βενοτ 1ο1ιεπι· ειρεο1ο!1οπΒοορτσο1ιππι.ι·ειπι€ω· Ρππ!ιοε-ιπ
Ι!ιτοπι Δτ111ιο1ο1π,<το1ιε,ει·11ιπ!ισ1ο1ιιππ· επ 1›σιποτ!ισπ,ποποιο1ι

Βο1Ι1ιιισιι οει.τε11οιιππ1ο Κ1πποτοτ:1σ1ιππο·πσ1ιειιπεπ Ροιππιτο·
ειι πππ θο1ειο11ο1ισππ1σΝππι1ιο.11πιπο!ιπποπστΑστειο νσι·πιιιιεσ.

1
ο

ειπεπ, π1τ Αστειο πιετπεπ ιιιο1ο1σπειιιπ 1111111Βο1'τιιο·ι,πιο

π
) 81. Ρετοτο11πι·ιτοτιπσπ. 77οο!ι. 1899 Ντ. 48. οπο. 889.
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1
π.·εΙεπεΒεεεπιτετάειι νετειι1εεεππε ,ιτιεΒιι.Πιιε ιιιες
άετ Βει·ειτεεπι.ιιι·1επε1τεθεεεπΙεεπτεττιεΒεπ ΚΙειι.τεπΜιει· 1ι·εεπά

μ. είιετε
ειιτ.τε11ειι,ἱεπ πειτε εε ιιΒετ πιε ειπε άτιπιτειιάεΡ111ε1ιι:ππετεε
8πιπάεε. ιιιιε1ιεππε άεεε ιππ· ιςεΐτιιιι·ππτετάειι,Βε1άετ Κιπάετ
ετι1επιιιιε· ιιπετεπ Βε.τπ Ζιι ετιπε11επ. Με 8επιιΙ- πιιά Ηεπε
ιιτειε πεΒεπ πιιι· π ετειε θε1ε,ι;εππειτ..Με άιτεειειι 1ιε1τετάετ
.1ιιεεπά επιπιετπειιιπ επ ιιιιιεπειι εετ' Με θετ'επτεπ, ινεΙε1ιεειπε
πι1εεπε, 1ειτε Βτεἱεπππε· πεεπ ε1επ 2ιε1ιι. ιιπά Μεεε θε1ει;επ
πω» πι11εεειιιτ1τ νιεΙ ιιιεπι· επεπϋι.εεπ, Με εε ντεπ1Βπιπετ ετε
Μεεε" Μ. Μπι· 1ιΒιιπεπ, εε πω” εε ε1επ ππι Κ1πάει· πεπ
άεπ. ιτειιν1εειιοεπ ιιιε1ιτΝιιτιεπ εε1ιε11'επ,εΙε πεππ πιτ εε πιιτ
Βει·ε1τενϋ1Ιιιτ επι.ντ1επε1τεπ_ιυπςεπ 1ιειιεεπ επ 1.1ιπιιπιιΒεπ.
Βεπει· πιπεεεπ πιτ Αετ21ε πει άει· Κιπάετει·21ε1ιππεπιιτ άεπ
ΕΙτ.ετπ ιιπά ΡΜπεεεεπ Ηιιιιιάπι Ηεπά ε;επεπ.

Ππά πππ “ετπιτεπ ειε ππτ, επι' ειπεε1πε Ρπιιπιε ιπ 1πτετ
Απι.ινοτι ερεε1ε11ετειιι,2πεε1ιεπ.
ννιι- Βε1ιει.ππεπ ιιἱεπι, άειεεΜε 11πεεππά11ε1ιπε1τάετΑΒετιπεπε
ιιι άετ πιεά. <19ε1τεπ ειεε ιιιεεπ τε 8 ιιεπε εει, ετπειιπεπ
νἱεΙιιιεπι· Με νετεεπιεάεππειτ άει· Με1ιιπιιε;επ ιιπ 1) ππά πεπειι
εΒειι άτιτπιπ εἱπε νετεπειιάἱεππε· άει· Αετεπε ιιπτ.ετ εἱπεπάετ
τω· ινππεε1ιεπεντετεπ 1

). Μεεε Με ΑΒετάπεπε πι» πετιπε.Ιε Μεπ
εεπεπ ππεε1ιπά1ιεπεει, Με εΙΙετάιπιζε ιιιιετε Απεεπεπππε, πιτ
Με ειπε Β.ε1πενοιι επει·πε.πιικειιΑπι.οτιι.ειειιιιιι€επιπτι:πι, _)εάειι
τιι11ειινο11επππε Με Βεεεπινετάετι. Με ειε ειπετ Πιιιεεε.πάεπ
1ιει·νοττιιτ'εππεππ, π1επτάετει·τιε 1ιοεπετε.άπ.τππά ειεε” ετ
εεπειιιεπ, Μεεε επι Απε άιιτιιπίπιπ πετεεπι.ιμ ιι·11.τε,άεπ ειιεεει·
επε11επειιΒειεεπ1εΐ επεπτει.τπειι.
[τι ππετεπ '1'πεεεπ ερι·εεπεπ ιτιτ π

ι. ππτ νοπ πετ πιεΙεπ
11επεεπεπ. ννεπιι Βιε, 1ιεεπεεεπτι:ετ Ηεττ Οε11εε·ε.πππ Με
Βεπεπετιιπε; ιιιιτ'ειεΙ1επ, άειεε Με ανε111ιοιπιπειι πει·ιπιιΙεπ»
11ειιεεπεπ, ιππιει1 πι άεπ Βτε.άι.ειιω. επ άεπ Αιιεπεπιπειι
εεπετεπ, εε επι ιππ· ά1εεετ Απεερτπεπ επ ρεεε1ιπιει1εεπ ετ
εεπεἱπεπ. θε εεπ1ιιπιπ Μ: εε άεππ άοεπ πιπ πιιετε θεεε1ΙεεπεΓε
πεεπ πιο1ιτπεετε11ι. Βε 1ει. ι;ειιιιεε ι·ιε1ιιι€, άεεε Με ετοεεε
Νετνεειτ.11.ι1π ιιπει·ετ Με Με» νετΒι·εἱιετ.Μ, εο111:επιι.Βετ
Με». ππτετ άεπ ππεϋπετ.ιι.τεπΒεάιιιι;πιιιςεπ, Με άιεεεΙΒε πετ
τεττπί'επ, ιζετειάε εειτιιεΠε Βιιεεεεε επεπ ειπε Β'.εΙΙε ερὶεΙεπ?
Βει άετ $ε1ιεπ1ιεπ:άετ ΑΒει.ιπεπε πεππ Μεεε ιιτοπ1πεπιπ ιιπ
Με Βιιιιπιεπε1τάετ Νετνεειτει νετε.ππννεττ.1ιε1ιεειπε.επι. τνετάεπ.
Ιπ Βειτει'ί 1πτει· ΔεπεεετιιπΒ·, άεεε Με εειτπεΙΙε Ηγειεπε
Μεε πὶεπι. πιιτ Με νο11πειιιιπεπ θεειιιιάεπ, εεπάετιι ειιιεΙι Με
ιιεπι·ερειπιεεπ νει·επ1ιιε·τεπ Νετ.πτειι επ ΒετϋεπειεΙιπεεπ π”
ετ1ε.ιιΒειεπ ιππ· επτ' Γεπτειιάεπ Απεερτιιε1ι νοπ 1

9
π Ι επ Β ετ;;

πιπεπτνειεεπ 1): «Πιε ,εεεεπ1εεπτ1ιε1ιε Επι.πιι1οιιπε·.
Με 1τι·ι1ιϋπιΙιεπετννε1εενιεΙειι πεε1ι Με ειπε Πτειιεπε εειτιιεΠει·
Νεπτε.εεπεπιε τω, ιιτϋτάεππι€επε1ιι·τ νιεΙ1ε1επτ Βε1πεπτεεεπε
ιιιεε1ι νετε.ιιΙει:ιειι ππά άπτεπ Με νει·πε1επιεεε επ τειτε1τεε1ι
ιετ επε11ε1ιετθεεεπ1εεπτεΒεΐτιεάιαπιιι; νετ1ι1πάετιεπ Ρει·εεπεπ
οτι άεε ε1ε1ιετειενετΒειιειιιιἔειπιειε1 επε;επειι».
Κτείι.-19 Με;; °) πετ ,εεννιεε ι·εειιι. πεππ ετ ΒΒἔΪ. Μεε
Με ννιι·1τιιπι;ειι άετ ΑΒει1πεπε πιάινιάπε11 τετεε1ι1εάεπεεΙπ
πετάω. Απεεετ άειπ '1"ειιιρετειπεπεππά άετ Οεπετιειιι.ιοπ
1εοιππιεπΜιει· Βεεεπάει·ε ιιιιεπ Με 1ιεΒεπεΓϋπτιιπε, εεεε11εεπε11
Ηεπε ππά ει·21επετιεε1ιεΒιιιπιιεεε πι Βεπτεεπι:. Με ΑΒετιιιεπε
Μιά εΒει· πιπ εε ΙειεΙιι:ει· άιιι·ε1ιτϋπτΒει·, _ι

ε

πιεπτ Με ε·ιιπιε
1ιεΒειιε111πτιιπ,ε;Με άεπι 1'εειειι 1νιΠεπ ιιι 1Μππ1ε.πε·επε1ιτ,ιιπά
πινει· εεπεἰπτ.Μεεεε Ιε1επτετεπ εεἰπ. εΙε πιε.π εε ε1οπ επ εε
ιιιϋπιι1ιεπνετειε11τ.ιπιι› Β 1 πε ε)

.

11Ψεεάεε νοιι Ιππεπ ινε11.ετπιπεπιζεΐϋπτεε (Μεε νοπ Κ τε Γι.
ΒΒ ι π τ

ι· Βειτι11'ι,εε εεπεπ Βιε. Με εε ιππ· εε1ιε1πεπ"πι, πι
άειπεε1Βεπ πιπ: Πιιτεεπτ εἱπεπ 111πννειεεπί' άεπ 19ιπάιιεεεε
εεπ1εε1ιτΙιεπετ1ΕπιπεΙτεεπιπε11:πεππ νιἴε1πε. 19ε ςεπτ άεεπ
ινεπΙ ιιιπε.επεπ ειπε άεπιεε1Βεπ 1ιπ 1νεεειιιΙἱε1ιεπ πετνετ, άιιεε
Κτε. Γε-Β πι π με άεπ τετΓεπ1τεπ1ιεΒειιεεννεοπ,Με π1επτετ
111Πιεπεπειιε1ιεΙΐιιιιπ,ι.τάεε ννειΒεε ππ Απεε ε·ε1ιεΒεπετ. [Πε
1'ε1ι;επάεπΖε11εππιιε1ιάειπ νοπ Ιππεπ ιιπε·εί'ϋπττειι(πιει πιιι
τεπ: «Νιιτ εε Βεετειι'ι ε1επ Με '1'πειεεεε1ιε,άειεεΜε ετϋεεεε
Ρι·εεπειιιτ άεε 1ττεεεἱπε Βειπι 1εΜςεπ 1νειΒε ιιι Με Ζει: άεε
25-8δ ΕεΒεπεπι1ιτεε15111.. ά

.

π. Με πι. ειε Β1ϋεπε ιιπά άειιπιε
1.εΒεπεπεπ'ιιιιπ επ εεπιιτιπάεπ». Πε.εε πιει· νει· ειΠεπ Ι)ιπεςεπ
ιιπ Με Βπε εε εεπτ Μ, άειι'πτερτεεπειι Με νοπ Πιπεπ ιι·ειι:ετ
πιπ ει·ιιτϋ.1ιπ1επ8τιε1ιιι·ϋτιετΒΙιε1εειΒ·πειτ ππά Ρι·επεπειπεπε1
ρεποπ. Βετ εππει.18·ε Βιπ11πεε άετ Επε ιιι1εάετιιιπ πει·ιι1ιτ
ειπετεενν1εειπεπτεπ11άεπει.1ιιεε1ιεπ1Ξ'ιιετοτεπΜεεετ 1πετιιπειειι,
Με επί' άετ ἱπ άει·εεΙΒεπ ειιιττπιιάεπάεπ Βεΐτ1εά18·ιιιιε;άεε θε
εεπ1εε1ιτειτ1εΒεε(Κ τε Η - Β Β ι τι ε , Η ε ε;ει τ π. Α.)
άεπι ππνετπε1τε.τ1ιειεπ νι1ειΒε πιτ άεε, ινετεπτ' εε νοπ άετ
Νειι.πι· ε.πΒ·ειν1εεεπ,ντιιε1πιπ ειπετνετε:ιε·π ,ε·επ11εΒεπ.ειε Αε
ειιινιι1ειιι.άπτεπ Α.τΒε1τιιπά ειπεε 1ιεΒειιεεινεεπ, ππά εε ινιι·ά
Με ΑΒε1:1πεπεοππε 8επε.άεπ ετττεε·επ.

Θ) 98. Ρετει·εΒ. ιπεά. 1ινοε1ι.1899 Ντ. 89, ρε1.8-ι2

1
) 1
.

ε. Με. 851. .

1
) 8ειτπε1εΝεπτερει1ι1ε, 18%. ρεεε.84.

*ι ΠεΒετ Νεπτεεεπ ιιπά Ρεγεποεειι άπτεπ εειτιιε11εΑπειιὶπεπ2,
.ΗιπτΒϋεπετ άετ Ρεγεπιειι·ιε 1,111,Βά.. 1889 πειτε. 2
.

ε) Με εειτιιεΙΙε Ηγειειιε ιιπά 1πτε ετπιεεπεπ Οεπεεεπεπεεπ
1898,πεπ. 84.

") Κ τ ιι Η - Β Β 1 ιι ε. 1ιε1ιτΒπεπάετ Ρεγε1ι1ει.ι.τιε189Ορε8.159.

11% Κ ι·είι.- Ε) πιπ ε· πιιτ ΑΒεπ1πεπείτειι·επεππ ννε1Βε 1ιιι
Ζιιειιιπιπεππειιε ιππ. Ηγειει·1ε, Νεπτεεεπ ιιπά Ρεγεπεεεπ ει.επτ,
ποπι: ιιιιε άεπι πι ιιιε1πει·Ατπειι. ιιιιιτεϊπ1ιτι.επΜπιτ ε πετιιετ,
εοιιτἱε επε Γε1ρ,·επάειπΑπεεετιιε1ι ε: «Με εεεε1ι1εεπτ11ε1ιε
Νιεπι.Βεϊτ1εά1εππε Μτά π:.ι.ιιπιεΜε Πτεεεπε νοπ Νεπτεεεπ ιιπά
Ρεγεπεεεπ ε.πεεεεπεπ, ιιιιιι·ά ε.Βετ ε1επετ ιιπτ νιι·ιτπ·
εεπι επι' άειπ Βοάεπ ειπετ πεπτορεεπ1εοπεπ Βε
Ιε ε ι ιι π ε· ιιπά ε1πεε εΒπετιιι εκετ1τεπ8ειτπε1ετιεπεε. Με πει
άεπ Βεάιπειιπε·επ 11πάεπε1επ πειππε νει·ειπιι.ι·επει Βε1εει:ετειι.
1)ετ 919.11111ε1:ιπεπτ ε·επι.πτάει.Με άεε πω». Μι ει· νοιι
Νιιιιιτ ι.τεεεπ1εεπεεΒεάπι·Γει€ετΜ. ιν εππ Βειπι Ψε1Βε
εειτπε11ε Απετιπεπε εΙε Πι·εεε1ιε Βεπεπρτ.ει.
πιιτά, ιιι68·ε πιιιπ .<τειιειι ειιεεπεπ, επ πιεπε ντε!
πιεπτ άἱε Ν1ε1ιτει·ί'πΙΙιιπε εειπεε Βετπ Με Με
θε.1.1.1π ιιπά 11ιιτ.τει· ιιπά άιιτπι1: εειπετεε1ι1εεπειι
ππά εεειιι1ειι Βεάπι·ίπ1εεε άεπ Α πεεεπ1ειε Βιε
Βειι». ΒΒεπάεεε1Βετπεε. 91 πεἱεεε εε: «δειγι·ιεειε κι. εε1τ.ειι,
Νγιπρπειπιι.πιε πει.ιιπε·ετ,ιιιιτει1επ ιπι Κ1ιπιιι.επετιιιιπ. _ι

ιι

εε1Βετ
ιπι $επιππι. ΑΒετιπεπ:ε Βε1 ιττεεεετ (ιιΒιάο ππά
πεεεειπάιττει· Βττεε·ππε; άει·εεΙΒεπ πεππ ιεπε
Ζπετεπάε πεττετπτιπε;επ, νιτεπ1ε.Βετ ππτ Βεἱ
Βε1εεεει.επ»._
Ππά Ε

)
π 1 ε ιι Β ιι τις επά1ἰεπ ειι€ε ε. «Πε ις1εΒειπετειιε1ι

πεπ 1πάινιάιιειι ι;επιιΒ·. Με ιι·ετε ε1:τεπε άιιι·ε1ιε·ει”ϋπτιει·εσπ
Βει.πτετ1ιεΒεπειιιειεε ιτεάετ πεπ Ρο11ιιιιεπεπ. Με ντιπ ιτε;επά
ινεΙεπετ εοπετιειεπ«Απειιιιεπεπτειιπ1ιειτι 1ιειιιιιτεεπεπι.ντετάειι,
ιινε11ειε Με Με. πγε·1επιεε1ι Βετε)ζε11.εεπϋτρετΙ1επεε ππά
ε·ε1ει.1ε·εενετπε1τειι επ εεππι:ιτειι ιιπά ι1ιτε ινιάετετ.ε.πάεπτετε
ειιεπ εειιιιε11επΒττεε·ππεςεπ,ε·εεεπϋπετ ιιι ετιιτπειι νετει.ε1ιειι.
Νιειπετιά Μτά Βεεπτειι.επντεΙΙεπ, άεεε άεε Επι· ιιπεετε 1ιειιε18·ετι
_ιιιιι,ιζεπΜεεε ειιιιιιιε εεπνιιιετ1ε·ετΜε εΙε ἱπ _ιεπετ Ζε11:,Μι
'1'ιιε1τπεΜε <‹εετε._ιιινεπππι νεππειι ιιπά Με 1ιιεκπιι.ιιετε.ρπ1ιετ
εεε πει ππεει·επ Α1ινοτάει·π επ ι·ππιπεπ ιιτιιεειε. ΑΒετ άιι.εε
εε ειπετ άεπ ιετιι,ιτειι νει·πε.1ιιιιεεεπ ππιιιεε·1ιεπ. ππάιιτεπτϋπτω, εετ πἰεπτ επ νετπιπι.τεππειτε, 1ετ ειπε πεππ ειιιιειπιειιε
ιιπά πιι1εΙοεεΠεΒετιτειΒιιπἔ, πιιτ άετ Βεεπετιι1ιε1ιπεπ.Μεπειιά
ιιπά ππτ ιςεε1,ε·πει.Με εππεπιπ ιπ ιιπεετεπ '1'εε;επ ιιιεπι εε
τεἰεπΙιε1ι ερι·ιιάεΙπάε 1.)πε11επιετε1ἱεεπετΚτε1”επεεπ ιιιεπτ 2πιπ
νει·ε1ε,ε;επ:ιι Βι·1π€επιι>.
Βεπτ ΒεάειιπΙιεπ Μ. άεε Ηιπειιιε1επειι άετ Ί'πιετιιιε1ι ε;ετειάε
ιιι Μεεε 1ι”τει.τε.ν1'επιι εε ε1επ πιιι· πιπ ειπεπ ειιιί“ε.επεπ μπε·
ε1εΙοε;ιεε1ιειινοτιζιιπ,ι.τπειπάεΙπ ινιιτάε, εε ινετειι Με Υετις1ε1ειιε
ΜΜΕ Βετεεπι.ιει. Ιπ Μεεετ ?τεμ εριεΙεπ επετ Βτεἱεπιιπς
ππά Οτιιπάε9.ι.2ε,ινιιιε ιιπά Πε1ιει·Ιεςιιπε· ειπε ιπεε1ιπ1ε;εΒο11ε.
πεε πππ Με Ο π ε π ι ε Βεττιπ'ι,εε πεΒεΜι πιειπε Απειεπε ")

εοπ·ιε Με Πτιπε11ε τοπ Αιιιοι·πειεπ Με εε ι·Βτιπ,ε.ει·,

Η ε Πει ε. π π τάεπειι 1επ πεοπ Γε τ ε! ππά Β ι· π πιιιιιιτ““ιιεειι
πεππ) πΒετ Με 11"επι·επάιεεεε Ιπιει.ετε ιπ πιειπει· ΑτΒε1ιεπε·ε
1'ϋπι·ε.τω. πιπ νιιε1ι.άιιτε.πεπι:1'ετπ1:,2ιιΙειιε·ιιειι, άεεεΜε Οπεπιε
επεπ ππτετ Πιπετ11πάειι,ειιιπιι1 ιτειιπ ιιπ ΠεΒετιπεεε Βε1.τιεπειι,
επ ετπετειι ΝετνειιΙεἱάειι νετιιπ1ιιεειιιιε·,ε·εΒεπ εάει· εε1ιεπ Βε
ετεπεπάε πειιτειιιιΕπιεεπε νετιιιιπιετιιιιε Με επ εεΐεπι·11επειι
Ητεάεπ ετ.ειι;ετιι πεππ. Βεἰ άετ ετοεεεπ νετπι·ειι.ιιπε άετ
Οιιιιπιε ιππεε ειπετ άεεπ Βει·ἰ1επειεπιἱ τ
. ντει·άεπ,άιιεε ειπ 11Βετ

ντ1εεεπάετ'1'πε1Ιάει· Μεεειπ 1ιιιεεετ τόππειιάεπ άειπ Κπιάεε·
οάετ Κπεπεπε1τει· επεεπετε, πιο άεεεεΙΒε άοεπ πιιιιι681ιεπ Με
π'ο18·ενοπ ΑΒεπιπειι2 εειπ πεππ. Ζπάεπι ειπά άοεπ πιοπ1 .ἱε
άεπι νοπ ιιπε ΒειεριεΙε @πως Βεπειππι, ινε Μεεε εεπΙἰπιπιε
θεντο1ιππειι, επεπ ἱπ νετΙιεΙππιεειπεεειε πεπεπι θι·ιιάε, νοπ
Κπει.Βειιιιπά)ιιιιιζεπ Ιιεπτειι οπιιε )ες1ιε1ιεεεπΙππιπε Β'οιςεπ ,ι.τει·τιε
πεπ ινει·άεπ τετ. Ιπ πε1πειπ 11'ειΙΙεπετ νετειεπε πιπ Ιπτειι Αιιε
ερι·πεπ, πεε1η.εεε1ιι·ιετΗετι· ΟεΙΙε,ς·ε. ειπε άειπ Πιπει:επάε, άεεε
Με Οπεπἱε εε ιιιιεεετετάειιπ1ἰεπνετπτειιετ εει, μπε πει·νετ,
άε.εεΜε ΑΒετιπεπε Με Οιιεπιε Βει;ππεπιετεΠ). Πειπ ιιιΡε1ι.>;ε
ιπ1ιεετε _ι

ε

ιιιιεΙι Με Απετιπεπε εεΙιι· νει·Βι·ειτει.εεΙπ ιιπά άιιι·ιπ
ινει·άειι διε πιιτ ινεπΙ Βεὶειἱπιιπεπ, άιι.εεάεπι πω: εε πι..
Απι Βε1ι1ιιεε11ιτεεΑττιπε1ε ερτεεπεπ Βιε Με Απεἱε1ι1:ειπε,
άετ Απε πιπεεε, Βεπει.<.τπεπιιιεπάεετ Με ιιπε Βεε‹:ΒΜ'ειΒεπάε
19ι·ειεςε,νοπ εντεἱ ΠεΒε1π άεε πΙειπετε Μπι”. πιπ πεε επεΙ11.
ε1επ Με Με” επάετε ιιπά εινετ εε: Βπιά Με 11'ο1);ειιάει·
ΑΒετ.ιιιεπε, ινεππ εε1ε1ιεειιιττετεπ εε11πεπ.εο εε1ιιιιετντιει.τειιά
ππά εετεπι·11ε1ι,άεεε άετ Απε νοπ άεπ ειΙιἱε‹ι1ιειιΗπεπειεπτεπ
ε.ΒεεΙιεπππά άεπ εειι;ιιε επτε.€πεπ πιπεε? πω· νετπτετεπ Α ε ε

πιπιπ'ε Βτε.πάρπιι1αΠ): Αποπ πιειιπ εετ πειπε 1ιιΓεεε1επε

1 ι.τετε.1ιτνετ1ιεπάεπ ιν1ιτε.εε ινει·ε εἱπ εειεπετ Βετ1ι άοεπ "Με
θεπειά“ι.·

. ετιεΒεε πιτ ιιιο1ιτ.Με Βεάε; άεε ινετε Αεπεεε.

ι
1

εαιτι1ιείι.
νοιι «ι'τε1ιν111ιε·ει·'Ι"εάιιιπε·»Π' ε τιι ο τι· ε π γ

) άεε θεεεπ1εεΙιτε
Με Μεπεεπεπ

εο11επ π
ι. πειτετπειι, πιιτ Β1εεπι·19πε 1πτεπθεεε1ιΙεε1ιιεττιεΒ:εἰ

τ1ιεπ1ιε1ι.επππά Βεπεττεεπεπ. Θεινιεε εἰπά τιεΙιπε1ιτ Μεπεεπεπ
άιιτοΙι νοτ1ιετςειι·ειι,ιτεπεεεκπεΙΙε Β:ιπτειι·ε.ε·επεεπ ιπι: ιπι·επ
Ε'ο18επ ιιιιρειειιι. ιιπά επει·ιΙ ε·εινετάειι- εΙε άπτεπ ΑΒεπιπεπε.

1
) 1
.

ε. Με. 854.

Μ
ε;
)
Κ ι·ειίΊι·19Β ι π ε, ΕεπτΒπεπ άετ Ρεγι·Ιι1εττιε,1890 μη.

9
) 1
.

ε. πως. 15.
Ν) 1

- ε. ρ8 856.
μ) 81. Ρεεει·επιιτ8·. πιει!. ινοεπεπεεπτ. 1899,Ντ. 43, πεε. 890.

Π
)

81..Ρετετεπιιτε. πιώ. ινωιι. 1899.Ντ. 41, πεε. 875.



“Η

.«Με θεεεΙιΙεΙιιε επτΙιεΙΙΙ:ΙιεΙπε ΖεΙΙε, εεε πει· εει· Ππτει·ειειις
ειεεε νοΙΙιεε· οποι· θεεε!ι!εεΙιτεε ‹!ιιι·εΙιΚεπεεΙιΙιεΙτ Ιιει·νει·ΒΙπ,εε.
ι!ερ;εριεπ νιε!ε ΙεΙιι·ιειεΙιε Κεριτε!.· ννεΙεΙιε εεε θεε·επΙ:ΙιεΙΙ
ρι·ει!ιεεπ» (Β Ι Ιι Ιι Ι π ει).
!ιιι θεε;επεπιε επ πει· Ι'εΙεε!ιειι ΑιιΙΙ'ιιεεππι;, πεειι πει· θε
εεΙιΙεε!ιι.εςεππεεειι πεπ ε.ΙΙΒ·ειιιεΙπεπ ΜεπεεΙιειιι·εεΙιτειι εε!ιει·ε,
ειεΙΙΙ ΒΙΙιΙιΙπει πεπ Βι·Ιππι·πιιε·εεειε επί: «ΙΜε εεε νει·
Ιιειιι!επεεΙπ εεε θεεεΙιΙεεπεειι·ΙεΙιεε εΙπε ιππεΙιι.Ιε,ε ιιετΙΙιΙΙεΙιε
ΒπιινΙσπεΙππε·ε!ιι·πΓι ι!πι·εεεΙΙι, εε π: εποε πεεεειι ιιεΙτιπεΙΙΙΒε
ειπεπ ι!εεεεπ ε.ΙιεεΙπτει Βε!ιει·ι·εεΙιππε; εΙπε ιποι·ιιΙΙεεΙιε ΟιιΙειιι·
Μπα νοπ ε.πεεει·οι·ι!επΙΙΙεΙιει·Βει!ειιι.πιιι.;».
Ιπι!επι Μι πειπ Βε!ιΙιιεεΙΙιπειι πεπειιΙΙΙιει·, ΙιεεΙιε·εε!ιιτει· Ηει·ι·
ΟεΙΙεεε, ππεει·ει· Ρι·ειιι!ε ι!ει·ΙΙΙιει· Αιιει!ιιιεΙι ειεεε, ειεεε Με
ε!Ιε ΜεεπεεΙοιι ΙΙΙιετ ι!Ιεεε ει·πει.εΜεεε π.ιιΙ'Β·επεπιιιιειιΙιειΙιεπ,
ειιι·εεΙιεΙεΙι ι!ΙεΗεππππε ειπε,ι!εεει!ΙεΒειΙιεΙΙΙΒιιιπε επ πει Ι”ειπει·επ
ΜεεπεεΙοπ εΙπε ι·εεΙιι: ι·ε,ε·ε νεει·ι!επιπϋιε·ε. ΒΙιιε εο!0!ιεΜε
επεεΙοπ πιι2πι·εε·επ,πω· Ιι

ι πει· ΖννεεΙι πεεει·ει· νοι·τι·ε;ειε.
ΒεεΙιεεΙιτιιιιι.ι·ενεΙΙ

Με Ε. Ηεει·εεΙιε1ιπεππ.
Θε. Ρεεει·εΙιπιε,
ΟετεΙιει· 1899.

ΒεΙειεΙε.

δ
. ΡΙΙΙ.2: ΠεΙιει· νοΙ·ετε!Ιππεει·επεκε πει· ΡπρΙΙΙεπ ΙιεΙ

. ΒΙΙίωθΙΙ. Νεπτε!οεΙεε!ιεε θειιι.ι·ει!!ι!εττ.Νι·. Π!. 1899.
Με Βι·Β·εΙιπΙεεε εεΙπει· νει·επεΙιε ι”πεεΙ:νει·ι'. Ιιι ίεΙΒιειιι!ει·
ΙΙ'εΙεε ειιειιιπιπειι:
«Ι. Με ΙιεΙ εεΙΙΙΙεΙιει· Βε!ειιεΙιι.ιιπε !Ιε!ιιετε.ι·ι·ειιΡιιρΙΙΙεπ πει·
ΒΙΙππεπ ετννεΙεειι εΙοΙι είε ΙιεΙ εεπιι·ε.Ιει· (8Χ!κ!ε1°)ΒεΙεπεΙιιππ,ε
Με τεεει.ΙεπεΙΙΙ.ΙιΙει». (Πει: θ!εΙεΙιε Με πω. ΙιππΙΙΒ· επεΙι ΙιεΙ
Ριι ΙΙΙειιΙΙεΙιτετιιι·ι·επει· Ρει·ειΙγΙ:ΙΙιει· εεεεΙιεπ).

‹ ει·επε πι! τ
,

ει
)

πεειι ι!Ιε πρΙΙΙειιΙ“εεει·πεΙεΙι ΙιιιπειεπεΙιΙΙεΙι Ιιι πει· Μει.επΙε
Ιπιευ. επι! Ιπ ΙΙιι·ει· ΝεΙΙιε νειΙΙιιι!επ (ι!Ιεε Ιιεει8.ιΙει Με ΑπεΙεΙιτ
πει· Απτει·επΙ,

ει ι!πεε ι!Ιε ΡπρΙ!ΙεπΓεεει·π ειπεπ ΙιεΙ τοτε! Ει·ΙιΙΙπι!ειειι. ΙιεΙ
ι!επεπ ι!Ιε Βε!ιπιεει·π εεΙιοιι Μεεε: ςΙΙπ2ΙΙε!ι ε!επεπει·Ιι·τεΙπι!.
ιιιι εετϋι·ι ΙιεειεΙιειι ΙιΙεΙΙιειι ΙΙϋιιπειι.

. Με ΡπρΙΙΙεπ Βι·ΙιΙΙππειει· νει·επεει·ιι εΙεΙι ΙιεΙεΙπει· [Λεπτ
νειει.ε!!ιιπε (ειπεπ πιιεΙι Αει·ορΙιΙε πει· Βει.Ιιιιι ΙΙ

.

ΙΙΙ. Με ΡπρΙΙ!επ !!ιΙιΙΙιιι!ειετ ει·ιι·εΙιει·ιι εΙεΙι ΙιεΙ νειειεΙ
Με; εΙιιεε ι!πιιΙΙΙειι θεεεπει.ιιιιι!εε (ιιιιεΙι πειεΙι Αιι·ερΙιΙε πει·
ΒειΙπε.!μ.

Μ Ιε Ιι ε Ι ε ο π.

ΒΙΙεπετειιιιεΙπειι πεπ ΒεεριεεΙιιιιιπειι.

ΒεΙιτεεε επι· ΚειιιιιπΙεε πετ Ι.ιιιι€επιπ εει·
ΚιιΙοεε, νοπ Κ. Τπι·Ιιε.ιι, ι!ΙιΙ8. ΑΜΙ εεε Ξεπε
τοιιπιπε επ Πενοε-ΡΙετε. ΨιεεΙιεπεπ, νει·Ιεε-νοπ 1

.

Π.
Βει·ειιιιιιιπ. 1899.228 ΒεΙτειι. - ·

Ππτει ι!Ιεεεπι ΤΙΜ νει·ϋΙ!'ειιΙΙΙεΙΙΙ: πω. ι!ι·εΙ Αι·ΙιεΙιειι: 1)

ΠεΙιετ ΙιεεΙπιιειιι!ε Βππι.ιεπιιιΙιει·επΙοεε ιιιπ! ΙΙΙιει· ι!Ιε ΒΙπΙΙιεΙΙΙιιη;
ει" Κι·επΙΙΙιεΙτ. Ιπ Βιε.ι!Ιεπ. 2) ΡΙιγεΙΙιπΙΙεεΙιε ΠΙει8·πεεΙΙΙι ΙιεΙ
ΙΙπιιι;επιιιΙιει·επΙοεε πω! 3

) Με ΑιιειεΙιεΙιεΙιειιι!Ιπιι8· Ιπι ΗοεΙ1·
ε;εΙιΙι·ριε,Βει·ΙεΙιι: ΙΙΙιει· επ.ιιιιιιΙΙΙεΙιε Ιιι Μ: 'Ι' ιι ι·Ιιεπ'ε θειπειιο
ι·Ιπιπ νοπ Ι889-1896 ΙιεΙιειιι!εΙΙ:ε Κι·ειιιΙιε πεΙιετ 8πιτΙειΙΙι Ιιι
θειπεΙπεεΙιείτ Με !)ι·. Β π πι ρ Ε

”

Ιιεει·ΙιεΙι.ετ.
Με ‹!Ιεεε Αι·ΙιεΙιεπ ιιι άεπ ννει·τΙινοΙΙειεπ εεΙιΙΙι·επ, Με εεΙι
δπ!ιι·επ επί τ!ειιι (ιιΙεΙιΙετεπει· ΙΙππεειιι.ιιΙιει·ΙιιιΙοεε ει·εεΙιΙεπειι
εΙπι!, εε ενπι·εεπι πΙΙΙιει·εε ΒΙιιε;εΙιειι επι'ιι.ΙΙε ι!ι·εΙ Κει.ρΙτε!ειιιειι·
πιιςεεεΙει, ειι ι!Ιεεει· 8ιεΙΙε ειεεε πιιιιι6εςΙΙεΙι. νω- νει·ιιιεΙεεπ
ι!ει!ιει·!πιει·εεεεπιεπ επί Με ΕεεΙΙΙι·ε εεε εεΙιι· πιιι·εε·επά εε
εε!ιι·ΙεΙιεπεπ Οι·ΙεΙπιιΙε πω! ενει·ι!επ ιιπε πει· πιΙτ πειπ ΙιιΙιε.Ιιε
εεε εινεΙιειι ΚιιιιΙιεΙε ΙιεεεΙιεΙτ.Ι,εεπ, πιπ ι!επεεΙΙιεπ ενεΙτει·επ
ΚιεΙεεπ επεπιιεΙΙεΙι ειι ιιιειεΙιεπ.
Με
ρΙιϊ;εΙειιΙΙεεΙιε

Πιιτει·επεΙιππε Ιιεπιι ‹!Ιε ΙΙΙιιειιοεε πει·
Ι.ιππ.εεπιπ ει·ΙιιιΙοεε ετιιιΙιεΙΙεΙιεπ. ιιοεΙιεεε ΙΙΙιειΙιιιιιρι ΤπΙιει·ΙιεΙ
ΙιεισΙΙΙειι Ιπι θριιι.ιιιπ επΐειετι·ειεπ εΙπι!. ΒΙπε πιιπΙΙΙιιι.Ιι·ε Με.

ἔΠπεεε
ι;ειιΙΙι;τ πεεΙι πΙεΙιι. ΙΒε πι; πιε επιιπι.ΙιεΙΙνε ι!πι·εΙιεπ

Ιιι·ειι. ννεεειι ΙΙιι·ει· ει·εεεεπ ΨνΙεΙιτΙ.ε,ΙιεΙι πι» σ!Ιε Ρι·οι;πεεε.
Ινειε ΙΜε 'ΓεεΙιπΙΙι ειι!ειιιιςτ,εε Ιει ‹!Ιε ε;επεπε Ππτει·επεΙιππε.
ιΙΙε ειπε εΙιιε ΙιεΙΙιε Βιιιιιι!ε Ιπ Απερι·πεΙι πεΙιπιειι ιιιιιεε. ΙιεΙ
Ηειειπορεεε, ιιειιτεπ ΙιοεΙιΙΙεΙιει·πι!επ Κι·ειιΙιεπ. Ρπεπιιιοι.Ιιει·ει
ιιιπ! ΙιεΙ ενεΙενει·ειεεεΙιι·Ιιτεπει·ΕΙι·Ιιι·ειιΙεππε;πειεΙΙι·ΙΙεΙιεπ ειιιει
Ιε.εεεπ. Με νοι·ιπΙιτπεεειππε!επ εΙπτ! νει·2πεΙεΙιειι. πει! ερετ:Ιε!!
ι!Ιε ΖεΙτ ιιπιπΙΙ.τεΙΙιε.ι·πιιεΙι πειπ Βι·ννπεΙιεπ Ιει: σε μπε ππΙιΙει·ε
ΡΙΙΙΙε ι!Ιε εΙπειιιΙΙεΙιε Ι‹!εειΙεΠπι.ει·επεΙιιιπε·επεΙτ.!!!εεεΙΙεπ πεππ
πΙει!ει·ΙιοΙτε Ππτει·επεΙιππε·επ ΙιεΙ πειιιεεΙΙιεπ ΡειΙεπτεπ ιιιπ;;
ΙΙεΙιει επ ι!ει·εεΙΙιεπ Τει;εεεεΙτ €ειπειεΙιτινει·πειι. ΒεΙερπι·ΙΙοΙιει·
ΒεειειΙοπ ννΙι·‹! πιε.ιι ειιιειι ι!Ιε θΙεΙεΙιπι€5.εεΙεκεΙι πει· Βεϊπιιι!ε

ΙΙΙιει·ι·πεεΙΙι εεΙπ. ΒΙπε (ζιιεΙΙε νοπ 'Η.ιιεεΙιπιι€ειι Μ; πω· Βια.
Ι!ιιεε πει· Βο!ιπιπ.ιι!ςιιπςεπεεε Ε"ειιεΙιεΙ.<.τΙιεΙιεεεΙιε.!ιεεπει· Απ.
ιιιεειι!ιπι·ε επ ι!Ιε ΙπτειιεΙΙΙΙ.ι. πει· Ιιε.ιει·ι·ΙιιιΙΙεεΙιεπ8γπιριοιΜ_
Βιιιι·ΙιεΤι·επειιΙι·πι.Ιοπνει·ιπΙπι!ει·τΜε Ιιετε.τι·ΙιεΙΙεεΙιειιθγιππωω0_
ι!Ιε Μειιεεε νει·ιπεΙιι·επ εΙε Με. Μεεε Ιι·ειεπε ιπϋεΙΙεΙι εε!! πει·
ΚιιιιιΙιε ΙιεΙ πει· Ππτει·επεΙιππ8· Με Ιιειε.ΙιΙιε.ιιπειιι!επ ΒΘΙΜΠ
εΙΙιεπ, επιειιι ΙιεΠειι Γεπει:ει· ε·εειεπΙΙΙιει·. επΓ εΙπειιι ιιΙεΙικ Μ.
ε!ειει·ιεπ Βιιι!ι! πιΙι. ι;;ειπε πεταει· ΕεΙιπε. Ινει·πιεε ΖΙπιιπεη
περεειΙειι: νεπεπεεπεεΙιτε επι` πει· Βι·ιιετ. Ιιε.πΙΙεει· Με Ιιε!
θεειιιιι!επ. ΑπΙῖπ!!ειι‹! Μπες ΙιεεΙιε.επιει. ιιιω ιιιιεΙι ΙιεΙ Με”.
πεειι ΕεΙε!ιεΙτι·επΙιεπ εΙπ ει.ιιι·Ιιεε θεΙιινΙΙεεπ άετ ΑεΙιεε1Ιιεπ10
ενΙΙΙιι·ειιι! πει· ΠπΙ:ει·ειιεΙιππι.ι. ΤΙιοι·πιιΙ'ει·πι. Νεο!ιεεΙιΙερρεπ
εΙπει· ΒεΙτε. θεπι·επειεε Νεο!ιεεΙιΙερρεπ ε. Β. Β. Ο. πω! Ι,_ Π,
επι:ειεΙιτ ΜΙ !ιιΙΙΙιι·ιιΙ:Ιοπ πει· ει·ει.ει·επ.ΡΙειιι·ΙΙ.Ιε πει· Ιει2ι:ει·επ
8τε!Ιε. ΒΙπεεπΙιππι;επ ΙΙΙιει· πει! ππιει· πει· ΟΙπ.ν!0ιι!π. ΜΒΜ"
ΙιΙΙι!ιιπε; ΙΙΙιει· πει· ΟΙενΙεπΙιι. (ΒιπεΙιγεειιι) εεΙιΙΙεεεε Με νει·
Ιιππι!ειιεεΙιι νοιι ΤπΙιει·ΙιπΙοεε ειι ι!Ιεεει· 8ι.εΙΙε πΙεΙιι εεε. ΙΜε
Νπε!ιεεΙιΙερρεπ πιτ ιιιπ εε ι!επτΙΙεΙιει·, Ιε Ι'ι·ΙεεΙιει· ι!Ιε Βι·Ιιι·ειι
Ιιιιπε·. Μεεε Βι·π·ΙΙ.ε·πιιι.ιΙει ρι·πΙιτΙεεΙι ινΙεΙιιΙΙ.ιι ποππ ΙιεΙι!ε
ΕππεειιερΙωεπ επ νει·εεΙιΙει!επεπΖθ!τιθΠ.ει·Ιιι·ειιιΙαεΙπι!. ΜΜΜ·
Ρπ!επτΙεπειι εεε Πει·εεπε ιεεεεπ Βει.ι·πει.Ιειι πει· Εππειεπ. Πε
εε!ιεΙπτ πω. Μ" πει· νει·ι!ει·ε ιιπτει·ε Β.ιιπι! εεε ΙΙιι!ιεπ θεοι·
!ειιρειιε. ι!Ιε ΜπειιΙπ, Ιιεεεει!ει·ειιππ ΒεΙιι·ιιπιιιΙ'ειιι!ΙειιεπΙι·ι;ΙεΙ:.
ΠνεπτπεΙΙ νει·ΜεΙιιει·ιιιιε πω· ΑιιιρΙΙιπάε πει· Ζινει·εΙΙΙεΙΙΙιεπε
Με;; επι' πει· ει·Κι·ππΜεπ ΒεΙΙε. ΡιιΙππΙΙειι: 8ι.Ιιιιπιι'ι·ειππιιε.
Με ιιεεΙι ιι!ειιι. Ιιεεε!ιι·ΙεΙιειιεε ΡΙΙΙΙπειιιεπ Με πω. ΙιεΙ ειιΙιει·
!ιπ!ϋιιει·ΘεΙιι·ιιιιιρί'ιιπεπει· ΙΙπΙιεπ [ειιιειι εΙπΙεειιιε! ΙιεεΙιιι.ε!ιτει:
πει· ΙΙΙιει· ι!Ιε ΙΙιιΙιε !ι!ειπΙΙΙπ ΙιΙπιιιιε πιι.εΙι ΙΙπΙιε νει·εεΙιεΙιεπε
Ηει·ιιεεεεε πιει· επι ι!επτΙΙεΙιετ.εππάει· ΙΙΙιει·Ιιε.ιιρτ ιιιπ· ω· ε"
Ι·ΙϋΙιε πει· !ιιερΙι·ετΙοιι ειι ι'ΙΙΙιΙειι. Ρει·επεεΙοιι πω! ΑιιεεπΙπι.ιΙειι:
πω. εει ι!Ιε ΙΙ"Ιπεει·ιι1εεεΙπιει.ει·ρει·ειιεεΙειιιιιπ! Ιιεπιιπει: εΙπ
$εΙΙ:'εεΙιεε ΡΙεεεΙιιιεΙ:ει· ιι.ιιεΒΙΙεπΙιεΙιι πάει· Ηπι·τ.Β·ιιιππιΙ,νει·
ενεπάει πεΙιειιΙιεΙ ειπεπ ΙιΙΙππε ‹!Ιε εΙπΙιΙΙ.πι!Ιε·ε εεε·ειιειππιε 'Πιετ
ιιει·ειιεεΙεπ πω! ειναι· ιιιπ. πεπ Ι'εει πιιεπιιιιιιεπεε!ει.ι;τεπΒιιΙΜεπ
πει· ι!ι·εΙιπΙΙΙ.Ιει·ειι Β'Ιιιει·ει·.ΑιιεΙι ι!Ιε ΙΕΙιετεΙιι*εεΙιε'Γεετιιει·ειιε
εΙειι Μεεε Ιιιι.πίΙε·νει·ννεπειιππ·. Με πεπιεΙιιιΙΙεΙιε Ρει·ειιεεΙεπ
πει· Βιιπειε Με ΙεΙεε π.ιιεεπΙ“ΙΙΙιι·εππιιι! ειναι· ΙιεΙ εΙιειΙΙΙΙ.‹ΙΙιΙΙεΙιετ
Αι!ιιπιιιιει. Πε επιιιΙ!εΙιΙτ εΙεΙι ιιπ Ιει!ι>ι·θι.εΙΙε εΙιιιιιιι.!εειιιε ΙεΙεε,
ειεεε εΙ:Μ!ιει· ιιιπ! εΙπιιιε.! ιι:ιεΙι ΕΙιει.εΙπ επ ρει·ειιιΙιεπ. Με
Ρει·ειιεεΙειι. Με εΙε ε" ιιΙΙπειπε!π 9.°θΙΙω-ΨΜ1- Μ! Η ΜΜΕ
Ρι·ΙΙΙππε ε" νει·εεΙιΙεΙιΙΙεΙι!ιεΙι πει· Βιιππειι Με ι.ΙεΙ'ει·ΑιΙιιιιππε.
!ιι άεπ ΙιιιετεεεειιΙι·επιπεπ ιιιΙΙεεειι επι' ι!ει·εεΙΙιεπ ΒεΙΙ.ε Με
ιπει!Ιε.πεπ ιιππ ι!Ιε Ιιιι.ει·ιι!επΡει·τΙεειι ιιιπ εΙππ.ιιτ!ει·ιιει·εΙΙεΙιειι
πιει·ι!επ. ΑΜ' ι!επι $εΙιΙΙΙεεεΙΙιεΙπ εε!Ιιετ !πιιιπ ‹ΙΙι·εει εΙπΙιΙΙιιπΙΙ.ι
ιιει·ειιιΙι·τπετάω. Με ΑιιΙΙΙιι Ιει ειπεπ ειι ιιει·επι:Ιι·επ; ιπειι
ΙΙιιι!ετ Ιιι ΙΙιι·ειιι εΙιει·ει.επ 'Ι'ΙιεΙΙε επενεΙΙεπ ΜΙ.ιπρϊιιπι:επ, Με
ΙΙΙιει· πει· διιΙΜε επιεΙΙεΙΙιε.Ι'ι ΙιΙΙεΙιειι. Με ΘεΙιπΙΙΙΙΙΙΙιε πω! ΒεΙιεΙΙ
ετπιΙ‹ε εΙιιι! εΙιεπ ΐιι!Ιε νοιι ειεεε” ΙνΙεΙιτΙε!ιεΙΙ.. Ρει·πει· πεειι
εε νοι·Ιιειππιεπ. πεειι Με πει·Ιιιε·ΙΙΙεΙειεπ Ι)ΙΙ.πιρΙ”πιιαεπΜε ει·ετειι
θτει!Ιιιιπε ΙιεΙ Ιοι·ιεεΙιι·εΙεεπι!ει·Βεεεει·ππει·ι!εε Ζιιετε.πι!εεειιννεΙ·
Ιεπ ΙπτειιεΙνει· πετάω; επ'εππει· ΙιιιιιΙ!εΙε εε εΙεΙι ι!εΙιεΙ πιε
εΙΛι·Ιιε ΒΙπτ!ει.:επεΙιεεπεενΙεπΙιιππ Ιπ πει· 8επι·ιιιιιρίππε·ερει·Ιοπε
Με Αιιιιιιιιπε: Μιά ε·ΙεΙεΙιεεΙιΙε; Ιειπτει· ιιππ 8·ει!εΙιπτει·. [Ιπι
νει·ενεεΙιεΙππειεπνοι·επΙιειιε·εππιιιεειιιειιαπο!!πει· νοιι Κει·πΙ,ε·
εεΙ'ιιιιτΙεπεπ ΤιιιιιεεεΙιε εΙιιες·ει!επΙιεεΙιι. πεειι εΙιεεεεΙιππε!πει·
Ρει·ειιεεΙεπεεεΙιεΙΙ ΙΙΙιει· πεπ εεΙι!ει·εεΙΙ:Ιεειι πΙεΙιτ ει·Ιιι·ιιπΙιτεπ
ΕπππειιερΙιπειι ΙιεΙ εεΙιενει· ιπ>ιι·ιι.πτΙεεΙιεπΚι·ιιπΙιεπ ΙιεεΙιεεπτετ
απ! ΕΙΙιιε νει·εεΙιΙειιιιπε· Πει· ιιΙιεεΙιιιεπ Ηει·ει!πιιιιιίιιιιε πιιι
εΙιιΙ,ε·εΟειιιΙιιιεΙει· ιιεεΙι ι·εεΙιιε ιιιπ οποι· εΙιιιε νει·εεΙιΙεΙιπιιι.ι
πεπ Ηει·πειιε εεΙΙιει. Μ. ει:Ιιειι ΙιεΙ ιιιπεεΙε·ειι ΘεΙιι·πιπεΙ”ιιιιπεπ
πω· ι·εε!ιι.επΕπιιε·ειιερΙτπε εΙιιε εε εεννϋΙιπΙΙε!ιε ΠτεεΙιεΙπππε:.
ειεεε νει·Ι'. εΙε εει·πι!εειι Με εΙπ εγιιΙει:Ιιεε Ηεπετεγπιριειιι Επι·
ΙΙΙ.ιιε·ει·ΙιεετεΙιειιι!ε ι·εεΙιεεεεΙΙ.ΙειεθρΙι.πειιει·Ιιι·επΙιιιιιεΙιεπεΙεΙιπεΙ:.
[Με °ει·ιπιιτειιιΙετ Με εεΙιειι νει· πειπ Απίιτει;επ πει· Τιιπει·ΙιεΙ
ΙιεεΙΙΙεπ Ιπι Βιιιιιιιιπινοι·Ιιππι!επ.

Με Ιπι ΖιιεεπιπιεπΙι:ι.ιιε ι!ιιιιιΙτ ι·εεΙιτε νειπ Ηιει·ιιιιιιι επίπε
τεπ‹!ε ι·εΙε.ιΙνε Πει·2ι!ΙΙ.πιιιΓιιιιπνιιΙι·τ!Ιιι ι!Ιεεειι ΙΙΙΙ.Πεπ ΙεΙεΙιτ ΙΙΙι·,.
εΙιιεπ Κι·επΙ:!ιεΙΙιεΙιει·ι! πει· Βιιπε·ε οι!ει· πει· Ρ!επι·ει ει!ει·ιιΙιει·
πε- εΙιι ΖεΙεΙιεπ νοπ νει·ετεεεει·ιιπι; εεε ι·εεΙιτεπ νεπει·ικεΙε
εεΙιεΙιειι. - ΑιιεεπΙιει.Ιοιι: ι·ετΙοιιεΙΙ πιιι· πιΙΙ: πειπ ΒιετΙιεεεερ.
ΒιιΙιεΙ ι!ει·Ι' πει· Κι·ιι.πΙιε "Με Ι'οι·εΙι·τιιιΙιπιεπ ιιιπ! ιιιπ· ι!ιιι·εΙι
‹!Ιε Νεεε. ΑιιεΙι επί' εει· ειιι.πεεππΙιεεΙιιι.επΗει·2‹!πιιιιιΙιιπ.ε·ι!ιιι·ϊ
τ!Ιε ΑιιεειιΙΙ:ΜΙοιι πει· Ι.πιι.εε ιιΙεΙιε νει·επιιιιιτ ννει·ι!επ,
ειι πεπιεπτΙΙεΙι ΙΙπΙ‹ιε επί πει· εΙεΙι νοι·εοΙιΙεΙιειιι!ειι Ιππε,·πΙε.
Η:ιεεε1ιινοι·Ιιοπιιιιι. «Βεππεε» Αιππιεπ Ιει εΙπεε πει· Ι:ι·ιιΙιεετεπ
ΖεΙεΙιεπ Ιιε.εΙπιιειιι!ει· $ρΙτεεπτπΙιει·ΙιπΙεεε. ΙΜε επί' ειπε Επιι-

·

πεπειιΙτπε ΙεειιΙΙεΙι·τε νειεεΙιπι·Ι'τε νεεΙειιΙΙΙι·ειΙιιιιειι Ιιοπιιιιι. ν1ε!
ΙιΙΙππεει· ΙιεΙ πω", επι· ΒιιΙιε ΒιεΙιοπιιιιεπειι.νοπ Ιιιι.τει·ι·Ιιε!Ιεε!ιειι
ΠιεεΙιεΙιιιιππεπ Επι· ιιΙεΙιτ. ιιιεΙιι· ΙιεεΙεΙτετεπ Με Ιιει Ι'ι·ιεεΙιεπ
Ιιεπιιι·Ιι:ιΙΙεεΙιεπ Ρι·εεεεεειι νετ. !!Ιιιε :ΙειιιΙΙεΙι εεΙΙ.επε, άειι
πιεΙει.ειι Αει·ετεπ ππΙιεΙαιιιιιιε Βι·εεΙιεΙιιιιιιε Με ι!Ιε !!'ει·ιΙεΙΙιππε·
νοπ Ι'ειιεΙιτειι ΒιιεεεΙαει·πιιεεΙιεπ νοπ εΙιιει· ΒεΙτε επί” Με ενω·
ιιιει.ι·ΙεεΙιε Βιι.ε!!ε πει· ιιπι!ει·ιι. Κιιιπε Ηιιειεπετεεεε νοπ Σεπ.
ειι ΖεΙΙ: ειιείΙΙΙιι·επ ειι Ι:ιεεειι. ΙεΙι Ιπι· ιπειιεΙιε Ππτει·ειιεΙιιιιι,ςεπ
νοιι ει·οεεει· ΝειΙιπεπεΙεπεΙτ. ΙΙΙει!ιιι·εΙι Βε!ιπιι·ππε Με 'ΓΙιει·ειι
ει·ιειιε·ιειι, ειόι·επεεπ θει·ιΙπεεΙιε. Ι‹ϋπιιειι ι!ιιι·εΙι ΙΩΙπιειΙιεπ ι!εΙ·
ΙιεΙιειιιι·τειιΒΙ:εΙΙε ιιιΙτ εΙπεπι Ιιι ιιιω" πετειιιεΙιτεπθεπε!ι 8εΙΙ°ε
:πει θεπιπεΙι.ι;επι.τεΙιι·πεΙιτ.ινει·‹Ιειι.- νει· ειι ΙιεΙπΙΙ-;ει· Πιιτει·
ειιεΙιιιιιι: ΙιεΙ εΙιι·οιιΙεεΙιει·!.ιπιπ;ειιΙ:πεει·ειιΙοεεννει·ιιι νει·Ι'. ε Ινεπ π



Η!)

ε1ιιιιιιι1ιιιειιιιι11ε1ιιιιιτει·ειιε1ιιΜιά, Με Με 1ιι νιε1ειι Αιιετιι1·
τει: 111ι11ο1ιΜε. €ειν1ιιιιι ιιιειι ειιιειι ειιιειι Βιιιι:1ιε1ι 1ιι ι1ειι
Κι·ειι1ι1ιε1ιενει·1ειιι'.Βε11ιεινετετειιι11ιε1ι1ει ιιι ι1ει·Ζιν1εε1ιειιεειι.
εει· Κι·ειι1ιε Βειιειι ειπ 11εοιιιιε1ιιειι,πιιε 1ιε1ιιειιιε11εΜπι 1ιει
1τςειι‹1ιινε1ε1ιειιΒιει·ιιιι€ειι Με εοι·8·ιιι1ιιΒεΠιιιει·ειιε1ιιιιιι;νει·
Βδ11ιιι1.κοιτάω»,
(1.ει:ειει·ε11ε.<;ε11ιεΜε1ιτε1ε1ιε1:ει·970111ειιι· ειιι' Βιιιιετοι·ιειι.
πιο 1:ειιιιιιιιι1ιειιεποε πιιι Κι·ιιιι1ιε 1ιι «Με ει·ει.ειι ΒιιιΜειι ειιι
ιιεεειιιε1ιι.ιπει·σειι. Πει· Επι.
Π1ε 1ιειι1ειιιιιιι1ει·ειιΚεριιε1 εεε Βιιε1ιεε ειιι.1:ιιι1ιειιιι1ε1ιι;
ιιιιιιι1ει·1ιιιει·εεεειιτεΑιι€ε1ιειι πιιε Μιτ.ιιιει1ιιιι,εειι. Πι·ιιε1ι ιιιιι1
Διιεεεει.ιιιιιε ειπε νοι·τι·ειΜε1ι. Πε.ε 'Ι

'
ιι ι· Με ιι'εε1ιε Μπι ιετ.

ειιιει· αειιετιιι1ειιΒεε.οιιιιιιι€ Με ννϋι·ι1η;ιιιιε εειιειιε άετ ιιιει
11ο1ιειιννε1ιειε1ιει ιιιιι1 1:ει1ει·11ιειιιεε ειιιρΓε1ι1ειιι1ειιΒεε;1ε1ι:
εε1ιι·ει1ιειιε.

Κ ε! 1 ιιι ε γ ε τ.
Οι. Ο. Βιι·ϋ1ιιιι1ιετε: Πιε Ριοει.ιιιιιιοιι. Με Βειιτεε
ειιι· 611ειιι1ιε1ιειιΒειιιιε.11ιγειειιιε ιιιιιι ειιι· ειιιει.11ε1ιειι

Ριορ1ιγ1ε:ιε εει· θεεε1ι1εειιιεΚιειιΜιειιειι. 218 Βειι.ειι
001.81'.(Βιιιιι€ειι.. Γειά. Βιι1ιε. 1899).
Πει· Ζννεε1ι«Με Β ι τ 6 11 ιιι ε ε ι· ε;'εε1ιειιΒιιε1ιεε «Με Ρι·οει.1·
τιιτιοιι»ιει:Με Αιι1ιε1ιιιιιιιεειιιεε ει·ιο1,ςι·ειειιειιΚε.ιιιρ1'εεε;εεειι
Με νει1πειιιιιις άει· νειιετ1εε1ιειιΚτειι1ι1ιειιειι άιιι·ε1ι νετιιιιιι
ι1ει·ιιιιε εει· 1ιιιεειιοε1ι11τσει· Ρι·σει.ιτιιιι·τειι,άει· 1ιειιριεεε1ι
11ε1ιει.ειινει·1ιτειι.ετιιιιιειιΜεεει· Κιε.ιι1ι1ιε1ιειι.Πιε ειιετ1ιε.ιιιιτε
Πιιιιι1ε.ιι€1ιεΜιειι.εει· 1ι1ε1ιει·18ειιΠε1ιει·ινεο1ιιιιιι;άει· Ρτοει1
ι.ιιιιυιι εο11ιι1ε1ιιεειιι Ν11ιι1ιειιιιιειιι Μεεει· 1·'ι·ιιιςειι11ιτειι,ιιπ
νιε1ε1ιειι Με Α1ιο11ι.ιοιιιει.ειιπιιε Βοειιι11ετειι1ιιιιιιριειι. εειι
ι1ει·ιιιιι Βείει·ιιιειι ω· ΚοιιΒιο1ε, ενε1ε1ιεεειιι 1ιειιι.ιεειι Βιιιιιι1
ριιιι1ιιεω· Μ.εΜειιι ειιι.ερι·εο1ιειι.
Βιιιεριεε1ιειιι1 ω· Αιιεε1ιειιιιιι , Μ." Με ει·ίοΙει·ε1ε1ιεε
ει·ει1ιε1ιεεΗειιι1ε1ιι,εε1εε ιιι άει· 61ιετε.ριε ειιιεε ΙΜιιιε1ιε11εε,
ειιι εε 1ιειεει· Βιι”ιι11ιιιι8;ςι·οεεει·1ιγειειιιεε1ιει·Αιιι'ἔε1›ειι,ιιιε!ιτ
Μεε ειιι 1.ι1ιιιιιι1εεε Βιικ1ιιιιιιε άει· ειιιιε1ιιειι Κι·ιιιι1ι1ιει1ειιιιιιι1
ι1ει·ειιΒιιιιι.ειιιε, εοιιι1ει·ιιεκει άιιι·ε1ιΜε Βι·ϊοι·εε1ιειιάεε 1ιιΜ
νιι1ιιιιιιιε Με ειιιιιεεε ιιι εε1ιιειι ρ1ιγε1εε1ιειιειιι! ρεγειιιεε1ιειι
Βιε;ειιιιιϋιιι1ιε1ι1ιε1τειι,εοινιε εε1ιιει· Πεεειιε1ιει1ιιιΒιιιιςειι.πιεε
11ε1ιιετ, Μιά 1ιιιει·ει.ειι '1'1ιε11εεεε Βιιε1ιεε ιιι 1ιιιι·ιειι Ζ11ςειι
Με Ρτοει.ιιιιιι1ειιιιι 11ιι·ει·ειιτ1ιι·ορο1ο81εε1ιειιπιιε εοειιι1ειι Βε
ι1ειιιιιιιε 1ιε1ειιε1ιιει.ΑΜ' Βι·ιιιιιι εειιιει· Βεο1ιεε1ιτιιιιεειι άεε
Ποηιει.ει· Βτοει1τιιι1οιιειιιειει·ιε1ε1σε1ιειιιιι:ειε1ι ι1ει·νει·ιεεεει·
ειιι· Π ο ιιι ε ι· ο ε ο'εε1ιειι 11ε1ιι·ε.νιε1ε1ιε εε1ιιει· Αιιε1ε1ιτ ιιιιι·1ι
ειιι 1ιεειειιΜε εε1ιοιινοιι Ρ ε ι· ε ιι ι.·Π ιι ο 1ι ε. ι.ε 1 ε ι; εεε1ιεε1ιι.ειειι
ρε ε1ι1εε1ιειιΒιι;ειιι1ιιιιιι1ιε1ι1ιειιειιω· Ρτοει.1ι.ιιιι·ιειινει·ει.11ιιι1
Πε ιιιεειιι. .

Πειι Βο1ιενει·ριιιι1αάεε Κειιιρίεε @ιιιειι ειε Βε1ιιιι1ειιάει·
Ριοειιιιιι1οιι ει·1:11ε1ιτεει· νεπ. 1ιι αει· Αιιι'1ι116.ι·ιιιιει1ει·.1ιι
ι:ειιι1 1ιεειι€11ε1ιεειιιιε11ει·Ε`ι·εεειι ιιιιι1ιιι άει· Β'ϋτι1ει·ιιιιςάει·
Β1ι.ι:1ιε1ι1ιε1ι.ιιιιιιιειιι11ε1ιάει· Με.ιιιιει·1ιειιεε1ι1ιειενοιι Πι·
21ε1ιιιιιιζε-ιιιιι1Βεεεειιιιιεενειειιε1ιειι ι1ει·ι1εριενιπειι, ειιι· Ριο
ει.ιιιιιιοιι ρι·11ι1ιερειιιι·ιειινιτε1Μιε1ιειι1ιιι11νιιιιιειιιετ ιιιειιιε ειι
ει·ιιι·εττειι. Πει· εεεειιΜιι·ι.18ε Βιιιιιά εει· Π1ιιε·ε ι'οι·ι1ει·ι.Με
Πιι1ι1ιιιιιι·εεε ιιιιειιει·οι.ι.1›ει·ειιΠε1ιε1ε. θεεειι111ιει·άειι ιζι·οεεειι
1ιγειειι1εε1ιειιθει'ε.1ιι·ειιι1εεεειεειι ιετ. ε1ιιε εεε1ι1ιι·1ιε1ιτει1ιειιε
Ποιιιι·ο1ε ιιοι1ιενειιι118.Πειιιιι Μεεε Με: 11ιι·ειιΖινεεΙι ει·τειο1ιε
ιιι11εεειι11ιι·ειιιιιιειιε1ιε1ι11ε1ιι11ιει·ε11ιιοειι ιεε1ιι; 2ε1ι1ι·ε1ε1ιειι
πιιε 1ιεάειι1ι11ε1ιειιΜιιιιι,ςε1εοινο1ιΙιιι ετ1ιιιιιι1ειιε.ιινει·ιιιι‹1μια·
Μεο1ιει, Με εποε Πι πιοΜε1ιι1εε1ιετΒεειεΙιιιιιε εεεειι.ιει "ειαειι
Νιιε1ι ειιιει· Ρι·ειειειι·ιιιιε· ιιιι‹1 Αιιιιιι1ι1ιιιιε ι1ει ινεεειιτ11ε1ιειι
1ι1ε.ιιεε1ννει·ι1ειιΒει'οι·ιιινοι·εε1ι1εςεεειιιιιε111,νιιε1ε1ιειιι ω·
1·`οι·ι1ει·ιιιιει;ιριεΙιι: Με θειιιι·ο1ε 1ιιιιιε ιιιε1ιτ1ιι Μεε
εειιεεε1ε1ιιι€ιιιιι.:ειι 1ιε1ιιιιε Βι·ιιιι·ιιιιε εει· ειιι
20111811,εειιι Αι·ει.ε ιιιι1ιε1ιειιιιτειι Κτε.ιι1ιειι, εειι
ι1ει·ιι 1ιι ε1ιιει· ίει·ι.1ε.ιιίειιι1ειι, ιιιι:1ινικ1ιιε1ιειι·ειι
ι1ειι Βεο1ιεε1ιτ.ιιιιΕ ιιιιι1 Βε1ιειιι11ιιιιε άει· ε1ιι2ε1
ιιειι Ρι·οετἱιιιιι·ιειι :ιι 1ιεει.ε1ιειι. -
Πει· Νιιιιειι άει· 1ιιά1νΜιιεΙιειι·ειιι1ειιΜει.1ιοι1εΜιά ι1ιιι·ε1ιΜε
Βιι'ο1ε;εε1ιιει·ι1ιει_ι111ιι·18ειιΠιιτε1ιΓιι1ιι·ιιιι8ι1ει·εε11ιειιιιι Ποι·ρε.τ
1ιενν1εεειιιιιιι1 ι1ιι·ε Πιιτε1ιιιι1ιτεει1ιε1ι.Ντεπώ ειιε1ι ιιι ι1ειι
ει·εεετειι Βιε.ειειι ιιιει1ιειιιιιιιιιεε1ιάειιιοιιετ.ι·ιι·ι:.
Π1ε ΑιιΒιι1ιειιιιιι‹1Πει·1ε.ε;ιιιιςειι Β τι· 1
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ιιι 1σει·ε'ε ινει·ι1ειι
ι1ιιι·ειιετειιειιεε1ιε Πειειι ιιιιι1111ιει·ειεΙιι.1ιο1ιε'Ι'ε1ιε11ειιι.;εει:11ιπ
ιιιιι1ει·11ιιιτει·ι.,Με άει· νει·ιεεεει· εε1ιιειιιειιι. ε.εεεει·οπ1ειιτ1ιε1ιει·
θεινιεεειι1ιει'ιι81ιειι Μιά Βεε1ι1ιειιιιιιιιεεεεο1ιε.ε1ιτει.ειιΠοι·ρει.ει·
Μειειιιι1ειιιιιοιιιιιιειι ω. Πιε Ζιι1ι1ειι εἱιι‹1 ιι1ι:1ιιε1σειι·ιιετει·
Νε.ιιιι· εάει· εει· Κειι:1ειειε.ι.1ετ11ιειιτΙε1ιιιι..εοιιι1ει·ιιειιιερι·1ιιι.ιειιω· ρει·εϋι11ιε1ιειιΒεο1ιεε1ιτιιιι€,ενε1ε1ιει·_ιει1εε1ιιεε1ιιεΡι·οει.ι
ιιιιι·ιε ιιιιτεινιοι·ίειι ννοι·ι1ειιει.
Βειτ Πι·. Β ιι·61ιιιι 1ιει·ε· 1ιιι .1ε.1ιι·ε1895 Με 15.ι·21ΜεΙιε
Οοιιιι·οΙε ιιιιι1Βε1ιε.ιιι11ιιιιεεει· Ριοειιιιι1ι·ιειι ιιι Ποι·ρε.τ1ιι Με
Ηε.ιιι1εειιοιιιιιιειι ειιι! ι1εε1ιι1ειιιιι εειιιειιι Βιιο1ι ειιτνν1ε1ιε1τειι
Ρτ1ιιε1ριειι ειιει·ειεε1ι ιιιιι1νοι·ιιιτ1ιειΙεϊι·ει ιιιιι1ειιις1ε1ε1ι»Με
1ιιιιιιε.ιιιιιιι1ι1ειιε1ιιεε1ιιειι.ιιιι1ινιάιιε11ειιΒ'1111ειιε1ε1ιε.ιιρεεεειιι1
ι1ιιι·ε1ι€ειϋΙιτι1ιει, ε1ιιι11ιιι"εειίοιιειι ιιιιι Βγρ1ιι1ιε,Με ι'ι·ϋΙιει·
1ι1ει· ετεεΙιι·εε1ιειιι1ΜΜΜ: ειπεπ, 1ιιιιιιει· εε1ιειιει· @πετάει
ιιιιι11ιοιιιιιιειι_ιειει. ειιι· ειιειιιι1ιιιιεινειεε νοι·. ννειιιι ι'ι·ιεε1ιε
Βγρ1ι111ε1ι1ει·ειιι· Βε1ιειιΜιιιιε· 1ιοιιιιιιτ,1ειεἱε ιιιειι.ετ.ειεειιεεει·
ΜΗ: Ποι·ρειε εεειι1Ηπ. ννοιι1ειι. Πιιι·ε1ι Μεεειι ε1ιι.ιιιειιι1ειι
Β1ι·ι'ο1ΒΜε Β :ι·ε 1ιιιι1ιετε ι1ειι Βεινειε εε11ειειι, Μεε ειιιε

νειειειιἀ1ἔε ιιιει1ιείιιιεε1ιεΟοιιιι·ο1ε ιιιι‹1Βε1ιειιι11ιιιιΕάει· Ριοει.1
11111011Με 1ιεετε ΜΜΜ ιει ειιι· Βι1'ειιι1ιε1ιειιΡι·ορ1ιγ1ειιε άει·
νειιετιεε1ιειιΚι·ειι1ι1ιειτειι.
Πιε Βε1ιι·ιιτνοιι Πι·. Β ιι1$1ιιιι1ι ειε· εε1ιτ.νοιι ειιιειιι ειιι
ει.ειι. ε1ιιειιετι·ειι€ειι ιιιι‹1 Με νοι·ιιι·ι1ιε11ει'ι·ειειι11ι·ιι11ε1ιειι
ΒιιιιιΜιιιιι1ιι εεε πιιε Βε1ιε.ιιάε1ιΜε Ρι·ιι8·ε εει· Κειιεο1ι1ιειι.
εποε εεε ιιιειιιι11ε1ιειιθεεε1ι1ει:1ιτειιι Μεεειιι Β1ιιιιε. Βιε ε1ειιει.
ειε1ιιιι 1ιο1ιειιιθι·ιιι1ε ειιι· 1.ιεει.ϋι·εειιαε άεε Πειειι, εει· ειαε
111ιει·Με Πεμ άει· Ρι·οει.ιτιιτιοιιπιιε εεε ευεεει·ε1ιε1ιε1ιειιθε
εε1ι1εο1ιιενει1ιε1ιιειιι ει·ιιετιει·ννε1εε οι·ιειιι.ιι·ειιΜΗ.

Π..?ο.

Πι·. 1.. 1.ϋνειιίε1ε, ‹Βειιιε11ε1›ειι ιιιιι1 Νει·νειι1ειι1ειι».
Υ'ν1εεεει1ειι. Βει·Βιιιειιιι 1899. 2

.

Αιιι1ιιεε.
Πιε εννε1ιεΔιιι1ιι€ε Μεεεε 1ιιιειεεεειιι.ειι πιιι. ει·οεεει· Βικε
1ιειιιιιιι1εεεειιιιοι·ιιιιι1ειιιιικ1ειιοι·ιιιε.1ειιεεεε1ι1εε1ιιΙιε1ιειινει·1ιε1ιι·
ενι1εειιειι 1ι1ε.ιιιιπιιι! Ε'ιιιιι εε1ιε.ιιι1ε1ιιι1ειιΒιιε1ιεε ιετ. ειιι τω:
ι1ειι ι1ορρε1ι.ειιΠιιιίειις νει·ιιιε1ιι·ι ενοι·ι1ειι. Πει· νοιι'. 1ει;ι
ι1ειιιιιειιιε ει·ει.ε.ιιιι11ε1ιεΕ'1111εει€ειιει· Βι·ίε1ιι·ιιιιε ιι1ει1ει·.Με
ιιιιι·ειι 1ιει·νει·ιεεειιι1ε ΙΛιει·ιιτιιι·1ιειιιιτιι1εεει· ειιει ε1ιιε ει·
εειιϋριειιι1εΠει·ει.ε11ιιιιει1ει·ρ1ιγεἱο1ο€ιεε1ιειιιιιι ρω1ιο1οι:1εε1ιειι
Αειιεεει·ιιιιςειοτιιιειι εεε θεεε1ι1εε1ιιετι·1ε1ιεεΜ1ι1ει.νιε1ε Πιιιε·ε,
Με ιιιειι εοιιει. ειιι· 811νει·εε1ιιει1ειιειιΒιε11ειι 2ει·ειι·ειιι ιιιιι1εω
ινει·ι1ειι1ιιει· ιιπ ΖιιειιιιιιιιεΜιειιε εεερι·οο1ιειι. [ΜΒΜ 113.11ι.ε1ιιε
1ιιιιιεε1ιε ιιιιιι ιι11ε1ιιει·ιιεΔιιι1'εεειιιιε ι1ει·Μεριοε1ιειιειιΒι·εε1ιει
ιιιιιι€ειι ειιΕειιε1ιιιιειιι. Με ε118ειιιειιιειιΜιά ι1ειι Αειιεεει·ιιιι
εειι άεε Θεεε1ι1εε1ιι.ε1εΒειιεε1ιιε Βι·οεεε Βει1ειιι.ιιιις ΠΜ· ι1ειι
Ζιιειιιιιι1 εεε Νει·νειιεγειειιιε ειιεεερι·οο1ιειι,ο1ιιιε ι1εεε ι1ε.1ιει
ειιε1ι ι1ειιΑιιεινι1ε1ιεειιι1εεεε11ιειιε1ιιε 111ιεττι·ιεεειιεΨιε1ιιι81ιε1ι.
ιιιετιιειιιιι. ννϋι·ι1ε. Πε1ιει εεε ι·ειε1ιειιΙιι1ιε.1ιόεε Βιιο1ιεε εε
1ιειι ιε1ιςειιι1εθεριιε1111ιει·εε1ιτ1ιτειιΑιιε1ιιιιιι'ι.: Βειιιιειιι·ιεε ιιιιι1
Ριιεει·ιειεειιιινιε1ιε1ιιιιΕ. Πιε ιιετνϋεειι Βι.6ι·ιιιηι:ειιάει· Ριι1ιει·
ιετεεειι.. Πιε ιιιειιει.ι·ιιεΙΙειιιιετνϋεειι Βιει·ιιιι ειι. Π1ε ιιει·νϋεειι
Βιει·ιιιιιςειι ιιιι ιιει1ιι·11ε1ιειιπιιε 1ι11ιιει1ιο1ιειι11ιιιεειει·1ιιιιι.Πιε
εειιιιε11εΑ1ιει.1ιιειιιεε1ιιι 1ι1ειιιιε ιιιιι1 1ιε1ι1ει·Γι”. Βεπιιε11ε.
Βιεεεεε. Οιιιιιιιε. Πει εειιιιε11εΡι·ιινειιιιννει·1ιε1ιτ. ΠεΙιει· «Με
Βιιιι1ιιεε εειιιιε11ειι νει·1ιε1ιι·εειιι' εεει.ε1ιειιι1εΝει·νειιΙιι·ειι1ι
1ιειιειι ιιιι‹1 Με Π1εροειι1οιι ειι εο1ε1ιειι. Βι·1ιι·ιιιι1ιιιιιε·ειιάει·
Βειιιιι1οι·Β·ειιε1ιε1Με.ιιιιει·ιι πιιε Β'ιιιιιιειιΜε Πι·εε.ο1ιενοιι Νετ
νειι1ειι1ειι. Πιε 14"ι·ειιι1'εε1ιε'Ι'1ιεοι·ιε νοιι εει· Βειιιιε1ιι11ι.1ιι
ι1ει·Δετ.ιε1ος1εάει· Νειιι·οεειι. Βιεειιε Πιιιει·ειιε1ιιιιιπειι 111ιει·
Με εειιιιε11εΑειιε1οιιιε άει· ιιειιι·οι1εε1ιειιΑιιειει.ειιει.8.ιιι1ε.Ριο
ρ1ιγ1ε:ιεπιιε Βε1ιειιι11ιιιιςάει· εειιιιε11ειιΝειιι·ιιει.1ιειι1ε..Τεάει·
ΑΜΙ πεσει ι·ειο1ιεΔιιι·ε.ειιιιιε :τι ει.<ζειιειιΒεο1ιεε1ιτιιιι€ειι.

Ψ. Βε ε 1
ι

ιιι ε ιι ιι.

Ε. Ρ ι· εε ιι Ιιε1, «Α118ειιιε1ιιε 'Ι'1ιει·εριε εει· Κι·ειιΚ1ιε1ιειι
εει· ινειεΙιεΙιειι (1εεε1ι1εε1ιτεοι·Βειιε».1899. Πιειιιι Με
Βειιυνει·εειιΒει€.
Ιιι Μεεειιι Βι1ε1ι1ειιιΜιά ιιιε1ιιεενν1εεειιε πειιι ετετειι Μιι1ε
ειιιε Α11εειιιειιιε'1"1ιει·ιιριεάει· Ρι·ειιειι1ιι·ειι1ι1ιε1τειιι1ει·,ε·εεεε11ι..
1Βιιι_ιεόειιΓε11ει1ιιιε1ιε.ιιει1ειι1ι1ιει·εεΠιιτειιιε1ιιιιειι. Ζιι Μεσο
‹1ει·ειιιΠειιΙιε νιτει·ι1ειιεειιι νοιι., Με ρι·εει.1εε1ιειιΑετ2τε νει

ρι1ιε1ιιετεειιι. Με ε1ε1ιιιι1ι.άει· εεεειιειιιιτειι 1ι1ειιιειιθγιιεε1ιο·
1ο8·ιε:ιι 1ιειεεεειι 1ιεεειι. Πιιε Βιιε1ι 1:1ειει;ειιε1ι 1ιιεοι:ει·ιιειιιε

Πι·ς5.ιιειιιι€ ευ άεπ 1.ε1ιτ1:11ε1ιειιιάει· Ρι·ειιειι1ιι·ειι1ι1ιειτ.ειι._ε1ε
ιιι1ειει.ειειι εειιι Μεε; ω· ορει·ιιιινειιΤ1ιει·εριε Με ει·ειι.ει·
Β.ειιιιιι ειιι€ει15.ιιιιιι ιετ, ινιι1ιι·ειιι1Με ι1ει·1ε;ειισε· Με Ρι·ειιιε
ιιοε1ιειιαε ιιιεΙιι·νιιοΙιιι€ειι Βε1ιειιι11ιιιιεειιιει.1ιοάειιΖιειιι11ι:1ιΕιπε
ε1°ννε.1ιιιιννειι1ειι. νοιι. Μ: άει· ε1ε1ιιςεει.ε11ι.ειιΑιιιςε1ιε ι1ιιι·ε1ι
εεε ,=;ειεε1ιι.€εινετι1ειι,111ιει·ε111ιοιιιιιιειιιιι εε1ιιει·Πει·ει.ε11ιιιιε
Με Ριιιιειριειι ω· Αεερειε ειιι· 11ε1ι.ιιιιε,Με ν1ε11ε1ε1ιι.ιιοε1ι
2ιι "επε ι.;ει·ειι1ειιι άει· 1ιΙειιιειι θγιιεε!ιο1οι.ιιε 1ιεε1ιε.ε1ιι.ει
ενει·ι1ειι.
Βε1ι1ει· Βεεριεε1ιιιιιι.; άει· 6ι·ιΙιε1ιειι Βε1ιειιι11ιιιιςειιιει1ιοι1ειι
"Με ν1ε11ειειιιιιοε1ιε1ιι 1ιιιι·εεεθερἱτε1 Μια Με Βειιιι.ιιΜιιιιε
άει· ΠιειΙιι·ιιιε 1ιει άει· 13'τειιειιιειιεε1ι1εεειι,εοιιει. ίε1ι1τ.ιιιε1ιι.ε.
εε11ιει.Με ιιιοι1ει·ιιενεροι·1εει.1οιιΜ: 1σεεε1ιιιεεειι. Ψιι· Μεε·
εειιι εεε 11τεειι 1

ι

ε1'εε1ιεΒιιο1ι νιιι·ι1Με μια Βει1ιςεεει· επ
ιει1ειι ρι·ιι1ιι.ιεε1ιειιΑΜΙ. εε1ιι. Αιιεειιιτι.ιιιιε· ιιιιι1Α1ι1:11ι1ιιιι€ειε
1εεεειι ιιιε1ιτεειι ννϋιιεε1ιειι111ιι·18.

1111.Βεε1ιιιιειιιι.

Κ1ειιιει·ε ΜΗ11ιει1ιιιηιειι ιιιιι1ι1ιει·ερειιιιεε1ιε Νοιι:ειι.

- Πε1ιει·Με Αεε1ιιιιιιιιιιοιι εει· Τιι1ιειεε11ιε·

ε ι 1 1 ε ιι Ι1ειςειιιιιεΙιτΓεε1ιεΜ1ιι1ιε11ιιιι€ειιίι·ιιιι26ειεο1ιει·Αιιιοεειι
νοι·. Αι·1νιιιε ιιπιά ειε ειιειει ι1ειιιΒΙιιι:εει·ιιιιι νοιι Κειιιιι·
ε1ιειι ιιιι‹1 Ζιεε;ειι ε·εεειιι11:ει·,Με νοι·1ιει· ειιι: Κοε-1ι'εο1ιειιι
'Γιι1ιει·ειι1ιιιοι1ει·Αιιίεε1ιενειιιιιιιιιιςειι νοιι Τε1ιει·εε11ιε.ει11ειιειι1
ι.ιιι·ειιεειιιιρίε ινε.ι·ειι. Πεε Βει·ιιιιι εε1ε1ιει·'Ι'1ι1ει·ο.ιιι άει· νει
άιιιιιιιιιιι; νοιι 1 ειιι' 4 1ιι ιιι11ει·εε11ιεε111ειι1ιε1ιιςεθ1γεει·ιιι
1ιοιιι11οιιειιι€ει.ι·εειειι,:Με Με 1ι1ιιιιιρειιι6ι·ιτι1ΒεΖιιεειιιιιιειι1σε1·
1ιιιι8·άει· Βιιο111ειι1ιει·νοι·. Βε1 τιι1ιει·ειι1ϋεειιΜ011801ιε11ιιε1€ω
ειο1ιΜε ιι€ε1ιιτ1ιι1ιειιι1ενν1ι·1ιιιιιι; άει· Βιιε111ειι1ιε1 1.ιιιιΒ·ει1·
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ι.πΙιοτοπΙοεο Ιιι 94 Μ., ΙιοΙ οΙιιτιιτοιεοΙιοτ 'Ι'πΙιοτοπΙοεο ιιιω ΜΗ.. Ο οπτιπ ο ιι τ. πω. Με ΡΙιοοποιποιι “Με” Ιιοι ποπ
εοτοεοπ ΠτςΙιεεοιι'ΓπΙιοι·οπΙΒεοτ. πιο ποπ εοΙΙιεΙ: Με τπΙιοτοιιΙϋε
οι: ιιΙοΙιΙ ΙΙιτοοι ποοΙιννοιεοπ Ιοεεοιι. Βιο Ιιο.Ιιοιι οἱιιο ιι.εε,·ΙιιΙ.Ι
ιιΙτοιιάοΨιτΙεπιιε εοΙιοιι Ι›οΙ 1:20, ειιιάοτοΒιεπποΜΙϋεειοΙιοιτοπ
άο,·.τοε:οιιοτε: πο! οιοοι· ΟοποοπττοΙ.Ιοπ νοιι 1 : δ. Αποοτ Ιιο.τ
άιο Βοοοτιοπ Ιιοἱ ΙΟ νοπ Η τπΙσοτοιιΙϋεοπΡΙοπιι·οοκειιτΙοτοιιεο
ίιιπποπ, ππτ ιιι οιποοι οιιππἱεπ οΙιτοιιἱεοΙιοιι ΡοΙΙο ΓοΙιΙΙο εΙο,
πιο ο.Ιιοι· οποΙι άοτ Απειιυπτί Ιτοιιιο 'ΓπΙιοι·οοΙΙιεοΙΙΙοπ οιιΙΙιιοΙτ
πιω πιο ΙιιιρΙ'πιιι.τποτ ΜοοτεοΙιννοΙποΙιοπιιοπιιιΙν οιιε!ιοΙ.- νοπ
18 ΑεοιτοείοΙΙοιι ο·ο.Ιιοππιο 5 τπΙιοτοπΙΙ5εοιιάΙο Β.88.0ΒΙ011,πιο
ΙΙΙιτΙο·οιι8 ;,τοΙιοτιοιιΡοιΙοπιοιι πιπ: ΤιοΙιοτοιι·τΙιοεοΑπ.

Βοτ!ιιι. ΗΜ. ννωιι. Ντ. 28.

Ι Λεωφ οπο οοπ ΡτοΙοΚοΙΙοιι
ο

άοε τ1οιιτεο1ιοτι ει.τετ1.νοτοΙιιε οιι Μ. ΡοτοτεΙιπτε.

1284.ΒΙΙοιιιιε οιπ 3. Μο.ἰ 1899.
Η Κοτιιἱἔ οιοοτ.οιιιοπ ΝοοΙιτ.τος οιι άοιιι ιιι ποτ $ιτιπτιο;
νοιιι 8. Β'οΙ›τπιιτ νοιι ΙΙιιιι οοιιιοπεΙτιτιοιι ΡΜ! νοιι ιιιοτ
οπτιοΙΙοτ ΠΙοοτοΙ.ιοπ ιπι Μπποο. (Ποτ ΝοεΙιττοε Μ.
Ιιοτοικε ιιιΙΙ. άοιιι Μοτι-Ρτοτο!ιοΙΙ ι.τοάι·ιιοΙΙΙ).

Ε
!) Ψ Ι ει
.
ο ι ιιι ι τ ο ιιπ ιποοΙιτ οΙπιο·οοπεΓΙΙΙιιΙἱοΙιο ΜιττΙιοιΙππιτοπ

ΙΙΙιοτ άΙο νοιι Ν οοετά πιιΙοτεοΙιιοάοιιοπ 2ινο5 νοτι οτ.ΙΙ.τοπ
νοιιΤπΙιοτΙιοΙΙιιιοΙΙΙοιι ιιππ οοιτιοιιετ.τιι·τ.ΟιιΙππτοιι
Ιιοπιοι· νοτιοτο.Ι.οιι.(ε. ΝοοΙιττο,η·οιι άοιι Ρι·οτοΙιοΙΙοιι ν. 8.1ΙΙΙΙι·2,
5. ΑρτΙΙ πιω 3

.

Με!).

Β
) ΗοοτεοΙιοΙιιιο.ιιιι, ΒΙοεειο· πω! Μοειιι,ο· ΙιοΙτοιι

ιΙιτο οιιιτοΙΙΙΙιιπιι.:ι.οπνοι·τι·οεο: «Ζιιτ Ε'το.8·οποτ εοκιι
οΙΙοιι Ηγειοιιο». (Πιο νοτττοεο οτεοΙιοΙιιοιιιιι οιιτοιιεο ιιι
ποτ «ΞΙ. Ροκ. ιιιοά. ΨοοΙιοιιεοΙιτΙΙ'Ι.»). *ι

Πιονοτττοεοιιοοπ ετοΙΙοπ ΓοΙο;οπάο ΤΙιοεοιι
οιιι·Πιεοπεειοιι:

1
. Πε ἱετ ιιιοΙιτ ποοΙιεοινιοεοιι ππά άπτοΙι πτω

ΙιοΙιο Βι·ΜΙιτιιιι€ πω" Ιιο;;·ι·ΙΙιιιΙοι., άπεε πιο
ι.τοεοΙιΙοοΙιΙΙιοποΕπΙΙιοΙτεοιιιποΙτ άοι·(Ιοειιιιά
ΙιοἱτοιιιοεΚϋτροτΙιοΙι ιιπά εοοΠεοΙι ιιιιτιιιοι.Ιοπ
_]11ιι€0Ιι Μοπιιοε σποτ ΜοάοΙιοιιε εοΙιοπΙΙοΙι Με.
Π.Πιο εοεοΙιΙοοΙιΙΙιοΙιο ΒιιΙΙιοΙΙ.εοιιιΚοιτ Με
ευ!οΙ1οΙιοετϋπεΙιεμιιιιοοτ εοιιετιιοτιιιιιΙοιινοτ
ΙιοΗτπιεεοπ.ιιιοΙιΙ.«ΠοΒιιΙινιοΚοΙιιιιοποτΟιιοιιιο
πιιοΜπειιιτΙιο.ιιοιι.
Π!. Πε ΜΙ. νοιιι ΙΙτΖΙΙΙοΙιοιι διοιιπιιππΙιτοιιεπω” εοτοοΙιτΙοττητι, οιιιοπι ΚΒι·ροτΙΙοΙι ιιπά
εοοΙιεοΙι ρ,·οε.ιιιιόοιι_ιππ8οιι Μοιιιι οιιι·ννιιΙιι·ιιιια
εοιιιοτθοειιιιόΙιοΜάιο ΑιιεΙΙΙιιιιιιτ ποε ειιεεοτ
οΙιοΙΙοΙιοπ ΒοἱεοΙιΙοΐοε οιιιοιιτοΙΙιοιι οποι· πιο·
εοΙΙιοοποΙιππτεςπτοπ Ιιοιεεοιι.
(Πιιιοτ «οΙιοΠοΙι» ιετ. ιιι τΠοεοιιιΡοΙΙο _ιοτΙοἀοιιοι·ιι‹ὶονοτ
Ιιιππιιιι8 2ινἱεοΙιοπ Μοπιι ιιππ »πιο νοι·ετιιιιοοιι, οΙιιιο ΗἱὶοΙ‹
εἰοΙιι. Απ! ιΙιτο ετ.οπτ.ΙΙεΙιοσποτ Μι·οΙιΙΙοΙιο Ι.οςΜιποΙ:Ιοπ).

Πιεοιιεειοπι
8ο Ιιτοοθ.οτ ΜΗ πιο Πιεοιιεεἱοιι ιιπά ΜοΙιιιιιιο·επιιεεοτππο
πΙιοι· οιοεο Ι4`τεε·οιιι οιιιοιιι ετοιΙιοΙιοιι νοτοἰιι τπτ ιιτἰοΙιτἱεπω!
πιπ ειο ιιιοΙιτ €οΙιοτοιι,Με πιο Βοερι·οοΙιππε όοι·εοΙΙιοι·ιεποε οπΙ`
άοιι Πιιιιιοτειτοιοιι εοιΙοιιε άοτΡτοΙ'οεεοι·οιιποτε νοτιιιΙοποπ ππά
οοιιι _ιππο·οιι ΑΜΙ ιιιτεοπόε θοΙο,ο;οπΙιοΙΙ. εοΙιοτοπ ννἱι·ιΙ. Μο
Ποιιιιιιιε; οΙΙοτοι· πω! οι·ΓοΙιτοιιοι·ΡεοΙιεοποεεοιι επ Ιιϋι·οιι.
Αεειιι ιιΙΙι ετοΙΙι ειοΙι πιιτοΙιιιιιε επί' άοιι ΒΙππάριιπΜ ποι·
νοττ.ι·οοοιιτΙοιιπππ ννιιιιεοΙιτ.άοτ ιιι ΙΙιι·οιι νοτι.τοεοπ νοτττοιοιιοιι,
το άοιι 'Ι'Ιιοεοιι ΤοτιιιπΙιι·τοιι _Αιιεο!ιο.ιιιιιιε οΙΙαοιιιοιιιο ΖπεΙάιιι
πιπες. Α οοιιι ιι το εοΙΙ›εΙ τω ιιι εοΙιιοτ Ρτοιιιε ιιι οιπ Μ ε

ππά πιιτοτ ΙιοΙιιοιι Πιιιετοποοιι Μπι επεεετρΙιοΙιοΙιοπ
ΟοεοΙιΙοοΙιιενοι·ΙΙοΙιτ. Ποπ ΟοϊΙ.ιιε Με ΠοιΙιιιιτιοΙ εο;:οιι ηθοπ
νιιοΙοΙιοΒοεοΙινι·οτποπιΙιοευπάοι·ε@οοπ πιο Οπο.πΙο, ΜΙ2ιΙΙ°ΜΞΙιοΙΙ
Ιιο.ΙΙ οι· τω· ιιιιοι·ΙοιιΙι:: οἱιι εοΙοΙιοτ Βετο εοι ννἰεεοιιεοΙιεΓτΙἱοΙι
ιιὶοΙιτ οιι Ιιο€ι·ΙΙιιοοιι ιιππ οι.ΙιιεοΙι ιιἱοΙιΙ. οιι ι·οοΙιτΙ'οττπςοιι.ΠοτΑΜΙ. ΙΙΙιτΙ'ο εποΙι πιο ο1:Ιιιεο Ιιοιι Ποιποιιιο Ιιοι
άοτ Βοτει.Ιιιιπε; εοἱιιοτ. Ρο.τΙοιιτοι1 πιο επεεοι·
ΑοΙιτ Ιοεεοιι; ειποΙι Ιιειο ΑεειιιπτΙι ποοΙι ἰιι Ιτοἱιιοιιι
Β'ο.ΙΙο εοΙιο.ο1ιοΙιο Β"οΙοοιι ποτ ΑΙιειιποιιο 0011
ετο.τ.ιτοπ Ι‹ϋ ιι ποπ. ΠτοιΙἱοΙι πω ποτ ΒιιΙΙι άοε Αι·οι.οε
επι· ΑΙιειιιιοπο ΜΜΕ μπει; πιοπο ΙιοΐσΙςΙ.. ΑιιοΙι ειιι‹1 Ιοι·ιοι·
πιο ΑιιειοΙιιοιι τω»Αοτοτο εοΙΙιετ.ΙΙΙιοτ ιΠοεοπ ΡιιιιΙ‹τ ιιοοΙι τοσοι
οοΙΜΙτ. θα οιιιοπω ΒΜΒΒἔΘΠΒΘεοΙΖΙ. Αιιο!ι Ιιἱοτ ιιι οι. Ρο
τοτεΙιιιιι; οιοοτ.οε Αοι·οιο, ινοΙοΙιο ιιι ιΙιτοτ Ρτο.ιΙΙεάίο ΑιιεοΙιεπ·
πο;; νοιι ποι· 8οΙ1ΜΙιοΙιΚοιτ ποτ ΔΙιετἰποιιι νοι·ΙιτοιΙοιι ππά ιπ
νιοΙοιι Ρο.ΙΙοπ πιο ιιιο,·οιιάΙιοΙιοιιΡοιιοιιτοιι επι· Βοιιιιιιιιιι€ ποι·
ΡτοετιτπΙ.ιοιινοττιιιΙοεεοιι. ννοε άΙο Ιοτο2:οτοοιιΙοιιο·τ,εο ιιιοιπΙ:
ΑεειππιΙι νοιι πιοεοι·εροοἰοΙΙοιι Ε'τοεςο(ι·οερ. νοιι ω Βο
τοοΙιιιεπιι,ο·ποε «ΑΙιοΙΜοιιιεπιπεη Ιιι άοι· ΙιοπΙΙαοιι Πιεοιιεειοπ
@πιο οιΒεοΙιοιιοιι πιϋεεοιι. Πιο Ε'ι·οο·ο άοι· Ρι·οετἱτιιτἱοπ εοι
οἱιιο 8ο εττοεεοιιπά οοιιιρΙιοιττο,πο” ειο Ιιιοι· ιι.ιιοΙι πιω οιι

Π·ι οι. Ντ. οιι-ιι.

11ΜΙοτιι€1οτεοΙι6ρΙ'οιιπ ιΠεοπτιτΙ ιινοτάοιιΙ:ϋιιιιτο.
ιιιϋεεο _ιοάοι· ΑτοΙ. οοιιι ΠοεΙιοΙιετ.οε ππτ Ειπ
εοΙιι·ΕπΙτιιιιι; οοτ ΡτοεΙ:ΜιιτΙοιι 1:Ιιιιιι. ΪιιΙιοιτοΐῖ‹Ιοτ
Οιιιι.ιιιοΙΙιοιΙτ Α ε επι π τ Ιι πιο ΑιιειοΙιΙ;, άειοεΜο θοΐεΙιι·οιι ποτ
ιιοΙΙιοιι 28ννδΜΙΙ|οΙι ετο.τΙΙΙΙΒοι·ΙτιοΙιοτιιιι·οτι1οιι,ππά Ι›οτιιΙ'Ι εΙοΙι
.πιο π. Α. ε.πΜοε Πι·ΙΙιοιΙ ν. Ζ Ι ο πιο ε ο ιι'ε. ΠοΙιι·ιιτοιιειινοτόο
πιο Οιιοιιιο πιιττΙι άοιι θοϊτιιε πιοπο ι.τοΙιοιΙτ.
Ζιιιιι νοτιτιι.εο Η ο.ει τι .ιτε Ι›οιποτΙΙΙ Α εε ιιι ιι το, άο.εε Μι·
πιτ ΒιιεεΙειιά οΙΙοτάιιιαε οΙιιο θΙοτιετΙΙΙ ποτ εοιιἱτοΙοιι ιιππ οΧΙ1°8.·
ΒοιιιυιΙοπ θγρΙιΙΙιε-ΙιιΙ'οοΙΙοπ Ιιοειι2οιι, ιιτιε! νοτινοἱετ οιι!" πιο
οιιιεοΙιΙΙΙειεοπ ετο.τιεΜεοΙιοιιΠετοιι, ννοΙοΙιο ο.ιιε ΑιιΙο.εε άοε
θγρΙιΙΙΙοοΙοο·οπ-Ποιιοτοεεοενοπ Ρ ο Ι ο τ ε ο ιι ποιπ νοτοἰιι νοτεο·
Ιο,ε·ι:ινιιτοοιι. Ππιιο.οΙι ιετ ἰιι άοιι ει·οεεοιι 8ΙΜτοιι πιο Ιιιτ'οοιιοπ
ππτ ιιι 2 ρΟΙ. πω· Ιΐ'ΙΙΙΙο οιπο οπιτει:οιιιιιιΙο. επί' άοιιι Σο.πάο
ο.ΙΙοτάιιιοειιι πιοΙιτ Με 60 ιιΟτ.! ΡΜ πιο ετοΙΙΙιεοΙιοπ νοι·ΙιΙΙΙΙ
οιοεο Ι‹οπιιιιτπιο οιιττο.ο·οιιΙιεΙοΙπΓοοτἱοιι ο.Ιεο Εεεε .ποτ ιιΙοΙιΙ:
Ιιι Βοττο.οΙιτ.
ΤΠιιιε ΜΗ. Ι'ΙΙτ :Με ΙΝοεοιιΙΙιοΙιετο (Νο ιιι ποτ σἰτἱττοιι
'Ι'Ιιοεο οιιί:ΙιοΙΙ.οιιοΙΙ'τοεο, σε οε ετοοιΙιοΐτ.τω, πω” Ρεττοιιτοιι
οοτ Βοιιιιτειιιι;.>;άοι· ΡτοοιιιιιΙΙοπ οιι νοτοπΙιι.εεοπ. τω" ε

ιιιοιιιτ. ποοο ινοΙιΙ Μπιτ" ΕΙιιοτ ποτ Αιιινοεοιιποιι ιιι εοἱιιοτ
Ρτοιιἱε οιιιοπ εοΙοΙιοιι Βετο οτΙΙιοιΙοιτιιινοι·άο. πω. ιιΙιοι· πιο
οτετο'Ι'Ιιοεο ππΙο.πετ..ιιΙΣιιιΙιοΙιπιο Ρι·πιτο, σε πιο ΒιιιΙιεΙτεο.ιιι
Χοπ Με εοΙοΙιο εοΙιΜΙΙοΙι ειο!σποτ ιιΙοΙιι.. εο εοι άΙο ΒοοπΙιινοτ·
"Με άοι·εοΙΙιοπ άοιι Μοιετοιι οΙιοτ οΙιιο 8οοΙιο ποτ ροτεϋπΙἱοΙιοπ
ΑιιεοΙιοπιιιιο· Με ποτ ρτεΙΙΙ:ιεοΙιοιι ΙΙ.τοΙΙιοΙιοιι ΗτΓειΙιι·ιιιιε; ννἰτΙ‹
ΠοΙιο Βτί'ειΙιτππεοιι ιιικοΙιοτιιιι άΙοεοτ ΒιοΙιτιιιιε ννοΙ ΙιειιιιτεοοΙι
Ποπ ππτ άιο 8ροοιοΙΙεΙ.οπ πι» Νοι·νοιιΚτεπΙΙΙιοΙΙοπ ιιπά θοιιιτοΙ
ΙΙι·πιιΙΙΙιοιΙοπ. 4 -

Κ οι· ιι ι ο; ιιππ ΒοΙιιπιτο εοΙιΙιοεεοιι ειοΙι οοπι ειιι.άειεεπιοεο
ΙΙ'τοεο πιοΙιι ειιΙ` θτιιιιπ νοιι ΒτΓοΙιτιιιιο·οιι.ο.πεάοτ ο.ΙΙΒ·οιιιοιιιοπ
5.ι·πΙΙἱεΙιοπ Ρτο.κιε οιι Ιιοοπτινοττοιιεοἱ.
Τ.ιι πιο Ιιοιιιοι·ΙΙΙ.ΙιΙοτειι. Μεε _ιοποΑοτοΙο. ινοΙοΙιο πιο Επι
ΙιοΙΙεπιιιΙΙοἱΒ ΠΜ·εοΙιΜΙιοΙι οτεΙο.τοιι,εἱτΙι οοπι-ι ννοΙιΙ εποε οιι?
ιιτπΙττιεοΙιοΒι·Ι'ι>.Ιιτιιιιεοππιοι·οοιι Ιιοτπΐοπ Ι‹ϋιιιιοιι. Β π ιιΙ π

οτιιιιιοι·Ι:ΒΙΟΙιπ. Η. οιιιοε οιι ιιιιιιιοΙιοι·Ιι>ΙΠοεοΙιντοττΙοιιΙοιτΙοπ·
άοιι _ῇιιιιε:οπΜπιιιιοε, ΙΙΙ-ιιι οιπ επί ποπ Βο.ΙΙι οιιιοε Ατπτοε οἱΙ1·
ις·οειιιιοοιιοεθτιιιτιιιΙιἱιιοτάπτοΙιοιιε ΙιοιΙεειιιι ινοτ.

Α τ
ι ποτ ε ίἰΙΙιτΙ άοιιι εοεοιιϋΙιοτ οιι. εποε ιινοΙιΙοιιι.Ή>άοτθο

ΙοεοιιΙιοΙΙ ΜΙ, ΙΏτι'εΙιτιιιι.εοιιΖιι ιιιοι.οΙιοπ.ινοΙοΙιο Πιιι πο” Ι:π·Ιιι
οοιιι ιιιἰὶεεοιι. εοἰιιο Ροτιοιιτοιι νοτ οοιιι ιιιιεεετοΙιοΙιαΙιοιι (το
εοΙιΙοοΙιΙενοτΙΙοΙιτ οιι ννετιιοιι. ΙνοΙοΙιο νοτΙιεπειιιεενοΙΙοιι Ρο!
ε:οι1ποι· εΙτοΙ.ΙιοΙιοΒιιΙΙι πι· Βοιιιιτ2τιιιεποτ Ρι·οετἱιιιιἱοπ ΙιοΙιοπ
Ιαιιιιι. άτι.Ι'ϋτΙιετ. Αιιόοι·ε ιιοοΙι ποι· ννοιιιο·οιι Το.εοιι οἱιι
οι·:ιεεοεΒοιειιιοΙ εοετΙιοιι: Πε Ιιοιιάο1τοειοΙι πιο οιιιοτι Μιιιιιι,
ποι· νοτι εοΙιιοιιι ΑΜΙ οπο ποτ Ρτονἰιιο ιιοιοΙι Ροτοι·Ιιιιητ ,ομι
εοΙιιοΙα ννοτοοιιννιιι·, πιπ πιο ΙιιοειετοΡτοειἱτιιιἰοιι οιι Ιιειιιιτποπ,
πιπ! ποτ, πιοεοιι ΒιιτΙι ππτ ννιιΙοτετι·οοοπ Ιιοί'οΙΒοιιο, ειοΙι Ιιἰοτ
εοΙ'οττεγρΙιιΙιιιεοΙι ιιιΠοιτιο!
- Β ο Ιι τ ο ο ή ο ι· ΙιοΙοιιτ, ω.. Με ιιιιεοΙιΙιοΙιοτιεοΙιοιΙΙιτΙιοιιπιο
ΙΙιιιι;ε·οιιποι· ΑΙιετΙιιοπ2.πιοπο εἰο ΙΙιοι.εοοΙιΙιοΙινοτΙιοπᾶοιι"εποε,
άοοΙι εποε άοιι Αοι·πτοιι| ιιπά ποιοι· άοιι νοι·ιτοκοπποτνοτεοΙιιο
όοπετοιι Προοιιι.ΙΒιοΙιοι·.εοΙοετοιιΙΙιοΙι πι· ΒοοΙιτιοΙιιππο· Ι‹οιιιιιιοπ
ιιιΙιεετοιι ΠοιιιιοοΙι εοἱ Ιοιπιιι Βιι1οιιιοτινεε ΙΙΙκ-τ εοΙοΙιο ε‹:Ιι€1‹Ι
ΙἰοΙιο ννὶι·Ι‹ιιιιεοιι ιιπε εοιιιοι· Ρι·τικιε ΙιοΙαιιιιιτ.
Που τεοΙιο!ιιιοιιιι απο άοιιι Ιιιιιιιι. ποοο οι· π:ιτϋΙιοτ
ειιοοιοΙΙ ιιιΙΙ οΙιιΙε:οιι ΝοιιτοΙοεοιι ροεπτοοΙιοιι Ιιο.Ιιο. πιο οοοΙι
πιπ οΙιοετοιι ΠτΓε.Ιιτππαοιι.ιιι άΙοεοτ ΒιοΙιτιιι1ε;ιιιιιοΙιοιιιιιπεεΙ.οιι.
ιιππ ποοο Ι‹οὶιιοι·ποτ νοιι ιΙιιιι Ιιοΐτει,ο·οοιιΟοΙΙοεοπ νοιι τΙιετ·
εΙιοΙι!ιοΙιοιιεοΙιο.ιΙΙιοΙιοιιΙνΙτειιιιιτοιι ποτ εοεοΙιΙοοΙιΙΙιοΙιοτιΑΜΜ
11002ιιπε εοιιιοι· ΡτειιιΙε 2ιι ΙιοτιοΙιτοπΙιιιττο. ΑποΙι ιιιιιοτ οοπ
νοπ Η ο ο ι· ε ο Ιι ο Ι ιιι οιι ιι ιιι εοἱιιοιιινοττ.ι·οι:οοιΙΙι·Ι:οιιΑποοτειι
εοιοιι Βιοτει.ποοιιιικο Ιιοι·ιιοτι·πΙ;οιι‹ΙοΝοιιτοΙοεοπ.

Ν ο ο Ιι ο τ ο ει
Ιιι ποι· ιιΙ1οΙιεΙοτιΒιτειιιι,ε;,ειιι 27. ΒοιιιοιιιΙιοτ.»πιο οιπο Ζπ
εοΙιτΙΙ'Ι.Πτ. Α ε ειπ ιι Ι.Ιι'ε νοτΙοεοιι. ιιι ντοΙοΙιοι·οι· εοιιιο 0ΌΙ:°οιΙ
ΑιιοΐΙΙΙιτιιπ9.οτιοιιιεο!ιοιιποτ Ιιο,εττΙιιιτΙοτ.Πἱο ΖιιεοΙιι·ιΙΊ: Κοιιιιιιμ
ιπι: ποπ Ιιἱοτ ὸιεοπτἱτιοιι ν‹ιτττἔιεοιι. ιιι οΧΕΘΠ80ιιππ ΑΙιτΙι·ιιοΙ:
Ιιι ποι· «ΒΙ. Ροτ. ιιιοά. ΙνοοΙιοπεοΙιτΜ») "Ι

Ιν.Κο1·ιιΙο;.Πιι·οοΙ.οι·: .
Βοοτοτοι·: Π. ΒΙο ε ε ι α.

ΠοιιιιοοΙι

ΥοτιιιιεοΙιΙοε.

- Ποτ θπτοτοτποε ΟΙιιιι·ΙιοννεοΙιοιιΕοΙιι·Ιιο2Ιι·Κε.ΜΗΝ. Βτοιοτε
ι·ο.Ι.ΙιΠτ.ν. Αιιι·ορ ιεΙ οιι ιιι Ιιοτει.ΙΙιοπάοιι Μιτε;Ιιοπο
ποε ΜοάιοιιιοΙι·οΜι ε ο τιιειιιιιτ ιινοτοοιι πιιτοτ ΒοΙοε
εποε· Ιιι εοιιιοτ ΒοποτιινΙΙι·Ι.ιεοιιΒτοΙΙπιιο;.-° Ποτ οι·οοιιΙΙιοΙιο ΡτοΙ'οεεοτποτ Ηγειοπο οιι άοι· Πιιινοι·εἱ
η", ΤοιηεΙΙ, π·ιι·Ι‹Ι. Βιο.ιιτει·ο.ΙΙιΠτ. 8 ο π ο Με τ

ι

οι, Μ. ο π Ι

ιτοΙΙοτο νιο ι· .Τοπ το Ιιιι Αιιιι.ο ποε Βοο1.οτε άοι·
οοιιειιιι τοπ Πιιινοτειιοτ Ιιοει.5.Ιιετ "Μο".- Ποτ θτοΙιϋ!Γοποε ΟΙιοτοτπΙοε‹ΙοεΜιιτιπο!ιοεριωΙε ἱιι Κι·οπ
πω, Βτοει.Ιει·ιιιΙιΠτ. Ο ο ο Ι ε ο Ιι ο π· ιι ι Η ο πι, πιο οιι ποε νοτεΙ;.
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Με

·ειειιιι.ειιι·ει.ιι1ιι άει·

Πι·.Βιιιιι·εοιν 8τε11ε εειιι Οιιει·ει·2ιι‹ιεε 111ιι.ι·ιεε
1ιοεριτε1ε ιε 1171ε.1ιιννοετοε1ι ει·ειιειιτ ννοι·ιιεε.- Αιε 19. θετοιιει· ιιεΒιιιιι,·άει· Ρι·ο1'εεεοι·άει· ε1ιιι·ιιι·ειεειιεε
Ρει1ιοιοΒιε εε εετ Πιιινει·ειιΜ Κεεεε, Πι·. Ν. ν” ε εεε Μ,
εειε 85-_ιιι.ιιι·ιε·εε Πιεεεειειι1ι19.ειε.

(ννοιε1ι. ιλΪεετε. - ννι-.ι.- Πει· ιεΜτε Αι·π άει· ειιιιι·ιεε1ιεε Ε'1οι:1εεεειιιρεεε Πι·.
.1ε.ειι·ειιοε·ιεεεεει 01ιε1'ιιεε ΜειιιειεεΙννεεειιε
άει· Μ ει·ιεενει·ινειιτιιε,ε· 1ιειει Ηε.ειπειιει εεά Οοειιιιεε
ιιιι·εειιεε άει· Τι·ερρεε εεε Κινεει.εεε·-θειιιει.ε εεά
άει· θεεειεε1ιτ ιιε 8ι.ι11εε θεεεε ει·εεεετ ννοι·‹ιεε.- Αιε Νεειιιο1.<;ει·εεε νει·ε1οι·ιιειιεεΜε. 11820111 ε εετ'

εει·ιειιτΙιε1ιεεΜειιιειειε «ιει
ιει·ιει.ιεειιειι Ρειειι ΗΜ: άει Μεειιιιιιει·Πεινει·ει·ιει ιει άει· Ριοεεειοι· τ1ιεεει·Πεινει·ειιιι1: Πι·. Ρε το ι· Μιιιιι
ιι σε· ιε Αιιεειειιι Εεεοειειεε.- Ζει· Βεεειεεεε ειεε ει·1ε‹ιι£ιεε Ι.ιε1ιι·ετιιιι1ε
άει· θεεει·τειιιιιι.ε εεά Ιι`ι·ειιειι1ιι·ειιιι1ιειιεειε
1ίεεεε ιει ειε 0ο εειιι·ε εεεεεεειιι·ιε1ιεε. Βιειιιιιιε
Βεινει·ιιει· 1ιειιεε ειεε Με ειιει 4. .Ιειεεε.ι· 1900 Βε1άει· τ1οι·τιΕεε
ειεσ1ιοιειεε1ιεε1Ξ'ειειιιιιιτιιι ιιιε1ιιεειιε‹ι ε·ιειειι2ειιιε·ιιιι·ε νι·ιεεεε
εειιιιιιιιειιεε Αι·ιιειιειι εοινιε ιει εει·ιεε1ειε νιτεε

ειεειιιζικιε1ιειι.1 π).
-Αιι άει ειι1ιτιι.ι·-ειεε1ιειειεε1ιεε Αεειιεειιε
ιιιπ. ειε1ι‹ιει 111ι1ιιιιι·ιιι·πΠι·.1ιεοε1ιει·‹ι Ρορε1ειιι ε1ε
1)ι·ινεττιοεειι11ιιι·Ριιγειο1οειειιιιιιι1ι1:ιι·1.- Πει· Ρι·οιεεεοι· ιιει· (ιιιιι·ει·ειε ιιιιει Πιιεει.οι· άει· ειιιι·ει
;ιεειιεε Κ1ιειιι εε άει· Πεινετειιιι1:Θιεεεεε, Πι·. Η ε ιιι ι· ι ο ιι
Βοεε, Με ννε8·ειι Κι·ειειιιιειι. ειε εειεε Ρειιειοει
ι·εεε· ιιιιε1ιε;εεε_ειιτ.- Ριοι'. Πι·. Ε. ο Με ι· ε Κ ο ο ιι (Βει·ιιει ιει ειεε 8ιει.ι;εροιειε
Βετε.νιιι ειεςειι·ο2ειι, ινο ετ ιει ειειιει·19ε1ιιεειιειι14ι·ιιε1ιεε
1ιειεεειιι ννε1ιεινι·ειιεε εειεε Αι·ιιειτ.ειι@Με ιιεΒοιιεεε Με.- Πει Πιι·εειοι· ειεε ιιιε1ιει·ιιςεεΙεειιεει.ε ει» 8ει·εειι'οιεε1ιιιεε·
εεε 8ειειιιρι·ιιι'εεε· ιε 8τε81ιτε(ιιει Βει·1ιει εεά Ριοι'. ειιτι·εοι·τι.
άει· Βει·ιιιιει Πεινειειιι6.ι, Θειι. Μεάιειεειι·ε1ιι Πι·. 191ιι·1ιειι ,
ιει: ειιιε Πιι·εειοι· άειι εεεεε 1εετιιειε τι” ει:
ρει·ιειεε ι.ειΙε '1'1ιεεεριε ιε Β'ι·ειειιι“ει·ι ιι/Μιι.ιε
ε ι· ιι ει

.
ε ε ι νεοπιεε. 04112.ει. Ο. 218,).- Πεε ιει εεε ιει νοι·ιεεε .1ιι1ιι·εεε άει· Ρεει. νει·ειοι·1ιεεειι

Ποεεειεε Βει·ιιι. Ε
”

ι·ε.ε ε ιιιιι1ιει· Με· ειεειιι ω- 1·16ι“εεεε
ννιειιει· Αι1εεειειιιεε Κι·ειιιιεειιιι.εεεε ει·ι·ιειιιετε Π ε ιι ιι ει ει
ιει. νει· 1Κει·2ειεεειιιι111ι.ινοπιειι.- Βιε 1.ιειιεεε άει· ιιιειιιειειεειιεε Ρο111‹1ιειιι
ιιι ι εε ε ιει. ιιιιε1ιΒει·είεεε Ριοι'. Κι ε1ιι'ε επιι Μιιι·1ιει·;.
ιιειιι Ρι·οί. ειιιι·ευι·αι.Πι·. Πει; Η ιι Με εε ιιιιεττι·ε.ςεεινοι·1ιεε.-- Πει· ιει 8οειειει· νει·ειοι·Ιιεεε 1ιιεειΒε Απε Πι·. Οι. .1.
Α ι ε ιι ει ε ε ε 1 ε ιι ι , Μιι81ιε‹ι εεε 8·ε1ειιι·ιειιιει1.-ειειιιειειεε1ιεε
0οιειιεε. Με ιιιπ εειε Βιιεεεε νετειϋΒειι 124,000 Η.) ιιει· θε
εει1εοιιιιιι:Ζει· ννειιι·ιιεε· άει·νο11ιεεεεεειιιιειι νει·ιεεε1ιτ,ιιειιειε
Βι1‹ιεεε; ειεεε 0εριειι.1ε ιιιιι· Πειει·ετιι τειιεις_ιιιεε,·ει·
Αει·ειε »ει εεε ει·ετειι 8ειιι·ιιτεε :ιει ιιιι·ει·
εειιε·ιει·ιεεε 1ιειιΠιε1ιε.'- 12 ι·ιιεειιι.: Πει· ΟΙιει·ιιι·ετ εεε 0ιιει·ιιωνεε1ιεε ΜΗ.
1·Ιοεριι.ε1ε.8τειιιει·ει.ιι Πε ιιειιενν - 2ιιει Πινιειοεεει·ι:τ ω·

9
.

1ιιι'.-Πινιειοε εεά άει· Πινιειοεεει·π άει· 9
.

ΙεΓ.-Πινιε. 8ιειι1ε
ι·ειτ.ιιΜι1οννι(ιονν - πιει Οιιει·ει·ετ πιεε θιιει·ιιοιν'εειιειι
111ιιιι.ιιι·ιιοεριι.ειε.- ν ε ι· ει ιι ε ε ιιι επι ε τ.: Πει θειιιι11ε εεε Θοεν.-Με‹ιιειεε1
ιιιερεετοι·ε νοιι 1ιιιεε1ι 8ιεε.τει·ιιιιι 1 Πι·. Πει.ιετιι, "εμε
Κι·εειιιιειι, ω· ειι.ιεεεε Ει·εεε1ιεε.
νει·ετοι·1ιε ε: 1)Αει 20. Οεωιιει· Ζε '1'εειιειιι 1Κει·ιεειι)
άει· τιοιτιιιε8ι.εετει·ει;Πι·. Β'ε1ι ι

ι ν. Ζειε ειιι ιει 73. 1.ειιεεε
_ιε1ιι·ε. ιιι Μιιιε1ι ,·.ιειιοι·εε,εποε άει· ιιιιιιιεειιι·Ηιιιε·εεειιιειιεεε
ιει .1. 1850Με Ποι·ρειει· Πιιινει·ειιιιτ. ειε ννε1ε1ιει·ει· Με 1854
Μεάιειε ει.εάιι·ιε. Νειειι Ει·1ιιιι.εεεε εεε Λεει τιιιιεε ννιιι· Ζ.
Πιιι19.ι·ιι.ι·ει. ιι.ε1:ιιιιιιειει 8

.

ιιιιε19.εάιεε1ιεε ιειεειιειαιι11οιι,
ιιιιιιε ιει 8ορ1ιιε.εε1ιεε1ειειειει·ιει·εειιιιεει.. νοιι 1804-75 ειε
1ειστεει· νιειε .Τειιιιε ε1ε νει·ιιιιιιιιτει· ιιι 8ιιιιι·ιειι. Με ει· 1875
Με 8ιεειιει·ετ ιε '1'εειιιιει ε.εεεετε11ι."ειεε, ινο ει· ιιιε ειιει
Ιιειιειιεεε1ιε Ζεε1ειε1ιειε Βιεειιιιε1ιιιιιι·2ι.ιειιε·ιιιε. 2

) ιε Κιειν
άει Απε ειε άειι ιιοι·ιιιεεε Βρει·ειιιε1εειιε1εεΠι·. .Το1ι. 8 οιε
εενν ιει Α1ιει· νοε 43 .ιε.1ιι·εε. Πει· νει·ει:οι·ιιεεε ετε.ειει1ε
εεε ΜοιιιΙενν ιιιι‹ι ννιτιειειεειεε ιιεει 8ι.επιιειε άει· Μεειειιι ειε
1ε.ει.ιε1ιιιι·εεΖειτ (1877ι ιε Ποεριι.τ.Μεε ιε Κιενν. Νεειι Α5
εοινιι·ιιεε εεε (ιιιι·ειιε ι

. δ
.

1885ννιι.ι·8οιεεειν ειιεεεεεινε
0ι·ιιιιιιι.ι.οιειε ω· τ1ιει·ερεειιεε1ιεεΚΙιειιι ιε Κιειν, Απ: Πιτ
Α1ιοοιιιιιιειιειι·ειιι;εε 1ιει άει· Κιεινεε1ιειι θοιιν.-1ιΙειιιειιιιι1νει·
ινε.1τιιιι€,Αι·2τ εε ιεειιι·ει·ειι Κ15ειει·ε, Κιεννεε1ιει· 81ει.πιτειιετ.
εεά 2εις1ειειιΑπε ειε εεε Κιεινεε1ιεε εειετ1ιοιιεε 8ε1ιιι1εε.
8ο1ε2ειν ιει. ιιιιιο1ινιε1ίεε1ι 1ιτει·11ιιεειιτιιιιτιε Βεινεεεε. θ)

Αιε 20. Οειοιιει· άει· _ιιιεεει·εΑι·ετ εεε Ρετεε1ιοΐει·Μιιιιιιι·-Βεεε
ι·ε11ιεΑΙειιειιιιει· Κε] ει.ε1ιεειιι ιει 44.1.ειιεεε_ιειιι·ε. Πιο
ιιι·ει1ιειιεΡι·ιιιιιε Με ει· εε1ε1891ειιεεειιιιι. 4
) ιιι ΝιιιοΙειεννεια

1θοεν. 8ειιιιιιι·ει)άει· Αι·ιτ οιεε1ιεετιεειιε.ιτειιοεριιιιιε.ιο ιι. Βε
ννειι ε κι, 44 .1. ε1ε. Νε.1ιεειι 20Μ” Με ει· εεε Β·εεεεεω
Ηοεριι.ειι ι;ειειτει εεε ιιι ιιιεεει· Ζω Με 11ιε1ιειιιιτι Αε1ιιιιει;
άει· Βεν511ιει·ιιιιςιε ιιο1ιειεΜειιεε 8·εεοεεεε. 5

) 1ε Αιι1ιει·εε.ειι

Έ>ν··2.-..-ε==2-.3...- Π ε Δ

(επι Βιιειε) ‹ιει·θειιειειε 8εειιΜει·ετιι Πι·. 1·"ι·ιεσιι·ιε ι
ι

Νοε
τ.ε 1

. ειε 1ιει·νοι·ι·ιη.=ιεετιει·Ιι·ι·εεεισιτ εεά Πιιεεωι· άει· άοι·ιιι.ιεε
Ριονιειιε.11ιει1ε.εει.ε1ι,άει·εποε νεε. Αι·ιιειιειι ε.ιιι“εειεεει8ρεειιι1
εειιιετ νει·1ιιι'εει.1ιειιιω. '

ι -- [Πε.ε ν. Βει·ιεειεεε-$ειεεεάιεει], Ιιεετιειιετ. ιει
8ι.εειειιιεε άει· ιει1ιιιιι·-ειειιιειειεε1ιεεΑεειιειειε ιιιιιιιεειιει· Πει·
1ιεειι.. ιει: ιιιιι·ειι Βεεε1ι1εεεεεε ιιιεει,ι;εε Πεετεειιοε ει·ει.11ειιειι
νει·ειιιε τιειεκαι. ιεειι. Β ο ιι ε ι ι: Β ι· τι ιιι ιι ε ε , 8ειιιιι·ι.ιε·εεε
111ιειει·ιειιιιι·ε·,εεε;εννεειιτ.ννοι·ιιεε.Πει· 8τιρεεειιι.ι.ιει. ειε 8οιιε
εεε 01ιεειιιιει·ε Ε

.
ο ιι ε ι· τ
. Β τιι ιιι ιι ε ε ιε Βιιετει·ιε1ιει·ιι;,ειε

Ε.ειιε1 ‹ιεε ιιε1ιεεετεε 1(Ιιει1ιει·ε Με. Ριο1'. .Τ ο ιι ε. ε ε Ε
:
ι· ει

ιιιεε ε ιε Ποι·ρει.. Βιε 8ιι.ιιιιε1εεε τει Με 8ιιιιεειιιιιει ιιοιιο:
Με πιει 4

.

Οοιοιιει· ειε Βιιιιιιιιε νοιι 1899 851. ει·ιι·ε1ιεε. 8ειι
ιιειε ειεε εοο1ιειεε” Βειιιι·1ηι·εειεςεριε.εεεε, ινοι·ιι1ιει·εε εετιε
ι·ει· 8ιε11εεειι.τιι·ι ινει·ειεε εο11. Ζει· Βειςεεεεεε1ιιιιε ενειεει·ει·
Βειιι·11Β·εειεε ειειε ιιει·ειεΜε θ1ιετιει· εεε εεεε1ιΜ'τειιιιιι·εειιεε
Αεεεειιιιεεεε: Πι·. Κει·εις (ΑΙειιε.εάει·ιιιεεεει·ρ1ει22). Πι·.
Η ο ι·ι τ ε (ι.ει·οεεεΠοιειιιι_ιε65),Πι·. 8 ο ιι ιει τ

. ε (Νιιιο1ε]εννε1ιειε
141, Πι·. Γει·ε1ι ι (Βεειεεε1ιειε 20). Πι·. Β1 εεει ε

;

1117. Ο

1
.

1.ιειε 28). .- Βειιε1ε Βι·ις1ιεεεεε;εεά κ1ιει1ννειεει·Ζει·εειιιειειΙεεε· εεεε
τω· ι'ι·ιι1ιει·εειιιιιιιιει1ιιεε· (ιε Νι·. 421 εεε: ειε Πεινει·ειιιι.ι
.1ει·_ιενν(Ποι·ρε.τι ιιι·ιε8·εε ννιι· 1ιεεω ειειι;ε Πει.εε εεε ιιειε
εοειιεε εεει.ιεεειιεεειι «Ρει·εοεε1 άει· Πεινει·ειι9.ι.». Πιο θε
εειειει12ε1ιι άει· 8ιειιιι·εετιεε ιιεττ11ει.εςει.ς·εεννιιι·τιιι
πιιι Αεεεειι1ιιεε άει· Ρ1ιει·ιεεεειιεεε 1455(Β·ειςεε 1878ιιιι νοιι·
άειι .1ειιι·ει,ειπε εοε1ι 8 Μεε Ζιιιι6ι·ει· ι‹οιιιι·εεε. νοιι _ιεεει·
επιι ειειειιιεε 10478ι.ιιιιεειεε εεε ιιειε Βειο1ιειεεει·ε. ιιει;ει·
ιιεεεε Μεεετ ιιιο 1ι1ε1ιι·ειι.ιι1ειιεειε.1ιεε 25,ς1ιεαε 8·ειετιιο1ιει·
8ειειειι.ι·ε 1ιι1:ιεε (ιιιιε1ι άει· Βει·εειιειιει.ι· άει «Νοι·ιι1ιν1.Ζ1:ιε.»
@με 700 8ειειεει·ιειεει. Πιο Ζε.1ι1πιει·8ιεάιι·εειιειι ει·ιεειιιεε1ι
οι·τ1ιοιιοεει·οοιιι”εεειοε ιιει.ι·ιιε·ιι750, ννιιιιιειι‹ι άιε Πειι·ει·ειιιιτ
εεεει·, ειε εοειι 1ιειεε 8ειειεει·ιει.εε πε Λεει Βεεεεειιε ω·
8τιιάιι·εειιεε αε1ιιιι·ι.εε,Με ε. Β. ι. .1

.

1895, εει· εει..90 ε·ι·ιε
ειιιεε1ι-οι·ιιιοιιοιιε8τειιιι·εειιε Δειτε. Πιε Ζιι1ι1 άει· 8ι.ειιι
ι·ειιιιεε εεε εεε Οετεεερι·ονιιιεειι ιε1.8·ει·ιιιπετ ε1ε
ιει νοι·ιςεε .1ιιιιι·εεπιι εειι·ι1ει999(εεε·εε 481ι, ιν111ιι·ειιιιειιιιει
"νει Πι·ιιι.ει ιι.ι1ει·8ιεάιτεειιεε ιιιεεειι Ρι·ονιεεεε εε.ε·ειι6ι·ιεε.
Δεε Ι1ιν1εειι ειιιιεειεε 209. εεε 12ειιιι.ετι58, εεε Κει·1ιιειι 77
εεά εεε «Με Αιιε1εειιε θ

.

Πιε ειειιιειιιιεεεε Ριιεε1τιιι
ιει. ιε ιιιεεεει .1ε1ιι·ε νοε 727 ιιει` 682 8ειιιιιι·εεειε
εει·ιιε1ηι;εςιιεςεε. Βιε Ζιι1ιιιιει Ρ1ιει·ιειιεεετεε
1ιε11ι.ιιιτειεε πι' 281 1.ε·εεειι2324Με νοι·_ιειιι·ει νοε ‹ιεεεε 108
εεε εεε Οετεεερι·ονιιιεεε ετε.ιεειεε Πιο Ζε.1ι1άει· Ρ1ιει·ειε
εειιι.εε ιεοεειεειιει· 0οει'εεειειι ιιετι·ιι€ι.88 1εεεεε 111 ιει νω
ιε1ιτει.- ν9ιι.εΜε Με ιι ι· ιι 15 ι· ε ι· εειιει.ι·ι11'ι,ευ ειεε ιει νει·
ιιοεεεεεε .Τειιι·εΜεε μι· ιιειιιε ”ει·ιιιιιιετεεεεε ντιι·ςει:οειεεεε.
ειιι· ιε πιει·ιεεάιειειεε1ιεε 11'εειι1τ.ι4.ι ιιιιι.ιιειιειεε πινει
εεεε Ρι·ινετιιοεεεεεε εεειιιιιι-ω Πι·. θεοΓ9.°

8 ειναι επ Ρ1ιει·ιιιειιοιοε·ιεεεά Πι·. Ψ. θε νικ 1 ο νν 11ιτ
Ριιγειο1οιιιε.- Πιε Ρι·ιιιεεεεε επι· 12ι·1ε.ε8·ειι.ε· τιει· ιιιε‹ιι ει
ειε ειιειι Ποετο ι·ννιιι·ιιε εε «ιει ειι1ιτε.ι·-ειεάιει
ιι ι ε ο ιι ε ε Α ε ιι ο ε ιε ι ε, ινεΙε1ιε νοι· ειιιει· 1ιεεοε‹ιει·ειιΠοιε
ειιειοε νοε Ριοτ'εεεοι·εε ‹Ιει· .4εει1ειειε ε11ι.ιιιιειιεε.ιιεςιεεεειει
ιεει'ειιιιεε 1.ε1ιι_ιε1ιι·ε1899-1900 ιιι Με" εεε Πεεειιιιιει·
Μοιιειε. Με ειε τιιεοι·ει.ιεε1ιεεΠεειιιειι ειεε εεε1ιε ι1νοε1ιεε
ιεε1ιεεεει.ει, ινιιιιι·εειι ιιιο Ριιιιεεε;ειι ιιι εεε ρι·ει:ι.ιεε1ιειιεεά
1:1ιειεειιεε Ρειειιει·ε ειε ιιιιι·ιεςεΖειι εεε 11ε1ιι·ιειιι·εειε Δε·
ερι·ιιειι εε1ιιιιεε ινει·ειεε.- Βιε Μ. Ρει.ειειιει·εει· Κι·ει ε-1ιεειιεε1ιει'ι. Με:
ιει .1ιι1ιι·ε1898 ιει ειεε Μει:1ιειεε1ννεεεε ειεε Κι·ειεειε
75518Βιι1.νει·ειιεε·Μιτ. Βιε Ζ ε

ι 1
ι
1 ε ε ι· ν σε ‹ι ε ε Α ε ι·ε ι ε ε

πιει· βε.ειιεε1ιε1ι. ιιε1ιιιιι1ιε1εεε Κι·ιι.ιιιιεε ιιε1ιεΓειε1ι
πιιι 78.881(Με 122.729Βεειιε1ιεει. 1ε άειι ‹ιει· 1ιιιιιάεε1ιείτΒε
ιιϋι·ι,ι;εε Κ ι· ιι ε ιι ε ε ιι ει

.
ιι ε ε ι· ε. «ιετεε 11ειιιοετε7847 1151. ιιι

Αεεειεειι ειιιιει ινιιιιιεε ΜΙ Κι·ε.ε1ιε(ιιιι.νοιι 9926 ιιιπ Ιιιι'εε
τιοεειιι·ε.ειιιιειι:εει ιιειιεεάειι. Πιε Ζε1ιΙ άει· €1.ι·ει1. Βε
εεριε ιιεΙιει' ειεε :ιει 110.2708ιιιε1ι, νοε @Με 8786 ε;εεετι
Ζει1ι1ιιιιε·,ειε ιιιιι·ιε·ειιεεεει.ε·ε111ιε1ινει·ειιιο1ι.τιννιιι·ειεε.- Πει· νει·ειε ειιι· ΒειιιιιεριιιεΒ· άει· 1ιερι·ε ιε

Κ ε ι· 1 ιι ε ε, ννε1ειιει·Με ειε νει·ιεϋΒ·εε νοε 13.595 Βε1. 89Κορ.
εε Λεωφ ‹ιιεεεε .Τε.1ιι·εενειι`ἱιετε, εετ ιει νει·ιιοεεεεεε .1ειιι·ε
4181 Β. 15 Κω. νει·ειιεεειιι. Βιε Ζε.1ι1άει· εε Αειιιεε ιιιεεεε
.1ε1ιι·εειε άει Ρι1εεε εεε ι'ει·ειεε ιιε1ιειι1ιε1ιεε11ερι·ϋεεε»ειεε
ειεε εε1' 28 Ρει·εοεειι.- Με «Με «Βι·ιιιε1ι ιεειιιεει1 .1οει·εε1»ιιιιι:ιιιει1ε.ιιιπ $ιι·
.Τε.ιιιεε $ινεννι·ιε;1ιτ πιιι εειεε Κοετεε ειεε Διιι1ιειεει
ε.εε;;ει·ιιε1ετ.Με νοε ειεει· εεε1ιεο1ιειι Πειεριει·,εεεε11εεεε.ΐ1
εεεεεεε1ι.1ιειι ιι:ιε1ι 8ιιιι-Αιιιιιιι ειηιε1ιιι·τ ννιι·‹ι, ειιι ιε Ρ ι·ε·
ι.οι·ιε ειεε νει·ννιιιιιιεεεεΒιιι·εε ιιι·πιιειιε Η111°εειι1ειει.ειι.[Με
εε1ιειεειιιεεε '1'1ιει.εεειιε,ιιιιιει· Βει·ιιοιιειειιιιε;ιιεε· άει· Μεεε
ιιι1ειιιιεΙιεε νει·ιιιι11ειεεε, ειε Βεννειε ιει ειεε 1ιειιειιιεεεννει·ι1ιε
Ηεε‹ι1ιιεεε1'ι·ει1ιειτεε εειε, Με ειε ιε εειιει·ε Βεεειει·ιι Με ‹ιεει
ιει2τ εε νιει εεεε1ιιιιιι1ιτεεΕιιιειεε‹ι εειιννετιιειι Ζε ιιιιιιειι
εε111σει-πε. 117.- Αιιεεει 8ιι·111ε.εΟοι·ιιιεε ειετιεοειι ιιιο ιιει·ιιιιιειαειι
Οινι1ειιιι·ει·ι;εε 1

1
'
ι· ω ε ι· ιει 'Γ ι· ε ν ε ε εε‹ι Μ ε. ιι ι ε ε Με Οσε

ειιΙΙ.ε.ει:εεω· ειεε Κι·ιεεεεε1ιειιιειιιτεεπιι 8ιιιι-Αίι·ι1ιεΒεεεεεΘε
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Ε' ο τ τιι ε Μέ 81ΠΙΙΠΒΜπι ΠΙῇἐιρθοἱθιἔἐΡἀ; Έ

>
3
-

ο νειΠΠΣΒ1ΗΠ. Οροι·ιο Β0-40 ιιιΠοιτιο Ηειι1εω·Β·οεοΙιΙοεεοιιινοπιοιι. ΒΤ.
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Δι1!:οτειιννει·ι!ειιΒόΒερετεεεεεπεε!!ιτετθτ!Βιιιε!ετε!!κε!π.ιιεεεειιι!!.- τετε!πιιτε'Ρε!.ετε!ιιιτΒετδειτε'Ρειετ-Ρειι!!τιοεοἱιε!ει! τἱε!ιι.ειι διιτεε!ι
Κειει·ειε ι!ν8τι!0ιιιιιιε!ι άειι: εειιιε νοιι16 Μι!. μπι ΒοΒεπ !ιοιιοτιι·ι.. ει.ιιιω:!ειιΜοιιι.εε' Μιτ.!.ννοε!ιπω! Ρι·ειτ.εενοιι 2-3 ΠΙιτ.*ή

θ! Ρειει·ε!ιιιι·Β_ 13. (25.) Νενεπιἱιετε 4ο
ὶ ή

1ιιιιε1τ: Ο. Βτιιι.ιετ: Πε!ιετ Με Βεειιπι!!ιτ!πι'εει.ιοπεπε" !.ειιι·ιι!ιι·επ!ιειι.- Ρι·οιιι!ιο!!ε άεε Χ!. Αετε!ετε.εεε άετ
θεεε!!εε!ιε!`ι!ινΙ!ιπ‹!. Αει·ειε ειι ννο!πιιιι·. - Νεε!ιι·ιιι'. - νει·ιιι!εε!ιτεε - Μοτιιι!ιιΜε-Βιι!!ειιιι Β!. Ρει:ει·ε
!ιιιτιζε. - Απεε!Βειι.

!!ε!ιετ Με 8εοπιιι!!!τ!π!εο!!οπειι πετ !.ερτε!‹τεπ!‹ειι.
νοιι

Ο. Β τ ιι τε ε τ.

Απ!. επι Εεριοεετιππι Ιιε! Βιμ.

Με Ι.ερτε επτά ειι ‹!ειι ηρ!εε!ιειι νετειιι!ιιτιιιιεεπ άετ
Ηεπι πιειει !ειο!ιτ ιιιπ! ε!ο!ιετ ετ!τεπιιι. Βε!ιινιετ!εετ !ετ
εε ειι !ιεει!ιιιιιιειι, ινε!ε!ιε νοιι ι!ειι ιπι νετ!ειιϊ άετ Κτειιι!ι
Ιιε!! ευ!ιτειειι‹!ειι Ετεο!ιε!πιιπεειι ερεο!!!εε!ι !ερτϋε ειπε,
επι! πε!ε!ιε ε!πε επ‹!ετε Αε!ιο!οε!ε !ιε!ιειι. Πειιιι εε ιει

ε. ρτιοτ! επειιιιε!ιπιεπ, Μιεε εε ειι ειι 8ε!ιππΜιτιιι!εει!οιιειι
!ιοιιιιιιι. Με πιιι!επετε!ε!ιειι Π!εετει!οιιειι άετ Μιι!! ιιπ!!
Βο!ι!ε!ιπ!ιειιιε, Με πιο!ιτε Ππι;εντό!ιιι!!ε!ιεε ιιπ !(τιιπ!ι!ιε!τε
!ι!!ι!εειπε, επι!!ο!!!ειιε'Γ!ιοτε ιιι εεε !τιπετε εεε Οτειιιι!ειιιιιε.
Βετο!! ειε ι!τ!πεεπ Μ!!ιτο!ιειι !!!ιιε!ιι ιιιπ! ι·ιι!ειι, ιιιπ; Με!!

Εερτει!ιεε!!!επ ιιι θοπειιττεπε ττετειιι!, Ετ!ετε.ιι!επιι€επ !ιετ
νοτ, !!!ιετ ι!ετειι Αει.ιο!οε!ε ιιιπ Γιιε!!ε!ι !ιιι Ζινειι”ε! εε!ιι
Ιώιιπειι.

·

Με Επτετε!ιιιιιε Μεεετ Π1σετε !ει ιιιε!ει ιι!ε!ιτ
πιιιιι!!!ε!!ιετ ειπ Ρτοι!ιιε!; εεε Ι,ερτε!ιιιε!!!πε. $!ε ειπε ειι!
ττεπιπιι!!εε!ιε ιιιπ! !!ιετιιι!εε!ιε 8ε!ιε‹!!ειιιιἔεπ επτϋε!ιπιι!Μι
τω, νοτ ι!ειιειι Με Ρει!ειιιειι ειιιειι τεο!ιιΖειι!ε Μιτε!ι ι!ιτ
θιε!”ι!!ι! εεννετπι ννετε!επ,· ‹!επιι ε!ε ειπ!! μι, ινειιπ ειπεπ
ιπε!ετ ι·ιιτι!ε!!, ειι!!ει!ιει!εε!ι. ΕΞε !ειεεεπ ε!ε!ι ειπε Μεπεε
νοιι Βεο!ιεο!ιιιιπεεπ Πιτ Με Βει!επιιιιι€ άετ Απεε!;!ιεε!ε

!ιειπι Ζιιετειιιι!ε!ιοιπιιιειι Μεεετ Π!εετε ε.ιιΠ!!ιτειι, !ο!Βειιι!ε
Με Βε!ερ!ε!.
Ε!ιιε Γτειι, Με ετε!ε !νιιιιτ!ειι ειπ άειι Η51πι!ειι εειιιε,

ειιΒε!ι!!ε!ι ι!ιιτε!ι ννεεεετε!επιρί Βε!πι Κοε!ιειι ιιιπ! 5.!ιπ!!ε!ιε
Βε!ιει!!!ε!ι!ιε!ιετι επιε!;επε!ειι ικ!ετ εποε ο!ιπε ειιιειι Πιτ
ετιιιιιετ!!ε!ιεπ Ματιά, νετ!οτ Μεεε ννιιιιι!ειι ιιιπ! !ιε!τειιι
!ιειιιε πεπειι, ε!ε ε!ε ε!ιιετ !(!ε!ιιεπ Ορετε!!οιι ινεεειι ειι!

ειιι!Βε Ζει! ειπε Βει!; εείεεεε!ι. ντιπ. Ε)!πε επτ!ετε ντιι.ιι
Π!! ειι. ειι Π!οετιιι!οιιειι ει!! Μπι (ι!!ιι!:εεειι, ι!ετειι Επι:

ετε!ιιιπε τε!!ιεε!!ιε!`τ νετ' Με πιειι ετ!ιι!ιτ, ι!εεε ειε ειο!ι
νοπ! Κε!!εεε!!ι!ι! Βερε!ιι!ει οι!! πι!! ‹!ετ ειιι!ι!6εετειι θι!ιιιεε

ε!ρετιπε ει! άειι !ιε!εεεπ ΟΓειι !ε!ιιιε. Με Μεεε Ρε.ι!ειι
ιπι εε εε!ιπεε!ι πετάτε, Μι.εε Πιτ εεε (!ε!ιειι πι!!! 8τε!ιειι
εε!ιντετει, μ!! εε ειιο!ι !τε!ιιε Π!εετε. πιε!ιτ.

Ιπτε!!!Ηειιιε Ρει!!επτειι !ιε!ιειιΜε ειιιεεει!ε!ιιιτει·Απειει!ιε
ειε ε!! !ιειιιε Βτεπ!!πιιτ!ιειι ε.πΓ2ι1ιτε!εειι. Βε! άειι ΜΜ
ιιετιι Μ; !!!ιτ!Βεπε εε!τειιετ Με Θε!εεειι!ιε!ι Πιτ ειπε νετ

!ετειιιιε εε!ιοιεπ, Με ω! ι!επ Ρτειιιειι, Με ειπεπ !ιι άετ
Απετιι!ι ιιιε!ιτ νοπι Ηετι!Γειιετ !ειεεειι !τϋιιπειι.

Πεεε νετ!ειειιιιεετι πι!! ετιιιιηι!επ ιιιπ! εε!ιετίειι θε,εειι
ε!ειιι!επ !ιειιι!!εετ Με Με εει ι`ιι!ι!ειιι!ειι Ιπι!!ν!ι!ιιειι, πι!
νετει.ειπι!!!ε!ι, ε!ιειιεο Με Βοτε!οειε!τε!!; ιιι άετ Βε!ιειιι!
!ιιιι8, - «εε εε!ιιιιετΖ!; ]ι1 ιιιε!ιιει.
ΑΙιεεεε!ιειι νοπ ‹!ετ Μιτε!ι ι!ε.ε ι!ε!εει:ε Νετνειιεγειεπι
!ιει!!πει.ειι ιιιπ! - ντειιιι ιιιω εε εεεειι ι!ετ!-ρετε!ι!εε!ιειι
Ρτεε‹!!εροε!ι!οιι ει! νετ!ειιιιιιεειι_ !ι!ετει Με !!ειιτ άετ

Ι.ερτϋεειι ειι ‹!ειι !ιεττε!!*ειιι!επΒιε!!ειι εε!ι!!ε!!!ε!ιεπ Πιι
!!!!εεειι ν!ε! €ετ!πι.τετειι ννιτ!ει·ετειιι!, ε.!ε εε απ!" ποτ
ιπιι!ειι νετ!ιε!ιιι!εεειι ‹!ετ Γι!!! ιει Πε!ιετ ι!ειι Κποτειι
πω! Ιπ!!!!τειειι ερεπιιτ ε!ε!ι ειπε ιιιιε;ειιιε!π Μ!ιιιιε Βρι
ι!εΠΙ!!ε εεε. Με ε!! ιιιιιιιιιιε!!πιτ άειι ρτοιιιιιι!τειιι!ειι Οτε
ιιιι!οιιιεπ ειι!!ιεετ ιιιπ! Μι!ιετ ετινε!8ειι ΑπΒτ!!!`επ ιι!ε!ιι.
ειιιιιιε! ειιεινε!ε!ιεπ !τε.ιιπ. Με Μεεε, σε ειπε ενειιιιιε!!
!ιεετε!ιειιι!ε 8ε!ιιιτε!ε!ιενεεοιιιοτοτ!εε!ιετ Νετνεπ Με Ζυ
ειιι.πι!ε!ιοπιπιεπ νοιι Βτειιι!ινιιπι!ειι !ιεε!!ιιε!;!εε, !!!!ιτιε ειι

ειιι!8ειι νετειιο!ιειι, Με ε!ιετ ιιεεει!ν ειιε!!ε!επ. Με νετ
!ιτειιιιιιιιεενετειιε!ιε ινιιτάειι πι!! ΒεεεειιΖε!εεετιι, Με !ιε!εεεε
ννε.εεετ ειι!;!ι!ε!τειι,νοτεειιοιππιειι. Με Τειιιρετε.!επτντιιτι!ε
‹!ιιτε!ι ειι! ε!ιιιιιιιε!ιειι‹!εε Τ!ιετιιιοιιιετετ !ιεει!ιιιιπι. ΕΙ6!ιετε
πω! ιιιετ!ετε Τειιιρετε!επτειι !ιι !!!ιι€ετετ πω! !ι!!τεετετ
Ζε!! ει!! Με Ηιιιιι ειιιεε θεειιιιι!επ πω! Απεε!:!ιει!εε!ιειι

ε.ιιρ!ιε!τι !ιτεε!ιτειι ιιι !ιε!ι!επ Ε'ε!!ειι Με ε!ε!ε!ιεπ Ετεο!ιε!

τιιιιιμεπ νοπ Βόι!ιιιπε επι! Βο!ιντε!!ιιπε Με ειιτ Β!εεειι

!ι!!ι!ιιπε !ιετνοτ Με 2ε!!!!ε!ι, από πι!! άειπ ε!ειο!ιειι νετ
!ειιΓ. --!)!ε εε!ιινετ!ιε!Ιειι‹!ειι Με!ε ιιετ!οτειιτε ι!ετ Ρ!!εεε,
επι!! οι! Μιτε!ι άεπ ΒτιιοΚ ‹!ετ ι!ιτεε Μιιε!ιε!ρο!ειετε Βε
τε.ιι!ιτειι πω! ε!ε!”οττιι!τιεπΚποε!ιειι εοιν!ε εεε Ε'ιιεε!ιοι!ειιε
ειι! Με Ζιι·!εε!ιειι ι!ιιιειι !ιε!!πε!!!ε!ιε Πειιι: !ιεε!πε!;. Βιε
ιιι νοτεεεο!ιτ!!!επεπ Ρ!!!!ειι εε!!:ειι !'ε!ι!ειιι!ειι Ππτετεε!ιειι

Κε!εεεε!ιννϋτε ινε!εειι ιπι Α!!εειιιεὶιιειι ειι! Μι.εΠε.τιι!ει!ετ

!!εεειι άετ Ο!τειι!ει!οιι !ιιι!. Ηετε!ι!ερρειι!ε!ι!ετ Με Βεε!
Μιεπ !!!›ετε!:επ‹!ειιετ Βπι!οεετΜι!ε επι! Ηετ2ετ!ιτεπ!τιιιιεεπ
!ιι Ρο!Βε ε!ιτοιι!εε!ιετ Νερ!ιτ!ιιε ειπε !ιειι!!ε νστ!ιε.ιιεειι.

ΊΚ!!η'.
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Ιοι θεεἱε1ιτ νετοιειε Με ετοττε Ιοο11τε.τ1οοάετ Ηοοτ
άετο ΖοΒε άετ Μιπε1τε!ο οἰε1ιτ πιοεοοοεεεεο οοά άπι1ιετ
εο1ε1ε1ιεο Ιι1ετ Βοε.Βοάειι οοά πιοάετε νετΙει2οοεεο άετ
εε1ιοτοεοάεο Βεο1τε.
Βιε οοεπι εεεεΙι11άεττεο Ι)εϊεοτε οεττε11εο Με εοεεετε

Ηε.οτ. 81ο ειοά 1οεοίετο ινεπι18ετ εείο1ιτΙιπ:1ι,Με επε άοτο1ι
νετ1ιειοάε 1ιεΙά Βεεε1ιΙοεεεο ινετάεο1τοοπιεο. ΠοΒοοετιεετ
Ι1εοεο Με νετ1ιο1τοιεεε άετ ΠΙοετονιο άετ Νοεε. Με
Ηε1οοο1τειτ άετ Νοεεοεεεε1ιννοτε οι εο1ιοο Με 1ιετοοι:
ινοτάεο. εοεοεο Με ποτε Βοοετοο11181τε11. Λο Μεεετ
51ε11ε ετε1ιτ ειο 11ίεε ιο άεε Ιοιιετε άεε Κοτρετε άεο

Μ11ττοοτρεο1ετοεοΜι .Ιει1ιτε Ιοοε ο11εο ιιοά ειοε Βε1ιοοά
Με; 1ι1ετετΙτε1οε θετοοτιε άουτ, άειεε Μεεετ 11'ε8 Με
άοε1ι Ιιεοοποι ννιτά, άεοο επε ιετ οἰε1ιτ 11οΒτεοάε Πιο
άειοετοά 2ο νετετο1ιεεεεπι.
Ποτετ άὶεεεο Πποετοοάε 1ετ εε οοποϋ811ε1ι πιο ειοοεΙοεο

Ετ1ττοοΙτοοοείοΙΙ ειοε Ξεοοπιάοπ·ιοΓεο11οιιεοεοοεε1ι11εεεεο.
νεο άετ νοτοοεεετεοοε οοεεε1ιεοά, Μιεε Με 'Ι'εποοε
το1οτετειεετοοπτεοάετ Ρειοεοτεο εΙο ε1ο1ιετετοοά Γεπιιετ
Μοεεετε1› Πιτ Με Βεοττ1ιε1Ιοοο νοο οοοτεο Ετ1ττειο1τιποοεο,
Με 1ι1ετ1ιετΒε1ιοτεο, ειοά, άοτίιε εε Μιτου! ο.πι1τοπιιοπεο
:Με 1ιεεετ1ιο1ιεο Ετ1ττεο1τοο8εο άετ Ι.ερτοεεο 2ο εποετ

Ποιετειιο1ιοοε Ιιετιιο2οοιε1ιεο. Βεεε άετ 11εοετ1ιε.11;ενετ
ΙεοΓ ειοετ Ετ1ττεο1εοο8Με Εορτοεοο111εοε.1εΗιτε εΙΙε1οιπ;ε

Αετιο1οΒιε οοεεε1ιΙιεεε1:οι ο1ο1ιι εο2οοε1ιππιεο. Α11ετά1οοε
1ποποοιεοοπο άεπο Ιε.ο,οεειποεο Ροτ1εε1ιτειτεο άετ 1ερτοεειι
1πι1111τοτεοοά 1ιε1άεπο Ηετοοινιιε1ιεεπι άετ Κιιοτεο 15'πεοετ

τεπορετοι.οτεο οιε1ιτ νοτ. Πο 14-1111ιτιοετΡοι:1εοτ, άεεεεο
Ατποε πιο άεο 8ττεε1τεειτεο νοο ρτοΙΙεο Με Ε.τοεεο

ετοεεεο Κοοτεο οεεεωτ ινο.τεο, ννοτάε οοτ νετεεοπεάεοεο
Μοεοάεο Μ1ττεΙο οοά ποπ άεπο Ρεοοε11ο 1ιε1ιοοάεΙτ, οπο
Με Κοο1εο 1οεοΙ οο νετοιο1ιτεο. Απο Β.ιιοάε άεε Βτεοά
εε1ιοτΓεε εειιιτε ε1ε1ιποιποετ νν1εάετ ειο 1ιτοοο11ε1ιετΒιοΒ,
οοά οεο1ι οιε1ιπ: Ιοοεετ Ζειτ ννετεο Με Κοοιεο ιν1εάετ
ιο άετεεΙοεο Ροτπιι οάετ ν1ε1ποε1ιτνετετεεεετ1; Μι, πιο άεο
81εΙ1εο ντο Με Οοοεοοε. ο1ο1ιτεοετοιεεο Βεοοε οοεεννοιπάτ
ινοτάεο ννετεο. Θεοεοεττ οπο; Ροοεπιτ οπεποο1ε.
Νοε Ι1ετειοννεεοεεο άετ Μ1Τοεεο Ιοο1ττοτε εεεο1ι1ε1ιτ
ιο οπιάετεο ΡΜΙεο εε Ιοοεεπιπο, άοεε Με άετε.ο ΒεΓε.11εοεο
εε εε1οετ 1τειοποππιετ1τεο,Με Με Β'ιπτε1πεο πο π1ιτεοι Οπε
ειοΙιτ. ιποποεπ·πιο" ντετάεο οοά 11ιτεΖ11Βεω εοτετεΙΙεο.
νεο Ρ'1εοετοοΓο11εοιετ 11ιοεο οιοΙιπε 1ιεΙτο.οοπ..
ΙΞε εεΙιειιιεο Μεε Με 1ερτοεεο Βτεε1ιειοοο8εο οοΓ άετ
Ποοτ 2ο εο1ετε1ιεο οοά επι νποεΙιεεο, οοοε άοεε άετ Οτ

Βιιοπεποοε ποπ εποεπο Ρ1εοετοοετεοά τεοπέιτπ:οοά οιεο νν1τά
ε1ε1ιπιο ΒετΠε1τε1ε!Μοοοε: άετ Ρτοάἱεροεπτἱοπι πιο θεεοο
άετὶοΓεε1ιεοεο 1ο άετ Αοοιι1ιποε οιε1ιι ιττεο, άεεε εε ειο1ι
οιε1ει οπο ε1οε ε0101ιεΙιεοάε11. Πεοιιοο1ι @οι εε οεοετ
1ιείτε Ζοετο.οάε Με άεοεο Με Αει1οΙοοιε ο11εο οιειοι.

Βιε ΒοΙΙε, Με 1πιτετεοττεοτε Βε1ττετιεο ιπι νετΙοοί άετ
Μοτο εριεΙεο, νν1τάπνο1ι1οπο 1ιεετεο ετ1τε.οοτ,πνεοο ποοο
Με ε1τΙοτεοτεο Ε'ειΙΙε άετετιππζετΙοΓεεοοιι Με Απε Πιε
εεοά εετ επτε1οειοοεππιπιο ειοετ ετεεεετεο Βει1ιε νοο 11ο
οετ1ιοΓ1εο Ετ1ττοο!πιιοεεο Ι.ερτοεετ οοτετεοε1ιτ, ννεΙο1ιε

Πτεε1ιειοοο8εο ε.11ειο άεο Ι.ερτοοεε111εο 2οοοεε1ιτε1οεο
ειοά.

Ζο άεππι ΖινεεΙε ιετ 1ο οε.εΙιετεΙιεοάετ Το.εεΙΙε ειοε
Πε1ιετειτοτ πιο" εε.ποποτ11ο1ιε11εοετ1ιείτ νετΙοοΓεοάεο Βτ
1ττοο1τιιοοεο άετ Ρετιεοτεο άεε 1.ερτοεοτιοποε 1ιειΒ1Βο
ιπο Β1εοοποοι 1897-1889 Βεοεοεο.
Βιε ΑοΖειο1άετ νετρ11ε,ετεο1οάἰεεεο 2.1Μιτεο εο1ιννοο1ττε
οιν1εο1ιεο 70 οοά 8ο το81ιοΙι.
Σε ετ.ετ1πεο1ο Μοεοτ Ζειτ 18 οοά 48 ννοτάεπι επομ
οοποοιεο, νοο άοοεο επο 'Ι'1ιειΙ επε1ι οοτ Ζε1ιινε11ιο1ο άετ
Αοετο11 ε.οΠι1εΙτ. Πιε Έεοιρετοι.οτεο ινοτάεο ο1ο1ι11:18
1ιε1ιοειπεάεπο Ρεοεοτεο Βεποεεεεο, εοπιάετο οιιτ ντεοο
ειιι ε.οοτεε Ποινιπ1ι1εε1ιι ειοε Τεπορετειτοτει:ειοετοο8 νετ
ποοπ.1ιεοΜεε. Πε. άεε Βε1ιοάεο άετ Ρεοεο1εο εννε1ππιτι1
τοι;1ιο1ιοοοιτοΙιτπ. ινοτι1ε_ εο ινετάεο Με εεττε11ειιάεοΙ)οτειι
1ποννεεειι11ιο1ιεο ,ετεπιιιοεο,πνεοο ο.οο11ειιι18ε εειοο «ιπποε
ποετε 'Γεωπιετιιπ.οτειεποετοιιοεο Μιετεε1ιεο εειιι εοΙΙτ.εο.

Εε 1τε.οιεοάεοιοειο1ι ίο1εςεοάε Ετ1ττοο1:οοεεο νετ.
1. Ητνε1ρεΙοε Γεεἱεὶ`. . . . . 2 40

ΒτνειρεΙοε ετοτ1ε

ΕτνειρεΙοε οποιοι! . . . . .

Ρ1ι1ε8ποοοε. . . . . . . . 1
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1217:ιεΜε οπο Βιοεοοο επεεε1ιι1άεττεοιςοοετιιςεο ΒεΜο
Βοο,εεο πιο άεε Ζοετοοάε1τοποποεοειοετ $εεοοάοτιο1εοι1οο
1πειτι1Τι,εο Πεεεεο ειο1ι Μεεε11πεοΜε: τεεε1ποοεειο Ιε1εο1;

ίιοάοο Βε1 άεο Ετνειρε1εο άεε θεειο1ιτε, Με ποεὶετ ιο
άετ Βε1τε.οοι.εοΞεοοιεττετ11οπ.τεΓοτοιεπιΠ;τετεο, 1ιοοάεΙτ εε
ειο1ι οπο ΠΙοετο 1ο άετ Νεεε. 81ο οε1ιποεο ε.ο Ζε1ι1 Με
ετετε 51εΙ1ε επο εοπ.ερτεο1ιεοάάετ νετ1πτειιιιοριοοά εε1ιννιε

τιεπεο Βε1ιεοάΙοοε άπεεετ Ι)είεετε. νει εεΙιεοετ 1ετΜε
Β1οΒοοεερίοτιε πιο πιοάετεο Κοτρεττοε11εο εε1επτεο, Με
οοε1ι νετΙετοοοεεο 1ιεεεετ εεεε1ιοπιπ ννετάεο 1τοοιιεο. Ψιε
!ειεΙιτ άοττ ε1οε Ππιεεοπ.εοποοεπτ νετ1ιοοΒοπεενο11 ννετάεο
1τειοο, εο11εο τ

!

Βε1εριεΙε 2ε1ττεο. Ε1οε Ροι;1εοτιο :εε
ειε1ι οειπο Κοε1ιεο ιιο άετ εοοετοειιεεοεο Ηοοά ειοε Βτο.οά
ννοοάε 2ο. Με Με 2 'Μεε Ιοοε εεΙοετ οε1ιειοάε1τε. Πο
τοο1 ννοτάε ειε οοινο111. Βει άετ ΠοΚετ811Μι111181ε.οάειο1ι
Με Πποοεοοοο άετ Ψοοάε εετοι1ιεπ. οοά ειοε Ι.ι·οιρ1ιιιο
@Με οπο Ατπο νοτ. 1ο 6 '1'ειεςεπιεποε Ρετ1εοιπο πιο

Βερειε το θιτοοάε·. Ιπο οοάετεο Μ!! 1ιοοάεΙιε εε ειο1ι
οπο Πιιτεπεε1ιεο1πε18εεοοινοτε ειοετ Ρειτιεοπ.ιο, Με Ιοοοε
Ζε11: 1ι1οάοτε1ι πεάετ Τοετοριε ερο11ε1εο. Βοοιν1εοΙιεο
ττοιεο ετνειρε!ετεεε Βτεο1ιε1ιιοοεεο ιο 11ιτετ Ποιοεοοοε
οοπ”, εε οιΙάετε ε1τ1ι άο1πει εοννει1εο ε1ιιε θεοετεπι ειοετ
Ηεοτει:ε1Ιε οοά ειιι οεοεε Π!εοε εοτετεοά. Ιο άετ νοτ
εοεεεπ.2οο8. άε.εε 8εεοοάοτιο1εειποοεο νοο άεο οεετε1ιεοάεο
ΠΙοετο ε.οε Με Βι·εε1ιειιιοοοεπι οεάἰοριεο, ννοτάε Ρετιεοτιο

πεάε ε18εοε Μοιιιρο1οιιοο πιο άεο Ροεεεο οοτετεε.8ι. 81ο
ινοεο1ι ειο1ι οοιιι11εο Με 1Ποοάεο νοτ άεπο Ψετοπιοά οοά

@Με π
ο

άετ Ζιν1εο1ιεοοε1το1ιοενετ1ιοπιάοπιιΙιετ. θεπτάετ Ζε1τ
ιετ Ροπ1εοτιιι 1ιεεετΓτει εεννεεεο οοά εε οοτ Ιτειοε θεο·
8τε.ο ιιιε!ιτ εεεεοεο. Βετ ν'ετΙοο1 άετ Ετ1ττοο1τοοοεο
επιτερτιεπιτάεπο ε;εννΜιοΙ1ε1ιεο 011ΠΒ άετ Ι)ιοοε οει ε1οετ
Ψοοάιιι1εοτιοο άοτε1ι άὶεϋοετε11νετοτεὶιετεο Βιιετοοεοεο.
Ετ νοτιιτπ; άοτεΙι ινεε1ιεεΙοάε ν1το1εοο άετ ΙοΓεε11οοεεττεΒετ
οοά πιοιςΙειεΙιε 1νιάετειε.οάε15οπε!τειτ άετ ΒεττοΙΤεοεο. Ιο
άετ οοεοετε1ιεοάεο 'Ι'ε.οε1Ιε ειοά οοτ Με Βτεοοε1οοοοεο
ε.οεπείο1ιτι,ποπ άεοεο Με Ετ1ττε.ο1τοοεεοοεεε.οοεο. Ηεοοεπ
Μάιο; 1τειοε ννε11ετε νετοτειιοο,ε; οοετ Με ρτιποοτε
Ι.οεοΙ1εοτιοο 1ιιοεοε ενια; Με εε1ιΙιεεετ ε1ι:1ιεποε Μεε
ποε1οε ΙοΓεοοοιι πιο, οάετ εε ιτετεο 11εο1ά1νε ιιο1, άετεπι

Ζοεε.ιοποεοοειοε πο1τάετ νοτ1ιετεε1ιεπιάεο Βτ1ετε.ο1τοοε1ιε1

ειοετΙο.πι€ετειι Βε11ιε νοο Βεο1ιοο1ιτοπιοεοποπ ειοπετετΒιο1ιετ
Με Με εο1ο1ιε ειοεεερτοπ:1ιεο ννετάεο Κοοο. Με Βιο
8οοεο ‹Ξερειε› Με» άεποοειοΙι, ννεοο άετ @Με
Κτε.οΜιειιενετΙοο1 εεεο1ιτ1εοεο ννετάεο εοΙ1τε, 1ιεο11ε
Αοννεοάοπιο ιτείοοάεο. 81ε 1τοποποι οοτ 4 ποε.1 νοτ.
ννε11 εε εποε 1ο άεο Ε"ε11εο οπο 1ττνρτοοεοετιεο1ιε
Βερειε 1ιεοάεΙΙ., νν‹ιοει άετ $εοοοοεοείοοά οοά Με

οοοτετ1ο1ο81εοοεΠοτετεοε1ιοο; ποε.εεεεοεοά ινε.τεο. 1Βοεοεο
ε1οά Με Ι)1εεοοεεο .-ιοεοεεε, ΡετιοεΙ:Με, Βοάοοε.τάιοε οοτ
άε.τοπο Με Ετ1ττεο1τοοεεο εοι Βεοετπε ε.ο18είο1ιτο ννε11
άετ Ζοε.ποοιεο1ιεοε ποπ άετ Ιο1`εετὶοοεάοε11εο1ο1ιτετειεοτ·
πιο οοτ. Ι)ειεε Μεεε Βτεο1ιειοοοοεο 1πο νετΙο.οί άετ οο
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@Η σΜουοο!ιο!τ!ου Ε'ει!!ο Φου! οο!!ου Μιτου !ιοσο.τΓοοτ
οιυοο Ηιυννοιοοο.
!υ σου που Εο.!!ου, Φο ε!ο Ιυ!οιτιοο!!ου !ιουοιο!ιυο!
ινοτσου !ο! !το!υο Αο!ιο!οτ;!ο !ιο!τουυ!. Π!ο Ετ!ττου!τουο
!.το.!υοιο!ι Α!οο!ιο!υιιοοοτοοο!ι ιι.ο!, ινο!ιτευσ οιοοτ Π!οττ!ιοο
οσοτ ο!ιυο !ιοο!ο!!ουσου Ποιο!ουσο. Εο ινοτου μου νοτ
ο!ιοτοο!ιουσο ρ!ο!2!!ο!ιο Τοτ.ιροτο!υτο!ο!Βοτουοου. υιο Φο
ο!ιου οτινο!ιυ! ινοτσου. Νοο!ι σου Πυιοτοοο!ιουε;ου του
Ρτο!`. Πτ. Πο!ιιο1) ο!ιοτ Φο Ειυιιιιτ!τουο νου Βοιο!οτιου
υτο!ο!τιου ουσ Ποο!οτοο!!ιουιοοου τω! Φο Ι.ορτο!ττο.υ!του
!τουυου $!ο!!ινοο!ιοο!νοτοοιιεο, Φο !ιο! Φου! Ι.ορτοοου !τειυο

Ετοο!ιο!ιιουοου Ιιετνοττο!ου ιοστσοιι, !ιιοτ Φο Τοιυροτο.
!.οτο!ο!εοτουο νοτου!ιιοο! !ιο!ιου, οσοτ οο !ιουσο!! Φου σο
Μ! !!οο!ι ινιοσοτ στο ο!υο Ιυ!”οο!ιου πι!! Φιοτ!!νοιυ νετ
Ιου!. Αοο!ι Φο 2 υοο!ι νοτοτουυουΒου οο!οο!το!ουου
Τοτυιιοτο!οτε!οιοοτυυοου !υοοουΦου οι" νεου! ουοο!ι!!οοοου.
Ιυ σοτ Μ! σοτ Ψο!!οτνοτ!ιτο!!ου8 σοτ 8οοουσο.τιυίοο
!!ουου νοιι Ροτοου ου Ροτοου ιτοτσου Φοοο!!ιου Ετ!”ο!ι

τουοου Βουιοο!ι!, Με οο!οΒου!!ιο!ι ιο σου Ψουσορ!!ο!οτυ.
Πο ετ!ιτου!!!ου ιο οιοοιο Ζιιυτυοτ Β οουοο!ιουτ!ο Ρο.!!ου
!.ου, Φο Π!οοτο σοτ Νοεουοο!ι!ο!οι!ιου! !ιοι!!ου ου ισω
ρο!ιιο Γοο!ο! 3 ουσοτο, Φο !το!υο Π!οοτο !ιο!!ου !ι!ιο!ιου
Βοοουσ, σοτ Φο!›ουΙο !ιο!το.ιυο!υο Αυοιυο ουσ οο!οττ!ιο.
!!οο!ιο ΡυοοτυοΦο.

Ιυ 29 !·"οι!!ουινοτσο σοτο!ι Φο !ιο.ο!οτ!ο!οο!οο!ιοΠυ!οτ
ουο!ιουο σοτ Ιυ!οο!!οιιοοττοοοτ Γεο!Βοο!!!!!:

$!του!οοοοοευ 8 πιο!.
Μ!!‹τοοοοοοο !.ο!τυοουοο ο πιο!.
Αυσοτο ο του!.

Π!ο !›!ο!ιοτ!ἔου Αοο!!!!ιτουοου !ιοΦοΙιου Φου ειο! Φο

Ετ!ττου!τοιιοου Φο ου!οτ Ντ. 1 -ΙΙ υο!`ε;ο!'!!!ιτ!Φυσ. Εο
!ι!ο!!ι! οιυο Θτορρο νοιι !!ο!ιοτ!ιο!! ιτοτ!οο!ουσου Ιίτοιι!τ
!ιο!!οο 2οτιιο!τ, σοτου Αο!ιτι!οειο Φο υο!ιοτοο Ειυεο!ιου
νετΙουι.:!. Πιο Εο!!ο νου Ι!!ιοοτυο!!οτυιιο ουσ Β!οοου!ι!!

σουο Φυσ συ!ιοι ο.οο!ι υοο!ι ιινομο!υο<ου. Ι.ο!υ!οτο ου!
ορτοο!ιου, Φο ε!υΦο; οιο!ι!!ιοιτοο$γυιρ!ουι ο!υοτ Ετ!ττου

!τουο ννο!ι!, ο!ιυ!!ο!ι Με σοτ !Ιοτροο. ο!υοτ υοτνϋοοο
5!οτυυο. ινοσοτ Πορτοι!ιοοι!!ου υοο!ι ουσοτο Βοο!οτιου
ινοτσου Μι Β!ο.οοο!υ!ιο!! Βο!ουσου. Ε!ιουοο !τουυ οιυο
Πτοοο!ιο Πιτ Φο ου!οτ σοτυ Β!!σο σεε Ε!1οιιτυο!!ουιοο
τοτ!οο!ευσου Ε!ο!ιοτοτ!ττου!τουΒου Φο!!! ο.υοοεο!ιου οοτ
σου Ποοο Β!οεου!ι!!σουΒ ουσ τ!ιοοοιο!οισο Ετοο!ιοιυου

Βου ο.υο!ι ο!ιυο Τοιυροτο!οτο!ειοοτουε Μ! Ι.ορτο!ττου!του
Μουσε Φυσ, ιο! !ιο!τουυ!.

Με Ειτο!οετο!ιου ουσ Αυοοεσιτουο; νου Κυο!ου υυ!οτ
Ντ. 14 Φυσ υιο! ειο! !.!ιοττοιοο!ιοοσοτ !τουτυει!ιοο!ιοΕιο
οιοεο 2υτοο!αοΓο!ιτου. οουσοτυ Φο εο!ιου ορου!ειυ νοτ
Φο!ι. !ιυ οτειοιι Ρο!! !ι!!σου °Φο!ι !υ σοτ Που! σεε
Ρο!ιου!ου οο!ιορ!!!ιο!!υ!ε Β!ο!υοο!τι!!ο, Φο Φου οιι οοε
θο!ιιο! σοτ !ορτοοου Ιυ!!!!το!!ουου τοορ. Κυο!ου !ιει!!ου,

νοτοοοοινοιοε ιτυ ΟιοΦο!ι! ουσ οιυ σου $!τοο!τοο!!ου σοτ
Ευ!τουιι!ο!ου; Φο !το!ου τυο!!ιρο! οιο! ουσ νοτοτοοεοτυ
Φου, ου σοοο Φο Ερισοττυιο ο!ο!!ουιιτοιοο οσο οιυο !3!ιι!
!υΙοοο υτοιυ!υ!τ!. ο!ο!ο!ιοο!!ιοςιιιτιτσ Φο ΟΒοτ!ιειο! ουο!ιου,
νοιι !ιοτ!ου Βοτ!του !ιοσοο!‹!. Ποτ Ιυ!ιο.!! σοτ ΒΙο!ο!οοου
!ιτ!ο!ι! ου! υυυ οο !ιοΒου τυοιο! !!οο!ιο Π!οοτο. ου Τομ.
Πιο Βοτ!του ινοτσου ευ!!οτυ! οσοτ ο!ιοοο!οοεου ουσ Φο

Φωτο. τοτ!ιο!!ου: ιο !τοτυοτ Ζει! !ο! σοτ Βου2ο Ρτοοοο.ο

ο!ιοοΙοο!ου ουσ Φο Ηοο! !ο! ιι·ιοσοτ Φο!! ο!ιοτ υειτοιο.
νοτ σου! Ειυ!το!ευ ουσ ιντι!ιτουσ σοτ Αυε!ι!!σουο σοτ

Ετοο!ιο!υουΒου !τοιυιυ! εε σ!! ου ο!ιουσ!!ο!ιου Τοιυροτο!οτ
ε!οιοοτουΒου. Πιο Αυ!ο!!ο ιν!οσοτ!ιο!ου Φου !ιο! σουοο!
Βου ΙυΦνισοου ιιι νοτοο!ιιεσου ΙουΒου Ιυιετνυ!!ου.
Ιυ σοτυ ν!ίουσεοοτο! ουσ !υ σου νου Αυίουο οιυ!!το!ου
σου Β!ο!ειοο!τι!!ου Φυσ Πορτο!ιο.ο!!!ου ιο ετοοοοτ Μοιιοο
τοτ!ιουσου. Μου Ποσο! Φωτ ο.οο!ι οιυο Μουοο ο.υσοτοτ
Βοο!οτ!ου νοτ, ουσ εε ιο! οο!ιιτοτ ου οπου, ινο!ο!ιου του

Η Πο!ιοτ Φο οπο” σοτ Βοο!οτιουυτο!ο!υο ιιυσ σοι· Που
!οτοο.Ι!ιουιοοο!ιο! σοτ Πορτο. νου Πτ. Εσ. 8ο ο υ οΜ. Δυο
σοτ Βοου!!υ.!κ!ιυ!!τσεε ΡΜ!. Πο!ιιο. Ε!. Ρο!οτο!›οι·Βοτ!!!οσ.
ννοο!ιουοο!ιισ!!Ντ. 16. 1899.

ι!ιυου Φο Βτεο!ιο!υουΒ οοτ Με! σο !οιο·ουιο!. Πο εε
Φου !ιιοτ στο οιυο Ζοτο!ιοτουτιι!ορτοοου θοντο!ιοο !ιουσο!!,
οο !τουυου Φο Πορτο!ιο.ο!!!ου σει!ιοι Βου2 ροοοιν οσο σου
Ιυ!!!!τυ!ου εο!ϋο! ινοτσου εο!υ.
Ιυ σοτ Ντ. Μ σοτ Το!ιο!!ο Φυσ υοο!ι Φωτο Ε'ο.!!ονου
Ειο!ιετ!ιο!!ου Ετ!ττοιιι!τουΒου!ιι!ιοΒτ!!ΐου, Φο Νοο!ιοο!ιο!ιε

8α·ΠΕΠΠί ινοτσου, σε! Φο Φου το!! σου ου !ιουο.υυ!ου Ετ

!ττου!τουοου σοτ Αο!οτου Ι·Ιουοο υ ουσ Πο ο Γ!. Κο. οοε!
ουσ ουσοτοτ σουκου.
Εο !το!ου σο!ιο! ου σου Ρτοσὶ!οο!ιουοο!ο!!ου σοτ Πορτο
!ιυ θοοιο!ι!, σου $!.τοο!οοο!!ουσοτ Αττυο ουσ Βο!υο σοτ!›ο

ο!τοοπιοοτιρ!ο Κυο!ου ειο!. ο!ιοτ σουου Φο Βοτο!!ιο!ο Που!

νοτοοννο!!ι! ντιτσ. Με Ιυσ!!τυ!ο ου!ο!ο!ιου !υ !τοτυοτ
Ζε!! ουσ οττοιο!ιου ὶυ ντοΦΒου σουκου Βο!ιυου

Βτοοοο. Ο!! !ιο;;ου Φο Ιυ!!!!το!ο ουίουοιο !ιυ Πυ!οτ!ιειο!

8οινο!ιο υιισ Φο !·Ιοο! ιο! σου ι!ιυου νοτοο!ι!ο!ι!ιο!ι ουσ
οτοο!ιοιυ! ου!ιοι.!ιο!!ιο!; οροι:οτ ινιτσ Φο Ποιο! το!!ι ουσ
νοτοοο!!! οι!! σου !ιο!!ιοοουσου Ιυ!!!!το!ου. Π!ο Ιυυ!!το!ο
!τουυου Φου ο!ιουοο οο!ιυο!!. Με Φο ου!ο!ουσου. ωτοστ
!ι!Ισου; Φο !τουυου οιοοτ !!οο!ι ιιτοο!ιου!ειιιο!ιοο!ο!ιου ο!ιυο
Φο!ι ινο!!οτ 2ο νοτοτο!!ευ: Φο Βο!!ιο σοτ Ηο.ο! Φιυιυ!
ειο, σεε Ιυ!!!!το! οο!ιτοιυυ!!. Αοο!ι ΑυοοοΦτουο σοτ Ιυ
!!!!το!ο !τ!!! ο!υ το!! Ποτο!ι!ιτοο!ι συτο!ι Φο Ηοιο! οσοτ

Βοοοτρ!!ου. Ποτ Ε!!οτ Φοοοτ Α!ιοοοοοο ιιτοτσο τυοιο!
ο!οτι! ΒοΓουσου; !υ οιΦοου Ε!!!!ου !τουυ!ου ουο!ι θοοοευ
οοε υυυ Βοοϋο!ιιο! ινοτσου. $!ε!ο οιι!!ιιο!! οτ οτοοοο
Μουοοιι νου Πορτο!ιοο!!!ου.
Πιοοο Ετοο!ιοιυουοου ινοτσου οιυο!! ου Ηυυ!Φο!!ου οο
ο!ιοιο!ι!ο!, Φο Με σο.!ιιυ !τοιιιο ΖΦο!ιου !ορτοοοτ ΕτΙττιιυ

!τουΒ ουΓοοντιοοου !ιο!!ου.
Με Μϋο!!ο!ι!εο!!. σοοο Φοεο οοοουυυυ!ου Νοο!ιοο!ιο!ιο
οιιο!ι οοτ οι!! Ηι!!ο νοιι ιιι!οτοοττου!ου Βο.ο!οτ!ου νοτ
Φου εο!ιου, !τειιιιιυιιο!ι σουι ιτοτ!!οοουσου Μο!οτ!ει! Φου!
!υ Λ!ιτοσο οοο!ο!!! ιτοτσου. Π!ο Ι.ορτο!ιοο!!!ου οο!ι!ουου
ο!›οτ !ι!οτ υο!!ιτ !ιο!!ιο!!ιο! τουεο!υ.
Ποτ Ζντοο!τΦοοοο Αυ!`οο!Ζοοντο.τΦο 8οοουσο.τ!υ!οο!ιο
υοιι σοτ Ι.ορτο!‹του!του 2ο οεορτοο!ιου. Ποτ Ψο!!ο!ουΦο
Κο!! ινοοου Φυσ Φο !ο!2!ου Βο!τοο!ι!ιιυ;.;ου ουοο!τυορ!!;
Φο Ι.οοουε σετ σει!ιο! ου!οοινοτ!ουου Ετοιοου Μου ου
Φοοοτ 8!ο!!ο Φου! ινο!!οτ !ιο!ιουσο!! ντοτσου. Ποο!ι ιιι!τσ
Φου, ουο!ι ινουιι Φο !ο!υ!ου Εοι!!ο, ειο! Φο Φο!ι Φοοο

ΑοΦουτουεου !ιοΦο!ιου, ιιυ!ιοτιιο!το!ο!ι!!ο! !ι!οι!ιου, Φο
ντοεου!!!ο!ιο Β.ο!!ο Φο Φο !υι.οτοοττου!ου Βο.οι.οτ!οο ιιυ

ΕΘΡΓΗΡΓ00θ88οριοΙου τιο!ι!ιο 2ο ιινοτσιοου ιιτ!οοου, ουσ
ινουυ Φου !υ Φο @οοε !τοιυτυ! οο!ο!ιοιι Ε!!!!ου ιο μου!!
Βοοουο!ιοτ 2ο ο!ο!ιου σου Κειιυρ! ΒοΒου ο!υου ουΦο!ι!ου
του οιοοτ Φου! ου!ιο!τουυ!ου Εεἰυσ`υο!ιιο!ιοιου.

Ρτο!ο!το!!ο σεε Χ!. Αοτ:!ο!οοεο
σοτ ΘοοοΙ!εο!ιο!! 1ιν1οιιισ. Δοτει:ο οιι ΤΠο1υτιο.τ.

Ετο!ο $!!2ουο.

Πουυοτο!οο σου Μ!. Αοοοο! 1899, 4 Ποτ Νοο!ιτυ!!!οΒο.
1. Ποτ !νυ!!‹'οο!ιο Κτο!ουτυ! Πτ. Η οτυιο.υ υ οι·ϋ!ΐιιο! !ιυ
Αο!!ι·οο·ο σοι·Μοσ!ο!υοι!νοτννο!!ουεοτει!ο!ιουιυο.εο!ο;σου Ατυπο
!οο· οιισ !ιοινι!!!τουιιυιιο!Φο νοι·υειιυιιι!ους !ιτι Νοιυου σοτ
!νιι!!τ'οο!ιοιι Οιι!Ιοεου. Βοσιιυυ ο!ιοτιυ!!!ο!! Πτ. Ι·Ιο ττυοιυο
!ιυ Αιι!'τι·ιιι.τοσοι· ο!οονοι·υοιυου!ει·οοιοτιιυ,ο;ο!υο Πι·οο!τνοι·!υο;ο,
ιτο!ο!ιο€ουοοοτο νοτοο!ιτ!!ιου ιι!ιοι· Φο Οι·ι;ουἱοιι!!ου οοτ Βο
!ιουιιι!“ιιιιοσοι· Ρεο! Βουνο. !!!ιοτ Φο Αοετε!!ιιιιο νου Αοι·υ!ου
ειι!!ιο!!. Φο Φου ιο Φο νοτοοοο!ι!ουΘοοουσου οι.οοοιυιιιουσιτου
!οοοου ινο!Ιου.
2) Ποτ Ρι·!!.οοοΠτ. 'Ι'το γ οιο υ υ ο!οι!!ο!σου Εοο!ιουεο!ιο!!ο
!ιοτιο!ι!σεε νοι·οιουσοο ου:

Ηοο!ιιζοο!ιττονοτοειυιιιι1ιιυο!
Ζιιιυ υννο!!ου Με!!οπο! ω· Αοτ2τοΙ.ιι€ιο ν!Πι!!τ. Πο Νοιιιου
σοτ !ιιοτ νοι·οοιιιυιο!!ου Αοι·υιο !'ο!ι!ο ιο!ι τυ!οιι ιτοτυ!!ιο!ι!ο!,
σειυ θ!ο.σι!ιο.ιιυ!ο ε!ο σουι Βορι·οοοιιτο.υιου σοτ Βοιινο!ιυοτ
ινοιιτο ουσ ιι1ΙουΟοΙ!οοοιι ου Φοοοιυ Οτ! υυοοτου
Φου θι·οοο ιιυσ Που!τ !!!τ Φο !ι·οουσ!!ο!ιο Αιι!υει!ιιυο ο!ιιο
ο!ιιι!!ου.
ο Π!ο 'Γ!ιο!!ο!!ο!! σεε νοτο!ουσου !ιο!!ο Φου ιιυ νοτσοοοευοτι
.Ποιο οοιιοο!ιο! σοι· Η ου οιοοιο υίτο.,ιτο οιι2οινουσου, σιο

!ιοι·υ!ιο!ι-
-
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- Με 81ο ε1ε1ιεεε άετε νει·_1111ιτ1εεε.εε1ιτ ε1εεε1ιεεάεε Βε
τ1ε1ιτάεε Πειτε Πι·. Ττε1ιει·τ ετ1εεει·ε ννει·άετι- Μει·ε11.ε
εε11:189Βάεε ΑετΖιετε;; Με ιιεειεεεεεειΖτ 1ιεεε1111.111€ιεει.
1ε ά1εεεει .1ε1ιτεεπιι· ά1ε 8εε1ιε εεννε1τ εεά1ε1ιεε. άεεε άεε
νοει ΙΧ. 11ν1εεά1εε1ιεεΑει·Ζιειες εε άεε Ιειεά1:ειςάει· 1.1ν
111εά1εεΜεεΒ1τιετ- εεά Ι.εεάεεΜετ'ι 1.ςετ1ε1ιιειεθεειιε1ι 1111·
1.1ν1ειεάε1ε 1·1ε1ιεειιιιεε-1εεε1$ετ Ζε ει·11εάεε,1ιιε1εετ
θειεει1εε1οε, 1ιεετε1ιεεά εεε άεε Β1ιιει·εεεε11εάε1ει.τ1τιεεθ.
ν ο ε ν ε ι; ε ε ιι ο 11εεά Βει·εε 8 ε.ε ε, άειιι8ιεάιάε1εε1τ1:εε1)τ.
ν. Βεε1ιειεεε - Μεε εεά άεε Ι)ε1ε,ε1τιεε άεε Αει·Ζτε
τεεεε: 1)τ. ν. Κε ειτε εεά εετ, Ζετ Βετει1ιειιε εε1εεειε
εεά ε1εει· ε1εεε1ιεεάεε Ρτ111εεε·ιιιιιετινοι·1'ειινιιετάε. Εε τεε
άεε άι·ε181τΖεεεεε 1ε11:1ετ1ιετ.ά1εεεε .1ε1ιι·εεεειιι, ε.εί άειιειι
ε11εε εεεετεε ν1111εεε1ιετι1ε άει· 11εεεεενν11τά1ε·ειεεν1ϊε1εε
Εεε1ιεεεε εε1τεεεε ννετάε. Τι·ειΖάειε ιεεεε 1ε1ι 1ε1άει·1ι1ετ
ει1ιΣι1ιε11εε.άεεε άει·1.εεάτει.τά1ε θι·11εάεεε ε1εεε ΗεΜε.ιεειειι
1ιιε1:1τιι1:ε1ι1ε1ι1εΖεεεε1ι 11115111άε11ε1τ1ν1ιεεε1ι1εεεεεεει. Βε
1ε1.8.111εε1ε 1ετ.Ζιεε 1.:ιεάι.ες ιιεε1ι ε1εε εεε 8 Ο11εάει·εΜε·
ε1ε1ιεεάεΟοτετε1εε1εεετννε1ι1ιειε. άεει Αε1"ιτε.εε. ά1ε Πε Μ
ειιιειεεϊτει.πε ε1εει· εεεΜειιι.11εεεΒετει1ιεεεΖε
εετετΖ1ε1ιεε εεά 11ιτ Ε1εεει·ειε άει· Ρ1εεε.τνει·
ειιιειιι1εεε; άεε Αάε1εεεενεειε ε1εΖει·ε1‹:1ιεε,
ενε1ε1ιε ιιε1:οι·1ε1τι ιν1τά, ά1ε Ζει· Βι·τε1ε1ιεεε·
άεε 1ε 11εάε εεε1ιεεάεε Ζινεε1τε (ε. Μ. 11ετ11τ11τιάιιη8·
ε1εεε Ηε1ιετειεεε1εε1:11ειε Ζε 01ιιεεεεε άεε 1ετι1εε1ιειι'Ι'1ιε11ε
1..1ν1ε.εάε)ετ1'οι·άει·11ε1ιεε 111ιτε1ε.εε άει· Μεε -
άεεεεεεε Ζε Μειν1111Βεε.
Αεί” άει· 1ε1.Ζιετι81ιΖ1ιεε· ά1εεεε ΑετΖτετιι.8εειν1τάΠι·. κ·ο ε
Κ ε οι·ι·ε . εετ ε1ε1ι1ιετε1ιε εε άειι νεει ΙΧ. Αει·Ζτετε.ετΜε
εε1ι1εεεεεεεθεειιε1εε1εεεετΜε11εε1ιει1ιε111ιμ1ιειιε, ε1τιειιειεε
1111ιι·11ε1ιεεΒετ1ε1ιτ11Μετάεε 1εάει· ε1ιειι ετνν111ιειεε5;.τ11εάτ1
εεε ()ειιιιε1εε1εε Μερ,·ιιτεε1ιτειεΗε1ιεειειεε-11ιει1ιετ. νετΙει;εε.
Με 1ιε1ιειιεεετεε1ιτ θ .1ε1ιι·ε 1ε Β'81118111ΒΜ1101'Αι·1ιε1τ.ε11εε
1Βι·άεε1111ε1ιε.εετ.1ιεε,ειε Ζε άειιι ετειτεΜτεε Ζ1ε1, ε1εει· άεε
ειεάετιιεε Ε'ετάει·εεεεε εεκεμι·εε1ιεεάεε Ρ`11ι·εετΒε1111·ε1ε θε
1ιε.τεεάεε εεά ννϋε1ιιιει·1ειιεε 1.ιν1ειιάε Ζε εε1εεε;εε. 1ε1ι
τεε1εε,άεεε ικ1τ ιτει.Ζ άετ ειιετννε1·ιειεε Ν'ετΖϋΒ·ετιιιι,εε1ε
Ηε11ειιεε· εετ”ε1εε 1ιε1111εεεεάε11ι11ε1ιεΠ5ειιεε ά1εεει· 1'11τ
81.ιιάτ.εεά 1.ε.εά ε1ε1ε1ιε·ενν1ε1111εεεΑεεε1ε1.1·εε1ιε1τε1ε1ιεεε1ε
εε1ιειι ά11τί'εε.Με ννε1τ.ά1εεε1·Ιε11°εεεε1ιει·εε1ιι1ε·τ1ε1, ιν1τά
ε1ε1ιεεε εε1ε Βε1ει·ιιτ άεε Ηει·τε Πι·. ν. Κε ει·ι·ε ετ8·ε1ιεε.
Ο1ιεε Ζινε11'ε11.νει·άεε81ε ά1ε Πε1ιετΖεεεεεε ε·ενν1εεεε.άεεε
ιιν1ι·άεε ινε1ι1ινε11ειιάε4ιΜ)ε1,εεεεε11ετεειεεεάεε 11ν111εά1εε1ιειι
βεεάτιιε,·εε1ε1ιετεε1ε ά11ι·1ετι.
Πε1ιετά1ε 1 τι·εε 111τε ο τεε Μεε άει· νοι·ειιιεά ν1ε1191·
1τειι11ε1ιεεΖε 1ιει·1ε1ιιεε.
Νεε1ιάετεειι1'άεει ΙΧ. Αει·Ζτε1νιε Μεεε1ι1εεεεεννετάεε, ά1ε
Αιιε1ι11άιιεεε1εεε Ρ11εεειιει·εειιιι1ε1111·ε1ε 1ι11ιιε11ε1ιεΒε1ιεεά
ειεε· θε1ειεεΜι·εε11ει·ε1εεεινε11εεεετ 1111·άειι 1ετι1ει·1ιερπε
ε1ιεεάεε '1`1ιε111.1ν1εεάε εεά 1111·ά1ε Νεε1ιΜει·ρι·εν1εΖΚετ1εεά
1ε Αει:ςτ111Ζε εεΜειεε. Μιιιιε ά1ε Κιι1·111εά1εεΜεΒιι.εει·εε1ιε1ι
111τάεε εεεειιειεε Ζννεε1τ ε1εεε ε111εΜι·11ε1ιεεΒε1τι·ειενεε
200 11111.,εει·εε1ιεε1: νειε 1. ΠεεεειΜετ 1890, Ζεεεεεςι. 1ει
Πεεεει1ιετ1898 ενιιτάειι ε1ιετεισι1ε2110εει. εεεεεΖε1ι1ι. Αιε
28. ΜΙ11τΖ1899. εεε1ιάεει ά1ε Βεε1ει1εεεε; άει· 11ν1.θεενει·ιιε
ιιιεετε-νετννε.1ιιιες ει·1'ε1Β·τ.ινιιι·, τ1ε1ιτειε άεε 1.1ν111εά1εε1ιε
1.ιεεάτει.1ιε-Οε11εε·1ειιιεεε Ντ. 2269 1ε1εεεάεε 8ε1ιτε11ιεεειε
άεε Ρι·11εεεάει· θεεε11εε1ιε11.11ν11ιεά1εε1ιετΑετΖτε:
«1)εε 1.1ν111εά1εε1ιε1.εεάι·ει1ιε-Οο11εε1εειΜε Βιε. Ηεε1ι
ινε1ι1εεΜει·ειιειε. ΒειΖε,ε·τιε1ιτεειιιι1”άεε 8ε1ιι·ε1Μεενειε 29. Πε
εεει1ιει· 1898 Ζετ Κεεειε1εε Ζε Μτ1εεεε ά1ε 111Μτε.εεεε άετ
1111τΖ11ε1ινετεετειεε11:εεννεεεεε 1.ιιεά1.ιιςάεε 1ι1εΜει·1111·ά1ε
Πειιερ11ε,εε θε1ειεε1ττειιΜετ1ιειν11118·1.ε·εννεεειιεε Οιεά1ι ε1ε
Ζεει εε.ε1ιετεεετά1εετεε 1..ε.εά1.εεεινε1τ.ετ1ιειν1111ει.Μπι. εε
άεεε άει·εε11ιεεεε1ι νν1ε νετ Εν. Ηεε1ιννο1ι1εεΜει·εεΖει· 1)1ε
εε111εεειε1ι1. 1)ει;ι1εΑιιεε1ε1ι1.ε;εετε11τειιΜ1τι.1ιε11ιιεεεε11Μει·
εειιΙιιιιε εεά Βι·εεεε1εεε άετ εεεεεττε1πειινετΜεε‹11ιιιιμ;ε1ε1ιτ.
άεε Ειιεάι·ει1ιε-Οε11εε1ιιτεεειεεεεε. Με Νειεεε άει· 1.1ν11ιιιά1
ετ:1ιεεΒ1ττετεε1ιιιι”1. Βετεε Τ1εεεε1ιεεεειι.

Β1ιιετεε1ιεΓιεεεει·ειει·: νεε Β1ε1ιιετ.
Βιε ε1εάιι1εε νεε άειι 1ιε1άεεΒ1Βιετεε1ιε.1τεε.Ζιιτε Ζινεο1τάετ
Πιιιιετι11εεε άετ θε1ειεε1‹1·εε1‹ειι- 1ιιε1εε1νε21εεεε - 804
81ι1.70 Κερ. ιιιιεεεΖε1ιΙι ινετάεε. Π1ε Αιιερει1ιεε εε1τεεε άεε
Πεττε Πι·. ΒεΜι· Μειι·ιιι;τεεε1ε 1ι1εΖε128 Βε1. 40 Κερ.
εε άεεε άει· εεε άεε Ηετι·εε 1)τ.Βε1ιτ. Πτ. Κεκτετ1'ε1ά.
εεά Πτ. 11ενει· ΜεειεΜεεάεε 0ειειε1εε1οε. ννε1ε1ιε1ε θεε1ιεε
άει· Αεε1ι11άιιεε:άεε 1νει·τερετεεεε1ε11ι21ι1ε1ε1.111τ'ε19τει:εεε
1ι11ε·εεάεθε111ιε1ιτε1Ζει· 1)1ερεε1ι1οιιε1ε1ιειι.
1)ετ νετειε.τιά Μεεετ 1ε181ειιε άετ νετεειεειε1ιεε θο11εε·εε
Ζε 1ιεεάε1ε, ννεεε ει· Μ1ετϋ11ειι111ε1ιάεε Β11.τει·εεΜε1°ιεε111ν
1ιιιιάε εεά Κει·1εεάε εεά άει· 811911Μεε. ε1ε ά1ε Αεε1ι11άιιιιε
ε1εεε 11'ει·τερει·εεεε1ε εεεε1ε111111·ά1ε Βεά11ι·1'ιι1εεεάει· Μεε
11ε1ιειιΒει·ϋ11‹ετιιιιε 1ιεειειι1'τε11ε άει· Αεειιι1ι ΒοιΜεεΜετε
9981813181(01.Ρι·ε1:ο11ε11άεε Χ. ΑετΖτε1εεεε εεε. 5), 1111·άεε
111ετεεεειιΜεειιεειι1ιι 8εε1ιεε άει· νει·ρ11εε1ιε8·άει· (·1ε18188·
11ι·ειι1τεεεε1εεε Βιιε1‹ ειιεερι·1ε1ιτ.
11ε1ιει·ά1ε ΑΜ. ειιά Υνε1εε, Με ά1εΟοτεει1εε1εε11ιτε'1'1ι11118ε
εε1ε ετϋ11εεεεεά ενε1τει· ει-1111ιτ1.Μπι, ιν1τάΗεττ [Ν. ΒεΜι·
ιε εετ Σ
!.

8ιιΖιιε,ε άιεεεε ΑετΖ1.ει.εεεε 1ιει1ε1ιιειιεεά άειι·1εε·εε.

Με εε1ιτάιε Ηε11”εεεε·Μει·εε1ιι1811ε1, ε.ε1' άειε ε1εε·εεε1ι1εςε
εεε Ψε.<.ςεε.εεεετΜε1Με1εετ εεεε1ι1εεεεεεε Αεετε.11.ιν1ι·1ιεειεε
Γ11ι·εετεε1”11τά1εεειιτεε θε1ετεε1ττε.ε111ιε1τεεΖε εεΜε11”εε.
Με εεάει·ετ ννειι,τ,επι ε1εε εεετε1ε1ιεεάεΑεεω11.ε-Βε1ιεεά
1εεε· 111τε1ε εε τεε 1εε1ιετι Θε1εεεε1ττεεεΜε1ιεε1ε 1.1ν1ε.εά
Ζε ετιεεε·11εΜεε.1ε1.νεε 11τειιεεεεά 111ι11εεετεεεε άεει Κτε1εε
άει· 1.11·1εεά1εε1ιεεΒ1ιιει·εε1ιε.1εει·ϋ11'εετι.νετάειι.
Νεε1ι ε1εετ νετνει·εεειιε11ιες ειε 29. ΝονετεΜει·1ιε Β.11.1.61°·
1ιεεεε ειι1.ετάειε νετε1τΖάεε 1ιεεάιεει·εε1ιε11εΒιι.τεε Μενειι
άει·11', ννε 22 Ρετεεεεε, Γτειιιεε εεά Μεεεετ,εει.τεεννει·1.1εεει.
τεε εεά άετ ΒεεεΜ1εεεεε1'εεει πετάει, ε1εε Ρι1νειεεεε11εε1ιεΓι
1ιε1ιιιΓεΓ11ι·εετεε 111τά1ε 1τι·εε 1.1ν1εεάε Ζε εεεει1ιε1τεε,
ννιιι·άεεε1ιοεεπι 9

.

ΠεεειεΜετ άεει Ρι·15.εεεάετ ΑετΖιεετεεε11
ει·1ιεΤιε1ε νεε 1·1εττε Α11ι·εά ν.Κ1ε1: 1'ει·1.1;;ε;εει.ε11ιει·81.ε
τετεε-1Βιικννιιτ1'Ζιιεεεεεάι, άει· ειε 24. 11'ε1ιτεετνειιι 111ε1ετετ
1ιεει1111ετιινιιτάε. Αιε 8

.

ΜετΖ 1899 1'εεά ε1εε 811.Ζιιεε·ετι1ετ
άετε νει·ε1ιΖ άεε 1ειεάειε.τεεΙιε11εειιι1.1, ννε1ιε1άεε 8ιιιιετ άστ
θεεε11εε1ιείτνειεε1ε;.;1.εεά ε1ε νετε·ιι1τεεεει·ειΜ νεε 12 Ρετ
εεεεε εειινε1ιΙεννετάε. Με 1111.1.111εάετινετάεε 81 Ρει·εεεεε
νετΖε1ε1ιεει.ά1ε εετ θεεετε1νετεεειιε1ιιιιε· ΜεΜε1°εΑε1'ειι.1ιιεε
νετεεεε1ι1εεεε ινετάεε εε11τεε. 191εε 1'ο11ξεεάε811Ζετη; νοει
18.111ε1Μεεε1ι1εεε,Ζειε 12. τεερ. 19. .Ιεε1 ε1ιιε θεεετιι1νετ
εετεει1ιιεε·ε1εΖιι1ιετιιίεεεεά ιιιι1ιιε ά1ε 11ε1άεεκ ννε1τετετ200
Ρει·εεεεε ε1ε 1111τε11εάετειιτε·ει:ειι. 11'ει·εετινιιτάε εεεε1ι1εεεεε,
ε21.ιιιιει11τ1ιεΡ:ιετοι·ε εεά ΑετΖιε 1ι1ν1ετιάεεπι 11ιτε11ι11ω1ι·1ιιιεε·
1ιε1ιεΓε19ι·ννε1ιει·1ιεε·άει· 111τε11εάειΖε1ι1εεΖ1η;ε1ιεε. Αιε 20.
11ε1189911ε11'ε1εεεάεε 8ε1ιτε1Μεεάεε Ηει·τε ΒεαΜτεεεννε1ιε
Α. Σ

'
ε 1 Μ εε άειι Ρι·1ιεεεάει· θεεε11εε1ιε1'ε11ν1εεά1εε1ιετΑετΖτε,

άει· Ζεει νιεερι·ε.εεεετεεεε1 ινοτάεε νετ, ε1ε:
«Με Βεπιιε·ιιε1ιιιιε πιεί' 11ιτεε 1ιε Ρτοιε1ιο11άει· επι 1811111
ε1.ιιτι;.εεΜε.Μιειι81ιΖεεε· άεε νετιινε11.1ιεεετει.1ιεάετ θεεε11εεΜΜΕ
Ζει· 811τεετεε111τθε1ετεε1ιτεε1ιε1ε 1.1ν1ε.εάνει·εε1ιτ1ε1ιεεεε
Αεπτεε, ει·1ειιΜε1ε1ιιιι1τ,11ιιιεε εε1ιε1 100 Βιτειιιρ1ει·εάεε Με
ετει1ε;τεε8ι.ειιιιε άει· Θεεε11εε1ιιι1'1εεε άει· Β11ιε Ζε 11Μετεεε
άεε. ε1εΜε εε1ε Μενει·ειε1ιεεάεε11ν111εά1εε1ιεεΑει·Ζτετιιε·νετ
ειιιειεε1ιεε ΑετΖιε ιε1ι Ζιινεε1τεεά Ζ1ε1ειιεετ θεεε11εεΜε11.Με
1ιεεει Ζε ιιιεε1ιεε εεά ε1ε Ζε ει·εεε1ιεε. ά1ε 8ειειε1εεε νεε
Βε11τερεε Ζειε νετει118ειιάετ θεεε11εε1ιε1Ί,1ιιε1ιεεεεάει·εε1ιετ
εεεΜ ε1ε Β1εεεεε1τιιεΒ·άει· _1ιι1ιτ11ε1ιεεΒε11.ι·1ηςεάετ 1111.811εάετ
1ε 11:ιεε Κ1τε11ερ1ε1εεΖε 11Μετεε1ιειεε.»

Ηεε1ιεε1ιτ.εεεενο11
ε. ει. άετ 8εει·ει11.τάεε νει·ινε11εεε·ετε1.1ιε

Α. Μ'ε11ι.
11111άει· Β1τ1.εεε ά1ε Ηει·τεε 8εετετετε. ε1ε 8τειιιιειι 1ι1ετ
νετι1ιε11ειιΖε νι·ε11εε. ει·111ετιάετ νετετεεά ε1ε1ιεετε1ι. ά1ε
111ιε11εάε1ιε1ιτερ,·ε,Ζε άεεεε ε1ε 111ει·εεινεεεεάεε θε11εεεε εε
τιε1ει εε1ε εε11ιεε, εειρ.τει.εεεΖιιιιε1ιειεε.
1)1εεερΙ:ιειε θεεετιι1νετειιτειιι1εεε, νεε άει·εε Βεειιε1ι ε1εε
Βε1εε ιιι1‹·1ι1ε1άετ1ετε εε1ιε11.εε Με, 1'εεά επι 19. .Τεε1 ε. ε

,

Ζει· Ζε1ι άει· Ιειιάνν1ττ1ιεε1ιε1111ε1ιειιΑεεετε11εε€ 1τιΜεε ιιιεετ.
ε·εΜε1νεε άει· θεεε11εεΜεΓι ε1ε θει·τεεΓεει. εττεεε1ι·ι ινει·άε.
ι.νεΙε1ιεεε1εΜΖε1ι1ι·ε1‹·1ιειιΒεεεεΜε ετ1τειιτε εεά άετε1ι άεε 111τ·
εε1ιε1εεε 8τ. Κιι1εει·11ε1ιεεΗε1ιε1ι άεε θι·εεεΐ11τετεεΒε τ1ε
11' 1 ε ά1ει 1 ι· ε ιν 1 ι ε ε Μ 1ιεεΜι·ιινιιι·άε.
Αεε άειι ει1τ νοε εεειρειεετετ 8ε1τε 1“τειιεά1ιε1ιετΖιιε;εετε11
τεε Νει1Ζεε εη;1ε1ιτε1ε1ι.άεεε άετεΜ 111τε11εάε1ιε1ιτεεε,άετε1ι
Ηεεε1ιειι1ιε.άει·ε1ι Αε11ει11 νοε Ζ1εεεε-21εεεε1ιε1εεε, άετε1ι
191ιιΖε1ι1εεςειι1ιε1τεθετιειιΓεει - ιιΜΖ11ε111·1ιάει· Πεεεετεε -
1ε ε1ε Κεεεε άει· θεεε11εεΜείε 11.11? εει. 81 Κερ. ε·ε11εεεεε
ε1εά. ά:ι.ι·ειι 10.205Βε1. 72 Κοτι. 1ε 1ιει·ειιιθε1άε.
1ε1 Αιι€ετεεε άεε 8εετει11τειι Πι·. 8τι·ϋ1ιτε1ιει·ε·. άετ
1ε1άει·νει·1ι1ιιι1ει·ι1ε1. εε άειιι ΧΙ. ΑετΖιε1.εΒ· 11ιε11Ζεεε1ιειεε.
1ιεεε 1ε1ιιιεε1ι ε1ιιειι 11ειιιτε1εε1ειιεΜει·1ε1ι1:ειιΖιιεεΜ11εεεεε.Πεε
ΕεεάτειιΜεΟε11ε1:1ειιιΜειιε 1ε ε1εεει 8ε1ιι·ε11ιεενεει 12. Πε
εετε1ιει·1898 εεε Ντ. 5411 ε1ε Αεεε1ιειιιιιιε; νετ1.1·ει.εε,άεεε ά1ε
εε ει·εειε 1ι·ι·εε1ιιιιιε1”τεεεεετ 1ε άει· 19ι·Μεειιεςε1εεε θεεττε1
Ιτι·ετι1ιειιεεε11ιτε1.13εεεε11εάεε 111$εεεεεά ε1εε θειιιιιι1εε1εε,
1ιεετε1ιειιάεεε άειι Ηεττεε1ειεάτειΜ Ατνεά Βετεε Νε11ιεε,
Πι·. Ο. 8ιτε1ιτε1ιετ8· εεά νετε1ά1ειεεΒεε1ι1εεενι1ε.11Α. ν. Κ1οτ,
1ιεεε11ι·εετεάιε Β`τιιἔε Μετι·ε11'εεάΒεει·11εάιιεε· εεά νετννιι1
ειεε ε1τιεε1ι·ι·ειι1ιειιεεε1111·1.1ν1ειγ1Ζε 1ιεετ1ιε1ιεε. .Με Βε
ει·1ιε1ιιιεε·εε11ι.ε_1εάειι1ει11ενετ εε1ε εε.ε1ιεεεε1ε1Γε1ιτιιιιτ1899
ε1ε1ινετεεει1εε1εάεεΒιιεάτε,εε εεά ινειιι61.1·11ε1ιεεε1ι νετ εε1ε
15. .1εειιε.τ1899ει·1ι>ά1ε·ιεε1ε. 1)ιιε «θιιιιι.εει.εε άει· νεε άει·
Ρ1εεετνετεεειει1εεε άεε 11ν111εά1εε1ιεεΑάε1εεεενειιιε 1ε1Βε
εεειΜετ1898πετ Βεει·1ιε1τιιει.ι·άει· 1ττετιιιιιιιε1'τεεεει·ιι·111ι1τεε
0οιειτι1εε1ειι»,ννε1ε1ιεεάεει νοι·ειιιεά ε1ε Μεειιεει·1ρτεεάτεο111:
νετ11εε;ι. ειιηι11ε1ι1εΒ1τ1‹ ε ετ_ε 1

ι

Ζινεε1ιε Β1ετ1ε1ιτιιερςΖεει
1ττεεεεν1 εεά εεάει 11111.ΐε1.εεεάεε 8ε1ι1εεεεεειετ1τεεεεε:
«111εεεεε 1ιε1άετ εε ει·εειεε ιιεά άτ1εεεεάεε 1ττειι1ιεεε
1”τε.ε_·ε.άετεε 1.ϋεεει: ε1εΖ1ε·εεά ει11ε1εάετε1ιά1ε131ετ1ε1ιιεεις
ε1εεε 11ν19.εά1εε1ιεεΙι·ι·εεεεν1ε ετι·ε1εΜτννει·άεεΜεε, ε1τ:1ιεεε
άιιτετε1ιιιιιάε1ε.ρ1εεει€1εε1εεεά εεεεεηεειιτ. ι·ει·Ζιιετε1ιεε,πει
άειε ει·νν11εεε1ιιειιΖ1ε1εε111ιει·Ζε τ11ε1‹εε,εε 1ε11ιε1άει· νετ
νν1τ1‹Ι1ε1ιιιιιεάει· Αε1`εε1ιεΖιιε11ε1ιει.Α11εε Ζε νεττεε1άειι,ννεε
ε1ιιε Βεετει1ε1ιε=.τάετ Ρι·ο_1εειε νετΖϋεει·ε εάει· ιιεειϋε11ε1ι
ιεε.ε1ιεε1115ιιετε.ινοι·εε1' εεινο1ι11ε άει· Β1ε1ε1ιιιεε ε1ε ειιε1ι
επι 8ε1ι1εεεάεε ΑΜεε1ιε1ιτ.εε Α εεά 1ιιι Α1ιεε1ιιι11.1:Β ά1εεεε
θετεε1ιτεεε Μ1εεενν1εεεεινει·άεε 1ει. Μι ι”ετεει· ε1εΜι ιιΙ1ειε
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ΐΙΙΙ:Ιιεεεπι
ΖινεεΙ:ε, εοιιιιετιι επειι ιπι Ιιιιετεεεε ειπετ ιιιιιε,·

κι ει ιιτιιιιιιεεΙιειι νετννεττΙιιιιιι;ςάετ εεΙιει.τειιπιτεινειεεεπιπ
ιιιιειιιιειιιΙειι150.000ιιιπ. Ιιει άετ Απετιι·Ιιειιππιτ ειεε ‹ιειιπιιινειι
Ρτο_ιεειε απ» Βει·ιιι·ιιειεΙιτιειιπε άει· Βτι·πιιε·ειιεεΙιει'ιεπ εετ
.ιει2ιεειτ ιιπ? Ιιειιι θεΙιιει.ε πετ Ιι·τειιιιιιεε;ε ιιππ πετ ΒιιιτιοΙι
ιπιπ: νοπ ΑεγΙειι ιιπΙιειιιπιμ ει·ι'οτάετιιεΙι ει, εε πειτε ιιιεεετ
ΑτΙιειτ άιε ΒεειοΙιτιςιιπ8· ιιειιετει· Αιιει;ειιειι ιιι Ι)επι.εοΙιΙειιά,

Βειρ;ιεπ,
άετ $οΙιινειε ειιά νιειΙειειιτ Με Γτε.ιιιιι·ειεΙι νοτιιιιε

ε·ειεπ.
Βιε θοιιιιπιεειοιι ιεΙ ιιεεΙι εΙΙειιι Πε.ι·ιτειε,ειεπ άετ ΑιιειοΙιτι
άεεε νετ εει· ΑιιειιτΙιειιιιπιτ άεε άειιιιιιινειι, ιιειειΙΙιτι:ειι Ρτο
_ιεοτεετι'ετάει·ΙιεΙιειπε:
1ι Βιε ειιιΙιειιιιεεΙιε ΓεετειεΙιιιιι€ άετ Ζειιι άετ Ιττειι ιιι
Ηνιιιιιιι.
2) Πιε Βεετιιιιιιιιιιιε· εετ Ωιιτιιιιιιτ ππε Ωιιεπιιτε.ι. Με ιπ
ΒιτιιειιτιιΙι επτ νετιιιετιιπιτειεΙιειιιιειι Ινεεεει·ε.
δ) Βιε ΑΙιάειε,ε·ιετιιπ,εειπετ ειεε Πιτ άιε Ρι·ιι.εε ιιιι:ετεεειτειι
ιιειι Ρετειιιιιιειιιιειι επι· Βεειοιιιιειιπε πιιειιιιιιιιεεΙιετ ΙττειιεεγΙε.

Μιιιιιτειιιι Ατνειι Βιιτοιι ΝοΙΙΙειι.
Ι)τ. Ο. Βιι·ϋιιιιιιιετ€.
νει·ει‹ιιειετ ΒεεΙιι.εειιιννεΙτΔ. νοιι Ποτ.»
(Ροτι.εετειιιιε·ι'οιετ.)

ΝεοΙιτιιι.

Απι 26. ΟοτοΙιετιιιπ ειπετ ππεετετ επεεεεΙιεπετεπ ΟοΙιεεεπ
Ρι·εί. Ι)τ. Β τιι ε τ.Βιιιιι ετ. ιιιισιι ιιιεΙιτ Με 8()-_ιιι.ΙιτιεετΤΙΜ.
ιιετΙιειι.ΙιιετεεΙΙιετ Ρετει·εΙιιιι·ε·ι·ει·Ιεεεειι, ιιιπ πεπ ιιιιιεΙιεεΙιντετετ
εΙιει· επεεετοτάειιτΙιεΙι ετι'ειι.ττειειιετΑτΙιειτ. πεεΙι ΤΙιιιτιιιε·ειι
ειιι·ιιοιΙεπειεΙιειι, ινοεεΙΙιει: ει· εειπειι ΙεεΙιεπεει.Ιιεπειιιι Βπιιε ειι
νετΙιτιιι€επ ;;ειιεπιτε. Βει ιιεπι 8εΙιειιιεπ Με εειιιειιι ΑτΙ›ειιε
:ειεε ινιιτιιεπ Βιτιιι ετ ειπε ΒειΙιε νοιι Ονε.ιιοπειι πει·κεΙιτεειιτ,
ντειοΙιεεειιιεΒειΙεπιππε· ινοΙιΙ οΙιετε.ΙΙιει·ιειτειι.Βε εει εποε ππε Βε
ειιιιιει Μπι ΙιοοΙινει·εΙιτιειι Ρι·οι'εεεοι·ειπεπ ΑΙιε‹ιΙιιειιει.τι·ιιεεεπ
ΙΙιεεετ $τεΙΙε επιιιτπιειι ιιτιάιιι ιιιιι·ιειι Ινοτιειι επι εειιιε 'Πιε
ιιειιειι ειιι2πεεΙιεπ.
Βιιι εε πτΙιειιε- ιιιπ! ιιιιιιιΙιετειεΙιεε ΙιεΙιειι πατε ννοΙιΙ ιιτει·τιι
ιιιιειιιΙιτΙιειι ειι ειιιιΙετετθτειιε εεεειιιιιιετι επ ινετιιειι.
Ιιιι Οειιττιιιιινοιι Βιιιιιετ'ε Ί`ιιιιιιειΙειι ετεΙιτάιε ει. Ρειετε
Ιιπτ8ει· Βπι.Ιιιιιιιιιιιςεεπειιιιι, ειι ννεΙεΙιετ ετ ιιΙιετ 80 “Με
Μεεε·εειι·ιι·ια ιιειι επι ιιει·ειι Βιιιννιειαειιιπε ει· Με Ρι·οιεεεοτ
ιιππ Υιεεειτεεωι· ιιιειιι. οιιιιε Ειιιιιιιεε εεΙιΙιειιειι ιει.. ΝεΙιειι
Μπι Νειιιειι Κ τε ε ε ο τι·ε ΙΙ γ .<;Ιεπειεειπ Ντιπιε ιιι άεπ Απ
ιιπΙειι άετ ΑιιειιιΙΙ. θειιι Ροι·ι.ε·τιπι.τΙιτιπε:ι.ειπε ιιιι·ετ Ιιεεειιτ
εεπιει:επΒιιιινιεΙιεΙιιπεερετιοεεπ 2ιιιιι ΑΙιεεΙιΙπεε. Με Ιειειειι
ευ πω, ιιι ιτεΙειιε άιε ΤΙιε.ιιεΙιεικ Βι σε ει·'ε πω. ειεΙιεπ
ειεε Ρετιοιιε νοιι Ππινιιιιιιιιιιετειιάετ ετιιιιιιιεςειιιιειι ΑιιεεΙιε.ιι
ιιιιςειι άετ ΘεΙιπττειιιιιι“ειιππ θγιιιιιιοιοε·ιε εετ. Πε ιπι ε. 'Πι.
εειιι νει·ιιιειιετ. άεεε Με ι.εΙιτεπ άει· Αιιιιεερειε επι! Αεερειε
εεΙιιιειΙει· πιε ιιιιάετιινειιιε· ιιι άετ δι. Ρειει·εΙιιιι·εετ Ρ)πι.ΙιιιιΔ
τιιιιιεεεπειειΙτΒιιι€επε· ΙΙι.ιιιιειι. Πιε ιτειπΖε ιιιιιει·ε Αιιει;ειΙιε
οι·ιιιιιιιιι; ιιιιιεειε ειιιερτεεΙιεπ‹Ι άει· πειιεπ Ι.εΙιτε ιιπιεεϊοι·ιιιι
πετάω, ινοΙ›ει ιιιε νει·ειιι.ινοτιιιοιιΙιειτ πω· ειιιεειιιεπ επι θε

Βιιτι.';ειι
Ιειτειιιιειι Ρετεοπειι ιιι ιεάειιι ιι'ιιΙΙε Ιιετι·οτιτειιοΙιειι

νει· ε.
Ιιι ειπετ ΒειΙιε νοιι ΜεεειιεεΙιε.ΠΙιεΙιειι Αι·Ιιειι.ειι άιε ε. 'Η.
ιιι ΓεεΙιεειι.εοΙιτιι'ιεπ.ειιπι 'Ι'ΙιειΙιιι ‹ιιεεετ ινοεΙιειιει:Ιιι·ιιτετεεΙιιε
ιιειι ειπε, Ιιετ Βιιιιιε τ· εειπε Πτιιιιιι·ιιιιαειι ιιτιάΒεοΙιπεΙιιιιιιΒ·ειι
νετϋιΙ“ειιτιιεΙιτ. Β'ει·ιιετεεΙιειι ιιειι·άιε Βεεπιτειτ,εεειιιεεετεπιιιιι
Πειιειι Ε`ιειεεεειιι ιιειι ινιεεεπεειιειιιιεΙιειι .ΤεΙιτεεΙιετιεΙιιειι πει·
ΒιιιΙιιιιάιιιιι;επιιετε.Ιτ ιιιεΙΙετεειεςι._ Βετ ετειε ντιπ Βιιιπετ
πω! Β ιι τιι τ

.: ι π ΙιετιιιιεεεεεΙιεπε ΒετιοΙιτιιΙιετΜε .ιε.Ιιι·ε1840
18'τ'ιειιιιι€ιΙτ.ειιιεεετιιεπιεπειι ιιοεΙιΜε ΜτιτετιιιιιτιιΙιετετ.ιειιι·ε.
ΑιιεΙι άιε ινειιετειι ΒετιεΙιτε,ω· Ιιετειι ΤιιεΙΙιΙειι: εΙε Ηετε.ιιε
εεΙιει· πει· Αιιετ.ειτειιιι·εετοι· Κ ι· ε

. ε ε ο π· ε ΙΙ ι· Ζεισ:Ιιιιειε ετ
τνειεεπ επειι, πιο άιε ΠεΙιετεεΙιτιιιεπ πιει· ειιιεεΙιιειι θειιιιτεΙ ετ
ρτεΙιεπ,πιε εππι ε·τϋεει.ειι'Ι'ΙιειΙ ππε ΒιτΙΙιετ'ε Ρεάετ ειεπι
ιιιειιιι. Βιε ιπ άιε ιιιιιεςειε Ζειτ πω. ετ άιε ε. 'Πι. μια τετ .ιπι
ι·ιιεε .ΤοπτιιειΙιιπ σεΙιιιτιεΙιιιΙιε εΙιε·ειιι·ιιεΙΙιειι π·ιεεεπεειιειιιι
εΙιειι Βετιι·Ιιτε νετιιιεει. ινειιιι ιιιιιιι ΙιειιειιΙΙι, »Με εε Ιιειεει
ιιιιτεΙι .ιεΙιτεεΙιιιιε ΙιιιιΙιπτειι ειι_ιιιΙιι·ιιοΙιειπ ΜειετιιιΙ νοπ 3000
4000 (ιεΙιιιτιεπ ινιεεειιεειιιιιιΙιεΙι ειι ι·ειει·Ιιειιεπι ει) "Ιω οι!
οΙιιιε Ψειιετεε Ματ. ντιιε τπτ ειπε Β.ιεεειιει·Βιιιι·ιιπε ΒιιιτΙετ
επί άειε θεΙιιειε ω· ΗεΙιιιττεΙιιιιίεεπι· νει·ιιιε·ιιιι,ιτΜατιά. 8εΙΙιει:
:τιι ιιειι ιιιιτετεεειειιΖει.ΙιΙεπιιιιεεΙιεπ ι‹οπιιτε ιιιε.π πιιεεετιιειιι

ἱιΙιει·_ὶε‹ιε Γτεε·ε νοιι ιιππ ετετε :Με ΙιεειιΒιιεΙιειι ΠειιιιΙε ετ
ΐεΙιτειι. Πειιιι ΙιοΙιε ετ εειιιε ννοιιιιτεοι·‹ιιιειεπιιιιιιιιεεΙιτι·τι.ΙιεΙιειι
Αιιι2ειεΙιπιιπετεπ ιιετνοτ, ιιι άειιεπ ειοΙι ιιιιίειιιΙιετε Ηιιιε·ειεε
επι' άιε ιζιιεΙιειι ιπι Αιιετειιτειιτειιιννοτιιιιιιιειι. '
Απεεετ άετ π·ιεεειιεειιεΙΙΙιεΙιεπ 'Ι'Ιιιιιιιτιιειε πιιιεε ιιοοΙι άιε

Ιιετνοι·τεεειι‹ιε ριι6εςοειεεΙιε Τιιε.ιιιςιιειτΒ.'ε Ιιει·ιπιτέεΙιοΙιειι
ενετιιειι. Ηιιπιιετιε νοιι Αετει.επ, ιιιε ιιιι·ε Ημεοιειιιιιιιιιιιιε ιιι
άετ ΒιιτΙιιπιιιιπεεειιειεΙτ ετΙιε.Ιιειι ΙιειΙιεπ ιιι.ιιάεπ Ιιει ιΙιιπ ιπιιιι

ιιιιτι'ιιεΙιεΒειεΙιτιιιιει ιιιιτι Αιιι·εειιπ,«τ. ννιε ιιιιιιιεΙιετ ‹ιειιιεεΙιε
θοΙΙεε;ε σπιτι ιπιπ ιιειι Ζιιττιιι. επ όοπι τειοΙιειι Μτιτει·ιεΙεετ
Αιιετε.ΙΙ. ιιτιά ιπι Αιι€επΙι1ιεΙι ε;ιεΙιτεε ιιι Μ.. Ρειει·εΙιιιτι; Ιιειπειι

άειιι.εεΙιειι θεΙιιιτΙεΙιεΙΓετ, ε" ιιιοΙιιι Ιιει Βιιι τι ε τ ιιι άιε ΒεΙιιιιε
ε·ει.τιιπετειιννιιτε. Αιιεεει· πεπ Αετετειι ΙιεΙιειι Τειιιεειιιιε νοιι
ΗεΙιεπιπιεπ ιΙιιιι ιΙιι· Ψιεεεπ επ νετιιιιιιιιιειι. Ειτ νει·ετιιιιά εε
ιιεπι ΗεΙιπιιιπιεπιιιιιει·ι·ιειιι ιπ ειπετ άετ ε·τιιεειειι ΗεΙιειιιιπειι
Ιειιτειιευιιτειι άει· Μπι ειπε ι·ιιιιοπεΙιε θτπιιτι1πεε επ ΒεΙιειι.
Βειιι ΙιεΙιτΙιιιεΙι εει· θεΙιιιτιειιιιιι`επιτ ΠεΙιειπιπεπ πω· άεε ει·ει:ε
ιιι τπεειει:ΙιετΒρτ:ιεΙιε νει·ι'ιιεειεΟι·ιεἱπτιΙινετιΙ. Πε ιιειι Ιιετειιε
ειπε Βοιπε νοιι ΑιιΙΙιιε·ειι ειι ι·ετεειεΙιιιεπ ιιτιά ειιτερτιοΙιΙ. ιιειι
ειιτειισιτιιεςειιΒετιιιτιιιιεεεπάετ τιιεειεεΙιειι ΗεΙιτιιιιιπειι,άιε ιιειι
ιιε ετεπιιε;άιιτεΙι Με ιιτιιιτιιειι νετΙιε.ιιπιεεε ε·εεννιιπ,=.τειιειπε
ειπε νιεΙ εεΙΙιειειιιπιιι€ει·ε 'Ι'ΙιετιεΙιειι: ειι επι.ιεΙιειι, Με ‹Ιιε ιιπ
ΑιιεΙε.ιιιιε ρτε.ειιειτειιιιεπ ΗεΙΜιιιιιιειι. Ιιι ιιτει.ειιιεπτετΚιιτπε
Ιιτιιιιτι Με ΒιιοΙι ειπε ΓιιΙΙε νοιι ΤΙιετεπειιεπ, Ιιειιιε πιιιιιιωειι
ννοτιε ππε πιει ΙιιΙιτιιι ειιιιι·ιιΜετιειτειι εε.
Απεεετ εειιιετ 'ΓΙιε.ιιι.πιτειι;ιπ άετ ΒιιιΙιιιιιιππεεεπειεΙτ »νετ
Βιιιιιει· ιε.ιιαε Σεπ ΡιοΓεεεοι· ιιιπ ΙΙΙιιιιεεΙιεπ Ιιιει.ιιιιια εει·
θτοεειιιτειιπ ΗεΙειιε ΡεννΙοννπιι, ναοεεΙΙιει;ετ ειπε ε.ιιεεειιΙιεεε·
ιιειι ;γιιΜΙοιοι:ιεεΙι-ορετειινε 'ΓΙιιι.ΙιεΙιειτ επττ'ε.Ιτετε.Αιιειι εστι.
ΙιιιΙιεπ ειπε εττοεεεΖεΙιΙ νοπ Αει·ει;ειι ιΙιτε Γοι·ιΙιιΙάπιις ΙΙι1τεΙι
ιιιπ ετΙιιιιτεπ.
Με θοπειιιυιιιτ άετ Μππιιιιιιιειιι-ΗειΙειιετεΙτ, άεε ΑΙεκε.ιιιιει··
ΗοειιιτεΙε ιιτιάΑιεκε.ιιάι·ε.ειιιιεε ιιειι ετ ιιιιοΙι άιεεεπ ΑιιετιιΙτ.ειι
ειιιειι 'ΓΙιειΙ εειιιετ Αι·Ιιειτεετιιιι.ι;εννιιιιπετ. ΒπτΙΙιι·Ιι ντιπ ετ
ιιιειιι εειιειι πιιεΙι ιιπ ΒνεπεεΙιεεΙιειι ΗοεριππΙ ορεττιι.ινιΙιιι.τιι;.
Πιιε ΒεΙιειι ΙιτεοΙιι:εΒι άΙΙετ Ιιει εειιιει· νιεΙι-ιειιιεειι °τιιιιι.ιε
Ιτειι :πιτ ειπετ ει·οεεεπ 2ειιι νοπ ΟοΙιεμειι ιιπά ΜεπεεΙιειι ιπ
Βετιιιιτιιιι,ε;. Βε ςιεΙιτ ινοΙιΙ ΙΙιιιιιιι .Τειιιειιά. άετ πιεΙιτ πιιι αει·
ει·6εετειι ΗοεΙιειεΙιιπιιιτ νοιι ιιππ ερτε.εΙιε. Ι)ιιι>ιιΙιειτ..θετε.ιιΙιειι.
ιιτιάειπ Ιιει·νοττιιΒειιιιει·θετεεΙιιιεΙΙειιεειππ ειπε εειιιε Ιιετνοι·
ετεωιειιιιειι ΟΙιιιτεει:ετειιτειιεεΙιειί'Ιεπ.Βειάετ ιιιι·ιετ πιιιπ ειε
ιιειιιιιιιεεε εεΙτειι μπες. ΟΙ: νοτεεεειειετ, σε Πιιτει·κεΙιειιει·,
σε Οοιιει;ε ‹ι‹ιετΡειιιειιτ- .ιεΙιειιι κειτειιιιΙιετνει·ιι·ει Βι‹ι ιι ετ
Με ΙνεΙιτιιειι: οΙιπε Ε'ιιτι·ιιτιιτιάΤετιεΙ. Νιε ινιιτσιε ιιπ εειιιειι
ΙΙνοι·ιειι ιτεεννειΓειτ.επι' ιιιπ ι‹οιιιιτεπιτιπ Ιιιιιιειι, Με επι' ειπεπ
ΓεΙε ΜειιειιιιιεΙ εειιιεπ ει·ει.ινειειιιπ: ιιιιςεΙιιιπτιεπιΙΙοοιιτω",
άετ ιιιπ πειιιιτε, νεπεει.εεε,ιι:ιεε εε ιιιιιι επειι: ιιιιτ ιιιιΜιε δε.εΙιε.
πιειιιιιΙε Απ? Με Ρετεοπ ιιιιιιιιιιι. Αιιι εςετειάειιιινε” ειπ;; ει·
εειιιειιι ΖιεΙ ειι, ετ νει·ειοΙιτειεΜε Ιιιττιι.τιιε.εεΙΙιετ νσειιιι ετ
εππι Οριετ ειπετ εοιεΙιεπ ινιιτάε. Βειπε ΙιοΙιε ιιιεπει.ιιεΙιε ετω
Ιιιπε, εειιιε ε·ι·οεεεΡτιικιε, εΠεε εττειεΙιι:εετ ππτ ΙιιιτεΙι ιι·ειιε'
εΙιτιιεΙιε ΑτΙιειι. Βει εειιιειιι ΒεΙιειιιεπ ειιιριειιιάΜε ειεε
τεεΙιτ, νιτ:ιεει· ειπΜΜΜ νει·Ιοτ. Ιπ τιεπι ιΙιιιι ειι Βιιτειι ιιιπ
ΑΙιεεΙιιεεετε.ε·ετετεπειεΙτετεπ Μπιτ Ιιεπι άειε ιιι ιιειι8·εΙιεΙΙειιειι
Βειιεπ ντιειιει·ιιοΙτ:ιιιπ Αιιειιι·ιιεΙΙ. ΟιιιιτεειετιειιεοΙι πετ ιιιε
Βειιε ειιιετ Αετει;ιιι. άιε εει·ιιΙιτι Βιιι πε ι· ειιι·ιει',ει·,‹ιει·οιΐειιε
(ιιε;;ιιει· ‹ιεε ιιιεάιοιιιιεοΙιειιΒ'ι·ιιιιεπειιιιιιιιιπε,Ιι:ιΙιε άειι Αετειιιι
ιιειι ιιιειιι· Νιιτ2ειι κεΙιτειι:Ιιμ Με νιεΙε ιιιτετ ε.ιιεε,εερι·οοιιειιειι
ΑιιΙιιιιιε;ετ. Βιιι ε‹:Ιιιιιιει·εεΖειιαιιιεε ΙΙοιιιιτ.ε εειιιετ Πιιρετιει
ΙιειιΙιειτ.πιεΙιτ επεετεειεΙΙτ ννει·κιειι.
Αιε εε ιπι ΡτιιΙιιιιιιτ Ιιειεπιιπτννιιι·ιιε, ΒιτΜετ ινοΙιε εειιιε
Βι.εΙιιιπε· ιιι άετ ΒιιτΙιιιιόιιιιιτειιπειε.Ιτ ειιι';ςεΙιειι, ΙιεεεΙιιιιεεειι
ιιΙιε ΑιιετιιΙιειιτειε ειπειιπιιιιι€ ιΙιτι ειι Ιιιτι.επ, εειιιε 'Γιιιιτιι;ΙΙειτ
ιιοεΙι ιοτιειιεετεειι. Ιιι ειπετ Αιιι·εεεε ννιιτ‹ιε ιιππ Μεεε Βιιι.ε
ι·οτεειι·ιι.εειι,@ειι ετ ΙιΙιεΙι ιιιιετεεΙιιιττετΙιειι Ιιει εειπειτι Βε
εοιιιιιεε. Βειπι Αειιιε, άετ ιιππ ιιι Βιιτεπ επι ΑΙιεειιιεόειεςε
νετειιετεΙτετινιιτιιε. ει·ιιιειε ετ ιιοεΙιιιιιιιε ΑεΙι·εεεειι νοιι άειι
ΟοιΙεεεπ ππε ΗεΙιτιιιιιιιειι,ιιι ιιεπειι ιΙιπι άιε θει'ιιιιιε άετετικε
ι.ειι νετεΙιτιιιιιτιιτιάΠειιΙΙΙιει·Ι‹ειι. ειιει;εερτοεΙιειιιτιιι·όειι.σιωπ
Ζωη; πετάει ιΙιιιι ιιιιφειιιειΙτ. εε εει επι εειιιειι Νιιιιιεπ ειπ

ΟτηιιιιιΙ νοπ θειιεεειι, Ηειιιιιετπ ππε Ρει.ιειιιιιιιιειι εεει.ιιτει.
ινοι·‹Ιεπ,άεεεειι Ζιιιεειι Με 8ειρεπιιιπιπ τω· ειπε ΠεΙιειιιιιιιειι
εοΙιιιΙει·ιιι ειι_ιΙΙΙιτΙιειι επεεεειιιιιι. ινετιιειι εοΙΙεπ. ΙΒιπ τειοΙιεε

ΒιιΙιετεεεεΙιειιι: πετάει ιΙιιιι ΒΙειοιιΖειιιε Μπι ΑιιτΙεπΙΙειι Πικετ
τειι·Ιιτ. .
Βιιιιιετ'ε Ροτη;ειιες ιιειι ειπε ππιιιιειιιιΙΙιε.τε Μιοιιε ιπ .άετ
Ζε.ΙιΙ άετ 8ι. Ρετει·εΙιιιι·ε;ετ Αει·ιιιε ;;ει·ιεεειι. Βειιιε ιιιεειι.τειι
άειιι.εειιειιε.τειιιοΙιεπ νει·ειιιε ιιε.Ιιεπ ιιιπ ειι ιΙιι·επι ΕΙΙιι·ειιιιιιι·
Βιιε‹ι ετειτι. θειιι Φωτ ιπιπ εειιιε ΙΈτι”εΙιι·ιιιιιτννει·‹ιειι πετ
ιιιιιι;ε νετπιιεεειι. Μεεε ει· ειοΙιμι” ιιι ινοΙιινει·‹ιιειιιετ ΒιιΙιε
νοιι ειιιειιι ετΙιειι.εεειιννετειιΙιεΙιειι ετΙιοιειι ιιτιάιιιιιι ειπ ΜοΜο
τειεΙιετ ΙιεΙιεπειιΙιεπει ΙιεεεΙιει·ι εειπ. -

Οειιι‹ Πιτ. Ιιοοιινει·εΙιτι:ει·ΙιεΙιτετ, στι· Πειιιε Αι·Ιιειτ ιιτιάάιε
νιεΙϊκοιιε Αιιτεειιιιε;, άιε ννιτ νοπ επ ετΙιεΙιειι ΙιειΙιειι! Ι.ιεΙιε·
ινοΙιΙ! Αιιι' Ινιετιει·εεΙιπ!

ΙΙΙ'. ΒεεΙΙιιιειιιιι.

ΙιετπιιεειιΙεε.

- Αιτι 8.(16.ι ΝονειιιΙιετ ειιιιιιιιιε ιιι Βετιιιι, πιο άετιιιιι;ε
Βιιιιτετ ιπειιιειι. Ρι·οι'. ω. επεσα νιτειιονν ειι εειιιειιι
5()_ιιι.Ιιι·ιεειι.ιιιΙιιΙΙιιιιιι εΙε οτεειιιιιεΙιετ Ρτοι'εεεοτ πιε σιωπ
ντιιπεειιεάετ Βετιιπετ Πιιινει·ειι.ιι.Ι.ιιπ Βιιιιιιιεεεεε.Ιε εεε με·
τιιοΙοςιεειιειι Μπεειιιιιε. Ποτ Ηεειοτ Ρτοι'. Πτ. ΓιιεΙιε νετ·
Με ιιππ ιιΙιει·τειοιιι.ειιπ Νεπιεπ άετ Ππινετειιιιι: ιιειιι ιιιΙιιΙει·
ειπε νοιι Ρωι. Ψνε1ιιεγετ νετιεεετε Αάτεεεε. ΠιεεεΙΙιε
ειιιαΙιεΙι νετ Μπι 'Ι'επτε :πει Μετα”, ιτνεΙεΙιε ιιιιπετιετιεεΙι ιιι



ΤπεεΙιιιιειιΙει ι.τεεεΙεΙιιιεΙ:ειπά ιιπά νοιι ι1ειιειι «Με ειπε τ1ειι
Ιιιιι€ειι 171: εΙιονν νοιι 1849 ιιεεΙι ειπετ ΙιϋεΙιει. εεΙπειιειι Ει
ΙΙιοε·τερ1ιΙε πεππ, »νεΙε1ιει· ε1ιιε ΖεΙοΙιιιιιιιι; νοιι Ι. ιι 4 »Με
ΡΙετεεΙι ιιι θιιιιιι1ε Πε τ.- 1)ει· οι·6ετιιΙΙεΙιε Ρι·οβεεεοι·άει· θνιιΙΙΙιοΙοε;Ιε ιιπά ΠΙι·εεωι·
άει· 11'ι·ειιειιΜΙΙιιΙΙιω· 1ΙΙοεΙιει1ει· ΠιιΙνει·ειτ.4τ, »νιι·ΙΙΙ. Βτεετε
τε.τΙι Πι·. 117.Βιιεε1τειν. Μ: Ιιι ε" νΙ7ΙΙι·ι1ε εΙιιεε
ετι1ειιτ11εΙιειι Ρι·οΙ'εεεοτε ειπετ. Ιιεει.Μ:Ιετ
ννοτι1ειι.- Πει· Ρι·Ινετάοεειιτ Βι·. Ι. 117.Κ εεε τει.ιιι:Ιιιοννε ΙΕ1,
ννεΙεΙιει· νΙε1ε .ΙεΙιι·ε Ιιιιι:1ιιι·εΙινοι·1εειιιιε·ειι ϋΙιει· εει·ιοΙπΙΙεΙιε
ΡενοΙιιιιιι·Ιε επ εει· ΙΙοεΙιειιει· Πιι1νει·ε1ι.8.Ι:Ιι1εΙι., ιετ. ε ιι ε ε ε τ
ΖεΙιΙ άει· Βοοειικειι ειιεςετ.τετειι.- Πει· Αεειειειιτ επ άεπ ΠιιΙνειεΙιΜεΙιετεεΙιετι ΙΙΙ: ΙΜ'εε
1510Ι18ΙΙΙ8ι.ΙΙΙΙΙιεΙΙΝιΙτιΜεεε”, Πι·. Α Ιε ει. Ρ ο Ι Ι Ι ε »νΙαΙ:ο νν,
Ιετ Με εει· ΑεΙιεΙτ.ιιιιε· εΙιιεε ρεεε ιι εοΙι ε ιι Ο ειε σε εει·
1ιιΙ'εεΜεεειι Κ ιιιάει·Ιιτειι1εΙιεΙΙ.ειι ιιι άει· ΙΒΙΒιετι
εεΙιεϊτ ειπεε Ρι·Ι νετάοοειιτειι Ιιεττε.ιιι: πιστευω.- Με ΝειεΙιίοΙ€ει· άεε νει· Κιιι·:ειιι νει·ειοι·Ιιειιειι Πι·.
Βιιι1τιιονν Ιιιι Δειτε Μεεε ΟΙιεΓε εεε ΟΙνΙΙ-1ΙΙε·
ιΙΙειιιεΙννεεειιε ιπι 1ζειι1ιεειι ε »νετ εΙε: ΘεεεΙιΙΙ.Γιε
Ι'Ι11ιτει·άεε ΜετΙιεΙιιεΙιειΙιε Βι·. Ρ ε.Μ Β ιι 1ε το »ν Ιιι ΑιιεεΙεΙιτ.
εειιοιιιιιιειι ; ει· εεΙΙ Μιει·, Με ιιιεΙιτει·ε ΒΙΙΙΙτ.ει· ιιι ΙιετΙοΙιτειι
Μεεε", Μεεε 8641008 ειιεεεεεΙι1ε(.>;ειιΙιε.Ιιειι.- Πει· (ι·ΙΙΙιει·ε Ι)οεειιτ ειι εει· ΠιιΙνει·εΙιε.Ι. Κε.εει:, Βιεε.Ιε
ι·ε.1:1ιΒι· ΙΝ. ΒοεΙιειι εΙε1,Ιετειιιιι ΟΙιει·ε.ι·ει: άεε 8εε
ιιιει·εεε1ιε τι θοιινει·ιιειιιειιτε-ΒειιεεεΙιεϊτε1ιοε
ρΙι:ειΙε ει·ιιειιιιι. »νοι·ι1ειι.- Πει· ΠΙι·εειιιτ εει· ΙιιεεΙεειι ΒιιΙΙιΙιιάιιιιεεε.ιιετε.Ιτ Ρι·οΐ. Πι·.
Ε' ε ιι ο ιιι ε ιι ο νν Με, ννΙε άει· «ννι·ειεαΙι» ει·ίε.Ιιι·ι, εεΙιιε ειιι
ΓΙΙ.ιι€ΙιεΙιε Α118Ιι·ΙΙΙ;εΙε θειιάιο:Ιετ επ εεε ει·Ιεκ1ιεΙ.ειιΙιεΙιτεΙ.ιιΙιΙ
άει· 6εΙιιιτιεΙιΙΙιε Με 6νιιεΙιοΙο.<;Ιε ε.ιι άει· ιιιΙΙ.-ιιιειΙ. Αεεάειιιιε
ε.ιιΙ'ειιιιειειι, _ῇει::τειι(,<.ι·εεεΙιειιΙιεΙιειι »νε.ε;ειι άετ $εΙι»νιετις
ΜΙ). 2»νε1.εε νει·ειιε»νοι·ι.ΙΙεΙιεΑειιιτει· Μ): εΙιιιιιιι1ει· επ νει·
εΙιιιεειι.- Βει· Ρι·οεεειοι· Ιιειιιι Ι.ε1ιι·ετιιΙιΙ άει· ρε.ΙΙιοΙοςΙεοΙιειι Αιιε.
1.οιιιΙεΠι·. Π. ΚΙεεΙιε ιι εΙ‹Ι ννΙι·ι1νοιι άει· ΜοεΙιεεει· Ι1ιεΙνει·
εΙ(Μ πο( εΙε .ΗΜ Με ΔιιεΙε.ιιά εΙιοοπιπιιι.ΜΙιτ ΙιεΙιιιΙ'ε ννειιει·ει·
νετνοΙΙΙιοπιιιιιιιιιιε ιιιι‹Ι ΒιιιάΙιιιιιε άει· ΙΙΙιιεεειι ιιπά. Ιιιετἰιιιτε
εετ ρειΙιο1‹ιε;ιεεΙιειι ΑιιειοιιιΙε ιιι ΒετΙΙιι, Ι.ειρεις, ΒτεεΙε.ιι,
ΡτεΙΙιιιι·ε·, 8ιτεεεΙιιιι·ε, ννΙειι ιιιιι1 Ρει·1ε.- Ζεπι Ρι·εεεε εει· (11εε_Ιϋ.Ιιτιιχειι Ρι·ϋΙ'ιιιιςε
οοιιιιιι1εεΙοι1 και· Βι·Ιε.ιιε· απ;; άει· Ι)Ιιετοι·»νϋτιΙε
επ άει· ιιιΙΙΙιει·-ιιιεεΙΙο1τιΙεοΙιειι Αεει1ειιι1ε Με ε"
Ρι·οΓεεεοι· εει· εΙΙ,ε;ειιιεΙιιειι ιιπά εκρετιπιειιιεΙΙετι ΡετΙιοΙοεΙε Πι·.
Ρ. Α 1612Η Ι›ι-ειιιιιιιιτ»νοι·ι1ειι.- Πει ΒιειιΙτι·ειοιτΙιιειειι εει· Ετ, ΡεΙει·εΙιιιτεει· 1)ιιιιιε.Πι·.
Με!. 1) ε ε Ιι τει· ε »ν από άεπι Μ1η.ςΙΙεεε εεε δι. Ρειει·εΙιιιι·ε·ει·
θτει:Ιιε.ιιι1.εεΠι·. ιιιε‹Ι. Η γ ε Ιι ε »ν ΙεΙι άετ ιι ι· ε ιι ε ε Ι ε ο Ιι ε
Κτοιιειιοι·ι1ειι 111.ΟΙεεεε νει·ΙΙεΙιειι »νοι·‹1ειι.- ν ε ι·ε ε ε ο Ιι Ι ει! ε ι: Πει· εΙιει·ε Αιετ άει· νει·»νεΙτιιιη;
άει· ιι·ε.ιιεΙιεεριεοΙιειι ΜΙΙΙιει·-ΒΙεειιΙι.ιΙιιι, ννΙι·ΙΙΙ. 8τεε.τει·ιιτ.Ιι

'Ι' οΙ »ν Ι ιι ε Ι‹ Ι , και' ε18ειιεε Ει·ειιεΙιε11.- ν ε ι· ε τ: ο τ Ι› ε ιι : Ι) Ιιι ΜοεΙ4ειιι εΙιιει· άει· εΙιεετειι εει·
Ι.18ειιΑει·ετε. Πι·. »17.Ρ. .Ι ει Ι› Ι ο ιι ο »ν ε Ι‹ Ι. Μιει·” Οτάιιιειοι·
Με ΑΙιειι ΚιιιΙιει·ιιιειι1ιοερΙτε.1.Πει·ΗΙιιΒεεεΙι1εάειιεΙετ ιιιεΙιι· :Με
40 .1ε1ιι·εεΙε Αι·ει ιιι ΜοεΙιε.ιι τΙι25.1ιεεςε»νεεειι.- 2) Αιιι Β.

ΝονειιιΙιει· Ζιι Μ‹ι-Ι‹ειι Πτ. 1.). Ν οΙεΙ ιιΙ Ιιιι 40. ΕεΙιειιε)εΙιτε
8.11εΙιιειιι οηεειιΙε‹:Ιιειι Ηει·εϊεΙιΙετ. ΝιιοΙι ΑΙ›εοΙνΙι·ι1ιιε· εεΙιιει·
ιΙιειέΙΙο1ιιΙεεΙιειιΒιιιεΙιετι»νετ Ν. Μεεε ΖεΙΙ; Οπ1Ιιιετοι· ιι.ιι άει·
ενιιϋ.ΙεοΙοεΙεεΙιειι ΜΜΕ εει· ΙΙΙοεΙιειιει· ΠιιΙνει·εΙιε.τ ιιπά Ιτι
άετ Ιειει.ειι Ζι-Ιτ ΑΜΙ. επι Ι)ειιιειι-Αι·πιειιειιι·ετοι·Ιιιιιι. -- 8) Ιιι
κ1ενν επι δ

. ΝονειιιΙιετ ω- εΙιειιιε.Ιιεε Οοτρειιι·π εεε δ
.

Αι·ιι1εε
εοι·ρε, θεΙιεΙιιιτει.Ιι Πι·. ΙΙΙΙε Ιι ειε! Ρορο »ν Μι Μεεε νοιι 66
.ΪεΙιτειι Με ΗετεεεΙιΙε.εε ΙοεΙιιινει·Ιεεειι ε1ιιει·.ΤιιΙιΙΙειιι1ιεωΙι·εεεε
ιιι εει· ΚΙτεΙιε. Μεεε ιιιεΙΙιεΙιιΙεοΙιε ΑιιεΙιΙΙι1ιιτιε Ιιετ.τεεει· νει·
ετοι·Ιιειιεειι άει· ιιιειΙΙοο·εΙιιτιιι·ε;ιεο1ιειιΑειιι1ειιιιεει·ΙιεΙτ.ειι. Πειι
Ι)1ειιετ.Ιιεεειιιι ει· 1837εΙε Βεεειιιειιιεει·ετ, »νετ εειι·ειιΙ“ νοιι
186'7-86 1ιιερεοιοτ άετ ΡεΙόεεΙιει·εεΙιεΙε Ιιι ΚΙενν, νοιι ννο ετ
ιιεε1ι Νοννοεεοι·εΙεννεΙ‹ εΙε ΟΙιειιει·ετ εετ Ρεετιιιη; 6ΙιετεΙειΙε1τε.
Ιω .1ε.Ιιι·ε1896 ννιιι·ι1εΡ. ειιιιι Οοι·ρεειι·2τ.ει·ιιετιιιτ, ιιεΙιιιι ε.Ιιει·
Μι νει·1ΙοεεεεειιΒοιιιιιιει·εεΙι1ειιΑΙιεεΙι1εάιιπάνει·ΙεΙιτεεεΙιιε Ιει2
τ.ειι'Βιμ Ιιι ΚΙενν. - 4)1ιι Κεεε.ιι Ιιι άει· εενοΙ1Ιειι·1εοΙιειιΗεΙΙ
ειιεΙ:ει.Ιιάει· 11·ΙΙΙιει·εΚτεΙεειι·π 1ι18εΙιειιιε.εΙιε (ΤτειιεΙιε.ιιεεειειι)
Α. Ε. Κ οιιιει·ονν Ιιιι 37. Ι.εΙιειιεΙεΙιτε. Ι)ει· νει·ετοι·Ιιειιε,
ννεΙεΙιει· 1889 (1ι·11θιιι·ει1ε εΙιεοΙνΙι·ιε, Με εειιιε ΙιτειιΙεε Ειπε
11118ειιιειιι ΚΙιισε οΙιιιε _ΙεεΙ1εΙιε ΕΙΧἱειειι2ιιιΙιτεΙ Ιιιιιτει·Ιειεεειι.- Ζιι ει1εε«ετοτε ειιτ1ΙοΙιειι 1111η;ΙΙετΙει·ιι εεε
άειιτεεΙιειι ΒεἱεΙι εε;εειιιιιΙΙιεΠεειιιιε ε εΙιπ1, ειε
Με νοι·ετοι·Ιιειιειι ΙΗΙΙΙΙιιςετ Ρι·ο('εεεοι·ε Πι·. ΙνοΙΗ'Ιι ΙΙ ε;εΙ
$τεΙΙε, άει· (1τεΙΙεννεΙ6ει·Ρτείεεεοι· εει· ΗνςΙειιε Πι·. Ε 6 (Πε ι·

ιιπά επι ΒτεΙΙε άεε ιιι ι1ειι ΒιιΙιεει.ειιά νετεει2τειι ΟΙιει·-Μεάιο1
1ιεΙι·ετΙιεΠι·. Ρ ΓεΙΓϊει· ειπε Ι)ιιι·ιιιετειάτάετ ει·οεεΙιειτοςΙΙεΙι
ΙιεεεΙεεΙιε θεΙι. ΟΙιει·-ΜεάΙειιιεΙι·ε.τΙι Βι·. Ν ειιΙΙι ει· τ. ει·ιιε.ιιιιτ
ννοι·ιΙειι.- Μεε Ρι·1νε.ιόοεειιτειι εει· ΜϋιιεΙιειιει· Πιι1νει·ε1τετ Βι·.

Ο ε ι·Ι Κ ο ρ ρ (Ι)ει·ιιιειοΙοε,ιε)Με Πι·. Η. Β σε ιιι ε ιι ε 1ει άετ
Τ1τεΙ Μεεε ειιιεεετοτεεει.11ε1ιειι Ρι·οΓεεεοι·ε

ν ε ι· 1 Ι ε Ιι ε 11»νοι·άετι. (ΑΙΜ. ιιιε‹Ι. Ο.-Ζτ8·.)

- Με 23. Οοι.οΙιει·Ιιε.ιιι άει· Ρι·οεεεε εει· Κετε'εεΙιεε Βι·
Ιιειι ειε επ άεπι εΙιειιιε.ΙΙςειι ΨετεεΙιειιει· Ρτοιεεεοι· άει· ΟΜ
ι·ιιι·ΕΙε τ. Κ ο ε εἰ τ

ι εΙιΙ ιιπά άεε 1ιιΙιεΙιει· ειπετ εΙιιι·ιιτεΙεεΙι·
ενιιϋ.ΙιοΙοεΙεε1ιειι ΠεΙΙειιετεΙε Βι·. 8 ο Ι ιιι ε ιι ιι Ιιι άει· Ψιιι·
εεΙιειιει· Θει·ιεΙιτερεΙειε (εΙε ΑρμεΙΙειΙοιιεΙιιετε.ιι2) »νΙει1ει·και·
1ίει·Ιιειιι·ΙΙιιιιρι. ΒεΚειιιιιΙΙοΙι »νει·ειι ΙιεἱιΙε ειιεεΙιΙεε·ι, εεε Πε
εεΙιτεειιιΙεεΙτεει ειιιει· ΟρετειΙοιι ειεε Ρ1ιιεεεω ιιι άει· Βε.ιιεΙι·
ΙιδΙιΙε άει· Ριι.ιΙειιτ1ιιΚε.τ.2 νει·8·εεεειι Με ι1ειΙει·εΙι άεπι 'Γειά
άει· Επι" νει·εοΙιιιΙ‹Ιει. Ζιι ΙιεΙιειι, νοιιι ννιιι·εοΙιει1ετΒε2Ιι·Ιιεεε
τΙεΙιτ Μιει· εεΙιιει· Σεπ ΓιεΙεεερτοοΙιειι ννοι·εειι. Με θει1εΙιτε
ρεΙειε ειι6ει·ιε ιιιιιι άεε Π:·ι:ΙιεΙΙ εεε Βεειι·Ικεεει·ιεΙιτ.ειιιεοΓειιι
ιιΙι, εΙε εΙε πιει· Ρι·οί. ΚοεειιιεΙ:Ι (τεΙερι·ει.εΙι, Βι·.
8οΙιιιιιιιιι Μιει· εεε Με Α". 1468άεε Βιι·εΓε;εεετε
Ιιιιε Ιιε ε νοι·κεεεΙιειιειι νει·ε·εΙιειιε εοΙιιι1εΙΙΒ Ιιε·
(εεε ιιιι‹Ι ΙΙιιι ευ εἱιιειιι ει.τειιι.;ειι νει·»νεΙεε νοε·
εει· Βε116τι1ε ιιπά Ζιι: ΖιιΙιΙι11ης άετ ΟΙνΙΙ-Ροι·
εει·ιιιις Ιιτι Βετι·εεε νοιι 920 ΒΙιΙ. νει·ιιι·ΙΙιεΙΙτε.
(Με Ε'οι·άει·ιιιιε, ε·εΙεΙιε Με 1:1ι·Ιιειιεει· Β`ι·ειιΚαπ ε.ιιε;ειιιεΙι1ετ
Ιιε.ι.Ι:ειι.Μπες ιιΙεΙιτ ιε·ειιΙε;ει·εΙε 42.()(10ΕΜ.)- νοιιι 1ΙΙΙιιΙετειιιιιιι άει· νοΙΙιεεεΓΙι15.ι·ιιιιΕ »νετεει· Αιιτι·ε.ε;
εεε ΧΙ. Οοιιει·εεεεε εει· 8ειιιοΙειιεΙ:ΙεοΙιειι ΜιιιεΙεοΙιε.Ι'τ.εΙΙι·πε.εε
τι·εΙ1επάεΙε ΒΙιιι·ΙεΙιτιιιιε νοιι Ρ ο ι· 811116 ιι ιι ε ε - Ο ιι ι· εε ιι

Με Αει·ετε Ιιε16.ειι Πιι1νει·εΙτ.Μ.ειι ε" ΠοεΙιεεει·
ιιιειΙΙοιιιιεεΙιειι Ε`εοιιΙιει.τπιιι· Βεεετε.ε1ιτειις ΙΙΙιει·κεΙιειι. ΙΙΙΙΙε
νει·Ιειιτετ, Με Με Με Μεεε. ιιιε‹1. ΓεειιΙΙ:Μ Με Βι·ι·ιεΙιι.ιιιι,ς
νοιι 1ε1ιιιΙεεΙιειι 1:ιειΙτιιι:ειι Π” Αει·ειε εΙε ειπεε
ιιιιε ννϋιιεε1ιειιεννει·ι;Ιιειιει·Ιιειιιιτ ιιπά άεε1.)ι·ο_ΙεετεΙιιεε εοΙεΙιειι
1ιιετικιιιε Μι· ΜοεΙιε.ιι ε.εεεεει·Ιιε1ιετ, άειιιιτ εε ΙιΙΙΙιει·ειι (Ντε
νοι·ιεεετεΙΙτ»νει·ι1ε.1Βε»νιι·ιΙ Με Βι·ι·ΙεΙιτιιιιε νοιι 12 ΑΙιιΙιεΙ
Ιιιιιςειι Ιω 1ιιεΙτ.ιιτει1ιρίοΙιΙειι, ιιιιτ1πιανει·ΚΙΙιιΙΙιειι 1111·Ιιιιιει·ε
Κι·ειιΙεΙιεΙΙ.ειι, ει: Νει·νειι-ΚτειιΙεΙιεἱτε1ι. Πι· εΙιΙι·ιιι·εΙεεΙιε, ΠΠ·
Αιιι;ειι-, (εν ΟΙιτειι-, Νεεειι- ιιιι‹Ι ΚεΙιΙΗορΙΙιτειιΙιΙιεΙιειι. Με
1:"ι·ιιιιειι-ιιιιιΙ Μι· ΜειιιιετΙει·ειιΙΙΙιεΙιειι, (Βι· θεειιτιεΙιΙΙΙ'ε, απ·
ΒνρΙιΙΙΙε ιιπά ΗειιτΙει·ειιΙΙΙιε1ι.ειι. ιιιΙΙ: ΡοΙΙΙιΙΙιιΙΙωιι ΙιεΙ _Ιει1ει·
61εεει·ΑΙιιΙιεΙΙιιιιςειι. Διιεεετάειιι Μτά εΙε ΒΙιιτΙεΙιΙ:ιιιιε εΙιιεε
εεεκει·ιοΙοεΙεοΙιειι ιιπά ε1ιιεε ρετΙιεΙο.·.;ιεοΙι-ειιετοιιι1εεΙιειιθε.ΙιΙ
ειπε, εοννΙε ειπε ΑΙιιΙιεΙΙιιιιε ΠΠ· ΝεοΙιεεΙιιιττεΙιτειιΙΙΙιεΙιειι εε
ΙΙΙι·ννοι·ι.ετ. Με ΓιιειιΙΙΙΙ.ι Μ: άει· ΑιιεἱοΙιτ, Μεε ε.ΙΙε Μεεε ΑΙ:
κΙιεΙ1ιιιι€ειι Ιπι Μ0εΙ£ειι1ει°Κε.ιΙιειιιιειι-ΗοερΙτεΙ ειιεει·,εεετε.εΙιτ
ννει·ι1ειιΙώιιιιειι, Μιει· ειιεΙι ειιάει·ε ΚΙΙιιΙΙιειι ιιπά ΠοεριιεΙΙει· 211
ι1ιεεειι Ζννεε1ιειιΙιειιιιιετ. »ι·ει·‹ΙειιεοΙΙειι.- Βεπϋε1ΙεΙιιΙει· »νΙεεειιεοΙιεΗ11εΙιειι Αι·Ιιε1τειι
ιιπά Ινει·Ιιε. »νε1εΙιε ΙιεΙ (1οιιοιιι·εειι εει· Βε
εετειι πιε ει·ΙειΙΙΕΙ:ετ Ι.εΙιι·ετ.ΙΙΙιΙε άει· Μια”.
ιιιει1ιε1ιιιεεΙιειι ΑεετΙειιι1ε νοη;εει.ε1Ιτ ινει·ιΙειι,
Ιιει ειε ΟοιιΙ'ει·ειιεεει· ΑεεεειιιΙε εεεεΙιΙοεεειι, πιιι· Με Με Με.
ιιιιεοι·Ιρτ.νοι·Ιιε,πειιάειι ΑτΙιεπειι Μ( νετΙειι8·ειι ΙΙιι·ει· νει·Γεεεετ
ΖετΙΙοΙΙΖιιΒεΙιειι, Με ε·εάι·ιιοΜειι ΙνετΙ‹ε ΙεάοεΙι ιιἱεΙιτ.
-ΑιιΙ' ΑΙΙει·ΙιϋεΙιει.ειι ΒείεΙιΙ ει εει· 1)εεΙειιιιε άει·
Ιιενει·εεεΙιειιιΙειιΠιι1εοετειιίϋι·άΙεΗει·ειιεεεΙιε
ιιιιιΙ νει·εεεάιιιι€ιΙει·1ιιι Β1'Ι16Ιζ ετεεΙ1ε1ιιειιιΙειι
νει·1ιειιτ1Ιιιιιε;ειι ε1εειιι Μ08Ι£ιΙΙ1ιιΒςΘΙΙ£ΙΕΘΠ€Π
ΧΙΙ.ιιιτετιιε.τ1οιιε.ΙειιιιιεΜειιιιεεΙιειιθοιι€τεε
εεε νοιι άει· ΒειοΙιει·ειιιειεΙε Οι·ε‹ΙΙι Ιιιι Βει;τεε·ε νοιι
θ20ΙΙΒΙιΙ.ει·ϋΐΙ'ιιετ.ννοικ1εε.
-- Πει· εΙε 11ει·νιι;;οΙοεε ιιπά ΟΙιι·ειιει·2τΙιεΙιειιιιτε ΜεεΙεεεετ
Ανω, 1)οοειιτΠι·. Β τ ε. ιι Ι ε 1 ε ιι ε ν. 8 τ ε Ι ε, Ιιει ‹Ιει·ΙΙΙοεΙεειιει·
ΠιιΙνει·εΙΒΜ ιιιε<ΙΙοΙιιΙεεΙιε Αρρει·ειε Με εεΙιιε ΒΙΙιΙΙοεΙι0Ιι,
»νεΙεΙιε εΙιιει1 ννει·τ.Ιι νοιι ιιιεΙιτ εΙε 12.θθΟΗΜ. ι·ερι·εεειιτὶτειι
εεΙΙ, εεεεΙιειιΙιτ. (Ηει·.)- Αιιι 8. ΝονειιιΙιει· ιι. δε. Ιει: Ιιι Β'τειιΙΜυι·ι επι Μειιι
άεε ιιειιι.τεει·ϋει1ετε ΙιιετΙτιιτ. ΠΜ· ειιρει·Ιιιιειι
τεΙΙε ΜειΠειιι (επι $τεΙΙε Με ΙιΙεΙ1ει·ιεειι ΙΙιετΙ6ιιιε ΠΠ Βε
τιιιιιιιτΙΙίιιιιε;ειιιιι θτει:ΙΙιε ΙιεΙ Βει·ΙΙιι) Ι'εΙε τΙΙε Ιι ε ι·ϋ Γί
ιιεϊ. »»·οιβάειι,εει »νεΙεΙιει· θεΙειςειιΙιεἱτ Ρτο(. Πι·. Ποι·ΙΙ2
8εΙιιιιΙάτ. (Ι?τειιΙιΙ'ιιι·τ επι Μεἱιι) εἱιιειι νοι·Ι.ι·ε,ε· ἱΙΙιει· «Πε
Αιιη;εΙιειι εεε ιιειιειι Ιιιει.Ιτ.ιιτε Ιι1εΙτ. ΒεΙ ι11εεει·θεΙεεειιΙιεΙτ
ννιιι·ιΙειιΡτοΙ'. Βι· Μ. ΘεΙιιιιΙιΙτ. πω! άει· ΙιεΙειιιιιτε ρετΙιοΙο
;;ΙεεΙιε 1411810111Ρτοί. Βι·. Ο. ννεΙε·ει·τ (ΡτειιΙΙΙιιι·ι. ε.. ΜεΙι.ι)
2ιιΕ11τεπιιιΙΙ:,21ίεάεϊΙΙ εεε ιιειιειι Ιιιει:ΙΙ.ιιιεει·
Π.Ι:Ι.ΙΙΙΙΙ..- 1)Ιε Ρεετ Ιιι Ροι·ιιι€εΙ ιιπά 'Ι'τ1εεε. Μι ροι·Βιι€1·
ε1εεΙιειι Ι)οι·(ε Α Ι ρ ει1ι·ε ιι ο :ιιι άει· εριι11180ΙιεΙ1Θι·ειιΖε»νιιι·ιΙε
εΙε Ρεει.Γε.ΙΙεοιιεκεΙ.Ιττ. Ι'ΙΠε ειπε Ι1ΙεεειΙιοιι τεΙεε;τερΙιίεεΙι εε·
τιιεΙεεΙ:ννιιτάε,Ιετ εει· ριιι·τ.ι1εΙε1εοΙιεΑπ: Βι·. Ρεε Ι: ευ ει επ
άει· Με: ε;εετοι·Ιιειι.- 13εεειιι Τι·1εε τ εΙε 'ΓοιΙεείειΙΙ :κι άει·
Ι·'εει ιιεεετεΙιιιι.τενοιε·εΚοιιιιιιειι πι, ννΙι·τ1νοιι ιΙειιι ΙινΙειιει·
ΡειΙιοΙοε·ειι Ρι·οί'. ΙΙΙ( ε Ι ε Ιι ε ε Ι Ισ ε

» ιι ιιι ΙιεετεΠετ.
Η'.- Ι)1εθεεειιιιιιΜε.ΙιΙ άετ Κι·ειιΙιειι Ιιι άεπι (ΗΜΙ

ΙιοερΙτ.εΙ ει·ιι ει. Ρετει·εΙιιιι·εςε ΙιεΙ;ι·ιιι.:ειε 80. Οετ..

ε. .Ι
. 8079 (113 ιιιεΙιι· εΙε Ιιι ε
.

νοι·»ν.). ι1ε.ι·ιιιιτετ568 'Ι'νεΙιιιε -
(46 ιιιεΙιι·), 782 8νρΙιΙΙιε - (7 ιιιεΙιι), 158ΘεΙιει·ΙεεΙι- 26 ιιιεΙ11·)
164 Ι)ιρΙΙΙ:Ιιει·Ιε - (8 πω.), 84 Με.εει·ιι- (ΙΟ ιιιεΙιι· ιιιιιΙ Ή,
ΡοεΙεειιΙει·ειιΙιε
- (2 ειεε: εΙε ιιι εετ νοι·νν.).
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ΒΑ8 ΚΒΛΝΚΒΝΠΤΠΝ81ΒΙΕΝΕΑ11ΒΒ
ασε ει. Ροτοτ85ιιτεοι· Βεπιει·1το1·-νοτο1τιε.

νει·1οιΙιτ ΜΙ' Ειιηιι'α1ιΙαιια;ειαεα ΑΜΙ” οιιει· ειιιιειεΜιι,ι;Ιιειιοε αεα νοτειιια:
ΒοΙΙιιι.ϋΙιΙε, Ηαιιιιιιιιιιαιι·πι2αιι,Τι·ιι.εΙια1ιι·ειι,ννιιιιιιαιι, εοννιειθαιιιιιιι-, θΙαιι- από

γ

Ροι·2ο11εια8ε>εειιαΜααο.Με ειιι· Κι·ιιαΜ>ιιρΠει.ι;εετΐοι·ι1ει·11ο1ιειιιι1.
19218Μιιζοτ 1ιείιιιαοι.ιιιο1ιΚαεει.ιιεΙσιμι89. 1'νο1ιιι.4 ααά ιατ ΜιΒ·1ιαΙι νοιι 10

5 ΠΜ· (ειιι 8οιιιι- ααα Ε'ειαι·ιιι.εειινοιι 12-2 ΠΜ) ἔεϋΠιιει.
Πει νετνναΙιει·ιιι α... Κταιι1ιοιιιιτειιειΙιεα1αμιε ιετ 1)ιοιιααιεε ααα Β'τοιια.Β·ενοιι2-Β αειεεΙΙιετ:ιι ιι·ειιοιι. 114212-1.

ιιιειι” α1οι·1ιιοεΗιιοιιιοΜα11οιιιιι
νοιι νοιτϋς1ιο1ιοι·ριοιιιριοι· ννιτΙιαιια; ιχεα;οιι'Με νετε‹·1ιιειὸειιοιιΓοιιιιαιι α... Μποτ
ι·1ιιι€ιειι,ιιιει1ιοεοιιόετοιι1ιειι·Μι ιιιιιι·1ιαιι ΒΙαϊιιιι€01ι ννΜιι·οιια ω· 11Ιαιιειι·ιιατιοιι.

8515" 1:51ιιιιαααοτιιααιιιθε1ιι·ειαο1ιοειιαε αιιιιο1ι14.αΙιο1ι.
υ0819Στιιε;ιια1ι5 Με θ 'Ι'ιιΜειτ.ειι 5 0,05 θι·ιιιιιιιι.
Η ο τ;ι ε ο Ιι ιι Ι Κ, Τ1ιατιι.ιι.Μοιιαιε1ιοΓιο1895, Ποσειιι1ιοτ.
Θϋ.ι·τι Β, 'ΓΙιει·ει.ρ.ΜοιιΜεΙιει'ια 1898,ΡοΙιι·ιια.ι·.
Β ειΙ; ο Π: ιι, Μίιιια1ια.ιιιειι Κνο01ιαιιιιο1ιιιίτ1898,419.
Ε ιι ν ι 5.115 στ.Β α ν ειιιε:πι, Ι.'όο1ιο ιιι6αιοει1‹1αΝοι·‹1,ΠΙΝ 1898,825.

.1
.

Β ο ιι ε. ε ο ει: Ρ. 11' ει Ι το τι, Βε1ε;ιααοιιι6Μοιι11898,Νι·. 20.
Μ. Ρει2.21, Οοιτιοτε Βιιιιιιιιιιο. Μ1Ιιιιιο 1898,497.
11.Ρει.οιε ιιι, Οοι·ι·ιοι·ο8ει.ιι1ια.ι·ιο,ΜΠαιιο 1898,498.
Πι·. Ν ο ά ε ι· ο ιν, Μεάι2ιιιιιΕοιε Ο1ιοιιτοιιιε1898.
Π. Ζειι·ιιια1ιοΙΙα, ΙΙ Ρι·ειιιοο 1898,Νι·. 24.
ν. Η ι· :ιι τ ο ιι 1

ι
ο τ ας,ινιωιω- ιιιοά Ρι·ειιιιιε1898, Νι·. 85.

Μ. Ε
'

το α ιι ά
,

Μυιιαιε8‹:1ιι·. Γ. Ηιο1ιαι·τιι1ιιΙΐοα. Θαιιιιο1ιοΙορ,·ια.Βά. ΙΧ, ΗΘΗ: δ.

Μ. Ν ιι ει ε ιι α ο τ
,

Μοιιιιτειεα1ιτ. ι'
.

θα1ιαττε1ιιΙΐοα. Ο ιι€ι1ιοΙοε;.Β‹1.ΙΧ. Ηεΐτ 3.

1.11οιι·αιαι· αι·ιιιιε ααα ιιιιιιισο νοιι Ε
. ΜΕ Η ΟΚ ιι
ι

19ειτιιιε1εα1α.ΜοεΚαα_

Πιο οοιιτοιι Ρεαι·εοινεο1ιειι, ι11οαειι·οιΤοααειιΜοαιοααιοαιο ιιι Ματ"
Εϋ.9παρ ειιι.ιιαΙιοιιάειι, νΑ80ιιΕΝ.ΕΚΑΕΡΑΒιιΕ:

άρα θ από 10%. Νιο1ιτι·ει2οιιά αιι‹Ι 11ι1ιι1ιοιιάΜε .1οάτιαοτ.αι·.
1ιι·οοεο129%: ιναεεει·1ϋεΙιο1ιααά Ιειο1ιτ2α ναι·τι·ειαοιι.
('ιιιιιιι1ιοι·-(Πι1οι·οίοι·ιιι:Ζα εΜιιιιετεετιΙΙειιόειι Ειιιιει1ιιιιι8·οα..ΙαιΙοιαι·ιιι 896 - 8ιι11οι·110% εια. οπο. ιιιιιι130121;ια
Οτ1ε1ιιαΙρεοΚαι1εοπ νοιι 8Ο-1ΟΟ Οτειιιιιι

τ1αι·ο1ιΜε Αρ‹ιτ1ιεΙιοιιοι·1ι11ΙΙΙια1ι.-Πιιιιιιτ ΕκειΒοετο1Ιαιι,ιζειι"και αισιιιι ΗαιιαοΙ
1ιαίιιιαΙιι·1ιειιννθτΠι1οεοι1 Ιιτ1Πε1.10ιι011 ιιαιει·εο1ιοϋειι ιινει·άοιι. ι·οι·εο1ιι·ει1ιε,
ιιιειι Μετα

0ι·ἱαιιιει1ρειο1‹αιια Μειωσα
αιιιι ννειιιι εο1ο1ιοΠαω οι·1ιειΙτ.Ιι‹:1ιειιι‹1,ννειιααιιιειι ειο1ιειιι

Μα,ςιετετ Η. νν80118,
Καιιιοιιτιοοεττοκινε1ιι Ρτοερ. 19, 8τ. ΡετετεΒατ,ς.

1Ιαειοααιιιιιαι·ικ Ροιιι·εοιι & 0ο. Θ
.

πι. α
.

Η.. Ηιιιιι1ιαι·α.

Μ·αααι2.9 πω· .9ε2.9πα2ω·ε2ε εισαι:: Με Ειπα.

ΡΑ8Τ1 1.1..Ε8 νιοι-ιν-ει·κι·
Βοπι1ιοτιε άιςσε2.ιίε.

οοαιιι>ιιιιινιιΞε νιοι-ιν-ιει·ιιι·
ροιιι· ρτέ:ρειτσ.ιτεο1-ιιιθιιτιε 1'σ.ιειιιειΙοειΙὶπιε ςει:ειιεε.

11οιιιι.παπα. Οιι6.91311555” 1899 ι·
Τ

1Ιειέι.ιιεεο1ιέι·Πι·. ΒιιαοΙΗ1Μαα.αιι.

811ι1οιιαο-Βοι·11ιι.
Πι·. Βτϋαο1ιπαιιιι°εσ1ιεκιιιιικ

Αει1ιιιιει ααα νοι·ινιι.ιιαω Ζαιιι8.ιισ1ο,Νειαοιι- αιιι1
Πιι1εΙαιι1οιι.?στα 9-1 [Πιτ. Ήσα
ιιαιι€ειιιειο1ιννοιασα· θατεΒετοιιι Ρεα
ειοα α. Ρι·ιν.-Εορ;ιε (δ'/π-11 Μ. 1.81.
ιιια!.
Οαιὅ.α

.
ά 1ιετΙαΓι!. Β. ΙΙαςο1ιοι·ς.

(14112-Ι. Ρτοιιιι8090ετα.ιια.

·θεε1ιειά ΑΜπι:ιει
Α1ι1ιιιττιιτι
οιιτειι 1)ει εο1ιννειο1ιειι αιιι1Π1τειι
τειτι·1ιε ε1ιεροιιιττοιι Κιαάει·τι άοπι
€5.ιι2ειιννιιιτει· 111ιιόιιτο1ιΜαετοιιι·ειι
ιιπιά 1ιντ1τορατ1ιιεο1ιε διιτειι Πιτ
Ετιινε.ο1ιεειιειπι
Πι·. 2298698Κιτιάει·εο.ιι:ιτοτιατιι

θεο1:ιειά ΑΒΒα:ιει.

1

891.1ΒΒ0
ισιιι.ννσειι- σεεει.ι..κοιισ τ

@ιιοΠοπ οποια-ι, Ώω·ιοι·ο.
ΒΜποιι "Με 1. Πιι Επι.ιιιειι 1. 0οι.οΔιοι·
Πισω.τιΔΗ.ΙΝιι:ΠιοΠ1τιοτ-1ννιακΜΜΗ:ιιιειιΑμιιι.οΜπιανωΛροι!ιοΕεπινιωτιεπ-ΗΜΜΙυπη"ιπ ι ω... οι.ΑιιΔικαιιίωι.ιιια1'ιωειωεω»καιΔε:ΜΜΜΒΜήννι-ΑΠΟΡ
Υοι·ννΔιιαι.ις,Ρα.ι·ιο,30,Κ" $Βιιιι·Οεωτόο1.

πω. α·ιθωι .1ιι.1ιι·.
τ, πιει!. Β.1ο1ιιι.ι·σ1

Ιιι

Π 81αιιιΙιοι·8·,ιπι8οιιι
ιιιειι Βειο1ιοιιΙιαΙΙ

(129)Β-8. α. (9ιοειιιι·αιαιτι.
1 - .

8αο1ιο2α 1ιααΐοιι:

. Ριι·ααοιι, Μιειιατιιε 1ορααι·. 880"0π1998

μα· ααηι. 1ιατιι.οσα1ι. 4" Ρειι·ορ 1858

. ααά 281110ιιειο1ιΑιιεεεΙιοιι Με 500 ΜΜΕ.
Α11'ι·αιΙΙ.οι·ιιιιιι, Βαο!ι1ιαιια1αιι€.
1.αιρειε, Κιιι·ρι·ια2ατι·.ΙΟ.

ι
1
ιι

Ιιιι Ποαιαο1ιοιιΑΙ6Χαιιαατ-ΠοαριΜΙ κατά
ΝιιοΙινναιιιιιτι1ιει1ι Μια· πι· Ζώα αιοιιιιτ
τω.. Ρ11ο8·οτααα Ρ11οΒοι·1ιιιιοιιΠιι· Με
ρι·ινιι.τοΚι·ααΙιοιιρΠοεο @ειαειι Ζει.1ιΙαιις

κ νοιι 50 θορ.).

Αατοεαοιι νοιι Κι· ια1:οαΡΒοΒοτιαιιοα:

Ο18ιι Βοι1ε·, Βιι.ο. αστα., 14 απ., α. 89
κα. 2

.

Ει·ιια Διιιιι.1ιεΒο1ιιι1ε , Φοιι·ι·ιιιιιια.Η 137
κα. 119.

Ματια Ψιιι1:1ει·, γι. Οοαιιιιοιιιιπαρ.νιΠω
·ι·οιιο11ιιοααιιο11γι. ιι. 4. κα. 11.

`

Δ1ει:εωαι·α Καεαι·ιτιονν, Βιιαοιιαοιιοπωι
να. α. 61, κα. 32.

Ειπα ΜΜΜ: Κιι1σει·τι, θα. 81α111ιοΐεπτ.
Πα." α. Ριιιιιιαα1ιοαΧιι·ο1ιεθ-8, Ω

.

19.

Βεριιι Φειιοροιιιια Πειιιοικι_ Φνριπτα..ατ
σπαει να. ιι. 45, ιιια.

8ο1ιννοε1:ετ Ειπε Τεπιιεεοιι, ΠοιιοκιΠ
ιιροοιι. α. 188, κα. 18.

ι Ε'ι·ιιαθί11ιαετι,νν. Ο..1'7.1ιιαιο,Πιιιιι ,Η 16
θα. 10.

1 1!!ιιι·ιο Μο1ι1 Β Ο. 1..ι. 44, ιιπ, 3.
θεια». Οιιιι·ι·ποιιει,Οορι·1:ιιοιια.ιι,ιι. .11117,
παρτ. 19.|

?ιιια Οαι1ιαι·ιιισ Μιο1ιε1εοπ, Γιιααριιιι
οποιαΥΠΕΠΘ.ιι. 80' κα. Π'.

ι Ει·ιια Βιι.εο:ιΕιιεια, Μ”. Ποι·ι.ιιιιωα, μ. 14
αιι_15,

`ΒΠοι..ι..ωι..πω ν_ Α, ω......... Κ............ Μ.» ι5.

85-ι.ιιιό Κτέ1Πι,αςιιιιεε
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ΡΙΝ"ΒΜΒΒΒΒΒΒ Νειιε Ε'οΙΒε Μ. .ΓεΪιτ8.

ΜΒΠΙΠἱΝΙΒΠΗΒ ΜΒΒΒΝΒΠΗΒΙΡ'Γ
ειιιετ άει· ΒοΜιοτιοιι νοιι

Ρτοι°“. Πτ. κατ! Πωσ.
.Ιιιτῆενν (Ι)οτρετ).

Πτ. 1ιι!ιειτιιιεε ΚτειιιΜιει!ε.
Μ”.

Πτ. ΒιιΜι!ι° Μιτιειετι.
Μ. ΡετετεΙιιιτε.

Με ζει. εωειιι...1ΒειΜεΕιιειωει.εννοει.εωειωτ6 ετεειιειιια_ιεεειι-"Διιιιιιιιειιιειιτε·Ααίττεεε ποννιο ιι.11οΙιιιιετατε δ
Βου ιιαΙιε τιτ!.- ΠετΑΜημφωεμβη Μ. Μ".ἱιι Βη"1"ω, 8 ΚΜ. τω·(Με
.!αΙιτ, 4 ΚΜ. ΠιτΜπιΜΜΜ .ΗΜ Με!. ΡοεπιιυτεΙΙιιιι8; ἱιι άειι ηιτιετειι

ΜΜΜ απο ειιεεε!ιΙἱεεεΙἱεΙιΜι Με ΒιιεΙιΙιειιεΙΙιιιιενοιι Κ. Ε. Μ01:01°ιιι
$Φ.Ρετστε!ιιιτε,ΝεννεΙη-ΡτοερεετΗ Με ιιι τὶεΙιτειι.-Σ ει. πι: ε στη @ο

Μ.ιιά.ει·τι20Μετάμιω-1ιειι,10Μπιτ ΙιεΙΜΒΙιτΙιεΙι.Πει·Στιιεττ.1εμ.ΡτοπεοννιεεΠε ειι1`ΜεΚεὰεωἰοιι Βοιίι8Ιιε!ιειιΜΜΙιεἰΙιιιιΒειι ΜΜΜ πιω επι
ΓϋτΜε 3 πω!εεεριιΙτειιεΖειΙε ιιι Ρετιτκι ιθΚορ. ω" 35Ρίειιιι.-Πειι άειι εεεεΜ5ίτεΐϋΙιτειιιιειι ΚενΙωτειιτΠτ.Βιι6.ε1ΣΉεω.°Μιι 8α.Ρε
Διιτοτειιννετάειι25θερητιΜΜπϋςει!ιτετθτιΒιιιιιΙιτειΕεΙιιιεεεειιιΙΙ.- !:ετε!ιιιτ8.?ετει·εΙιιιτςετ8ειω, Ρεεετ-ΡειιΙΒοεριτιιΙιιι τιεΙιτ.ετιΒρτεεΙι
Κειει·ιτε ννετἀειι ιιωΙι Μπι 8ιιτιονοιι16 ΗΜ. ρω Βο8ειι Ιιοιιοτἱτι:.

Μ. Ρετει·εΙιιιτε, (2. Βεοετιιϊιετ) 20. ΝονεπιἱιετΝ
: Πέ

ιιι.ιιιιάειιΠοιιΜΒ, ΜΜ.ννοεΙιιιπά Ρτεἰτιιε νοιι 2_3 ΠΜ.

ιεεε _
1ιιτιειΙε: Θετιι. ΚιεεετιωΙιν: Οοιι_ιιιιιετινιτιεεριόειτιιεε.- ΡτοτοΙιοΙΙε άεε Χ!. Αετεψετε.8εε άει· θεεεΙΙεεΙιείτ

ΙΙνΙΙιιιά. Αει·2ιε Ζιι ννοΙιιιο.τ. - νετιιιιεεΙιτεε. - Μοτκε.Ι1τ.5.2.ε-ΒιιΙΙετἱιι Μ. ΡεΒετε!ιιιτΒε. - ΑιιιεΙΒετι.

ΟοιιῇιιιιοΙὶνΞΙἱε εριεετιιιεε.

νοιι

ΠετΙι. Κιεεετιτ2Ιεν.
(νοιτι·εε πιπ Πειιιοιιειτιιτιοτι,εεΙιεΙτειι ιιι ἀετ θεεεΙΙεεΙιε.Γι

Π

ρι·ειΙα. Αετεω Ζιι Βιμ επι θ
.

ΟειοΒετ 1899.)

Με Μιτε!ι σειι ΚοεΙι- ννεεΙεε'εεΙιειι ΒιιεΗ!ιιε Ιιετνοτ
ΒετιιΓειιε ΟοιιιιιιιειινιΙ.ιε Μπι ιιιετετ νοιι Ι(οεΙι') ετ
ινϋΙιιιι.. ΠετεεΙΙ›ε εοΙιτειΙιτ άπι .ΙεΙιτε 1888, Μιεε ετ Ιιει
Ιιιεινιάιιειι, Με «επι ειιιετ Ροτι11 όετ εργριιεεΙιειι Αιι€ειι
ΚτειιΚ!ιειτ. !ειτΙειι, τεεε!ττιειεειε εεττ Μειιιε ΒιιειΙΙειι ιιι
άειι ΕιτετΚϋτρετε!ιειι 8είιιιιάειι Ιιε.Ιιε. Ψεεκε2) νετ
ειιοΙιτε άειι ΒιιοιΙΙιιε τειιιευεϋοΜειι, όοεΙι έεΙειιι; εε Μπι
ιιιιτ Μεεειι ΒιιοιΙΙιιε ιιι ειιιετ ΜιεεΙιειιΙΙ.ιιτ ΜΗ Μπι Χετοεε
ΙιειοιΙΙιιε ευ ετΙω.Π€·2Π*). ΒτιιοΜε ετ Με ΜιεεΙιειιΙτιιτ Με
Με ()ειιιιιιιοΙινει εεε ΜετιεοΙιειι. εε ετ2ιεΙιε ετ ειιιε θειι
μωειινιιιε, ινειΙιτειι‹1τΙετ ΧετοεεεεειΙΙιιε ειιιε εοΙεΙιε Ιιετνοτ
2τιι·υϊειι ιιιεΙιτ ιπι ΜΜΜ πετ. ΨεεΚε εεΙιΙοεε Μι.τειιιε,
Μιεε άοτ Κ οοΙι°εεΙιε ΜΞΙττοοτμιιιιετιιυε εετ ΠτΙιεΙιετ 4ετ

Οο:ι_ῇιι1ιειἱνιιἱε εει. Με ετει.ετι, ννεΙεΙιε Βειιιοι1Ιτιιτειι
ΜΒΜ;; ΙιεεεΙιτιεΙιειι ιιτιε ΙτυρίνετειιεΙιε πιπ εοΙεΙιεπι ειιι
ετε!!ιε1ι,ειιι‹1 Μοτει›; ιιτιε ΒεειεΙι8). Κε.πιειι'^) Ιιετ
εεΙιΠεεε!ιεΙι Με ινιάετερτεεΙιειι4ειι Αιι€ειΙιετι, Με τιιιττΙετ
ννειΙε Μιετ άειι ΕττεΒετ άει· Οοιιιυιιετινιιιε εριτ1ειιιιοει:ιι

'Βιμ εεττετετι ννειτειι, ειιιετ Ι‹τιιὶεεΙιειι Ι)ιιτεΙιειοΙιτ υιι1ετ
ντοτΓετι ιιπά οοιιετιικιττ. Μιεε εε Κε.ττιιΙιε"), εοινιε
ΨιΙΙιτειιΜ, 8ειιι€ετ ιιτιε ΒτεεΙιιι") ιιιο!ιι εε
@ιπι ει, άειι ΠτΙιεϋετ ε!ετ ΟοιιιιιιιετινΜε ειιΜετιιιοε ιιι
εετ ΟιιΙτιιτ ευ ετΙιειΠειι, εοτιιιετιι Μιεε ειε ειιιειι ειιτ1ετειι
ΒεοιΙΙιιε, ινΜιτεοΙιειιιΙιεΕι άειι ΧετοεεΙιειοιΙ!ιιε, εεεϋεΙιιετ.
Μεϋεπ.

Οὐ Με Οοιι]ιιιιετινιτιε ερΜετιιιοει ω ιιιιε ευ Ι.ειιιιΙε
νοτΙτοιιιτιιτ, Μεεε ?τεμ κι ΜεΙιετ ειπε οΙΤετιε, Με Μι
ετἔτειΓε ΜιΙιετ Με θεΙε8ειιΙιεἱτ Ρτερειτετε ιιπε θιιΙτιιτειι
ειιιεε ‹1ετειτιι8ειι Ε'ειΙ|εε ευ ‹Ιετιιοιιεττἱτειι. Πτ. ν. Κι· 1

1

ε1ειιετ εοΙιιεΙαε πιιτ Ει1ετ Με Μπι (Ιοιιιιιτιοτινει!εεεΚ

··
ι

$εει.τετΙιιιι
;.;εΙειιις Ψεε Η ε Με ΒειιιειιΙτιιι·. ΝειοΙι Κ ει

.

ΙΙιε11 σ. ιι
. Μ!.

ειιιεε Ρε1ιετιτειι ω. ιιετ ΑιιΓτειΒε_ σε άετ ΚτειιιΜιειτε
ρτοεεεε ΜιτοΙι άειι ΚοεΙι-ΨεεΚε'εεΙιειι ΒειοὶΙΙι1ε Πετ
νοη;ετιιΓετι εει. Ιιιι ΠεεΚΒΙεεττοεΙτετιρτερετετ 2ει·,5τειι
ειεΙι ιιειεΙι Μιιεετετ ΕιιιινιτΚιιιι8 νοιι νετάΙΙιιιιτετ ΟετΐιοΙ

ΓιιεΙιειιιΙ6ειιιιΒ ππε 8ιε!ιεΙιετι, Με :κι ΙιιΒιιεπι2ΜπιειΙΙειι
ετιιιιιεττειι. Πιο ΓετΒιιιιΒ τΙετ ΒτΜιοΙιειι 8εΙιιι€τ 2ιεπιΙιεΙι
εοΙιινετ ιιτιε Με Με εεννϋΙιιιΙιεΙιειι ΑιιιΙιιιΓειτεειοΠΙϋει11ι
εετι Μι2ιι ιιιεΤιι ευ επιρίεΙιΙειι. Με θτετιι,εεΙιε Ρετ
Ιιιιιιε ιιιπιπιτ 0ετ ΒιιοιΙΙιιε ιιιοΙιτ ειιι. Ιιιι ΒείειτΙιτειι Ασε

εκτιεΙιρτερε.τετ νοιιι Αιι€ειιεεοτετ ετε!ιεΜ πιπ Με Βε
ειΠετι ιιι Βτοεεετ 2ε1Μ ιιι άειι ΖεΗετι; ειε ΙιεΒειι Μια·
ειιιοΙι νΙεΙΓειοΙι πω. Με ττιιΚτοεΚοριεεΙιε ΒιΙσ εεΙιἰετι Με
ειιιετ ΒειιιειιΙτιιτ ευ ω". ΒεαιΙΙειι εο εείοττιιτ ιιπά ιιι
εοΙεΙιετ Ι.ειεςετιι1ι8,Με Ιιεἱ άετ Ωοιιιιιιιοτινιιιε ερἰεὶετιιὶοει,
ειπε εοιιετ επί άει· Οοιιιιιιιοτινει ιιιεΙιτ ΙιεοΕπιεΙιτετ ινοττΙειι.
8ο κι εεΙιοτι Με ιιιιΙττοεΙωριεοΙιε ΒἱΜ 0ετε.ττ οΙιετε!ιτε
τιετιεοΙι, Μιεε εε πιπ 8ττιεεετ ννεΙιτεεΙιειιιΙιοΙιΚειτ ειπε

ΒιιιΒιιτιεε Βεετεττει;. -

Ζιιτ ΟιιΙΙ:ιιτ ινιιτάε νοιιι Οοιιιιιιιετινε!εεετεε επί Νεώτ
ειΒιιτ εεεττιεΙιειι, ειιιί Μεεεειι ΟΙιετΗΜΙιε ω ειιιετ 'Ι'επιρε
τετι·ιτ νοιι :55-36° Ο. ιπι νετΙειιιίε νοιι 24 ΒιιιιιιΙειι
ιιιεΚτοεΚοριεο!ι Ισιιιπι ειο!ιτΙιετε ΟοΙοιιιετι ννιιοΙιεετι. ΝειεΙι
νετΙειιιί νοιι 2 Τει€ειι Ζει€τε εἱεΙι Με Αεετο!ιετΠειεΙιε Βε
εεεΙα νοιι ω. 260 ΟοΙοΜειι. Πιι€ετ Μεεειι Γειιιάειι εἱεΙι
ιιιιτ θ

,

Με ειιιειιι Οοοειιε :ιιιΒεΙιϋτιειι, εΙετ ιιτιε “Με ννει
τετ ιιιτετεεειττ. Με Μιτηἔειι ΟοΙοιιιετι €εΙιότιειι ειιιετιι
ΒειοιΙΙιιε ω, άει· :ιιι Ρ'οτπι ΒΙειετι »νετ ι1επι, ινεΙεΙιετ επι
ιπι Αιιεειτιο!ιρτερετε.τ εεε 8εετειεε εείιιιιι1ειι Πειτε πω!
όετ Κειιιε ΕιΒειιΙιεινεΒιιιιΒ Ιιεεεεε. Ι)ιεεε ΟοΙοΜειι οοιι
Πιιιττειι μια· ιιιοΙιτ. Με Ιιετ.τειι Με Αιιεεε!ιετι νοιι @ειε
ΙιεΙΙειι ΤτΟρἴεΙιειι Μιά πιπ Με ετϋεεετειι ιιιιιετ Πιιιειι ετ
εεΜειιειι ιιιιιετπι ΜΠττοεΚορ Ιιιι θει1ττιιιιι 1ειο!ιτ 8εΙΙιΙιεΙι
ΒεΓειτϋτ. Βετ Βε.ιι0 6ετ ΟοΙοιιιε1ι κι ΒτειεΙΙιιιιε οόετ
ΙειεΙιτ υιιτεεεΙιιιεεειε, ιο ιιεεΙι Μπι ΡειιοΙιτιεΙκειτεετεε1 εεε
ΝΜιτεοάειιε.

Ζιιπι ΣΥειαετ2Πο!ιτειι ινιιτάειι πιεΙιτΓεοΙιε νετειιεΙιε πω”
ΘεΙε.ιιιιε, Δεειτ ιιτιε ΟΙνεετιιιεεετ ωιεεετεΙΝ-ι1οειι
νετεεΜιε!ι. Με Ψειτετ21ιεΙιτειι ΒεΙιιτιΒ τεεεΙτιι€1εειεΜΗ
ΕϋίῖΙετ°εεΙιειιι $ετιιπι, εοινιε επί Α8ειτ ιιτιε ΟΙνοετιιι
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πω, ιιιο πιιι πιοτιεοιι1ιο1ιοιτι Βιιιτ Ιιοειτιο1ιοιι ννετετι,
ινοτιτι ιιι1τιιτ2οτι Ροιιεοτι πω" νοτιιτιριτ ινιιτάο.
ννιιε άιε Ζιιο1ιιιιιι€ενοτειιο1ιο τω! Βοτιιιιι-1ιιι1ι.ιΒοτιΝιιιιτ
1ιάάοτιειι1ιοι;τιιΤι, ευ Μιάου. Μοτειτ ιιτιά Βοο.ο1ι (1

.

ε.)
οιιιο Μιεο1ιιιιιε νοιι πιοτιεο1ιιιο1ιοιτιΒοτιιιιι ιιτιά ροριοιιιειτ
τοτε Αεετ 1ιοεοτιάοτε Βοοιειιοι. Αιιετοιι; άεε 5οτιιιτιε
1τοιιιιιοιι ιιι ε1οιο1ιοτ νι7οιεο εοτάεε Ειτειιάτιτιοτιοιι, πιο
Αεοιτοε-, Ηνάτοοο1οιι- ιιτιά Ονοτιο1ογειοιι1ι1ιεειο1τοιινοτ
ινειιάι; ννοτάοιι. Ιζετιιοιι (1

.

ο.) Με ιιιπ” άοιτι νιΜιεεοτ
ττιειιιι'εο1ιοτι Νιιιιτιιοάοτι (8οιιντοιιιοεοτιιιιι-τιιιττοεοοιεειτ)
ιιιιτ ινιιτιιει1ιιιττι 1ιοοΒιιο1ιτοι, ιινοιιιι οτ άιοεοτι Νιιιιτιιοάοιι
οιποτ πιιι; Β1ιιι 1ιοει.τιοιι ιιιιά ερτιοιιι άειι νοτάειο1ιι;Με,
άιιιεε άιε Βετο. ιιιο Μοτο:: ιιιιά Βοοο1ι 1ιοτιιιι2ιοτι,οιτιοιι
1ιιτιτοιοιιοτιάοτι0ο1ιο.1τ επ τοι1ιοτι Β1ιιι1τιιτροτο1ιοιιε;ο1ιειιι.
ιιε1ιοτι.

Βιε νοιι άειι Βοιιιιιιτιιοιι Αιιιοτοιι 1ιοτιιιιτιοτιΝιι1ιτ1›ϋάοιι
ιιε1ιετι τιιιτ.ιιιο1ιι πιτ νοτιι18ιιτιο Βοετειιάοτι, άοο1ι ιιοιιο
ιοιι Ροτονοτιε1ογειοτι1ι11εειειτοιιιιοιιιιι2τ. ιιι άοτ ειο1ι τιιι

1ττοε1τοριεε1ι1τοιτιο τοι.1ιοτι Β1ιιι1τϋτροτο1ιοιι ιιεο1ιινοιεοτι
1ιοεεοτι. Δε! Αιτιιτ, άοτ πιιι. εο1οιιοτ Ρειτονοτιο1ογειοτι
1ιι1εειέτιτοιι:1ιοειτιοιιοτι ντιπ, 1ιοεε ειο1ι οιτι ιιιοοτιετοιιιοε
ιΝοο1ιει.Ιιιιιτι1›οο1›ειειιτοιι.

νοτι οιιιοτ Ο01οιιιο άοτ Λοετο1ιοτι1ιιο1ιο, άιε πιιι άοιιι
ιτιιοοιι6εοτι βοτιιιιιιοτινειεοοτοι 1ιοεοιιιο1ττντιπ, ινιιτάο τω!

Ρετονο.τιε1ογειοιιιιι1εειειτοιιεεετ νοτιττιρ1ι:, οιιιιο Μεε ιιοι
350 Ο. οιιι ννοιο1ιει1ιιιιτιοιιιιτει. Νεο1ιάοιιι ιιιιοτ τιιο1ιτοτο
θοιιοτειιοιιοιι :ιει 151ιιτεεετ ιιι Ρειιεοτι νοιι 1-4 Τοεοιι
ινοιτοτ νοτιτιιριι ινοτοτι, Βοιιιιιο; άιε 5

.

Οοτιοτοτιοε πιιι

ΡετοντιτιεΙογειοιιΒιιεει€1τοιτεΒετ. Βε1ιοι πιιι ιο1ι 1ιοιιιοτ
Με, άεεε άοτ ιοάοεττιο.1 8.11€8ΨΗ1ιάίθΝε1ιτ1ιοάοιι ιιοιιο
άιοεο1ιιε Ζιιεεπιιιιοτιεοιοιιιιο 1ιειιο, άει οτ ειεε οιτι 1111ιιάοιιι
εο11ιοτι Ι.ιι.οτειιε.ιιι.ιιιιι ειειιιττιτο. Ετ οιιιιιιο1τ 1,5 ρΟι.
Α88Γ-8ἑςιιι°. Πει οιιιο εΑοιιάοτιιιιο άεε Ε`οιιοιιιιειτοιιεεο
1ιε1ι.οε άοτ .48:ιτο1ιοτ1ιεο!ιο τιι681ιοιιετ ειιετιιεοιιιιοεεοτι,
ννιιτάο άοτ ΝιιιιτοΒιιτ ιοάοετιιοΙ Κάτε νετ' άοτ Βοτιιιι2ιιτιο
τιοο1ιοιιιιιιε1 νοτι1ιιεειι;ι. Βειιτι οτε: ιτιιτάο οτ ιιεο1ι άοιτι
Ετειετι·οτι ιοάοεττιιι1πιιι ιιοιιο άοτεο11ιοιιΡτιτονετιε1ονειοτι
Πιιεειο1τοιιΒοεοιιιοΜ:. Ποτ ε11οιιιε1 ειι€εινετιάιο Ρετονε

τιε1οι·ειοιιΒιιεειειτοιιιιεετ ιιοιιο ειεε Βετο άιοεο11ιοΖιιεε.ιιι

ιτιοτιεοιοιιτιἔιιιιά 1τοτιιιάειιιοτ άοτ θιτιιτιά άοε ιιιοοιιειετι
του ιλ'ειοΙιει1ιιιιιιε ιιιεετ ιπι Νιι1ιτιιοάοτι το ειιοιιοιι εοιιι.
εοιιάοτιι εε 1ι1οιιιι;ιιιιε ιιιιτ άοτ Βο1ι1ιιεε πιο, άειεε οε
ειο1ι ιιττιοιιιο Ατιρεεειιιιο άοτ Οιιιιιιτ οτι άειι Νιι1ιτ1ιοάοτι
1ιοιιιάο1ι. 15ιτιοΑτιρειεειικο ειι άειι Νιιιιτ1ιοάοτι 1ιοεε ειο1ι

ερειι.οτιιιιι ειιο1ιοιι1 Βοννϋ1ιιι1ιοιιοιιι ΑΒιιτ ιιτιά θ1νοοτιτι
ποτ οοιιειει.ιι·οιι. Αιιο1ι 1ιιοτ νετ οιιιο νοτεοιιιοάοτιο Ζιι
°εειτιιτιοτιε‹·ιΖιιτη.;άοτ Νιι1ιτιιϋάοιι οιιεειι_εο1ι1ιοεεοτιιιιιά πει
νι'εο1ιει1ιιιιτιεριιιιοτ1ιιιιάοοιι αιιι'.

Λιιο1ι ιιι Βοινό1ιτι1ιοιιοτΝιι1ιτ1ιοιιι11οτι1ιοεε ειο1ι οιτι οιι
1ιοάοιιτοιιάοε ννοιο1ιει1ιιιιτι οτειο1οτι, ννε1ιτοτιά Κε. τιιοτι

(1
.

ο.) ιιι Βοιιιιιοτι οιιοο Β1ιιι2ιιεοιο Κοιτι ννεο1ιει1ιιιτιιιιο
ο1ιτιο1ιτοτο.

Πιο Μι1ο1ι Βοτειιτι οιτιιιιοιι ιιοοιι 13 '1'οοοιι, άεε οιιιάετο
Με1 τιοε1ι 10 Το8οτι οιποτ οΙΙτοι1ιεο1ιοτΒοειοιιοιι.

Μεε Με ττοτιιιιιιιτοιι Οιι1ιιιτοτι οιιοιι τιιιιττοε1τοριεο1ι
ιιτιτοτειιο1ιτινιιτάοιι,ιιτοιιο1ιο ιοιι ινο1ι1 ιιιεετ 1ιοεοτιι1οτε

1ιιτιοιιΖιιιι1εοτι.

νι'ειε άιε ΙττιρινοτειιοΙιο ετι Μοτιεο1ιοτιιιτιά ε.τινοτειιοιιε
τ1ιιοτοιι ειιιιοιτιιιι, εε ειιιά άιε νοτειιο1ιο νοιι ννοο1τε
ιιοτοιιε οι·ινιι1ιιιι.. Μοτειτ ιιτιά Βοιιο1ι Ο

.

ο.) 1ιτεοΙιτοτι
Βοιιιοιιιιιιττιιιιεεε ιιι άειι Οοτιιιιτιοτινε1εεο1τ νοττι ΑιΤοιι,
ΙΙιιιιάο ιιτιά ΚοιιιτιοΙιοτι. οιιιιο άεεε οιτι ΕτίοΙο οιιιι.τει,
ιι·ιι1ιτοτιάιιιιτοτ 81οιοιιοτι νοτ1ιιιΙιιιιεεοτι ιιοιπι Μοτιεο1ιοιι
οιιιο Οιιιιιιιιιοτινιιιε ιιοι·νοτοοτιιιοιι ννιιτάο. 1ι'οττιοτ ιιιιρ1
τοιι ειο οιιιο Μειιε ειιιιοιιτιιτι, ο1ιιιο άτιεε ΚτετιιτΙιοιιεοτ

εο1ιοιτιιιτιιτοιιοιιιι.τετοιι. 1ζετιιοτι,ε νοτειιο1ιο :ιιι Επιτι
οιιοο 1ιειιιοιι άεε ε1ειο1ιο Βοειιιιιιι. 1τ1ι ιιοιιο Βοιιιοιιιιιιτ
ιιιτιεεο ιι
ι

άειι Οοτιιιιτιοιινιιιεεο1τ οιιιοε Μοοτεοιιιτοιτιο1ιοιιε
ιιτιά οιιιοτ Με” Βοιωτοι, άοο1ι ειιιο1ι1ιιοτ οιιοο Ετιο18.

Ετντιιιιιιοτι πιάσετε κι Με, άεεε πιιτ Μ. ν. ΚτΠ
άοτιοτιιιιι€ετ Οοιιιιιτιοτινιι1εοετοι νοιι 2 ιιοιιοιι Γε11οιι
ειιειιιιάι.ο, 1ιοι άοιιοτι ειεε άεε 81οιοιιο πιιιττοε1τοριεοιιο
Βι1ά Μιά. 8οιι1ιοεε1ιοιι ι1ιοι1το πιιτ Πτ. ν. Κτι1άοτιοτ
πιιι, άοιεε άιο Μιιιιοτ άοε Ρειιοιιι.οιι, άοεεοτι Ρτερετειο
ιο1ι 1ιοιιιο άοιτιοιιεττιτο,οτι οιιιοιτι ε1οιο1ιοτιΜιάου εοοιιοτι
οτιττειιιτι εοι.

1ιιιοτει;ιιτ.

1
) Ατιιοιιοιι ο.ιιε άοιτι Κο.ιεοτ1ιο1ιοιι θιοειιιιά!ιοιι.εοπιιο.

Βά. ΙΙΙ τι. 19. Βε1. νοιι Ε. Κετιιοτι 1. ο. δειτε 408.

2
) ννοο1τε: Βοτ Βιι.οι11ιιε άεε εοιιι.οιι Βιτιάο1ιειιιιτε

ιεττιιε. Ατο1ιιν Πιτ ι1ιιΒοτιιιοι1Κιιτιάο, Βά. ΧΥΠ. Ηοϊι. 3
.

8
) Μοτειτ ιιτιά Βοιιοιι: Βιε Βεοιοτιο1οι;ιο άοτ νοτ

εο1ιιοάοιιοιι Ατιοιι νοιι ε.οιιιοτ Οοτιιιιιιοιινιιιε ιπι Α11εο
ιιιοιιιοιι ιιιιι1 άοτ εοιιτοτι οοτιτοειάεειι Ουτιιιιιιοι.ινιιιε ιπι
Βοεοιιάετοτι. Ατο1ιιν Πιτ Αιι€οιι1ιοι1ιτιιτιάο 1896, Βά.
ΧΧΧ1Ι1, τι

.

280.

4
) Ι.. Κετιιοτι: Ζιιτ Αοιιο1οειε άοτ οριάοιιιιεο1ιοιι

Βιιιάο1ιειιτοιιιτι1ιιάιιτιε. Οοιιιτο.Ι1ι1.1ι1τΒοοιοτιοιοΒιο 1899.
Βε1. ΧΧΥ, Ντ. 12 ιι. 13.

ε; Κοτιιι1ιε: Ζιιτ Αοτιο1οΒιο άοτ οοτριιεο1ιοτι οιιι
ιεττ1ιε1ιεο1ιοτι Οοτιιιιιιοι.ινιιιε. Οοιιττε11ι1. Πιτ Βοοιοτιο1.
Βά. Ι Ντ. 10. Νεο1ι Ι.. Κειιιοτι. 1. ο. τι

.

456.
8)ννι11ιτετιάτ, Βιιτιεοτ ιιτιάΒιιι.ο1ιιι: Ποιοτ

ειιο1ιιιιι€οτι ιι1ιοτ οιιιο Οοιιιιιιιωινιιιεοριι1οιιιιο. .Ιο.1ιτιιιιο1ι
άοτ Ηοιτιιιιιτ8ιεο1ιοιι Βιεειε-Κτειι1τοιιετιειο1τοιι. Βά. 111.
Νειο1ι Ε. Κιιιτιοιι 1. ο. τι. 404 ιιτιά 466.

Ρτοιο1ιο11ο άοε Χι. Αοτ21οιεοοε
άειι· θοεο11εο1ιείτ 1ιν1οιιιά. Δοτ1·ιτο ευ. ιιιιο1ττιετ.

Ετειο 8ιιιιιιιο.

Βοτιιιοτειεττ άειι ιιι. Αιιιτιιει 1800, 4 Πιιτ Νεο_1ιτιιιιιο8ε.
(1ΐοττεο1οιιιιο·.)

Πιο Οοιιιιιιιεειοιι Πιτ 1ι·ι·οιιρΗο€ο ιιιπ άειιτι ιπι Με” ει..ο.
τιοο1ιΩιιε11οιιετοιτι ιτι Αιιετοιιεο1ιοιιιΒοιιοιιιιιιοιι ιιιιά ιει.
2ιιτ Πο1ιοι·οοιιιτιιτιςΒο1τιιι€ι, Μεε άεεεο1ιιο Πιτ άιε ιιι οτ
1ιοιιιοιιάο1ττοιιοτιετιι.1ινιοτιιι;οι· εοοιτττιοι.επιι Με άεε ιι·ιι1ιω·ο
Ιιιιιιάοεοτιιιιιεειιιιιι ιιι Βιι·ι‹οιιι·ιι1ι,ννοι1 1
) άιε ιιιο1ιειιάοειο1ι ιιι
οιιιοιιι εο1ο1ιοιιΖιιετ.ιιιιάο 1ιοιιιιάοιι, άεεε ιιιτο Πιιιι;οειιι1ι:ιιιιε
ιιιοιιοτοι·ιιι ειιο1ιοιι1ιιιιιιοΜε άιοιοτιιιτοτιιιι Βιτ1τοιιτιιιι ιιιιά 21
Ωιιο11οιιειοιιικιτ ινοτιι€ Ατοε1 1ιοειωτ.ιιτιά άτι.εεο1ιιοιιιιε πιοτιι
Ιιο1ι »νοιι ειιεειιιιιτιάοι·1ιοι;οιιάοιιΡιιτοο11οιι1ιοετο1ιτ.
Βιε 1ι·ι·οιιειιηιιοιο ντιι·ά,πιο Βι·. 81;τϋ1ιιιι1ιοιης 1ιιιι
οιιιιιετ. νοιι άειι 1οιιιιάιιτιτοιιιιι άιι.ιιιτοι1εννοτι1ιοτννοιεε 11118111·
εο1τ1ιο1ιιτειιιιιοιιι.ιιιπ ι1ιιιτε ιιοιιιιοτιτιιο1ιοτΖιι1ι11ωτιοτι.ειο ιει
Πιτ Ιιιν1ιι.ιιάε1ε ,εοειο1ιοι·ι;ιιιιιιιεο1ιοιι. άιι Με ιιιπ' 2 Κιτσο
εριοιο ιιιι .ΒιεοιετιιοιιΚι·ε·ιεο ιιιιά 5 ιιιι Ροτιιο.ιιεο1ιοιιε11οΚιι·ο1ι
εριο1οιιιπ Ζε.1ι1οι·ιινοι·εοι·ετιειιιά. Βιε εο1ιοιι οι." άιοεοιι Βο
τιο1ιτοιι,άεπ άιε 14'ιιι·εοι·,ιτοΠιτ ιιιο 6οιειοε1τωιικοιι ιιι 1οιν1ειτιά
ιιι οιιιοιιι οι·1“τοιι1ιο1ιοτιΒ`οι·ιεο1ιτιτιτ.Ιιοι;ι·ιιιοιι ιει.
Αιιι 80. Οοιο1ιοι·ιινιιι·άεάοι·ΗοεοΙιεο1ιοι.ιτ1ινιιι.ιιάιεε1ιοτΑει·2ιο
ιιιο Βετο ιιι Ί'1ιι·ιι, οιιιο Βιιι1ιιάιιιι€ 2ιιιιι 1(ιιήει1ιτιοιοιιάι11ιι1ιιιιιιιι
άει·111ιιιιιιι·-Μοάιοιιιιετ:1ιοιιΑοιιι1οιιιιο ιιι 1·'οιοι·ειιιιτ8·2ιι οι·1ιιι1
του. 1)ιιιο1ι άιιιο1ιιιιοιιιο Ρι·ιιιτιε ιιι Βιμ ιοετοο1ιε1ιοτιννιιι·,
εο οιιιεοιι1οι-ιεειο1ι 1)ι·. Β ι.τϋ1ιιιι ιιοτἔ ιιι άειιιιτοιιειινοι·ι1ιοτ
ινοιεε ε1ε 1ιοιο;;ιιι.οι·ιιιιεοτοι·Ηοεο11εο1ιειτιιιιο1ιΕοιοι·ε1ιιιτεπιι
τοιεοιι ιιιιά οιιιο Αάιοεεο - άιε τιο1ιοιιάοιιι Βιιι1εάιιιι€εεο1ιι·οι
Βου ιιι 11ιτοτΒιιιειο1ιτ. 1ιοιιιι 6οοι·οιιιτ νοτ1ιομ -- οτι ιιιιοι·
τοιοιιοιι. Βιε ιιιιιι πιιτ Με, «πιεε 1)τ. 8 ιι·ιι1ιιιι1ιοι·ε· νοι·ιιιιι
αοτι ιει, Ι1ιτιοιιεοιιιο ροτειιιι1ιο1ιοιιΕιιιάι·ιιο1το,άιε οι· Ιιοι άειι·
οι·οεεε.ι·ιι€οιι ιιιιά ιιιιροειιιιτοιιΓοιοτ ε·111ρι8.ιιΒοιιΜε, ινιοάοτειι
ιιοιιοτι. Βοι άιοεοι·θο1ο8οτι1ιοιτ.ιιιπ ιιιο ΑιιιοΒιιιι€ ιιιιεοτ·οειιο
τιι1ιιιιτοιι1ιο.ιιάιτιειιιιιε.Ρτοι. @πιει ν. Βοι·ι.τι1ιειιιι, άοτ πιο
Β1ιτοιιιιιιι€1ιοάάοτ Ροιοτειιιιη.τοι·Αεεάοιιιιο «επιιειιι. »τοπιο ιιιιά
ιιι Βιιιιιιιοικ άετιιιιι ειτε 1ιττοιι.οιιι1ιιιτ. ιιοιιο, ε11_ιιι1ιι·1ιο1ιεσυ
Μο.τ1τ2ιι ι.ιιιιιειοιι οιποε οτι ιιοτ Μι1ιτε.ι·-Μεάιοιιιιεο1ιοτιΑοειάο
τιιιο ειιιάιτοιιάοιι $οιιτιοε άει· 1ιτι1τιεο1ιοτιΡτονιιιοοιι ιιι εροιι
άοιι. άιε ϋιιιιιάιιτιττ οιιιοε « ν οτι Βοι·ιμιιιι.ιιτι-$τιροιι·

ά ι ιι ιιι ε» νοι·ιιιιΙοεει. ΑΜ ω. 1:'ιιτο1ι Με 1ιιιιιιιιινο ννιιτάο
ιιιιι Π. άιιιιιιιιτ ιιι οιιιοτ Υοιειιιιιιιιιιιιιε 1ιοεο1ι1οεεοιι:νοιι
Β`τοιιτιάοιι,6ιιιάιοιιοοιιοεεοτι.Βο1ιιι1οιιι ιιιιά ιι.ιιάετοτινοτο1ιτοτιι
ν. 15οι·Β·ιιιειιιι°ε ννιτά άιε θι·ιιητιιιιι€ οιτιοεΒιιροτιιιιιιιιι-θε
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Με” Μ12εεττειιι. όεεεεπ Ζιπεεπ ιπ Ζπ1ιιιιιι'ι, ειιεπεο Με πιε
Μ”. νοιι Ρτοι. ν. Βετι.ιιιιιιππ πεειιιτειεπ 500 Μιιι·1ι, ιι11
_)ιι.1ιιιιε1ιειπειπ 1ιεόιιι·ιιιιι.:επΒιιιόεπι.επ 1ιε1τιεε1ιει·Πει·ιιπιιιι: επ
όει· Ρετετειιπτε,·ει·Μι1ιπι.τ-Μεόιειιιιεε1ιεπΑειιιιειιιιε ειι1ιοιππιεπ
επι1επ. Βο1ιιιιόΜε επ εππιιιιε1πόε Πει.πιι.ιι1όιο ει·ι'οτόει·Ιιειιε
1·Πι1ιε(ειπε @ΠΟ ΕΜ) ετι·ειειιι.Μι. εο11εε ππιετ όειιι Νειιιιειι
ειπεε «ν. Βετεπιιιππ-Βιιρεπόιιιπιε» ιι1ιει·,εειιεπ ινει·όεπ. _ιεόοε1·ι
πιιι όειπ νοι·1ιειιε.1ι,όιιεε. επιτερτεε1ιειιόόειπ ννιιιιεε1ιε Ρι·οι'.
ν. Β ε ι· ,επι ιι ιι π ' ε, όειιι «Ρετει·ειιιιτεετΠειιτεε1ιειιΑετει1ιε1ιειι
Μει·ειπιοόιε ΜΜΜ όεε Βιιρεπόιε.ιειι ιι1ιετ1εεεειι1ι1ειιιε. πιιό
όπεε όει· 51ιρεπόιειι. ιιε1ιιεειιετ Ηει·1‹ιιπι'τ ω. ιπ όετεει1ιεπ
νετεειιπιπ1ιιιιε;πιιιτόε ειπ εεεειιΜιειιιιιτειιιιετ Αιιεετιιιιεε ετ
πιιι1ι1ι.ιιεειε1ιειιόε.ιιεόειι Ηει·ι·επ Πο11εε·ειι: 1) Πτ. Ιζετ π ω.
Αιεκειπόι·ιι·Τ1ιεε.τετρ1ειεΝτ. 2; 2) Πι·. Μ ο ι·ιι.ε . θτοεεε Μπι·
ε1ιιι_ιεΝτ. 65: 8) Πι·. θε 1ιπιιιε . Νιιιο1ιι_ιεννε1ιπ_ιεΝτ. 14: 4)
Πτ. Ρπι·ε1ιι.Βεειεεε1ιπ_ιε Ντ. 20; 5) Πτ. Β1εεεια. Ψω
ει1ι-Οειτοι.ν1. 1.ιιιιε Νι·. 28. [ειι ι“ιι1ιι·εόιο Αόι·εεεεπ πιει· ιιπ,
νιιει1όιεεε Ηεττεπ 1ιει·ειιειπό. Βειτι·πειε πιι- όπε 81:ιπεπόιιιιπ
επιεεεεπειιπε1ιιιιεπ. Πει· Βεειιιι:ιε·ιιπι.>;όιεεει· 8ι.ιιιιιπι.,τεπειι:
1‹ειιι Ηιπόει·πιεε επεεεε,επ. Ειπε $πιιεειιπιιοιι ιιι όει· ει·ετεπ
νειεεπιπι1ιιπε ιιι Ρειει·ειιιιτε ει·,ε,·ειιιειπε $πιιιιπε νοιι 1000πω.
Βει όει· ι;ι·οεεεπ Ζιιιι1νοπ Μειε1ιτει·ιι υπό ιτιι1ιετεπΡε.ιιεπιειι
Ρι·οι'. Μ. ν. Βετιζιιιεπ ιι'ε Μ; επ 1ιοι1°επ,όεεε όετ θεόε.πιιε
ειπετ εοιειιεπ $τιι`τπιιε·ιιπ ειι επεεει·1ιε.11ι όει· ιι.ι·ετ
1 ιο ιι επ Κτειεε, ιιεεοπόει·ε πει ππε ιιι ιιειι Οετεεεπι·ονιπεειι
1ειι1ιει”ιεπΑπιι1επις ππό ι1ιε.ι1ιτιιιτιιι·εΓϋτόετιιπε; ιιπόεπ ννιτό.
Ιιι ειπειιι Βιιιιτει1ιειι Με Ρειει·ειιιιι·ι: νοπι 26. .Τει.πιιιιι·ε. ε.
ι·ιειιτει Πι·. Ποπ πιιτε επ Πι·. Πτι· ε ιι πι 1ιει·ε; ππό ιιιι1ι.ε1ιιπι·
επ ππε θο11εεςεπόιε 1ιοιιπππε,·ενο11εΒιιτε. όιεεεε ειπε Μιει·1ι
πει ππε. Με ιπ ιιιειι ι ιι.τειιιε1ιεπ Κτειεεπ ιότόει·π ειι
ι.νο11επ.- Γει·πετ ιει ιιπεει·ετ θεεε11εε1ιειι :Με Ειπε επ Τ1ιει1
ε·εννοτόεπ. επι· ιπτει·ιιο.ιιοιιιι1ειι θγρ1ιι1ιε-Οοπίε
ι·επε ιιι Βι·ιι ε εει (Ποιιιετειιεε 1πτετπετ.ιοπε.1εποιπ· 1ιι Ρω
ριιγιιιιιιε όε ιιι θγπ1ιι1ιε ει. όεε Μ:ι.1ιι.όιεενεπει·ιεπιιεε) ειπε
Βιιι1ετιππιεεπ ετ1ιιι1ιεπ. Βιε ι·1πόει ειιεπ ιειετ, επι 4. 8επι.
π. ε. π. 8η” ιπ Βιιιεεε1 πω. Πι·. 81τϋ1ιιιι1ιει·ε· νιιοιιιιι
όει·εε11ιεππει ππό ειπε ππε όεε1ιε.11ι1ιιετιιιπ Οτι. Με ννει·όειι
1ιοιι"επιιιε1ιιιπ πιιε1ιετειιπω· εειπειι Βει·ιε1ιτιιπ1ιϋιεπ. όει· νοιι
1ιϋε1ιειειπιιιιει·εεεε εειιοπ π·εε·επ όει· ιιιιει· όιε Ρι·οει.ιιιιιιοπ
νετε.ιιετπ1ιετεπΠιιπιιειε εειπ ινιι·ό, όιε ειεε πω· ιόπτομε ιιπό
`Νοτό-ππό Βιιόειιιει·ι1αιετει:τεοΜ.

Ιιι Βεεπει επι' όιε 101)ιιιιιτι,ι.ιιεΠειει· όεε θειιιιτιειιιι;ε Ριιεε1ι
1ιιπ'εΠει”ειπ Νε1ιτειι›επόεε 1·1ει·ι·ιιΠι·. Μπιννε_ιεπι νοιπ 29.
Με” π. ε. ιιιπ: @ιεειεε ειπ, ιπιπ όει· Βιιιε όει· θεεε11εε1ιειι
1ινιιιπόιεε1ιετΑετει.ε ειπε Βει:1ιει1ιςππε:ιιπ όει· Βεε·ι·ιιιιόιιπει
ειπεε Βιιρεπόιιιπιε, ειπεε Αεν1ε οιιετ ιιε1. επι' πεπ Νεπιεπ όεε
ει·οεεεπι·πεειεε1ιεπ Πιε1ιιει·ε τιιι1ιεεπ 1εεεπ. Πει· νοι·ει.ε.πό
ιιειι Πι·. Μιιιινε_ι επι πειιπτ.ννοι·ιετ.όιιεε ει· όιε 1ι1πτεε1ιειόιιπει
ειπω- νοιι όει· ω” ι.π.<.τειιόειινει·ειι.πιιιι1ιιιιες1ιν1επόιεε1ιει·
Αετειε επ ει·π·ιιτιεπ 1ιει.1ιε.

Ιι'ετιιετ ππτει·1ιτειιε ιε1ι 11ιι·ετ Επιεε1ιειιιιιπε ειπ Βε1ιι·ει1ιεπ
όεε Οοιπιι.εειι.τειιιειιετπω, οι·εεπιειι·ι. ιπ Κιιειιπ νοπι ΜΗ.
Αει·ειει.π ε όει· <<θτεεε11εο1ιιιιτι·ιιεειεε1ιει·Αετειε επιπ .4πόεπ
1ιεπ ιιπ ιι·οε·οιν». Νπε1ιόεπι όιεεε θεεε1ιεε1ιιι.ιτεπτ Ππι.ετ
ειιιτειιιι;; όει· 1·Ιπππει·ιειόεπόεπ πιιό όει· Εειπόεε1ιπι'ιειιι·ειειιπ
Κειιιριε ιπιπ όεπ ειιιόειιιιεε1ιεπ Κι·πιι1ι1ιειτεπ όει· ϋει1ιε1ιεπ
Ποπνετπειπεπιε 7000 Επι. εεεπιιιιιιε1τ, επειι ειε ειιπιιιιι.'ιε1ιε
Οο11ειι;επιιπι Βειετππι1 πιτ όιε Νοτ.1ι1ειόεπόειι.Ππτετεειο1ιπετ
νοπ

Ρτιιεεε: Ρτοιεεεοι· Α. θεο.
8επτετε.ι·ε:Α. Νετ.εε1ιε._ιειν.

Β. Ρεειιπονν.

Πιιε Βε1ιτειιιειιΠει' 1‹πι·ενοι· ιπειπει· Α1ιι·ειεεΜε Πειιιεε1ι
ιππό (επι 3. .Ιππι ε.. ε.) εει πιιτ ειπ ππό 1ιιιι·τι.όει· Βεεπιιι·οι·
Μπα. Βιι.νειαε Βειιι·ιιε,ε ειιιό ιιπ Ρτοιεεεπτ ειεε (Προόιεεευρε
Α. Γε, Μοεκπιι) ειι τιε1ιι.επ.

Πειιετ όιε ππε επειι 1ιετειιε επειι;Β .Πι1ιι·επ1ιεεε1ιιιιιιαεπόε
Γ'ι·ππε όετ Κιι·ε1ιεπιε1ε:ι.τει.ε,Κιι·ε1ιεριε1όπειοτπι.ευπό Με εεε.
«Νοτιιιε.1-8ιπιπι» ιιιιιτόΠι·. Κιι ριτω-πωιιιιοι πει:1ι ιιιιιππιι.>;
ιιιε1ιεπ νοτιιι·1ιειιεπ. πιε 11ιπεπΜε όει· «Ρειετειιιιτε;ει·Μεόιει
πιεε1ιεπ νιίοε1ιεπεε1ιτιιι»ππό ππε Περιιι·ει.-Αεόι·ιιε1ιεπ1ιε1‹ιιππτ
εειιι πιπτωιι, Βετιε1ιι:ετεπιττεπ.
Πιε Μια1ιει1ιιπειόεε Μετινπιτιιππει·ετ1ιεεπι· Βε1οιπιπιιιιιιςόει·
1.ερτε Με Με. Π ε ιι ιο ιτειιιιό1ιε1ιει.επεεεει;τ.
Νοε1ι πιτ όει· Αι·1ιειτ. όει· Οοιπιιιιεειοπ επ ε;εόεπ1ιεπ. «Με
νοιιι Χ. Λετειειιι€ 1ιεει.ιιιι:ι·ιιειιινιιι·όε, ειπε ε.ιιει:ιι1ιτ1ιε1ιεΒειιτ
1ιειιππις·όει· Ρι·εεε νοτειι1εεεπ. ιπ ννειο1ιει·Μ.'ειι-ιεόει·εε1ιε επ
όειι νοτεειι15ιε·ειιόει· Αιιεετ1ιειιιιπε ειιιει· 'Παει ι·εερ. όεε Απ
εο1ι1πεεεεειπ όεπ «Ρετει·ειιιιτεετΒεε1ιτεεε1ιιιιενει·ειπ»Βτε11ιιπιιτ
επ πειιιιιεπΜε (ει. Με. 45 όεε Ρ'ι·οτο1ιο11ειιειι Χ. Αετειε
ιεειεε). Ζπ θ1ιεόετπ όιεεετ Ο‹›ιιιιιιιεειοπ ινιιι·όεπ Ξεννϋ.ιι1τόιε
Πει·τεπ ΠΠτ. Ί'τπ1ιπτι. Ηπιιιιιειιι. Ει80ιι01% Α0 ·
πιπες· πιιό Κ π ρι'ιει··'Γε1ειι1ιοι'. Πειιει· όιε όππιιειιεπιει·11ιε
ππό ετι'ο1ετειειιεΑιιιειτ όιεεει· Ποιιιιπιεειοπ εεννο1ι1ιιι Βεεπι.:
επι' ιιειι Απεε1ι1ιιεε ιιπ όεπ <<Ρετει·επιιτιζετ Αει·ει:ε
νει·ειπ επι· εε,ι;επεειιιι;επ Η ι1ιε». ινιε1ιετι·ειιε
όει· Βοποι·ει·ι'ι·ιιι;ε ινο1;ιειπιο Ποιριιι.ει· Μεόιειιιιεε1ιε

·θεεεΙιεε1ιιιιτ εε1ιοιι ιιειι." όιε ετει.ειι ειπ1ειι.επόεπΒειιτιιι:ε .ιτε
11ιιιιιπειτε, ιιεεεπ 11ιπεπ Α11επ ινο1ι1οι·ιεπιιι·ειιόε Ποειιπιειι1ε
νετ. Ποπ ειιιι:ε1ιειιόειι Οοιιιιπιεειοπεεετιε1ιι.ιιιιει· όεπ (ιιειι:
όει· Απε·ειεςεπ1ιειιεπ ι.νιτόππε Πι·. '1'τιι1ιειι·ι ιτειιιιό1ιε1ιει
νοτ1εεειι ιιπε1ιόειιιόιε ινιι.ιι1επ ει·1εόι,ε,%ειιιό.

Ππεετ ετει.τ1ιππ,ι.ιεινιι.τιιεειιεεΑι·ε1ι ι ν ιε); επιιιιω πεε νοι·
ειιιπόεε όει· θεεε11εε1ιτιιι1ιν1ιιπιιιεε1ιει·Αετετε ιιιπ Ζιι-ιιιιιι ιιππ:
όει· «θεεε11εε1ιιιιτ.ρτπΜιεε1ιετΑει·ειε επ πω» ιπ όει·επ Αι·
ε1ιιν νοτ1ιιιιιιε·,ιιπτετςειιι·ε.ε1ιτινοι·όειι. .ιεό0ιι1ιαπό εε ιπ πιε1ι15
επ 1επι.:ετΖειτ πϋι1ιιε· εειπ, όιο Οι·όιιιιιι,ιι· όει· Ποειιιιιεπτε.
Βιιε1ιει·πιιιι Βι·εεε1ιιιι·ειιειπειπ Αι·ε1ιινπτ επ ιιιιει·ιτεεειι πιιι
πω" ειπε όειὶπιιινε Ππιει·1ιι·ιπι.ι;ιιπεεε1ι1ιιεειε, επ ινετόειι.
Βε1ι1ιεεε1ιε1ιιιιι1ιειπι ποε1ι ιπιτειιιιιει1επ,όπεε όιε θιεεε11εε1ιιιιι:
1ιν18ι.πόιεε1ιετΑει·ει:ε ειιπι ιπτει·πιιτ.ιοπε.1επ πιεόιοι
πιεε1ιειιθοπετεεειιι Ριιι·ιει νοιπ 23. Με 28. -ιιι1ιπ.8ε.
1900ειπε·ε1εόειιΜ.
8) Πει· θεεεπιιι1ιτετΠτ. Π. Κοε ιι πιει:: άειι Βεειιεπεε1ιει'ιε-·
1ιει·ιειιιιι1ιετόιε Βιππειιιιιιεπ πιιό Απειιιιιιιεπ όεε Χ. 1ινιιιιιιιι
εε1ιεπΑετετειιι.εεε (νοιπ 20. Αιι,ε·ιιει 1893Με 19.Αιι,ε:ιιει1899).

ΙΒιπιιε1ιπιεπ.
Βεει νοπι ΙΧ. 1ιν18.πόιεε1ιεπΑει·ετετε.ε·ε: 44 ιιιπ. 92 Χοπ.
77 Μικε,1ιεόειιειετεεε ε)

.

εει. . .-. »ω7-: ›ι
Ηππιιππ 429 εει. 92 Χοπ.

Πιε Απεε:ειιειι Ιιετι·πε·ειι 8·).3πω. 87 ιιειι., πιιι1ιιπ νει·
1ι1ιειιειιόει· Κε.εεε 36 1251.55 Χοπ.

·

Πιε νοπ όεπ Βιττετεειιει'ιεπ ι.ιν- πιιό Κιιτιεπόε 1ιιε1ιει·ιιπ
όιε Απειιι1όιιπε ειιιεε Ρι1εεεπει·εοπτι1εΠιτ πιε 1ιπιιε1ιιι1ιε1ι·ι·ειι-.
Μεεε (ει. Βει·ιε1ιτόεε Ρτιιεεε) ειιιεεεεπ1ι1τειι808 1151.46 Κυρ.
ιιιιιό, ιιο ινειτ ειε ιιιε1ιι ιπι-πιε 1ππιειιόεπ Α·ιεε,πιιειι όετ Πεπι
ιιιιεειοπ ιιπ Ιι·τειιρόεε·ε νει·κιιε;ζε1ιτννιιι·όειι.ιιι ΥΜετιιιπεριει·ειι
επι.ι:ειε,πι.
Πει· Βεε1ιεπεε1ιειτειιει·ιι:1ιτινιιι·όε ε.π,ςεπειιιιιιεπ.

4
) Πετ θεετει.ειτΜε:: όιε ειπ,<.>;εςεπεειιεπΒε1ιι·ιι'ι:επνοι·:

ει
)

θεεε1ιιο1ιτεόετ Κιιιεετ1ιε1ι Μπιιπι··Μεόιειιιιεε1ιειι Αεπόειιιιε
ιιι ει. Ρετει·ειιιιι·ε ινε.1ιι·επόόεε ει·ετεπΒ:ιεειι1ιιιιιει1ιι·εε
Βεειε1ιεπε.

ε) Ατε1ιινεε όεε εειεπεεε ιιιε1π,ε;ιππεε. Ριι1ι1ιεεε μι· Γιπει.ιιιιι.
ιιπρει·ιιι1όε ιιιεόιειιιε ειιπετιπιειιτει1ειι δι. Ρειει·ειιοιιι·ι;.
'Έ'οιπεΠ!. Ντ. Β ετ 4: Βιιιεειεε1ι.

ε) Ρι·οι.ο1ιο11εππό Αι·1ιειτειιόει· Βιιεειεε1ιεπΟ1ιιι·πη;ιεε1ιειιθε
εε11εε1ιιιιτ.επιιι Αιιόεπ1ιεπ ιιπ ΡιτοΒιονν18θθ-1897.

ό
) Αι·1ιειιεπ ιιππ Βιιειιιιπ·ερι·ιιτειιο11εόει· Αει·ειε όεε δι.Ρειειε

1ιπι·ε;ει·Μπι·ιεπ-Ποεριω.1ε 1898.

ε) 8ιτειιπαε1ιει·ιε1ιιεόει· θειιιιι·τε1ιι1Πιε1ι-εγπ1ι1ιο1οε.ιεε1ιεπ(ιε
εε11εε1ιπΓιπει όει· 1ιπιεει·1ιε1ιειιΠπιι·ει·ειι€ιτόεε 1ιει1ιςεπ
ιν1εόιπιιτ ιιι Με". .

τ
ι Αι·1ιει1ειιόει· 1ι1ι1ιιιιι·-ει·ει1ιε1ιεπΘεεει1εε1ιιιιι.ιιι Μιπε1ι 1998.

,<
;)

Ρι·οιε1‹πι1ε όει· Μεόιειιιιεε1ιειι θεεε11εειιαίτ. ιιι θιιιιι·1ιιιιν
1897 ππό 1898.

ιι
) Ρι·οιο1‹οΙ1εόει· Μεόιειιιιεε1ιεπθεεε11εε1ιιιιιεπ Οιιιε1‹ιειιτειε

ππό 1ευΜιει.

ι) Βει·ιε1ιιε όετ Αετει1ιε1ιεπ θεεε1ιεε1ιειι εει όει· Πιιιν·ει·ειιιιτ
Ι(πεει.π18% Π. υπό πι, 1899 Ι.

Κ
) Ρτοτο1ιο11εόει· θεεε11εειιιιιι Β_ι:ιειιπεειιει·Αει·ετε 1897.

1
)

Τρνιιπι Ηιικπιπιεπεκπτο υ·τ.1·1ιιιιι.ργεεκπτεο6ιπεε·τιιποιιρεπειιιιιι
πε.ιιοιιππτοεπρπειε 18%).

πι) ΤΙΜΜ κοιιιιιιιεειππιο ιιοπροεν 061.π.τικοτοππειιιι.Π. 1851!).

5
) Βεειιιιιιιιιιιι,ε·όεε Οι·ιεε πιιό όει·Σεπ. όεε πιι.ε1ιετειιΑει·ει.ε

ιεειεε. Πιε Μετεειιιιπ1ιιιιε·ιιιιππιτ όιε Ε1ιπ1ε.όπιιιςπε.ο1ιΜ?επ -

π ε ιι_ιιπ.
Με Ζειτριιπι‹ι πιι- όειι πιιε1ιειεπ Αει·ει.εεοπε·τεεεινιτό όιε
Με ει.νιεε1ιεπόειιι Απεπετ ππό όει· ει·ειεπ Βερτειππει·
ιΜπε1ιε Γεετετεεει.ει,_ιεόοε1ιννιι·ό όιε ε·ειιπιιε Βεει.ιιιιιππιιπ όεε
'Γετιιιιιιε όοπι νοι·ετειιόε ιι1ιετ1πεεειι.

θ
) Ψπ1ι1 όεε νοι·ει.επόεε 1επι @Β όει· Βιιιιιιιεπ.

Πει· Ρι·ιιεεε ιιι:ι‹·1ιιιπιε Μει·ειιιιιιπ1ππειόπ.ι·ειιιι ιιιιιιπει·1ιεειπ,
όεεε Μπι: Ρι·οιοιιιι11ιιεεε1ιιιιεεεεόει· 1ετειειι Βιτειιιιε·πεε νοι·ιε·
_ιε.1ιι·ι,ι.ςεπΑει·ετειεςεε ειιεεει· πεπ ιιιε1ιει· ιι1›1ιε1ιειιινπ1ι1ειι
ιιοε1ιόιε νι'ει1ι1ειπεε νιεε-Ρι·εεεε νοι·ειιπε1ιιπεπεει.
Πιο ιιιιιιιιιε1ιι·νοι·ςεποπιπιεπε ΜΜΜ ει·εςιειιιΓο1,ςεπιιεΖπεει.πι·
πιειιεετειιιιι:όεε νοτει.ιιιιόεε:
Ρι·ιι.εεε: Πι·. Μ. 'Ι'ι·ενιπιι.ππ-Βιιι·ε..

Κ
*
ι ο ε - Ρ ι· ιι ε ε ε: Ρωτ. Πι·. Κ. Π ε ιι ι ο -.ιιιι;ιειν (Ποι·ριιι).

Ηεπτετιιι·: Πι·. Ν. νιει·1ιιιι1°-Ηιεπ.

Κ πεειιι`ιι1ιι·ει·:Πι·. Π.1(ιινιι11-ινειιόεπ.

Τ
)

Πι·. Τι· π 1ι ει· τ. ,ι;ιεει ιιειι Βει·ιειιτ όει·πιιι όειιιΧ. .-'ιει·ειε
επειι επ·ε‹:1ιεΑιιεπι·1›ειιιιπε ειπετ θειιιι1ιι·ειι-Οτόπιιπαπιιό Απ
·εε1ι1πεεεεειπ πεπ «δε. Ρετ.ει·ειιπι·.;ει·Ξιι·ει1ι‹:1ιεπνει·ειπ επι·
ςεε·ειιεειτιπειι Ηι1ι'ε»εεννιι1ι1ιειιΟοιιιιπιεειειι.

'

Απι' όειπ νοι·ιςιιι1ιι·ιΒεπΑει·ειειε;;ε π·ιιι·υπ ιπ πιει ι·ει·εε1ιιε
όετιεπ Μι›ι·ιι·ιιι;ειι ιιι·ετ1ιε1ιεΒιιιιιόεε1'ι·ε;.τειιεπι· νει·1ιιιιιό1πιιε
Βε1ιοπιιπειι, ειε 1ιε1ιειιόε1τειιιο1ιτεπόε'Γ1ιειιι=ιτπ:

1
)

«Πιε εοειιι1εΒιε11πιιςόει· Αει·ετε>›- νοιι Πι·. Μ. 1· ι· ε γ

ιπ :ι
ι
ιι π - Βιμ..

2
)

«Αρ1ιοι·ιειιιεπ επι· Β`ι·πι.ι;εόεε ιιτει:1ιε1ιειιΗοιιοι·πι·ε» -
νοπ πω. Πι·. Π. Π ε ιι ι ο - .Ϊιιι·_ιει.ν.



Πε

Ξ->·----.·- ε -

θ) «πω» Με 'Ι'ιιειιε·Ιιειι: εεε ει. Ρεεετεειιτε·ετ ει·ετΙιεΙιειι
ΒεειιιεεεΙιιιιενει·ειιιε» -- νοιι Ρι·εί'. Πτ. Ο. Ρει.ει·εε ιι -Ρε
τετεειιι·ιι·
Ιιι εετ ειεε ιιιι Μεεε νετιτε..εε ειιεεΙιΙιεεε ειιιιετι Πιεειιεειοιι
ιιιιιιιτειιΜε .-ιιιειεΙιτ.ειιιιεειι Με εετ Ηειιει·ετΓτει;ε ινεεειιι!ιειι
ειιεειιιιιιιάει·. ιι·ειιι·ειιάεετ Υ ιιιιεειι Μ ιιι-πωσ εΜειι ιι.ι·ειΙιεΙιειι
ΒεεΙιιεετΙιιιτενετειιι Με Ι.εεειι Ζιι τιιι'ειι ιιι ετΓτειι1ιεΙιει·Βιιι
ιειιιιιιρΙιειε ειιιιι Αιιειιι·ιιειι ι.τεΙε.ιι,ε·ιε:Με Οειιετιιιιιτιιιιε ειιιεε
εεΙεΙιειι νει·ειιιε νι·ιιι·ιιειι. Α. ειιειι εΙε ε.ρτιετιειιεεΙιε νει·ιιιιε
εετειιιιε ειιιει· ει.ιι·ιιΜ ΑιιεειεΙιε Ζιι ιιεΙιιιιειιιΙειι ε.τετΙιειιειιθε
»ειπε Οι·‹Ιιιιιιιἔ ειιεεεε!ιειι.
Πε ειεε Με άει· νει·εειιιιιιιΙιιιι€ Βεεϋ8ΙιεΙι Μεεει· εειιινει·
ινιει;ειιεειι Ι·'ι·ιιι.τειιΜ ει·ειετ Ι.εειιιιει ειιιε ΒΜιειιιι€ ιιιεΙιτ ει·
ειειειι Ιιεεε. ινιιτ‹Ιε ειεε Οοιιιιιιιεειειι, εεειεΙιετιιι ειιιε εεε Ηετ
ι·ειι ΠΠι·. Η. 'ΓτιιΙι°εττ-.Ϊιιτ_ιειι·, Ρ. Ηειιιρειιι- Βιμ, Θ.
Α εει ιι ε -.ινεΙιιιει·, Ε). ?Με Με ι· -Βεειιιιε ιιιιά Α. Κ ιι ρΜι·
Τειιιιιει' ιι·εινειιΙι, ννεΙεΙιε
«άεπι ιιιιειιετειιΑετεεειε ε ειεε ειιεί'ιιιιι·ΙιεΙιεΒειιτεειιιιιι8·
εει· Πεμ νετΙειςειι εει ω, Μ ινεΙειιει· Κνειεε ]ειιει· Ζιι
εεε νοι·εειιΙε.8ειι εει· Αιιεετεειιιιιι.ε ειιιετ Τε”. ι·εερ.
εεε ΑεεεΙιΙιιεεεε :ιιι εεε δι. Ρετει·εειιι·εει· ΒεεΙιιε
εειιιιιενετειιι ΒτεΙΙιιιι€ Ζιι ιιειιιιιειι ΜΜΜ.»

Με ιιιιι.ετεειεΙιιιειεΠοιιιιιιιεειειι εε εεεετεει ε;ειεεεετι. Με
Πιτ Βεινει·‹Ιειιε Αιιιι;ιιιιε εετ Ι..εειιιιε ειιι.εεεειι2ιιΓϋΙιτειι ιιιιιι
ΙιεεΙιι·ι ειεε εεε Βεειιιτει. Ηιτει· Βει·ε.Πιιιιιεειι ιιι ΐεΙιτειιεε Αιιε
ΜΙιτιιιιι.τειιειιεειιιιιιειιειιΕεεεειι:
ΒιιιερτεεΙιειιά εετ 'Ι'Ιιει:ειιεΙιε. Μι.εε ιιιιεετ ΒειεΙιεΕεεει.ε ειιιειι
Αετετεειιιιιιι Με εεΙειιειι ειεε: Ιτειιιιτ, εειιάετιι ιιιιι· «Ρετεειιειι.
Με ειεε ιιιιι ετειΙιειιετ Ρτειιιε εεεεΙιείειΒ·ειι». Με Αιιε·ε Γεεει:,
ιειιιι εε ιιιιεΙι ειειιετ Μι Π.ειειι ιιιι ειιιει· Με Ιιιι;ετεεεειι εετ
θεεειιιιιιιιιιειι.εει· Αει·ειε, Με άει·ΒιιιεεΙιιειι,Ιιι·είινεΙΙ ινε.ιιτειι
εεε νετιι·ειιιιιΒ·, Με ειεε εεΙεΙιε Μι Ψεειειι Βιιτερε'ε εειι
ΒιιιΜΙιι·ιιιιε άει· εεε. Αετει:εΒιιιιιιιιετιι,εειιιιι Με.
Πιε νι·ειιι,ε;ε·εειειιετιε εεεΜΙε διεΙΙιιιιε εει· Αει·ιιιε ΜΜΜ. ιιι
εει· Ιιιετει·ιεεΙιειιΕΣιιιινιεΙιεΙιιιιε Πιτε ιιε.ειιι·εειιιιι.εεεΕτΜει·ιιιιι;;
ειε Ιειεει ειεε νετ ΑΙΙειιι ιι..ιω ειιι·ιιειιΓϋΙιι·ειι. Μι.εε εε εει
ιιιιε ειι Ι.ιιιιιιε ε.ιι ειιιειπ ινιι·ΙΜεΙιειι Αετετε Με ιι εε, εει·
ειεΙι εεε Ηει”ϋΙι!εεετ Ζιιεειιιιιιειι€ειι€1ι·ιεεειε Ιιεννιιεει Με, εε
ιιιε.ιιιιτεΙτΜε: εε ι”ειιΙι ιιιιι ε.ιιιιετειι ννετι.ειι ιιιι εειιι "Μπιε
εεΙΙ εινετάειιειι Βεννιιεεεεειιι εει· ΘειιιειιιεειιιιΠ ιιι·ειΙιεΙιετ
Βιειιι εειιιτει·εεεειι. Γετιιει· σει-τω Με εειι Οει.εεερτενιε:ιεΙειι
ειιι;ειιε. νοιι ειιεινιιι·τιεειι Ε'ι·ειιιεειι ειπετ ε;εεϋιιι·ειιιΙ ι.ιεινιιι·Με Μιει· οιι 8ειιιιε· ιιιιειι εεερειιεΙτε. νει·ιιετιιιιεΠειιιιινειεε,
Με ειετε εετιιε 8ειιειεε Μ., ιπι ΗιιιεΙἰεΙ‹ Με Με ΜεειΙειι εει"
Με ι·ειι!ειι Ιιιι.ετεεεειι ειιεεει· ΑεΙιι ειι ιιιεεειι, ιιιειιι νι·ειιιις
Μεε εειι.ιεει·εεειι Ιιε.εειι,Μ." "Με εετ ιιΙΙεειιι8· ειιετιιιι.ιιιιτειι,
νοιι Μιει· 2ιι με» ειειι ειειιι;ετιιάειιΠι·ι'εΙε;εεεε ιιιεειειιιιεεΙιειι
Κειιιιειιε Με ιιιιιιετιεΙΙε ινει·ιιιεειιιι.ιειιιις εει· ιιτει:ΙιεΙιειι
Βετιιιεετεειε εει ιιιιε ΖιιΜιιιιιε εε ινειι. Ιιιιιι:ετ ιιειιιιιι Πειιι.εειι
Με, Οεειετι·ειειι, Ρτειιιιτειειι από ειεε τεειιι ιιι ΒιιεΙειιε ιιιι‹Ι
ΑιιιετΜε ε.ΙΙιι·ειιιειιιειΙιιπειι Νινειιιι ιιιτϋεΙιετειιι..
Νιιιιιι Ζιι ιιΙΙει·Ιειει ειιιΙΙιεΙι Με Με ιιιιεεετε ιιιετετιεΙΙε Μεεε
εετ Αει·2ιε ειιιι”ε θειιινει·ετε εεεειιΜιετ Μιε Ζινιιιιεεεεεετε
νοιιι .ΤιιΙιτε Ι842. ινεΙεΙιεε "Με εεε ννιάετειιι·ιιεΙιε εεε ΠεΜει
τιιι1εειιεειΙεεεε ΒειεΙιεε ιιι Με Βιτε.ι'Βεεει2ειιεΙι νειι 1845 ιιιιιι
1866 ειιι'Βειιειιιιιιειι ινει·‹Ιειι Με ιιπά "Με εεετιιιεΙἱΒειι Ρτε
τεετεεΜι .Τειιιτε1876 ιΙιιι·εΙι ΜεεεΙΙιε, ιιιιεει·ε εεει·ει.ε Μεάιει
ιιειΙΙιιετειιε ε.ιιεΙι Ιιειιιι.<τειι'Ι'εεεε ιιεειι νεΙΙε ι'ετιιιιι!ε (ΜΜΕ
Εειτ.ΜΜΜ: εειιΙιεεει όεεΙι Μεεει· Ζινειιιι;ερε.τε.8τερΙιΐεΙιζειιιιε
Ριιιιειε ιιι ειεΙι: Η Ηιτιιιιιιιι·Ιιειι: «Με ΝιειιεετεεΙιειιιειιε εεε
Ατειεε εει' εειΙιιιιει·εειιετειιειιΜε ε.ιιειι ινειιιι ιιιιεΙιννειε1ιεΙι
Μιτειιε ιιεΜ Βειιειάειιετννε.ειιεειιΜε; 2) Ηειιετιτιιιι,ε;ε" Αετετε
ιιιιειι άει· 'Ι'ε.ιιε εεε εεε Ζειιειι Ρετετε εεε θι·εεεειι ιιπά δ) Ρετ
ιΙετυιις ιιιιειι εΙι:ΙιεΙιει· Βε!ιε.ιιΜιιιιε «ετιιιετ ιιπά εεειτ.2Ιεεει·
Ιιειιι.ε» (ειεε ι.ειιει·, ννεΙεΙιε εειιει; Μ εΙιετ ΜΜΜ εΙε πειστ

ἔειιιεεεε
ΡΗιεΙιτ εετ Οεπιτιιιιιιε ειιι'ιιΙΙτ. ινειιι·ειιιι ειε εει ιιιιε

ειι Απε εΙΙεΜ ΙιεΙειειετι.
Πε. ιιιιιι ινειιετ εει· θιειιιι εεεειιιιειι εειιειιιι, νειι ειεΙι εεε
Με Ιιιιτιιιι.ινε ιΙε2ιι :ιι ει·ετειί”ειι, ιιεεΙι Μιει· ειπεε Με θεεεΠ·
εεΙιεΓι εΜ ιιειιιεΙΙεε Ιιιιετεεεε ειιιειπ εει, Με εεειιιΙε ΒιεΙΙιιιιε·ω· Αει·ειε Ζιι ΙιεΙιετι ιιπά Πιτε ιιιιιιει·ιεΙΙε Εεεε ιιι Μεεε-ιτε,
εε ειιιιΙ ω· Μιι·ε.ιιι'ιιιιςεινιεεειι. εεΙεει. Με ΗειιεΙ ειιειιεεεεειι.
ιιιιι ιιιιε ειεε άει· νετΙιε.εεειιειι Νει:ιιιιιςε :ιι Ιιεϊτειειι. ΒεΙιιιΓε
Βτι·ειεΙιιιιι,ε:Μεεεε ΖιεΙεε ετεεΙιειιιτ. εε ιιιιε ειε εινεεΙιειιτερι·ε
ειιειιθετειι άεπι Βειεριειε εει· ινεειΙιεΙιειι ΟιιΙτιιι·ειιιιιτειιΖιι ΙεΙ
ειι ιιπά ειιιει·εειι:εειιτειι θτϋιιιιιιιη; νοιι Αει·ειεΙιειιιιιιιει·ιιεεε
. τειεΙιειι πιιτ! θεεειΙιειι ειπεε Α ε τι τε ε εε ιι τιε ε ε.ιιειιειι·ε
εεε, ιιιιάετετεειτεΜε Βιιιιιὶὶτἔει·ιιιιε ειπετ τω: ε·ειιιειιι
εειιιε νει·ειιιιιιιτιιιιι.ε ειεε ειιιι.εειιεειι Η ε ε ιι Ιιι· ε τιτιε ι·πι Πιτ
ετπΙιε!ιε Ηι!ίεΙειει.ιιτιιζειιειιιιιΙιε.ιιιιειι.
Με Οειιιιιιιεειοιι ιιιιΙΜει ·εννιι.ι·εει· Αιιεεεε.ιιιιιιε;. Μεεε Με
ΜεΙιει· εει ιιιιε ιιι Βιιιιάε ιιεΙιεΙιε, εεΙεει1εεε, ρΜειιι€ειι·εεε
ιιπά εειεΙιιιιιιιάιεε Αιιεϋειιιιε ω· Βει·ιιΓεειι·Ιιειε εειιειιε άει·
Αετετε εεε εεειε ΜιιιεΙ Με, επι Με εειιι Βιιιιιιιιεεεειιιιτειιτ!ε
ΗοεΙιεειιιιιιι,ε·. εεινιε Με ι·ιεΙιτιιζεΨΗτει,ςιιιι€ άει· νει·ιιιιενιιοι·
ιιιιιεενοΠειι Η.τετΙιεΙιειιΒει·ιιίειΙιετι;;Κειε Ζιι ινε.Ιιι·ειι, ειε Μεεε
Μιει· ε.ιιάει·ετεειιεειιεΙι Με ετοεεε θειιιιιι· ίιι'ε Αιιε;ε, ινεΙεΙιε
ειεε άεπι ινειιετειι ΠιιιειεΙιιςτειι'ειι άεε ΝεΗιετειιεεε ιιιιι;ει·άειι
Αει·ειειι Με εεε ‹1ειιιειιιιιιι·εΙι εεειιιι;ι.ειι ΗετειιινιιεΙιεειι ειπεε

ιιτειιιεΙιετι ΡτεΙειει·ιειε ει·ννεειιει: άειιιιμε ιιιιεΜειιι ννειιεε
ννει·ΙιΜι Κειιιρι'ε ιιιιι'ε Πεεειιι εει-ιτε ιιιιι. άεπι $ειιινιιιιιειι άει·
ιιιεΙιει· ι.ι·εννεΙιιιιειι θεινιεεειιΙιε.ΐιιιι;Ιιειι ιιι ‹Ιει· Αιιειιειιιιε Μ"

εεεεε.άιιςι ιιιιιΙ ιι ε.ιι ιι πιιτ ΒεεΙιι. εεε ΠιιΙι.ιιτιιινεειι άεε
εεΙΙιειι Ιιετεεεεετϋσει ιι·ει·ιιειι. Πειιιειιτερι·εεΙιειιε-ιιεεειι ννιι·
ΜιΙιει· ε.ιιεΙι Μι ιιιιετεεεε εει· ΙειάειιτΙειι Μειιεειιιιειι εεΠιει.Με
ΡΗιεΙιι:. εεε ι.τεεετιιιιειιινειιι·Ιεεειι Αι·ει ινειιι€ειειιε νετ Αιιε
εειιι:ιιιιι· Μιι·εΙι άεε ΡιιεΗειιιιι ιιι εειιιιιεειι.
Ιιι Μεεεει Βιιιιιε ιιιιιι νοιι Με εεειι .ιιιιεεἱιιε.ιιεετεεεειμειι
ΑιιεεΙιειιιιιι,εειι ιιιιεεεΙιειιι1Με Με Οειιιιιιιεει0ιιεε εεε εειάειι.
Μι· νοιιι Χ. ΙινΙειιιιιεειιειι Αει·ειειεςε εετ Βει;ιιι.εειιιιιιιε νετ
εεΙει;ιειι Ρι·ε.ε·ειιΜ Γειεειιεετ Κνειεε 8τεΙΙιιιιε €ειιειτιιιιειι: .
Ετει.ειι ε: Πε ει·εεΙιειιιι νει· ΑΙΙειιι ιε;εεεεειι, Μιεε Με
Αει·ειε Βιι·Ιειιεε ιιιιειιιιιιιιιεΙεε- ιιιειι;ειι ειε ιΙιι·ειι Κνειιιιετι
ιιι άειι ειΜιἰεεΙιειι θειιιιειι οάετ εει” τΙειιι ΠεεΙιειι [ειπεε ει

ι

εειι - ειεε Ζιι ειιιειπ ει·ειΙιεΙιειι Πεειιιεεειιιιιει·ει·ειιι νετειιι
εειι,ιιετ Μ θι·ιιιιέιΙε.εε ιιιιιιιεεετιεΙΙει· ΒεειιιιιΒιιιιε· Με Β.εε!ιι
_ιιιι·ιΜεεΙιετνει·ι.τειιιιιε ιιιιειι Αιιεεειι εεειιει. - .

Πε. ειεε ειιι εεΙεΙιει· ΒεεΙιιεεειιιιι:ει·ει·ειιι ΙιινΙιιιι‹ι ει!ε.Ε'ι
Πει.ΙεΜε «Μ. Ρειετεειιι·Βει· Αοτειενετειιιε Ζιι εεεεεεΝιεθΓ
Ηιιι“ε» ιιι ειιετ_ιιιιι€ειετΖειι ιιιιε εειιιειιι Βια ιι

ι . ιιηενν Φετ
ειιι εειιει.ιιιιιτι Με, ετεεΙιειιιι εε ‹Ιι·ιιιι;ειιε ιι·ιιιιεεΙιειιεινετιιι,
εεεε ε.ΙΙε Α ετε τε ΜνΙεεεε ειεε εειιιεειεειι ειιεειιΙιεεεειι.
Ζινειι:ε ιι ε: ΙΜ Ιιιι.ει·εεεε εεε ΡιιεΙιειιιιιε εεννειιΙ. Με εετ
Αει·ειε ιιιι εε εΙε ιιι ιιοΙιεπι (Μεεε ε·ιιτιεειιειιεινεττΙι Ιιιιιειι
εεεΙιειι, Μιεε εΙΙειιιΙΙιε!ι ειεε Με εειιιειιιεε.ιιιε νει·ειιψει·ιιιι,ι;
ειεε ετιιεεειιιιεΝετιιι εεεεΙιεΠειι ειπεε. ινεΙεΙιε εει Ρικιτιιιιε

εε
ι· Ηειιει·ετειιερι·ιΜιε ιιειι Αει·ετειι Με Πιτεεεινε Ζιι ;εΙιετι

ιἐιιιε.
Ειπε ειπετ εΙΙειι ΠιιιετιιιιιιειιεΙΙε;ειιιει ιιειΙτιιε·ε, ιιΙΙ.ειι
‹Ιειιιὡετειι ΑιιΓετεετιιιι,εειι Βει:ιιιιιιιιε· ιι·ε.εειιάε .Με Τε” ιιπ
ειε Νειιεειιε, άειιιι εε ιςιειιτ ιιιιει·Ιιειιρτ ιιειιι ειεΙι πιιτ εει·
ε.ι·ει.ΙιεΙιειιΗΙΙΡεΙεἰειιιιιἔ νοι!ειιιιιεις εεεΙιειιεεε ΑεειιινιιΙειιι.
,εεεειιιι·εια,εάειιιι ειε εεΙειιεε, ιι·εΙεΙιεε ιιι ΖΜ'ει·ιι εειιιειι Αιιε
ιιι·ιιει‹ Μεεε. Νιιι· ιιιιι ειπεε Υει·ειιοιι Ιαιιιιι εε ειεε ιιειιιιιεΙιι
ειπε ΘεεϋΙιτειι-Οτειιιιιιιτ Με Μεεε ειι ι·ιιΓειι. ιι·εΙεΙιε ιιιι εε
ιεεεειιειι ΒιιιεεΠεΙΙε άεπι ειιεεεερτεεΙιειιειι ννιιιιεειιε ειεε Πει
ιιειιιειι Με εεε Αι·ετεε ΒεεΙιειιιιις Ζιι :Μεεε εεει.τεει. Με; :ιε
ιιειιι επειιι:εεε Βεειιι ω, Με ιιιιιι νειιι Αι·ειε ει·ινιεεειιε ΗιΙΓε
ιιειεΙι ΜεεΙιειιιιειι ιιιιι;ιθειιιιιιι· Ζιι νετεἰιτειι. ιΙιεεειιι Μι· εειιιε
ΠιειιειΙειετιιιιει ειε Ηειιετει· Ζιι εεειιερτιιειιειι.
ΑΠειιι ειιεΙι εει· Υετειι‹·ιι ειιιε ε.ιιιιιιΙιει·ιιε ε.Πειι Αιι
ερτἱιεΙιειι ;ειιιιέειιιΙε Νετιιι ιιι ιιιιιι·ειι εεεεει. ιιειιιιι·ι;ειιιεεεειιιί
ιιειΙιεειι ιιιιϋεει·ινιιιε!ιεΙιε δειιινιει·ιεεειεειι. Μι ειιιε ε.ι·.ειΙιε!ιε
ΠεεϋΙιτειι-Ντάιιιιιις ειεε εΜει·εειιε άεπι εεεινε.ιιιιειιεετιΥει·ιιιε
ε·ειιενετΙιειΙτιιιεεειιάεε ΡιιΜιειιιιιε, ιιιιιΙετει·εειεεεετ ειεε ηΠΠ»
ιετιν, Με ειιειιειι.ειιν νει·εειιιεεειιιιι·ιι,ε_εεειιιΙιειιάειι Βει·ιιιε·
ιΙιειιεΙιειι άει· Αετειε ιι.ιιιιιρ:ιεεειιΜε.
Ειπε θεεϋΙιτειι-Οτειιιιιι8, ινειεΙιε ιιι ιιιτειι ΝετιιιειΙεει:ειι
ειιιειι ε.ΙΙειιινειιειι θριεΙι·ιιιιιιι εννιεειιειιΜΜιιιιιιιιι ιιπά Μεικιιιιιιιιι
ειιι'ινειει, ννϋι·‹ΙεΜτειι ννεεειιιΙιεΙιειι ΖινεεΙι άει· Πιτειιεινε νει·
Ιιετειι, εε ετεειιειιιι.ΜΜΜ· εει εει· Ιιιιιιιεειειιιιιιιιιιιιε ειιιει· εεΙ
εΙιειι εεεειειι. _ι
ε

ιιιιειι εει· ινειιΙΙιεεειιιιειι άει· ΒενεΙΙιετιιιιε· -
εεε Μεεε Με! Με ιιιεΜειι Βιε.ειε νοιι άειι Ιιειάειι ε;τεεεει·ειι
θειιιι·ειι Ι.ινΙιιιιεε, νοιι άει·νθειινετιιειιιειιιε- ιιιιιι άει· Πεινει·
ειιιιιεει.ειιι ιιι ετειιιιειι. _

Πε ιιιιιι Με <‹.Ϊιιι·ιεινετιΠει·ρε.ιει·) ιιιεειειιιιεε!ιε θεεειιεε[ιε.ιι.»
εειτ ιιειιι νει·ιε;ειι .Ϊε!ιι· Μι Βεειιε ειιιει· ει» Μι·ε ΜιτεΙιεεει·
@Μεεε 'Γεω Μ. ιιπά Με Βιεειει· Αετετε ειεεεεειιιςΙιειιε
ΨιιιιεεΙιε.ιιεεετιιιιε·ειι ιιι Ηιτετ ειςειιειι Αει·ειεςεεειΙεεΙιειι. ειιιιι
ΑιιεΜιιειι ιιι·ιιι;ειι Κειιιιειι, εε σει-τω εει· 1ινΙειιΜεεΙιε Αετειε
Με. Γε.Ιιε ει· εεεειιιιειι εεΜ εεΙΙιε, Μεεειι νοιι άει· θειιιιιιι88ι0Π
ιιει”ϋτινει·ιειειιΔειτε; ε.ιιιιιιιεΙιπιειι, ειεε ειιι·ιιιιι ὲεεειιιειιΙιειι,
Με Αιιεετεειιιιιιιι· εΜει· ΗΜ· Με Λε τι τε ε ει· Ι:Ιει ιιειιειιι‹ιω ιι ιιιι εεε Ι.ειιιιεε @Μεεεθεειιιιτειι-0ι·ειιιιιιις Με
Αιι€ε Ζιι ι”εεεειι. . _

Ιιιι ΗιιιΜιειτ Με Μεεε Ει·ειιιιιεΙιτει εεεΙιτε ειεε ειε.Οειιι
ιιιιεειειι ιιιι.εΙιετειιειιεειινειι Πιτ ιιι ΑιιΙειιιιιιιιε· ιι.ιιΜε .Ϊιιτιεικ·ετ
ΘεεϋΙιι·ειι-θτειιιιιιε ειιιεε·εετεειτει.ειιΠιιτννιιτι'εεε εει' άειιι ΧΙ.
Αετεειεεε νετειιιιιιιιε1ιετιΗεττειι ΟοΙΙεετειι πι· Πιεειιεειειι ιιι
ιιιιιετει·ειιειι.
Πιε εει' ιιειτιΧ. ΙινΙειιάιεεΙιειι Αει·ει:ειιι8·ε«ιιι θειεΙιειι
άετ Ηειιει·ει·ΐτεεε» €εννε.ιιΙιε θειιιιιιιεειειι.
Βιιινι·ιιτι` ειπετ θεεϋΙιτειι-θι·άιιιιιιι;

@της Μι· Με ω· εειιι Ι.ε.ιιιιε ιιπά ιιι εεε ΙιΙειιιειι Βιειιιι.ειι
ΙιινΙε.ιιεε ρτεειιειι·ειιάειι Αει·ει.ε.

_ 1
.

θεεϋΙιτειι Μι· Ι·Ιειιιε-, θιιτε-, Β'ΐιετιιι-, ΒεΙιιιΙ- ιιπά Κεεεειιε.ι·πε·

ει
.)

Πειε Πειιει·ετ ειπεε Ηειιεετεεεε εεΙιννιιιιΙιτ.εινιεεΙιειι 25 ιιπά
800 Με; ννειιιεςετεΙε 26 ΗΜ. εεΙΙ εε Μεεε εει.ι·ε,ε·ειι..

Α ιι ιιι ε ι· ιι ιι ιι ε· 1
.

Ηειιιιτιειι ιιιιιΙ ι.;τεεεετεΠρετειιειιειι
ει·ιιειεεΙιειι, ειιειι ινειιιι ειε νοιιι Ηε.ιιειιτει. ιιιιεεει'ιιιιι·ι
ννει·άειι,ειιι Βιιιι·εΙιειιετει·, ἀεεὶι Με εε _ιειιειιιΗιιιιε
ειι·ει ΐι·ειςεεεεΙΙτ. Με Μι· ιιΠε Με! οάετ ιιι ειιιεειιιειι
Ε'ειΙΙειι εει' ειιι Βιιιτειιετιετει· τω· Με ειιιε·ειι Ι.ειειιιιι
με ευ νει·ειεΙιτειι.
Αιιιιιει·Ιιιιιιις 2

.

Ρετ Με ΒειιειιιιΙΙιιιιις _άει· ιιι άει·
5ιιιΜ ννεΙιιιειιάειιΟεΙΙεεειι Με ειιι Ηειιοτει· ειιτϋεΙι

ΡΠιειιτειι Με ινιιι·άε ιιιιεετεεΑετ2τεετειιόεε εει' Με Βειιιι·ετειε~
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2ιιινειεειι,Με ενιτάει ιιιοιιι Με ιιιιετειιιιει'ι ειεεε
εειιειι νοιι ι'νιττννειι περι;; ιιειιειιιιιει· ΟοΙιεςετι Με
ειιιειιτετ Ρειιτιειι ειι νοιι ειιι:ί'ετιιτινοιιιιειιάετιθει
ιεεειι οάετ άει·ειι Γειιιιιιειιςιιεάει· ειιι Ηοτιοι·ετειιιειι
ιιειιιτιειι.

ε) Βε.ε Ποιιοτει· άετ θιιι.ε- τεερ. Ρειιι·ιιιιι.ι·ειε ννιτά πεειι άετ
ΑιιικειιΙ άετ θεειειι άετ Ατιιειτει·Ιιενειιιετιιιιε ιιιιι 1 Με κι
Με. ρτο Βεειε _ι

ε
ιιεειι άει·Βιιιιετιιιιιιε· άεε θιιτεε τεερ. άετ

Ρειιτιιι ι›ετεειιιιει.
Αιιιιιει·ιιιιιιε ι. Με ιιειιει6.ι·ετιιειιεΒιεΙΙιιιιι; ιιι άετ
Ε'ειιιιιιε άεε θ·ιιτειιεειι2ετε, άεε Ατι·ειιάειοτε ιιιιά άετ
θιιιειιεειιιιτειι ιιιιιετΙιεε;ι: άετ ιιι άιεεετιι β ιιιιιει· ε

)

ει.ιι€ειιιιιττειιΒεετιιιιτιιιιιιΒ·ειι.

Α ιι ιιιει· ε ιι ιι ε· 2
.

(ιιιω, Γιιιιι·ιιιε- ιιιιά Ηειιειιτετε, άιε
ιιιιεεετ ιιιτειιι δειιι·εειιοιιοτει·ινοιιιιιιιιε· ιιιιά Νιι.ι:ιιι·ει
Ιειετιιιιι.τειιιιεειειιετι,ιεϋιιιιειιειπε Βι·πιιιεειειιιη.τοιιιι.;ει·

ΑιιερτιιεΙιε πεειι ειΒετιειιιΒτιιιεεεειι ειιιιι·ετειι ιιι.εεειι.

ε) Κεεεειι- Με 5ειιιιιιιι·ετε, εοινειι ιετιιετε ιιισιιι ει·ετιε Ιιε
ιιειιιάειιι.εοΙιετι ιιιειιι ενειιι€ετ ειιε 1 Με. ρτο Κε.εεειιιιιιτ

ξΙιεά
οάετ εειιιιιει· Με .ιιιιιτεειιοιιοι·ει·ιιεε1ιερι·ιιειιετι.

ει»διεΙΙνετιι·ειιιιις ειιιεε Ατ2ιεε ιιι άιεεειι εειιιιιιιιτειι
ΒτειΙιιιι;ειι ενιτάειεε Ι·Ιοιιοι·ετ πεειι άειπ Νοι·πιεΙεει.ει· ρε
τεειιιιετ,άοειι Με ειπ νοτιιΗειιιεει·ει ειιι€εεει2ιετ νετι;ι·ει.ετ- εε εει άειιιι ά:ιεε ειιάει·ε Βρεειειαειιιεειιιιιιεειι εειτοιι“ειι
ντοτάειιειιιά - τω· εειιιε Πιιιιεινε.ιιιιιιε ιιειιι Ηοιιοτει· ειι
ιιεειιιερτιιειιετι, ννοΙιΙ ειιιετ άειι Βεειιι: ειπ εοΙειιεε ειιιειι
ιιειιιιιειι.

5 2

θτειιιιιιι·ετιτι” ειιιιιιιιιι.ι.οτιεειιειιιιά ιιιιιιιεειιε Ρι·ειιιιε.

ει
)

Βιιι·Μ_ιΓάε
ΟοτιειιΠε.τιοιιιπι Πιιιιεε άεε Ατετεε 50 Κορ. Με

Α ιιιιιει·Ι‹ ιι ιι ε. ιιι άετ Αιιιιιιιιιιιιι ειιεεεΓιιιιττε Ορε
τει.ιοιιειιειιιά ιιιπ ΒιιιεειιΙιιεε άεε νετιιειιάιιιεπετιειε
ειιιτε :κι ιιοιιοτιτειι.

ω ειιι- ειιιειι Βεειιειι ιπι Ηε.ιιεε άοε Ρε.ι.ιειιτειι ιιι άετ Βιιιάτ 1

Με 3 ΕΜ. ; τω· _ιεάειιι'οιε,·ειιάειιΒεειιειι άιε ΗιιιΓιε.

ε) Πιτ Ε'ειιττετιεει' άειιι Ι.ειιάε ννει·άειιετιιοΙιειι: ειιιννεάετΠιτ

Εἰ?
Με" Ηιιιιιιιιττ. 50-75 Κορ. οάετ ρι·ο Βιιιιιάε Ι-2

άι Βει Β.ειεειι. άιε ιιιειιτ Με 12 Βιιιιιάειι ιιι Ατιερτιιειι ιιειιιιιειι
Μπι ρτο Τε; εετεειιιιετ ιιτιά"νετ ρτο 'Με 20--50 Μ”.
Αιιιιιει·ιιιι τη: 1

.

Ιιι άει· Νεειιι ά
.

ιι. νοιι 8 Πιιτ
Αρειιάε Με 8 Πιιτ Μοι·ι.τειιεΜε" ιιι άειι ιιι άιεεεπι
ἔιιιιιετ ει), ω ιιιιά ε

)

ειιεεΓιιιιι·τειι ?ειιιειι άετ άορ
ρεΙιε δειτε ιιεει.ιιερι·ιιειιιινετάειι

Α ιι ιιιει·ιι ιι ιι ε· 2
.

Βιιιά ιιιειιτετε Ρειιιειιτειι ιιι άει·εεΙ
ιιειι ννοιιιιιιιιε ειι ιιειιειιάειιι. εε ιιιιιιιι ι“ιιι· _ιεάειι
εννειτειι ιιιιά ι'οι;,=;ειιάειιΡετιειιτειι ειπε Βι·ιιιιιεειειιιιε
άετ 'Ι'ειιε ιιιπ άιε Πιιιιτε εεννϋ.ιιτι ινετάετι Ιιι άετ
Αιιιιιιιιιιιιε άεεεε;ειι νιτιι·άΠιτ _ιεάεε ειιιΖειιιε (ιιιω
άετ Ρειιιιιιε πεειι άετ νοιΙειι Τε” ιιει·εοιιιιετ.
Α τ

ι

ιιι ε τ ιι ιι ιι ε· 8
.

Βει ιιιτητετάειιετιιάετ Βειιιιιιάιιιιι8·
ιπι Ηει:εε άεε Ρειιειιτειι ιιε.ιιιι άειε Ποιιοι·ιιι· Διά Η
Με 'Η άετ Τοτε ιιει·ειιηεεεειπ ινετάειι

Α ιι ιιιει· Η ιι ιι ε 4
.

Ριτιοι·άετι άετ ΚτειιΚειιιιεειιοιι Ιιε
εοιιάετεΜεεε Ζειι οάετ ιιιιιεε ει· ιιι ειιιει· νοιιι Ρε
τιειιτειιιιιιιττειιΖειτ ρ;ειιιε.ειιτ.ιι·ετάειι,εε ιει άιε άορ
ρεΙιε Τειιε ειιιϋ.εειΒ·.

Α ιι ιιιετιι ιι τις 5
.

Πιο Βειιιρειςε Με άετ Ρε.ιιειιι. 2ιι
ειειιειι τεερ. άιε Κοετειι άετ Ριιιιι·ι. ειι ιιεεειιΙειι. Βει
Ρειιττειι Με άετ Ειεειιιιιιιιιι ειιιά άιε Κοετειι ι.

Κιεεεε ειι
νει·Βιιτιετι.ε8

Ηειιιιιιι·ειι τω· θιιτεειιτειι, ιιτιειιιειιε Οοιιειιιιιιιιοιιειι, Κι·ειι
ιιειιεεεειιιοιιιειι, Κι·ιιιιι‹ειιιιετιειιιε ειο. 50 Κορ. Με 5 Βάι!.

Α τιπι ε τ ιι ιι ιι ε. Τοάι.ειιεειιειιιε ννει·άειι νοιιι ιιειιειιι
άειιιάειι Απ.

ιιιιειιιιΈι3ιεΙι
ει.ιιεε·εετεΙΙι.

θειιιιιιτειι επε-ερεειειιιειιεειιεΦιιειιεκειι:

ει

Β'ιιτ6εΒιειειιιιιιιι1ιεε
Οοιιειιιι:ετιετιιπι Πειιεε άεε Βρεειιι1ιετειι

2- ' ιι .

ο
ι Πιτ _ιεάει'οιεειιάε 1-4 11ε1.

ο
ι Πιτ ειιιειι ει·ετ.ιιιεΙιεειι Βεειιειι ιιι άετ νι*οιιιιιιιιε άεε Ριν

τιειιιιειι8-10 ΕΙΝ.

ά
ι Πρ· ιεάειι ι`οιεειιάετιιιι άει·εειιιειι Κτειιιιιιειι 2-5 Βιιι.

Α ιιιιιετ ιι ιι τ
ι
ε· 1
. Με Βρεειιιιιιι·ει ιετ άετιειιιςε ειιι

ειιεειιετι, άετ ειιεεειι ιιεεειιειι ερεειεΙιειιεειιε
Ί'ιιιιιιε·ιτειι ιιιπ.

Α τ
ι

ιιιετι‹ ιι τ
ι
ε· 2
.

Ρετ άιε Β'ιιιιττ.ειιιεε Βρεειειιιιτει:εε
ε.ιιΓεΜερά οάει· ιιι ειεε ε.ιιάετε8ιεάε ειιιά ιιεειιε·Ιιειι
άεε Ηοιιοτει·ε ιιεεοτιάετενετειιιιιε.τιιιιεειι ειι ι;τειΤειι.

5 5
.

Θειιιιιιι·ειι Πιτ Ορετει.ιοιιειι.
ει. Θειιιιιιι·ειι-Οτάιιιιιιι.;·τετ εκ ιιιιιειἰεάετ άετ.Τιιι·_ιεινετ(Ποι·
ρειετι ιτιεάιειιιιεεΙιειι

θεεεΙΙεεΈιιέε
?11.

θειιιιιιτειι τετ Αεειειειιε.
ει'. Θ·ειιιιιιι·ειι-θτάιιιιιι€Πιτ άιε Μιτειιεάετ άετάιιι·ιεινει· (Ποτ
ρειι.ει·)ιιιεάιειιιιεειιειιθεεειιεειιε.Γι € νιιι.

θ
)

β 7
.

θειιιιιιι·ειι Πιτ Βεειιοιιειι ιιιιά Πιιιετειιειιιιιιεετι
ειι άιε;ειιοετιεειιειι Ζνεεεεειι..

«τ.(ιεριιιιτειι-Οτάιιιιιιε·τετ άιε ιιιωιεεετ άει·.Ϊιιτ_ιεικ·ετ(Ποτ
ρειετι ιιιεάιειιιιεειιειιθεεειΙεειιειτ β ΙΧ.

ἐ 8.

Ειε Μειιπ άειπ Απε ιιιιετιιιεεειιτω· εΠε ιιι άειι' νοτετειιετι
άειι 2-Τ ε·ειιετιιιτειιΗιιι'ειειειιιιι<,τειιεει Πιιιιετιιιι;τεΙιετι.ειεε
Ηοιιοι·ει·Με ειι? άιε Ηιι.ιιι:ε ειι ετιιιιιεει€ειι ιιτιά ιιοτοτιεειι

Αι·ιιιε Β·ι·ειτιεειι ιιειιιιιιάειιι.

Ι)ιεειιεειοιι.
Πτ. Τ ι· ει· ιιι τ

ι
ιι ιι -Βιμ εειιιιιι.;ι:νοτ, άιε θτεεεΙιεειι:ι.ι'τιιιιιεε

ειειι ρτιιιειριεΠιιιιεεε.ι·ιι, σ
ε ειο άειπ «Ιινιιιιιάιεειιετι

.λειπε

νει·ειιι ει” ε·ει.τειιεειτ.ιεειιιιιω» Ιιειιτειετι «Με.
Πτ. νιει·ιι ιι ι'ι'-Βιε·ε ι·ιειιτει; ειι άειι Ρι·ιιεεε άεε εεειι ,ετε
ιιε.ιιιιτειινει·ειιιε Πτ. Τι· ιι ιι ετι άιε Ε'ι·ειεε, σε άετ .ιιιι·ιεεοιι
ειιιι άεε νετειιιε ιπι Ρ:ι.ΙΙε άετ Αιιιιιιιιιιιιιε νοιι Κιε.2βιιιιιθΠ

Ν!

ειιάει·ειι Βιιι.άιειι, άιε ιιιι·ιάιεειιε νει·ι.τει.ιιιιε ρει·εοιιΙιειι
ννει·άε

άιιι·ειιιιιιιτειιιιιιιιιιειι οάει· ειεε άιιι·ειι ειιιειι επι Οτιε ινοιιιιετι
άειι Βεειιι.ειιιιινειιι ννετάε νετττει.ετιΙε.εεειι. .Βειιιιιε νει·ιιιει°

άιιιι€ νοιι ι:εειιιιιεειιειιΞειιινιετιει;ειιειι, άιε ειεε
Με άετ Βιιιιι·

ι'ετιιιιιι,ε:άεε Κνοιιιιοτιεε άεε .ιιιι·ιεεοιιειιιτειι ντιπ άειιι_ιειιιετειι
εειιιετ ΟΙιειιι:ειι ει·8ει›ειι ιιιιιιιιτειι, ντιιι·ε εε ιι·ιιιιεειιειιεικει·ι.ιι,
ινειιτι ιιι ειεε ειιιετ άετ άοτιιι.τειι Ηεειιιεετιινιιιτε πω· ι·ετιιτε
τιιιιε άετ άστε Ιειιειιάειι ΗιιΒιιεάετ άεε Βεειιτεεειιιιιενει·ειιιε

ετινιιιιιτννετάειιννιιι·άε.

Πτ. Τι· ιι ιι εττ-.ιιιι·_ιειν (Ποι·ριιτι: - _
νετειιιε εει ιιι άειι Βιιι.άτειι βινΙειιιάε. Ιιεεοιιάετε ιιι 'Βιιζει
ιιιιιιιιιετιιιιιι€. άει ει· νοιι άετ ιινιιιτιάιει·ιιετι_Βιτιετε‹·Ιιειι

ιιιπ

άειπ Ε”ιιιιτειιάετ Ρεετοτειιρτοεεεεειιεττιιιιι:εει. δοΙιτε ει· άειι·
πεειι άιε ιιιιιι ιιιιεττι·ειε;ειιειιθεεειιιιιιε άοε Βεειιιεεειιιιτενετειιιε
"Με ετιεάιρ;ειιιιιιιιιιειι, εε ννιιι·άε ετ ω» εεννιεε ιιι Βιμ _ιε
πεειι Βεάετι ειιιειι οάει· ειιιειι ιιιειιι·ει·εθειιιιι”ειι ει·νιιιιιιιειι.
Πτ. Βτιάιι‹ ο εν-'Γιιιεειι: Πε άετ νει·ειτι εειιιειι ιάιτειιεάει·ιι
ιιιειιι. ιιιιτ Βεειιιε ;;ειιε, ευιιάετιι ιιιιιειι ειιιειι νει·ριιιειιιιιιιΕξω
ειιι'ετιεει, Με ε. Η. Με Πιτ Με Μιτειιεάει· οιιιιε;ει:οτιεειιε
ΠΙιτειιι.τετιειιτ,άιε Πτιι.ει·ετιιιειιιιι;ιιιιιιετιιιιιειι.ει· ιἄθΐΖεθ ιιιιά

άει·ειι ιιιιιιιιιιειι ιι. ε. ιν., εο ει·εειιειιιε άιε Γι·εεε ιιιειιτ εειιιε

ε;τιιιιάει.ειι ινιτ ειιιειι ιι·ιι·ι‹ιιειι ιιει·ειι εειειι, Με θοιιεεειιειιεειι
ειι 2ιειιειι, άιε ιιιιτ άειιι Βειτι·ιιι. ειιιιι Βεειιιεεειιιιιενετειιι νει·

ιιιιιιάειιεειειι.
Πτ. 'Ι

' ι· ιι ιι τ
ι
τ τ· .Τιιηιενιτ: Βιε Ζιειε ιιιιάΖνιτεειιεάεε «Αστειε

Πει· .ι ιι ι·ιεεοιιειιιτ άεε

νετειιιε ειιι· εεεειιεειιιςειι ειπε» ιιιτιάειι ιιιτειι Αιιεάι·ιιειε ιιι .

5 1 άετ Βιιιιιιιετι. ιιιιιι ει.εΙιε Με ετε.ετΙιειιι›εετιιτιε·ιεθτεεειι“Με Με Β.εειιι _ιιιι·ιάιεειιετνετιιτειιιιιε; εειιιει· ιιιιά άετ Μιι.
ε:Ιιεάετ Ιιιιετεεεειι ειι. ιιιι ννεεειιιιιειιειι νει·ι'οιεε ει· ειιεεετ

άειπ άιε Αιιΐ;ει›ε, Πιιτει·ειιιτειιιιιτειιεεεειι τετ ινιιτννειι ιιιιά
ινωιεειι, ι'ετιιει·ιιιιι Αε Ιε ι'ιιι· ει·ιιειιειιιιι'ειιιιιτεΟοιιεε;ετι ειι
ετιιιιάετισκιά εει άιε ιιιιιο1ιιιιε·,άετ οετιι;ιτειιΙιειιειι Βεειιιτι

εειιιε εοιειιετ ινειιιιιιιιιιειιειιεειιειιιιτειι ιιι ιιοιιετιιθι·εάε
νετ

ειιιιιιειιι άιιτειι άιε νει·ιιιιιιειιιιιε άεε Ηειιρινει·ειιιε ιιι Μ. Ρε

ιει·ειιιιι·ε. Πει· νετειιι ιιιιτετειιιιεε άειι Βιιι2ειιιειι ιιιειιι: ιιιιι·
ιιιιιτει·ιειι,εοιιάετιι ειιιειι ιάεεΙΙ. Ετ ννοιΙε νει· Αιιειτι τιμ
Βιε.ιιάεειιεννιιεετεειιιιιτιάΜε εετιιιιι άετΖιιειι.ιιιιιιειιεειιϋτιειιειτ
ειιιτιιειι άιιτειι ειιι ενειιιι ιιιιιειιειι ιιιιε Αει·ειε Βινιειιάε ειιι
εειιΙιεεεειιάεε Βιιιιά ιιιιά ειιιειι ιιιειιει· “τω” ειεεε τι

-

ι·ειιάειι Αει·ετεετε.ιιά Με εοιειιειι ιιεει·ιιιιάειι
ιιιιά "Με ειιεεετιΠιιτ νοιιιιι·ειι'τ άιε ιιιτει·εεεειι άεεεειεειι νει·
ττετειι. Πεεννεεειι ιιιιιεετειεάετ ΟοΙιεε;ε ειειι ιιιοι·ειιιεειινετ·

ράιειιιει: ιιιιιιειι, άειπ νει·ειτι ιιειειιττετειι. [Με ιιιω
Βιετιιιειι

εειι·ιι.ιιιτεΕιιι·ειιι.τετιειιιάεε νετειιιε ιιιιτετεειιειάε ειεε εειιιε
ενεεειιιιιειι νοιι άειι εοιιετ ιιιιιιεΙιειι θειιιεάεεει·ιειιιειι, άιε ρετ
ειιιιιιεΙιε Οοιιιιιειε ιιιειιι· οάει· ινειιιε;ετ εει·ιιι€ιιιει,ε·ετΑι·τ πιτ

Βιιιεειιειάιιιιε ιιι·ιιι€ειι. Πε πω» άιε Αιιι“ειιιιε, ιπι Ρε.ιΙε άετ

Αιιιιιεεε εεεειι ειιιειι οοιιεεειι εειιιετι Β ε ε ι
ι ι ε ε ρ ι· ιι ε ι
ι ειι

ειιιειι, ενειιιιιειι τιει'ι.ττειιειιάεεοιιεειιιιε θοιιιιιετε πιο ήΑιιε
ττει: ειι ιιτιιιεειι. Ιιε Μεεε ινοιιι ιιι άετ Νιι.ι.ιιτάετ εεειιε,
άεεε Με Βιιτειιςετιειιτ ιιιιτ ιιι άτιιιπειιάειι ιιιιά εειιικιει·νειε;τειι

άειι Β'ειΙιειι, εει Οοιιιιιειειι ενι·ιεειιειι ΟοΙιεεειι ιιιιι· εει άει·ειι

ιιειάετεειιιεειι ινιιιιεοιι ιιι Αετιοιι "Με ιιτιά τω" ιεάετ Βε
άιιιε·ιιιιιτΒεεετειιεεειιειι νοιι ειειι ειιιιειιιιε, ευάιιεε άιε ιιιειιει·
ιιιιιιειιειι Βειιιεάεςετιειιιε ιιι ιιειιιει· ινωεε ειπε Βεειιιιιιι.ειιιι

εειιιε ει·ιιιιιτειι.
Πτ. 'Ι

' τε ε· ιιι ε
. ειι Βιμ: Βιε Βε,ει·ιιιιάιιιιι.>;άεε «νε τε ι τ
ι
ε

ειιτ ;;ειςειιεειι.ι;.τειι ειπε» Βεάειιιε ειιιειι ετοεεειι
Ε`οι·ιεειιτιιι,ειο εει άετ Βεειιιιι άετ Αει·ειειιειιιιιιει·ιι.Με ειειιι
Πειιιεειιιε.ιιά νοι·ιιο.τιάειιεειειι. Πει· Υετειιι εκει-ιτεπεειι ιιιιιειι
άειι Ζιιεειιιιιιειιιιε.ιιε;ιιιιά ε·εννιιιιτιειειεάειι Βειιιιι.2 πεειι ιιιιεεειι.
εειιιε Βεετιιιιάιιιιιτ νιει·άε ιιιοιιτ νετίειιιετι Με Με Ριιιιιιειιιιι
Βιιιάτιιειι ειι ιιιεειιειι, εε άε.εειιιετι άιε 'Εεεε νιειΙειειιι; εεΙιετι
ιι·ετάε ιιϋι.ιιιε;ιιε.ιιειι. Πε εει ινιειιιιε·, άειι νετειιι ιιιιιε·Ιιειιει.
;;τοεε ειι ι;εετε.ιτειι,άε.ιιιι ννει·άεει· άιε Βεάειιιιιιητ άετ Αετετε
ι‹ειιιιιιετιιε·εινιιιιιειι. Μειι ιιιε.ειιε ειειι νιεΙιιιειι ειιιε ιιι1εειιε

νοι·ετειιιιιε νοιι άετ Ο ε ιι ι
ι ιι τε τ
ι - Ο τ ά τ
ι
ιι τ
ι ε, άιε, ννιε άετ

Νιιιιιε ιιεεεετε,θι·άιιιιιιε εννιεειιετιΑι·ει. ιιιιά Ριιιιιιειιιιι εειιιιιι”ειι
εειιιε ιιιιά ειιι Βι·ειειιιιιιεςειιιιιτει Πιτ ιιειάε εει. θιε ιιιιιιιιε
ιιιειιι ι“εττιεάιο.εειιι, εοιιάετιι ιιιιιεεε ειειι ετει: ειιιιιιιτε·ει·ιι.

-
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Βε εεἱ ιιεπετόιπεε πιειιι·ί'εεπειιι·ειπι'ιιἱπεεινὶεεεπ ννοι·εΙεπ.Μεε
Με θεπιεΙιτε άεπ Απε ειιιεπιιι:Ζεπ,ιπάεπι ειε Πιπ επι· εςετιεΙιτ
ΙΙοΙιεπ Βερει·ιιεεΙιετεπειειιεπ, οιιπε ιΙιπ ε” εεἱπε Με Με εποι·
πιεε Ζειτνει·Ιπετεπ νετπππάεπε Ατπειι: επ επτεοπεπιεεπ. Πεε

ιπεεεπ ιππεει:ε ιιι άει· 'Παει επεΙι άιεεει· Μπα Βετπεπεἰεπτἱ·
@Με ππτιεπ.
πω. Ι) επἱο - .ϊιιήειιν (Βοηιε.ιι: Πει· Αει·ετ.εεεε
Ιώππε Κειπειι Ζι.νεπε ειιιεϋπεπ πωειειιιιιεπ όεε Απεειιιπεεεε
επ πεπ ΒεεΙιτεεεΙιιιτενετειπ. ει· Ιώππε ππι· πεπ ινε πεεπ
επεερι·εεΙιεπ. Βε εεἰ ινἱεΙιτἰι; επ ετΐε.Ιιτεπ, ιιι ινεΙεΙιετπ νει·
ΙιεΕΙι:πιεεάει· ΡΕΙπι1·νετειπ επιπ Ηππρενετεἱπ ετεπε πω! Με
πειιι ει· εεΙπετεπεπειε,ειπ. ίει·πει· Με ειε οἔπεἰεΙ!ε ΒεεΒΜι,επιιε
Ιεπιε ππι! σε :πεπ ενεπτιιεΙΙ ειπεπ «πεΙτἰεε!ιειι~›νεπεἱπ ειπιπ
άεπ Ι:ϋπιιτε.
Πι·. Τι· π Ιιει·τ-.Ιππιενν (Ποι·ρειι: Βει· νει·ειιι ετΙιεΠε
εεΙΙιειετεπειε πππ πιπεεε ππι· εΙΙΒιιιι·Ιιειι ειπεπ Βει·ιεΙιι επ πεπ

Βε.πρτνετειπ εἰπεεπᾶεπ. Ι.ετ2τει·ει· πεεοπε πιιεει·ιιοΜιεπ
Με

εεΙΙιετειεπᾶἱειΚεἰε άει· ΡιΙιεΙεπ ππ‹ι ιι·ἰιιιεε!ιε πιιι· ιπι ιιιοι·ιιΗ
εεΙιεπ διππε άεπ ΖπεεπιπιεπΙιεπε. Με Βιιιτπτεπ εεἰεπ Με άεπ
Νειτπεπ άεε «ΙΠ·Ιε.πιιιεεπεπ Αει·ετενει·εἱπε επι· ,ςεεεπεειτιςειι
Ηι!ί'ε» Ιιεετατι,ετ. ΑΠε ΡὶΙἰεΙεπ ΙιπΙιεπ ΦιεεεΙΙιε Βι.ετιιτ. εει·
Νει.ιπεεπάει·ε επ άει· ΒιιεΙιε πιεΙιιε. @ειιι Ζπεεἔε άεε Ρτε.εεε
εεε Ι:Ιεπρινει·ειιιε ιινϋι·άε άει· Βε,ηππάιιπ,ε·, εὶπεε ΙιεΙΙπεεΙιεπ
νει·ειπε πιεΙιτε ιιπ ννε8·ε ειεπεπ.

- Πι·. ΣνοΙίι·πιπ -Βἱἔε. Πεμ επ. σε εε Μπι; Βιιετπιεπ Μια·
ΙιεΙι πω. ιπ Μεε ειπ ΙοειιΙεε νοι·ετιιπάε-Οοιιιιιε ἀεε ΙἱνΜπἀἰ
εσπεπ Βεεπιεεειιιιιενει·ειπε επ ινεΙιΙεπ επι· Βι·Ιεόιεππι.;

άετ
οττΙιεΙιεπ Βεάιιι·Γπιεεε.
Πι·. 'Ι' ι· π π ε ι·ε -.Τιιι;ιενα(Ποι·ρεω:
πω. Βει· νοι·ετε.πά πω! Με Επτεπεει·ιειιι: ι=νει·.ιεπεπί Β

.Τεπι·ε εεενειιΙι, εοΙΙιε ειεΙι ιπ Μεε. πιιε Βειιιιι·ί'πιεε άπι·πεοπ
ΙιετειιιεετεΙΙεπ. εε πϋππτε άεε πεεΙιειε Με άει· νει·ννιι.Ιτιιπςε
τε.τ!ιεεἱπεπ $ιιε ἰπ Βἰ,ςε πεπεπ Με ἰπ Ζιιπιιπίτ πΙτετπἰει·επ‹Ι
ειππιει! ιπ Ποι·ρε.ι:.ειπππι.Ι ἱπ Μεε.

- Ζω· Βεετἱἱπἀππα νοπ
_ιε ειπειπ νει·ειπ ἱπ Ποι·ιιιιτ ππι! Βἱεε. εεπειπε άοειι Ιιεἱπ θτππά
νοι·επΙιεε·επ, ΙιἱεΙιει· Μεε Κειπ εὶπεἱεεε θοπνει·πεπιειιτ ιπειιι·

Με 1 Β'ιΙιε.Ιε. Πιε νι·πι·πεεπεΙι Με θειεΙιε πἰεΙιτ
ί6τάετιι, άεππ

Ειππειτ πω! Βιππ.2πειτεεἰ Με Κνεεειι άει·εεΙΙιεπ.
.Πι·. Αρπἱιιε- ΚνοΙιππι· πι. άει· πίειπιιιιες, Μεε Με Αει·ετε
ΣινΙειπάε άεππ ΒεεΙιτεεειιιιΒενετειπ πεἱιι·ετεπ εοΠιεπ πιιε! επεΙΝ
άεπ Απει·π::, άεεε Με ΜΜε.Πιεεετ (Με ΧΙ. ΙινΗι.ππι
εεΙιειιΑει·ετεεεεεε, εοΐει·π ειε αΙεὶεΙιΓεΙΙε ἀἱε
εει· Μεἰπππιζ εειιι εοΗτεπ. πεπ ινιιιιεε!ι επε
εει·π ιπϋοιιι;επ, πεεε εειππιτΠεΙιε ιιι ΤιινΙπιιά
πτε.πωσιτεππε Αει·ετε οΙι πε ΠπΒει·εεπιεά (Μπι
‹<ιινΙεπ‹ἰῦεοΙιεπ Αει·εεενει·ειπ επι· ε·εςειιεειΜεεπ Ηἱ!ΐε» Ιιειιι·ετεπ πιεεεπ.
Βει· Απιι·ε;; εεε Πεττπ Πι·. Α ρ ρ ι π ε ννιι·άεἰ π ε τ ἰ πι ιπι;;
ειιεεποπιιπεπ.
Πι·. Βοεπ-Βετ.πεπ ιιιεἰΙπ πιιε. Μεε Με Β"ι·ειεεε" Βε;;ι·ιιπ
Μπα ειπεπ·ΡἰΙἰιιΙε άεε ΒεεΙιιεεεπιπενετειπε επι· Ζειτ. ἰπ άει·
θεεεΙιεεΙιεΓτ άει· Αει·ετε επ Μπεπ νεπτἱΙιι·ε ινει·πε.
Ρι·οί. Πεπἱο-.Τπιῇειν (Ι)οι·πιιτ)τΙιεΗτ Με, Μεε επι εοΙειιει·
νετεἱπ ιπ Βενε.Ι Ιιει·ειτεπεει.εΙιε.
Όπ- 'Ι'ι· π π ετπ-ΜΜΜ (Ποιπιει:) πετ. εἰπ 8εΙιτεΠιεπ νοπ Πι·.
Ψε.Ιιει·-ΠΙιεπ όεε ΙπιιιιΙτε ετΙιεΙτειι. Μεε ειε Δει·ετε ει
πειι,ε εισΙι άει· Βοι·πε.τει·Τε” ειιεςεεεπΙοεεεπΜΜΜ.
'Πι·. Α ρπιπ,ε:- νι7οπιιε.τεεπΙε.ε;ενοι·. άεπ νοπ άει· Οοπιιπιε
ειοπ ειιεεεετπεἱιετεπ Βπιννιιι·ϊ ειπεπ θεΒἰὶΙιι·ειι-Οι·ἀπππἔ επ

Νοεειιε επεππειιιπεπ πππ Πιπ όεπ ιιι άεπ ΚΙεἱπεπ 8Ι.ϋ.πτεππππ
επί' άεππ !.ππάε πτππιιοιτεπάεπ ΟοιΙειι:επ επι· ΒιοΙιτεοπππι· επ
ειιιπΐεπΙεπ. Έπ άιεεεπι Επτνιιιιτί' ειπεπ πιεΙιι: πιιι· άιε Μεἱπππ

Με εοΙεΙιετ

Πεπι ετει.πι!επιοΙιτε ιπι

ι:επ άει· ΟοιππιἱεεἰεπεεΙἰεᾶει· εοπεΙει·π ειπεππἱεῇεπἱεεπ ιπειιιιει·ει·
'

εενετε άει· ΚΙειπεπ 8ιΜτε ππά όεε 1ιεεπεπ Ιιεπόεε πει·ἱιεΙ‹
ειι:Ιιιι,ε;τ"ετπεπ ιιππ επι· θεΙιιιπα εεΚοιιιπιειι.
Πτ. Κ π 'ΗΜ ι·- 'ΗιΙεΙΝιοΐ: Πιε ΑΜ'εεεππε πει· θεπϋΙιτεπ
Οπιπιιπ,ε· εει ειπε άει·επιιεε, Μεε Με Νοι·πιεΙετετιιτ ιπ όεπ

Βειιτπεπ άει·εεΙπειι Ιππειππεεεε πππ πεπει·
ιιιτει· Βιπίππι·ππε

πιεΙιτ ιπι ννεε·ε εει.
Πι·. ν. Ι.ιιεεεπ-ννοΙιπετ εεΙι!ειε;τνοι· έ'οΙ.<;ειιάεΑπεπάε
ι·ππεεπ πει άεππ «Βπωνπι·ϊ ειπεπ· θεειιπι·επ-Οτάπππερ› επ
τι·επεπ :

:κι ἐ 2 ω εοΙ1 εει· Ρεεεπε «επ _ιεάεπ ΐοιεεπάειι Βεειιοπ ᾶἱε
ΠεΙΐι3ε»εεεττἰειιεπ ννει·πεπ πεε ιιπ εειπε ΒτεΙΙε Αππιει·Ιεππε· 3

Ιιοιπτπεπ.
επι β 2 ε

) επειιεπάει·π ιιι «επι- Β'επι·τεπ ειιΡ'ε ΕΑΜ ινεπάεπ
ει·Ιιππεπ: επεννεπει·επ Με ννει·ει; πιιιεπω 50-75 Χοπ. εάει·
Με δι:ιιππε Ι-2 ΕΜ. ι'ε.ΙΙε ᾶἰε πιω πεεοπάετε Ιε.πι;ε Ζω
πεεπεπτιιειιι.
εε Απιπει·Ιςιιπ8· 1 εεατ: «Μιππ πειιπερτιιειιτννει·ἀειιε εοΙΙ εε
πειεεεπ: «ιετ επ Ιιεππερι·ιιεπειι»ππά Απιπετιιιιπα 2 “Με «πε.ππ
Βεσνεπι·τινει·άεπ»- «ιετ ειι εεννεΙιι·επ».
Αππιει·πιιπ;; Β εε!! ΐοιε·επάεπιππεεεπ ι.=;εΐε.εει:ννεπάειι: πει
Ρεπττεπ Με :επ 4 ινωει ὶπεΙ. »πιτ-Ι όιε θοπειιΙιετιοπ εκιι·ε.
πει·εεπιιετ.
Ιπ Αππιει·Ιειιπε 4 εοΙΙ εε Με «ιετ επε ιιοπρεΙιε Τεκε επ
Ι5.εειει·>>πειεεεπ «ιετ επ ει·Ιιεπεπ».

Β

επ
βΒ3ΙεοΙΙ

εε Ιιειεεειιτ επ θεπϋπι·επ σε θιιαιεΙιτεπ ειε. 1

ιε Β Β .

1)ι·. ν. Βιιτεεπ εειιΜετ. νοι·. ειε Τεκε πειιιιί'ε Κεππεπιεε
πεπιπε εεἰτεπε άεε ΡπΜἰειιιπε ιπ εεπ Τεε·εεεΙΜιει·π επ ριιιιΙι
ειι·ειι.
Πι·. νἰετΙιπίΐ- Μεε νσεπήετ επτΙι @πεπ ἀἱε πποποπιι·τε
ΡιιεΙιεε.ποιι εει· Τεκε πι άεπ Τεε;εεεΙεπτει·π. ειπε εεΙεπε ΡιιπΙι
επιπιπ εεΙιεἱπε ιιππ πἰειιτ πιιι· ππτει· άει· ννπι·άε άεε ετπτΙἱεΙιεπ
Ητειιιάεεεπ εειπ, εοπιιει·π ιιεετιιιι.πρτ άοπι επ ννιάει·ερι·εοπεπ.
επε ιπι [Μετατεπετεπόε ϋΙιΙἱεΙι εει.
Πι·. ΙΝεειιετ-Βεεπιτ.κ ιετ ε;ΙεἱεΙιΓεΙΙε εεειεπ ειε ΡιιπΙιεε
Ποπ ἱπ ἀεπ 'ΓεεεεεΙΜ.τει·π.
Πι·. .Γεπεεε-Βιι. ΜἱεΙιεεΙἱε: Βἱπε ΡιιΙιΙἱεετἰοπ άει· 'Μεε
Μεε πειπεπ ινωιι, ι.νεππ εἱε πιοΙιτ. νοπ άει· Οπτἱεεεἱε πε
ειπιπς·τ"Με
Ρι·οι'. Κ εε εΙε ι·- .Τιιιήειν(Ποι·ρετ) ετἱππει·τ σεω. Μεε Με
Ποι·ιν.τετπιεάιειπιεεπε θεεει!εεΙιει'ε Με νοπ Πιι· πιιΓεεει.εΙΝε
θειιἱὶπτεπ-θι·πιιιιπε ππι· Πιι· όεπ ΟοΙΙἱεἰοπείεΙΙ Μπ
άεπό. .ε·ετπε.εΙιτΙιεΙιε. θεεεπ πιε νετϋπεπεΙιεΙιιιιις ‹Ιει·εεΠ›επ

ἱπ πεπ ΤιιεεεπΗΜει·π Μεε επεΙι Με Ποι·πετετ ιπεπιειπιεεΙιε
θεεεΙΙεοΙιε.ί'τ.επεεεεΙιεπ νοιι ειιπετεπ ΗΠιπάειι. ειιεΙι εεεννεεεπ
ειιιεςεειιι·οεπεπ, ινειΙ ιιιιππι·επ πιο Ηϋπε άεε ετπιΙἱεΙιεπ Ποιιοε

πειτεπει·ππτει·εεάτπεπε ι.νεττΙεπννἰὶτᾶε. Π: εεπΙ:ιε·ε νοι·. Μεε
πει· Αει·ειετ.εε·πιε πιιπ νοι·ε;ειεατ.ε Ί'εκε ςΙεἱεπϊεΙΙε ππι· τω·

άεπ ΟοΙΙιειοπεϊεΙΙ Με Ιιιπάεπά ειιπειιιιιε.
Πι·. Α ρ ρ ὶ π ε

· - ννοΙιπει· εεπΙιεεεεεἱεπ άεπ νοπ Πι·. ν. [
ι π τι ε π

νοτεεεεΙιΙεεεπεπ Απππιετπιιεεπ άει· 'Μεε ιπι Ρι·ιπειρ επ.
ιει

ω" πει· Μειπιιπε·. Μεε εε άετ ΒΙππιεΙιΙιειτ ΙπιΠιει· ι·ειι;Ιιεειιπ
ννιι.τε.άεπ Βιιιινιιι·ι' ω- ΟεΜι!ιτεπ-θι·άπππε; επ επειιπεΙιπιεπ,
Με ει· νοι·Ιιεεε. πιιιιι:ιΙ ιιει·εεΙΙιεμ ππι· ειπε Η ο π Ι τετ ἱν ε

Βεπειιτππ.ε; Ιιε.πεπ εοΠ.
Πι·. 'Ι'ι·εγ ιπ ιιπ π πω». ρι·ορπιιιι·ι ε·ΙειειιΐειΙΙε πεπ Βιιι.ινιιι·ί
ε." ιεεεπιιι·επ-θι·άππιιε· εε, Με ειε νοι·Ηεπε, _ιεποεΙι επι άεππ
Ζιιεει.τεειιιει· 'Μεε απ· Με εετἱεΙιτΙἱε!ιε Πιερει·Νεε. επιππεπιπεπ

πιιε ιετ πεεειι Με νει·ϋπ'επτΙιοπιιπε ἰπ πει· Τπε·εεπτεεεε. ιιοεπ

εεΙιειπε εε ι·ειεπεειιι Με 'Γεκε ιπι ννεπειιιπιιιει· άεε Αι·ετεε

ε.ιιεειιΜιπαειι
Πι·. Βειιπειάει·-'Ι'ι·ιπειειι π1ε.ιάιι·εει» :Με ΑιιεΙιεπεεπ
άει· Ί'εαε ιιπ ινε.ι·ι:εειτπτπει·.ννἱιπεεΙιειιεννεπιπ ει·εεΙιειιιε πιιε

Βεε15.ιιειιπρ νοπ δειι:επ πετ Μετὶἱ‹:ἱιιπΙνει·ινπΙτππε:.εππιεΙ ω»

ΒιεΙιτ.ει·εἱεπ πειειι ειπεπ πεετεεἰειεπ Τε.κε επει· Με πεοΙι εἰπει·

ιιιε!ιτ πεετετιιςτ.επτἱεΙιιεπ ννἰὶι·ἀε.
Πι·. Βεπε-Κνεπάεπ: ΙΙππ εεΙιεἱιιε εε άπι·επεπε ινἰὶπεεΙιεπε
πω”, Με 'Ι'εκε ιπι ννπτεεειιπιπει· ειιετιιιιε.πεεπ, ιιε·ιιπ. Με
ΡπεΙιεππι, «Με νοπ όεπ Ιιειιτι:επ νει·ΙιππάΙιιπΒειι ννἱεεε, ειεΙι

πεσει·ιιεπ Ιιειιι.ιεεπ ΒεεεπΙιιεε ΑπΐΜπτ=ιιιε νει·εεπεπ'ειι Ιώππε.

Ειπε Βεει.ε.τιΒ·πιιε·.νοιι θειι.ειι άετ ἈΙεπιειππΙνει·ινειιππε ειιι

ιιππϋΙΙιι;;·, πιειᾶἱε 'Ι'εικε πειπε οὶιΙἱ:ετει·ἰεεπε εεἱ, εοπιιετπ ππι·
«πιω πιεπεπ ετπ!.Με Ηπποι·πτΓοτάετιιπεεπ εΠει·ΟοΙΙεεεπ ιπϋ,ε·

ΠεΙιετ.ειπΙιειΜιοΙι επ .εεεωΙιεπ.
Πι·. ΒΙιιιιιι·ειεπ- ειπε” τπε.εΙιεΜε Με Ι)ιΡΓει·επε επ
π1ει·Ιεεεπι,Με εισιι πεεπ β 2 οι άει· νοι·Ιπε;ε επε άει· Ηοπσι·ι·
τω;; πεεΙι άετ Ψει·ετεπεεπι εἰπει·εεἱιε πππ άει· θιπιιάεπεεπΙ
επάει·ει·εειτεει·ι;εΙιε. εε ννπι·άεε. Β. εἱπε Ε'ειιι·τ νοπ 10 νσετει:

πεε!ι ννει·ετεπ ςει·εεΙιπετ 5 ΒΙΑ., πεεΙι Βιπιιεεπ άπι·επεειιππ.τ
Ποπ 2-2'7·ι ΒΒΙ. επ ει.εΙιειι Κοιππιεπ. ΠεεπεΠι "Με εε τιεπτι
ε·ει· πειεΙι θεπιιάεπ ππι· πει Ιεπτςε άειιει·πάειι ?επτιεπ

επ

ι·εοππεπ.
Πι·. Τι·ιιπιι.ι·ι.-.Τπήειν (Ποι·πε.τ)εειι!ε.·.=;τνοι·, πἱειιι;

Ρππει;

Πιι· Ριιπει; επε θτεπἱἰπτεπ-Οι·ἀπιιιιε πιιι·ειιειιερι·εοΙιεπ, εοπιὶει·π
ειε επ Μοεπιιε ειι:ππεπιπεπ, επ ειε ιιιειι! επιπ θεεει.π ει·ιιοπεπ
ινει·ιΙεπ πϋπιιε, εοΜετπ ππι· Με Βιι·εεεινε ά1επεπ εοΠ. ΕΠ·

εειιΙεεε ΐει·πει· νοι·, πιιι; άει· Αιιεει·πειιππα άει· 'Γεω απ· Με

εει·ιοΙιτΙιεΙιε Πκρει·1ιεε άεπ ν‹ιτειυιΜ επ πετι·ειιεπ, »Με Με
Ποι·ρειει· θεΒἱὶΙιπειι-Οτᾶπιιπε Με θι·ιιπάΙει.ε·εεπ ιΠεπεπ πετι:ε.
Πι·. 'Γι·εγιιι πιιπ-Παει. ρι·ορππιι·τ. πει·πεει· επειιετιιππιεπ,
επ Με νει·επιππιΙιιπε άεπ νοπ άετ Οοιπιπιεεπιπ νοι·εςεΙεεεεπ
Βπι;ννιιι·ι'ειιιετ θεεπιιι·επ-Οτάπιιπ,ε· :Με άεππ Ζιιεε.τεειπεπ εοΙ·

επεπ ιπι· άιε εει·ἰειιεΙἰεΙιε Βιιρει·ιιιεεπ.ιιειιιιεΙιιπεπ ννϋπεοπε.
Πει'. ΠεΙιιο-.Τιιπ_ιενν (Βοι·ρετι πτοροπιι·ε ΓοΙΒεπάεπ ινοι·ι.

Μπι.:
Πει· ΙινΙεπιΠεεΙιε Αει·ειοετιιι; ερι·ιοΙιε άεπ
ινππεεΙι επε, εεεε εΙΙε επι' ‹Ιειπ Ιιεπάε π πε
ιπ πεπ ΙιΙεἱπεπ ΒΙ.2ιάτεπ [.ινΙεπάε ρι·ε.οι:ὶ·
ειι·επάεπ Αει·ει.ε πεπ νοι·Πεε·επάεπ Ε

) πι·
ιινιιι·ΐ εἰπει· θεπἰὶΙιι·ειι-Οι·ἀπππε επιιθι·π πιι
Ιεεε ιΙιτει· ενεπι: ιιεΙΙεπ Ηοποτε.τε.πϊοτιιε
ι·ππεεπ πιεεΙιειι.

Πιε θεεεΙΙεεΙιεϊτ ιιἱιππιτ.άεπ Βιιτννιιι·ΐ εει·θεπἱἱΙιι·ειι-Οι·ὰπιιπ;
πιιι άεππΖπε:ιτε ειιιει· ΤιιΧΘ σε Με εει·ιεΙιτΙιεΙιε ΕΤερει·ιιεε ἱπ
άει· νοπ Ρι·οί. Ι) επ ι ο ιποτεεεεΙιΙεεειιιεπ Ε'ε.εειιπε ει π ε ει ιπ -

πιιε· επ.
ΙΒεΙιΙπεε ι*”οΙ.ει;.ι

Υει·ιπιεεπιεε.

- Απι θ. (Μ.) ΝονειππεπεεεΕπε Ιπ ΜϋποΙιεπ άετειιιεεεεειεΙιπετε
Αιιειοιπ πιιε ΒιιιΙιι·γοΙοε_εΡΜ!. Πι·.θει·Ι ν. Κ π π Η' ε τ. πεπε.ππτ
Με ειιι Βοπιι εει· θετ.εεερτονιιι2επιιππ επεπιειιιἔει·Ήιπ.=;ετπετ
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ε11ειιΏει·ρετει· Πιι1νετειι1ιι εε1ιιειι 70. θε1ιιιι·τετιι.ρ;. Με
Βο1ιιιειιιεε 1ιιι1ιει·1εε1ιειιΡιεά1εει·ε ιιι Κιιι·1ειιιάεε1ιοι·ειι,εποε
άει· .1ιι1ι11ιιι·1. .1.1840 άιε Ποιρειει· Πιιι»·ειειιε.ι, ειι »»ε101ιει·ει·
Με 1858 Μεά1ειιι ετιιά1ιιε. Νιιε1ι Βτ1ιιιιΒιι1ιἔάει· 11οειοι·»νϋι·άε
118581»νιιτάεει· 1855 Με Ρι·οεεειοι·-0ε1ιι11“εεπ άει· 11οι·ρειει·
Πιιι»·ει·ε11Μειιεεεω11ιιιιιά 1858 ειιιιι Ρι·οεεειοι· ιιιιά ειιεεει·
οι·ιιειιι11ι·1ιειιΡιο1'εεεοι·άει· Αιιειοιιιιε ει·ιιε.ιιιιι. Ιιιι .1ει1ιι·ε1865
ι1ε1ιιιιει· εε1ιιειιΑ1ιεε1ι1εάιιεά ε1εάε1ιειιεε1ι1)ειιιεε1ι1ειιιά111ιει·,
»νο ει· ειι1`ειιεε (1806--741 Ρι·οιεεεοι· άει· Αιιιιιοιιιιε ιιι1(ιε1,
άειιιι 1ιι Κ6ιιιεε1ιει·ε·»νιιι·. Με ει· 1880 ε1ιιεπι Κάνε Με Νιιε1ι
ίο18·ει·άεε 1›ει·ἱ11ιιιιιε1ιΒ1εε1ιο11 επι άιε Μϋιιε1ιειιει·Πιι1νει·
ειιει 1`ο1;ςιε,ει» ννε1ε1ιει·ει· ιιοε1ιεει.ςειι»ι·ει·ι18·ιιι 1ιι6ι·ρει·1ιε1ιει·
ιιεά εε1ει1εει· Η11ει181ιε1τ.ι1ιε.1.181ετ. Ρι·οϊ. 1$ιιρϊϊει· Μ: ειι
ε1ε1ε1ιΜιι€111·άάει· Αεε.άειιι1εάει· 1νιεεειιεε1ιε1ϊειιιιιιά 1›ε1ι1ει
ιιι-ετενει· ειιι1εειι .1ε1ιι·ειιει.ιιε1ιάεε Αιιιι. άεε Βεετοτε άει· Μάο
ε1ιειιει·Πιι1»·ει·ειι€ιτ..- 1ν1ε ν»·1τάει· νοιι »πιε 1ιι άει· νοτ1.<.;ειιΝιιιιιιιιει· άιεεει·
1ινοε1ιειιεε1ιιι11.ει·»νε1ιιιιειιν 1ι· ε 1ιο »ν' εε1ιειι .1ιι 51111.ιι ιιι ε
εάι·εεεε, »»·ε1ε1ιειιιιε1ειει. 1ιιι ννοι·1.1ειιιενοι·11ε_ςτ.ειιιιιε1ι
ιιιειι. Με νι” 1ιο»ν εε1ιιεΒιιιά1ειι επι άει· Βει·11ιιει·Πιι1νει·ε1
1.5.11ιε;;οιιιιειιιιιιά νει· ιιιιιιιιιε1ιι·53 .1ε.1ιι·ειιειιιε1ι άοι·ι. εειιιε
εεεάειιιιεε1ιε'1'1ιετ18·1ιε1τ.ε1εΡι·οεεειοι· ιιιιά ε1ιι .1ε1ιι· ερε.τει·
Με Ρι·1νειάειειιι. ει·ϋ11ιιει. Νειε1ι άτε1_15.1ιι·1ι;ει·Α1ιν»·εεειι1ιε1ι
Πι νν11ι·21ιιιι·ε;»»·ε1ιειν. ιιιιιι εειε Η ά»ι1ιι·ι·ιιει-1ιιεεΑιιιιεε
Με Ρι·οιεεεοι· οιάιιιει·1ιιε ειι άει· Βει·1ιιιει·0ιιι»·ειε1ιειτ.- Βε
2ϋε·11ε1ιάει· Ο1ιτειιωοειε εειιιει· Βιιιειιιιιιιιιἐ ειιιιι Ρι·οίεεεοι· ιιι
1ν11ι·21ιιιι·81ιει ν ι ι·ε1ι ο »ν_1ειειΓεειετε11ειι1ιάιιιιειι, άιιεε ά1ε·
εε15ε 8.1111. Νο»·ειιι1:ετ1840 ει·17ι1ει1ει ιιιιά εειιιε ει·ετε νοι·1ε
εεε;; ιπι άει· 1ν11τ25ιιη;ει·Πιιινει·ε1τιιτ.επι 25. Νονειιι1ιει·1849
ετει:11ιιιά.- Απι 19. Νονειιι1ιετ ιι. 8ι. »·ο11ειιάειεάει· Ρι·οΓεεεοι·άει·
Ρ1ι»·ε1ο1‹›ειε1)ι·. Η εοι·ε 1ι1ε1εειιει· ιιι 0ϋιι1ιιε·ειι εε1ιι 70.
1.ιε1ιε ιιη 8.11ι·. Μ. Η!. 1ιεεοιιάει·εάιιι·ο1ιά1εΒιιιάεε1ειιιιε άει·
ιιεε1ι 11ιιιι1ιειιειιιιτειι'1'εει1εϋι·ρει·ε1ιειιιιπά άεε ε1ιειι1ε11ειιεε1ι
11ιιιι1ιεεειε1ιιιειειιΝει·νειιμ1ειιιιιειπι 11ει·ι1ι1ιε1αι.ιιιιτεεννοι·άειι.

01.118.ιιιεά. Ο.-Ζτε.)- Πει· Ρι·1νει.άοεειιι Γϋι· Ρεγε1ι1ετι1εεπι άει· Μοε1εειιει·Πει
νει·ε1τ11.τ,Πτ. 1. Α. Βο ι.1ε1ιι, Με εε1ιιε11οεειιιιιι·ιιιιΕεεεεεειι,
άε ετ ειιιιι @ειιιει· άει· Ιι·ι·ειιειι εισε1ι ιιι Βιιιιιιει·ο
Ρο1ετιιε.ιιιιι »»·ει·άειιιιπ.- Πει·Ριοεεειοι· ει.ιιιεειει.ει·ιο1οε1εε1ιειι1ιιετ1ιιιτάει·Ε1οε1ιειιει·
Πιιι»·ει·ε11Μ»Ιιιι 1&ιιι1ιε.ι·ιιιειι-11εερ1ιε1)Μ: Ν. Μ. Βει·εει
ιιε»ν Με ε1ε1ιΜε Ρτινιιιάοεειιι. τει· Βε.ειει·1ο1ο
»με εε άει· εειιειιιιιειι Πιι1νει·ειιε.εΜ» ει11ι1ι·ε.- Ζιιιιι Β Μιά ι.υ.ι·ει νοιι '1'ιιε1‹ ιι ιιι 1ετε.ιι Βιε11εάεε
ΜΜΜ» »·ετειοτ1›ειιειιΠτ. Ζε1ε ε1ε1, άει· ω. 24 .Τε1ιι·ε1ιιιι
άιιι·ε1ιά1εεειι1°εετειι1ιε1ε1ειάει1ιε.ιι.ε,1)ι·.Α ά 01 ρ 1ιΚ ι·11εε ι·
ε ι· ιιιιιι ιι 1:»ιιοι·άειι.- Αιι άεπ ιιι111ιει·-ιιιεά1ε1ιι1εε1ιειιΑεειάειιι1ενν1ι·άιιι ιιεε1ιεεει·
Ζε1τ1ιειιιι11ε1ιι·ειιι1ι1άει· 11εειιιιιι·ειε ιιιιά ΜεεΙιε.ιιιιι·ε;1εειιιε
οι·ι1ιορεά1εε1ιε Κ11ιιικ ιιιιιιι 5 Βει.ιειιι ει·ϋΠιιει:
ννειάειι, άει·ειι 11ειτιιιι8·Πει'. Με. '1

'
ιι ι· ιι ε ι· 111ιει·ιιε1ιιιιειι»»·1ι·ά.- Με. Ο 1ι ε ι ει; ιι ι· ο ν, Λικ άεε ει. ΡεΕ01°80111°8ε1°7. Ημι

ιιεε1ιιιιιε.Με ειιιιι ε1ι.ειειι Απε άεε 1ιιεε1ιεειιετ.1ι.άτιεε1ιειιΒε
τεε1εε11-1:ίοερι1ει1εειιιιι Αιιάειι1ιειι επ Η».Ρ. Β ο ι.1‹ιιι ει·
ιι ε. τιπι Ι. »νοιάειι.- ν ει·ει.οι·1ιειι: 111ιι Βι·1ειιε1ι άει·
ϋττ1ἰε1ιειιΑι·εειιε.1ε Α 1 ε ιι ιι ιι ά ε ι· Μ ε

. ι »ν ε_
1
ε »ιν 1ιιι415.1.ε

1ιειιε1ε.1ιτε.Με ει2ι11ε1ιε '1'1ιει1ε1εειι1ιιιι ει· 2.3.1ε1ιι·εειιιε
εςε111ιι..- 211ιι »ι ειι·ευ1ιειι11ι·.0ιιτ1 1·'ει·ιιιει·, νι·ε1ε1ιετ
νιε1ε .1ιι1ιι·ε1ιιιιάιιι·ε1ιΔιακ. ιιι άει· δικά!. 6εοε1ιιιιεε1ιε»ν»νει·,
1ιιιΑ1ιει· νοιι 63 .1ει1ιιειι.- 81 Ιιι Μοεκειι άει· ο»·ιιε1ιο1οε;ε

8
.
.1 11201111ιιιι 40 1.ε5ειιε_1ει1ιι·εεε ει.ιιειιι01°88.111801ιε1ιΒετε

ιε1ι1ει·.- 41 111νν1ειι άει· Ει·οιεεευι· άει· εει·ιε1ιι11ε1ιειιΜεά1οιιι
ιιεά 11ιι·εεωι·άει· Ι.ειιάεε1ι·ι·ετιειιειε.1ι11102ει·ιιο»νιι2,1)ι·. Χνο
Με, ιπι 60. Εεεειιε1ε1ιιε.- 11ι·.01ιι·γεειιάει·, ε1ιειιιε.118ει·ενσε1ιει· 1.ε11ιιιτει.άεε
1Τϋι·ετειιΒιειιιιιι·ε1ε Με», Με ειιι Ηειιιειιι·ι;ει· Β1ε.ι.ι ει·1111ιι·ι,
άιε 1.ειτιιιιιιςάεε »·οιι άειιι 141ιι·ι1ιε1ινει·ειοι·1ιειιειι1)ι·. Οι·οιι
εε81°ί11ιάειειιΒειιει.οι·1ιιιιιε0ιιιιιε»»·ε1ά 1ιει Βει·1ιιι
111ιετιιοιιιιιιειι.

ε11ειε Αι·κε άεε

-11ε1· Ρι·21ε1άειιι άει· θτ.Ρετει·ε1ιιιι·εετ ε1:11ά-'
1.1εε1ιειι Β ειι1ιε.εεεοιιιιιιιεε1οιι, »ι»·1ι·1ε1.Βιιιιι.τει·ε.ε1ι01.

ά
. 1.ιεεειι 1ιο»ν, »»·ιιι·άενει· .κιιτ2ειιι·1ι1ετ»νει;ειι άεε άιιι·ε1ι

εεε εειιιιιειιεν»·1άι·1ΒειιΖιιετιιιιάεεεε1ιιεεΗει.ιιεεε νοιιι Β`ι1εάειιε
11τ1ι1εϊ211ειιιει· ειι·ειε νοιι 15 Η1ι1.νετιιι·ι1ιε11ι. ιιπά
ιιι€1ι·ιε1ινει·ι.»111ε1ιτει.εειιι 1311118Μιιιιειι 111οιιειειι·1ει1ιι Οτά
1111118ιιι 1ι111ιεε11- »και ε1ε1ι1ιει άειιι 1·°ιεε1άειιιειιειιιει· Βε
ιιιιειεεοιιιιιιιεειοιι ε1Βειιι11ε1ι»·οιι εε11ιει »·ειειε1ιειι

εο11τ.ε.Η)1 .- 111εί11ι·θειι1τετε:»νεε1ιε εεεκ1ιιιιιιι.ε Βιιιιιιιιε,
»»ε1ι1ιεάει· Μ. Γειτιε1ιιιι€ει· ει.ειάι1εε1ιειιΒιιιι1τειεεοιιιιιι1εε1οιι
1111.1ε1ιτε1900και· νει·ιεΒιιιιε εεειε11ι Μιά, ιει ε ιι ι 589,821
.Β111.ει·11ϋ1ι1. ννοι·άειι.- Απι 5. Νονειιιεει· 1ιεΒιιιε Βι·. ιιιεά. 8. Πε ιει·1›ει·,<;ει·,
εεεε1ι»»·ειιι€ 0118111121.άεε Μ11ιιει1ιοερ11ε1εΙιι Ζει·ε1ιο_1ε-Βεε1ο,
άιε 1·ειετ εειιιετ 25_ιε1ιι·1Βειι 1)1ειιε1.2ε1ι.. Με ειιιει·
εειιιει· Ι.ε1ι.ιιιιε άιειιειιάειι Αεπτε 111ιεττεεε1ιιειι11ιιιάιιι·ε1ι

Πε1›ει·ι·ε1ε1ιιιιιρ;ειιιει· 5111181311επεεεετεττετειιΛάι·εεεε, 1ιι νι.·ε1
ε1ιει·άειιι 11101181'ιιι 1ιετ211ε1ιετιννοι·ιειι άει· Πειι1ι 1111·εε1ιιε
ειετ18ειιΒειιι1ι1ιιιιι€ειιΗΜ· Με θο11εεειι ε.ιιειι;εερι·οε1ιειιννιι·ά.
Ζιι1ι1ι·ε1ε1ιε1'ε1ε1:ι·ειιιιιιιε1:ιε2ειιι;ιειι άειιι θο11εεειι, άε.εε ει·
»νε1ιι·ειιάεε1ιιει·Ιειιιωει.1ιι·18ειι'Γ1ιε.ι1ε1εειι.ε1ε1ι »·1ε1ε1ΐι·ειιιιάε
ιιιιιει· άειι 1)ιειιει8ειιοεεειι ει·»ινοι·1›ειι.Αιιε1ι άει· ει1ειιε11τε
Οοιιιιιιειιάειιι·άει· ϋει·άε-1ὲι·ειιει‹11ει·εειι Ρ1ετάε, άει· Ηει·ιοιε·νοιι
ΜεεΜειι1ιιιι·ε εειιά1;εειε 'Γε1εει·ειιιιιι 1ιιιΝειιιειι άεε 11ε81ιιιειι
ιεε, »νοΠ. ειπε Βε11ιενοιι .1ε1ιι·ειιεεά1ειιι..- [Πε Πιι1νει·ε1ιε.1; Κεεειι. »νε1ο1ιεειιιι 5. Νονειι111ει·
11ιι·ειι96. Β ΜΗ. ιι ιι ε· ε εε ι; 1ιε,ε,·ιιιι;,281ι1ιειιεε1ι άειιι Βεε1ιειι
εε1ιε11ε1ιει·1ε1ιι.επι 1

.

.Μεσοι 189871ιιι θειικειι 859 Βιιιά1ι·ειιάε,
επι 1. .Ιειιιιε.ι· 1800άεεεεεπι πιει· 818 (άιιι·ιιιιιει·4.63Μεάιειιιει·1.
1)»ιεΙ.ε1ιι·ρει·εο ιιε.1 1ιεειειιά Με 117 Ρει·εοιιειι. Με· άειι
Πιι1ει·1ιιι1ι.άει· Πιι1νει·ειτ.Μ ν»·ιιτάειι 1ιιι Ηειι2ειι 408,16311.111.
ειι€ε»»·1εεειι.άιινοιι2ιιιιι Πιιιει·1ιιι1ι.άεε Πιι1νει·ε1τ.ει.ερει·εοιιε.1ε
258,4851151.40 Κορ., ιιι Βιιρειιά1ειι ιιιιά Πιιτει·ειϋ1:ειιιιεειιεπι
8ιιιάειιιειι 2110411151.,Ζει· Βεεε1ιε11'ιιιι;.ι;νοιι 11ε1ιι·ιιιιιτ.ε1ιι,ευ
ννιι·ι.1ιεε1ιειι11ε1ιειιειε. Αιιεςε1ιειι 119,18611.51.25 Κοιυ. ιιπά ε.1ε
Βιι1ιειά1εΜε ά1εΜε άει· 0ιι1νει·ε1ιετ.εεειε1ιειιάεΝετιιι·ίοι·εε1ιε1·
Β·εεε11εε1ιε.112500 151.51.- Νε.ε1ιε1ιιειιιεοε1ιειι ε;ε1'ει.εετειι1)ιιιιιε.5εεε1ι1ιιεεεο11 άει·
Ρει·εοιιε1εωιι. άεε 1ι1εε1ε·ειι Α1ειιιευ»ν-Ηοε μι -
ιε.Ιε 1111·Αι·1ιε1ιε τ, »νε1ε1ιεε»·οιιάειιι ει. 1·'ει.ει·ε1ιιιι·Βετ
$ι.εάιειιιι νει·ννει1ιει.»»·1ι·ά,ιιιιι 2 Αει·ειε ιιιιά 8 14`ε1άεε1ιει·νει·
ειε.ι·1ει»νει·άειι,ι”ε11εεε ιιιϋι;11ε1ιεειιι εο11ιε, 5.0 Κτειι1‹ε 1111
€ειιιιιιιιιειι Ηοερ1ιε.1ιιιιιει·2ιι1›ι·1ιιςειι.- Βε1.1ε.1ιε. Με ειιι θειιιι.τοι·ιιιιιι Μι· ιιιι1εειιι1τ
1.ε1τ. ε 1

1
ιι ιι Η ε ιι 1
;
ι· ε. ιι Η ε ει·ι·1ε1ι1ετ.ν»·ει·άειι.άεε άιιι·ε1ιΙι·ε1

νι·1111χεερειι·1ειι ει·ιιε1ιειι »»·ει·άειιεο11.ΑΜ Α11ετ1ιϋε1ιετειιΒε
ιε1ι1ειιιά 210Πε88_1Μ.1118111..ιιιιάνοιιι Αρειιε;;ειιΒιικε Με.εεειιιάι·ιι
άειιι 8ειι.ιιοι·1ιιιιιειι€ετ1:ιε11ι.ν»·οι·άειι.Αιι άει· Βρ1τεεάεε θι·8ει.
ιιιεει1οιιεεοιιιιιεε εεε1ιτάιε Ε”ϋι·ει11ιΜ ε. ι·1 ε» Β8.1'] ε κι ιι ε 81
1ιι 1111111,ε.ιι »νε1ε1ιεΒρειιάειι Μι· άεε εειιιιιοι·1ιιιιι ιιι 111ιει·εειι
άειι ειιιά. Η- Πει· 171ι·ε,ε σε· ιο ιι ά, »»·ε1ε1ιει·ιπι Ε11ιι·ειιάεε 50_μι1ιτ18·ειι
.Τιι1ι11ειιιιιεάεε ε;ι·οεεειι01ιιι·ιιι·8·ειιΝ. ά. Ρ1ι·οἔ0 »ν .=;εει.11ι.ετ
ν»·ιιι·άειιπά Με 12,00011111.1ιεεεε1ιι,1ιε.ι.εε1ιειιιιι1ιε1ιά1εΒε
ειιιιιιιιιιιιε, ε11ε 2 .1ε.1ιτεειιι. άειι Ζιιιεειι άεε 0ε.ριτε1ε]ιιιιε·ε
Αει·ειε 1ιε1ιιιιενει·νο111ευιιιιιιιιιιιι€ιιι άει· Αιιε.11οιιιιειιιιά111ιι
ι·ιιι·ε;1ε1ιιε Αιιε1ειιά ειι εειιάειι. Βει·εε1ιι.18·ι.Ζει· Βειιιιτειιιι_ε;
άει· Ζ1ιιεειι Με ε21.ιιιιιιι11ε1ιειιιεά1ε1ιι1εε1ιεΠι.ειι1τε.τειι1&ιιεε
1»ιιιάε.εο»ν1εάιε ιιι111ιει·-ιιιεάιε1ιιιεε1ιεΑεεάειιι1ε, ιιιιά εκει· ιιι
1ο1εειιάει·11ε11ιειιιο1Βε:άιε Πιι1νειειι15.ιειι 111οε1ιε.ιι,.1ιιι·1ενν
1110111110,άιε ιιιι1ιωιι·-ιιιεά1ε1ιιιεε1ιεΑεεάε11ι1ε,ά1ε Πιι1νει·ε1ιε.ιειι
1έιενν,11ε1ε1ιη;ιοι·ε,Ο1ιει·1εονν,Κε.ευ.ιι ιιιιά ννειεε1ιιιιι. Με. ά1ε
1ιειάειι ειει€ειιειιιιι.ειι 0ιι1»ει·ειιε.ιειι εει·ειιε άιεεει· 21·ιιεειι
τ1ιε111ιειιιεΒεν»·οι·άειιειιιά, εε 1ει. ιιι άιεεειιι .1ε1ιτεε.ιι ά1ε
1$ει1ιεΒε110ιιιιιιε11άιε ιιιι1ιιε.τ-ιιιεά1ε1ε1εε1ιεΑεε.άειιι1ε, »νε1ε1ιε
ειιε1ι 5ειειιε άτε1@Με Δει·ειε (1. 1&οι·ο»ν 1 ιι, Α. 1ίιιάτ1ε
εε 1

ι
ε »ινιιιιά »17. ο ε1ιε »Με ιι πε ιι 1: ο) Με άιεεειι Ζ1ιιεειι 1ιιε

Αι1ε1ειιάεεεειιάτ.Με.- νειιει·1ε ιι ιιά Αιιε·ειι1αι·ειι1ι1ιε1τειι

π
·
ιι ε ε ι ε 011 ε ιι Α ι· ιιι ε ε. Νε.ε1ι άειιι 1κεε1ιειιεε1ιιιιιεεει·1ε1ιιε

άει· Μι11ιει·Μεάιειιιει1-ν'ει·»νε1τ.ιιιι€με 115071ιι.1.ειιΙιιι Βε1·1ε1ιιε

ιιι άει·

_12ι1ιι·ειιι άει· ι·ιιεειεε1ιειιΔιιιιεε 354,228111ε.ιιιιιά. 1
.

35,4 ρι·ο
ιιιιι1ε):ιιι νειιει·ιεειιειι 1ίι·ειικ1ιε1ι.ειιιιεά 17.703 1111ειιιι(σ. 1

.
18,8 ρι·ο ιιι111ε)ειι Αιιεειι1ει·ε.ιι1ι1ιε1τειι.- 01ιο1ει·ε. Νεε1ι ειιιει· ΜΘ1111111Β'εεε Βει;άεά ε1ιιά
άοι·: νοιιι 15-25. Οεω1ιει· 2 01ιο1ει·εϊ1111ε νοι·ι;ε11οιιιιιιειι.- Ρεει.ιιεε1ιτ1ε1ιι.ειι. 1)ιεΕεει 1111111111.ειιιειι 1ιιιιιιε1·
1ιεάι·ο1ι11ε1ιει·ειι0ιωι·ιι1ωει·ειι. Αιιε 1 ιι ά1ειι »ν1ι·ά ιιιε1ιειιιιι·
ε1ιιεειειι·1-ιεΖιιιιε1ιιιιεάει· '1'οάεειε.11ε.εοιιάετιι ε.ιιε1ι ε1ι1ε»»·ε1
ιει·ε Διιεάε1ιιιιιιιε άει· 1ΩριάειιιιεειιΒ·εεειμ. 1ιιι Οειο1ιει·1ιει.ι·ιι€
ά1εΖε.1ι1άει· 1)εεει.οάεειει11ειιι ειιιει· ειιιιψειι 1νοε1ιειι1ε1ιι.
ννειιι€ει·Με 0727. Με εε1ι1ι·ειε1ιειιιιι 1ιιά1ειινοτεειιοπιιιιειιειι
8ε1ιιιι.21ιιιριιιιι€ειιεε1ιε1ιιειι1σ1ε_]ετ2ι.ιιοε1ι1ιε1ιιειιννεεειιι11ε1ιειι
Βιιι11ι1εεω· άιε 1$ιιιεειιι·ειι1ειιιιι;άει· 1:1μιάειιι1εειι 1ι:ι.1ιειι.Με
ιιειιεετε 141ι·οεει·ιιιιεάει· Εεεε ιει άεε Β.ε101ι άεε .Ν128.ιιι,
»»·ε1ιιιΟειο1)ει· εειιοιι 592 'Γοάεειε11ε νοι·Βε1ιοιιιιιιει1»νει·ειι.
Αιιεεετάειιι »νει·άειι »»·1εάει·άιε ει.εάιε '1'ε.ιιιει»ι»·ε ειιι
11εάε.ε·ιι.ε1ιει· ιιιιά 1ίο1ιε1ιι .1ειρειι Με νοιι άει· Εεεε
11ι1101Π.ε1·11115.ι·ε.- 1ιιι νει·8ε.ιιεει1ειιοοιιιιιιει·1ει.άεε ε.1τε1ιιεε11ιεά1ιε1Ρε
άετ1)οι·ιι11)ειιεεε1ι1ειιά)ιιι ε.ιιάει·ε 1:18ιιάε111ιει·εει.ζειιεειιιιιιά
1ιει άιιι·ειι εειιιειι _1ειιιιζειι15εειικει·ειιι «ιιπε ιιειιεε, ιιιοάει·
εεε σερι·ε.Βε Βεν»·οιιιιειι.Με »»·ιιτάε1ι1ει·ιιι ιιιιιετετ8ϋ1ι.ι€ει·
1νε1εε ειιιε11ει1επε1.1.εεεεε1ιε.11ειι,»νε1ε1ιειι11ειι 1ιει·εε1ιτ18ιειι
Αιιιοιάετιιιι€ειι ιιιιεει·ει· Ζει» ειιιερτιε1ιι. Με ερεε1ε11εΛεϊ
Βε.1ιεΜε ειε1ι άεε 1ιιει1ιιι1;άιε Βε1ιε.ιιά1ιιιιεάεε Αει1ιιιιε εε
ειε11ι.01ει·εάειιι άει· Διι11εεειιιι€άιεεει· Κι·κιι1ε1ιε181ιε1ιειιειε1ι
ά1ε Αιιεε1ιειιιιιιεειι άει· Αειειε Ιιι άειι 1ε121ειι .1ε1ιι·2ε1ιιιι.ειι
ννεεειιι11ε1ινει·ιιιιάειε. 11ε1ιι·ειιά ιιιειι ιιϋ1ιει· πιει. ε118ειιιειιι
άιε εει1ιιιιιιιιεε1ιειιΖιιειιιιιάε ειε Β1°8111Ηιι»11ε15ι·εε1ιε1ιιιιιι€ειι
άει· Δι1ιιιιιιιιεευτεειιε, ερεοιε11άει· 11ιιιτ.ι·ϋ1ιι·ειιε.ιιεει1ι,εο 11211.
ε1ε1ιμε» ιιιε1ιι· ιιεά ιιιε1ιι·άιε 1:1ι·1ιειιιιιιιιεεΒιι1ιιι εεει·οε1ιειι.
άεεε εε ε1ε1ι ν1ε1ιιιε1ιι·ιιιιι ε1ιιε Βι·1ιι·ειι1ιιιιιι; άεε ιιει·νϋεειι
0ειιι.ι·ε.1οι·.<.;ειιε1ιειιάε1ι, ιιιιά άειιι€ειιιιιεεειιάει·ιε ε1ε1ιεποε· ά1ε
Απ άει· Βε1ιειιά1ιιιι€. Νε.1ιει·εε ιιπ. ειπε άειιι 1εοετειιιι·ε1νει·
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Με 111111111ν111110ω111.1,ι1ει1ιιι1ιει·560 '1`χρ1ιι1ε- 193που 1, 805
81'0111118- 120ιιιε1ιτ), 188 Βε111ιι·11ιε11-- 128ιιιε111·),189 1311111
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11111111ιιι Γο111εεειιιει· 11ι11Μ11ι·111ιε1τ1111ετιιιι·ει1Μι11ιει1εε1`1ει11ε11ι1ειιιιι,1.ς11·ειιι1ειιΜεεε
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δ
. 1411011111111111111111,111ει1ει·
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81. Ρε1ετεειιτε, Νενε1ιγ-Ρτ. 14, εει1111ε111ε11ει11ιι-111111ειιε111ι111.Αιιιιοι1εει1-11οιιιρ1.οιτειιε118ειιει11ιιιε11.

. - 111111ετιιιε :ιιτ θε1ιιιιη; 11ειι1ιιιειι,εοιιι1ε111ιιι 4111111111
ει11111·ειιειο11ιιιιο11ιιοο111111111εε11111ο11·ει111ειιεεε 11οτι1111111ε11γι1ε.

Β11118ετ ε1ε 111π111ε1ιεΟοπειιττειπρτερε.τετε.
0081811,281111·Νει11;ε11οιει1ε;1 111.1111·Ει·ι11111:11εειιε.

- ρει11.11”οο11ε11εο11ι·11“ι.18118,Ντ.

ἡ
. 1991,Ντ. 20. -- Β 21111111,Τ1ιειιι.ρ.1Υοι·11ει1εο11ι·.1911Τ,Ντ.41.

Βτε.ι1 τι, Ί`11ει·ερ. 1 οο1ιειιεε1ιτ.1881”,Ντ. 46. - Π 1ι·οτει:2 11 γ,
1111111.1'νοε11ειιεε11τ.1898, Ντ. 85. -- .1

.

11111111111ιι, Κ11ιι1εο11-11ιετερ.
1899, Ντ. 40. - Α. 1ΐει1ιτιιιο, Ατε111ι11ο1ιι1ετι1112.11111ει11ε1ιιτιε Ο111τιιτ1;1ε118981111.

91121111211119111021.111ιι11ιιιιι1ει19118,1.911. Ντ. -
πιεε. 1)1·εεεε1899. Ντ. 9 11.111.- 81. Ηι·οιεεε,

Κ11ιι1εε11-Τ1ιετερ.1Υοο11ειιεε11τ.1899,Ντ. 10 ιι. 17. - θ. 111.Τ111ιε.εο11ενν, Μ. Ρε- .

1ε1·ε1›ιιτ1;ει·111111.11'οο1ιειιεε1ιι·11118119,Ντ. 20. - Ι.11ει·ιι1ιιι·ετιι11ειιιιι11'τι111εο.
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1900-171-16-ιι το” παιιιι.ιι1ε-19119-17ι.
Οικρωτι-ι τιοι:ιτινιοκο. ἔ:·ἑ ἐιὲ>ἔ

έ·

Ο ἔ·= “Σ 0°-' α: . .

Μ. ΘπιθΜιΕοεπΗΗΠ ΟΠΟΗΤΟΠΟΓΠΊΕΟΗΙΠ ›κρρΗει.πρ ; “έ 1

(πω. ιιι·ι:ριωι>ιιιιι:ιωιο11ιι_ιτιιω·ι>ι.ι) Ξ Ωῖἔἔἑῖέ ἔ”ἔ ]

Ι ` ` Έ α::Ω- Ξ -· ο Ι

1$?ΒΘΒΒ&ΐέΒΞΗΒ ΒΒ1.1'1'ΗΠΒ'Β'" ε

ι

- .. . ·ιέΐ' 19.·έ'"/°9-Μ .

Με ΒΡιπι:ιι. 8ΥΒΗΒΙΧ'Β ρευνιευι κι ρωτιισιοΒρ. 1 ἔΞἐζἔ

1

.= 'η Ο: - ν
ιιειιΑιωι:ιιι.ι11Α. Π. 0ιιιιιιιιιιιιι.ιιι·ι.,πο”. ι>ιιμκι:ιε11Β. Β. Λ6ωιοιιοκιιτο. -
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Ξ ἔ Ξ =;.ΞωαΪΞ:1-5 Ν

θα. 15 .ι11ι·ι·ι.ιιιχριιιιιιι. ρι.ιιιο.ιιιιιιιιιοιιοιο προτριιιιιιγ, οϋιειιιιιιιιοιιηιοιισ1ιοιιι·Επι1ι °ς
Ξ
ξ. Σὲ Ξέ 3139 ἔ ._μ'°ρ 1

8γ6οΒρρ.πορε.ιιιπκαιει. ιιο.γκιι ι
ι ιιοιη·ο‹ιιιιιι ιι ιιο·1ιιιιοιιυιι·ιι.ι πρόοιιριιιιώπιιιπι 1ι1ωιιι.ρ· Ξ ἔ έ 'ἔἔ ἔΞ ξ ὶΙκαι. ιι ιπι ι· ειιιιιιιειο.Ογιιιεατιιοιιιιοιριικιιι1ιοοτιι1ι.ιιι.ι«Πρ:ιιιιι·ιο:ιροι·Βειιιιωιμειωμ

σκοιι1ιι» ιι « 011ρυι:Η ιι οΦιτΕιει>›οι. 1898 ι·. ιιιιεέπειιι›ρτη. ιιροτρ.ιιιιιγ, και”. ιιοο·τοιιιι-

` · ι · · ι ” ή?
ιιι..ιο.θισιοιιυπερΗ Μ. 11-.ιι1ιι1ο(1893, 18911.1898 ιι 1899 π. ρειιιοιιυιιιοι.οι1οιιιιιι).ιιρειι- 1 01=ἔ811ἰ8ω1θ8 ΙΗ8011_
στιιια.ιιιιιοιιιιοιιοιιρο6ιιγ1οΜπορει. γοι1·Βιιοια·ι.Βγ6οιπρεπειιιιιι1πιι ιι·1ιακοιιι.κοιιο.ιιιιι.ικ·ι.. Ο

·

ργκοιιο1ιοτιπ ιιο ιιιιιτΒο·ι·ιιι.ιιι·ι.0'Μ'13118.Μ'Β;ιοιι·ιιιιστρ1ιι,ιιιι.ιοι.ι.ιιιιιοιοπ88. 40 ρ., ι
ι οι. 1 ΜΜΙ88.11·Δ111Π1111118$ ΒΘΙ'1301

ιιοιιιιιιακοιο επι 1900 τ. :κι 45 ρ
.

Β1.γριιει.ιιι.Βιιιιιοιιιτρ οικι-ιιΜιιιιιιο ιιιιππκωιιι, στι. 1 (Η`ΕΜΠ.0ΗΕἩ4111,ιιο1392ιιεπιιιιιιι.ικ·ι..ΠΠΟΤιιΒ'ΒκιΜΜπιι. Πιηιιικοιιιιιιιι°ειιιι 1
5

ρι·6. Μ. ι·021%1°'Ι>116111-Η . _ _ 1
. ` λ “ ·

ποστ.Πο.ιιγι·ο;ιοιιωιΠο11ΠΙΙι:Κ8.πε ιιριιιιιιιιιιετειι ι
ι ι›·ι·1ι·15.ιιι.ιιι.ιεκιιιιπιπιι ιπι ιιρωιιιιιο·ι·ωι.1 Ειη ειεθητειο11εε ιτ18ι18ιειιι11:11Ει€ε5

Βιιιιιιοι.ιιι:ιπ ιιοιιιιιο οι. ιιιιιιοικει:1ειω ιιοιιιιιιοιιο11πρωι πρ. ιιι1ιιιιειιιιι1:ικιιιιιιικιι. 1 ΒΙΠτρωΡΗΙ.8τ ννθιοικ8 ό” Εἰ5θΠἱΠ
06ριιιιιιιι.οιικι. η6ιιιιιη ιιριιιιγΑιιιιροιοΠιιιιιιοιιιιιιι0ιιιιιιιιι.ιιιμ11οιισιιιιι79. 0.-Ποιορ6γρι··ι.. 3 οΓἔἐ1ι]ἰ$οῇθΙ_ἐοΙ_ωἔθΌΠΠὸεΠθΠιΙΠΠτποππ" ιιμιιιιιῇ@οτςη·ιιιιιιιω: |Ιειιιηπόρρω: 1) Ε. .[1Ριικκερι Ποσοκίϋ 14. θ) . ρ

Κ. Απ", ο
ι

Οωιιοσω.Μα.ιιυι Μοροκα:ι 19. ΠΙοσκοπ.· 1
) Κ. Αιιιι ιι Ο., .?ία;κτιιιεσ.π. 14. 2
) Β3ΓεωιωΠε θ” ἔΓο5 Π] άθΓΑ οτΗθΙ'ω

]06ροκοκιι ιι Παω, Ε. ,[.κιιππροσκα219.Βαριαασιι:,ζούροκοκωτι !Ιίω.ιε, .?ιοθα4. ρ νΟΠ Μἔ1ἔ. Ηθ1.'1δθ]. 111 112111.

Οριιι·ιιιιιισιι.ιιι.ιποιει·ιωι ωιρεεριο·ιτπ πρ. ιιιιιι ρωιιικ·ι·ορει.(ιιερειιοιιι.ι ι
ι σταρ” ΜΒ ν 8 1°Κι1υ ϊ ι ιι 8.118 11 Αρο Πι θ1(811.

.ιιιι6οΜΒΜ ιιιιιιοιιο.·ι·ιιιιιιι.ιοιιο ιιριιιιιιιιωιοτοιι),ιιετιιι·ι·ιιιοιοιιΠο.11Β0ΩΤΜ0ιι.πιιοι. οοκρει.- - (23) 25-21
ιιιιιιιιιιιιιι. ιιο γοιιοιρ1ιιιιιο ρειιιικιι1ιι.Ηοιιιιιιοιιει·ινιιιιιεικο·ι·ει·ι·ιιιΧρει.ιιπρο.ιι Β ΜΈτ·ι1Ι1;ιι.1 7 Ι
Ο·τιιιΦωιοιι.ιιΜιιιΜιοι·ι·ιι:Μοτο 11919111!!!οριιιιιιιι:ιπειιι.ιε οιι 80 Δω50 Μ. :ιιι πεπ. _Α_ _#ἑ __
πιππ· κοιιιιιιιιιιιι1ιι ιι ρ0Φορειιιιιοιι. 20 ιιο 80 Μ. Ο ΜΜΜ! ΜΜι ιιιιιιτ1ι πριιο:ιιιιι-

ή ή? 29

ΜΗ ι;
»

ρω.ικιιιιο, ιιοιιωι·.ιετι·ιι6ειιιιπ.ι·ι·ιι‹›οϋωιιΜοι1ιε, ει ο οιιοιιιιι.ιιι.ιιιιικ·ι:ριι6ο·ιωτι.
Π:1Μ'Β11-199”"ΠΗ 1199999111- .ιιιει:ιιιιι·ιιμ ινο1ιιιτΜΔ: ΒΡ98θΙΙ81Π1888 1

,

Με” σε ο6ωιειιοιιιιιει. ιιιγριιιιι€. 11'ί:.11ιιιιι:·ιρειι1ιιιιΑ20 ργ6.; Π: πρ”. 12 ργ6.; 1 ί.1ιι.10. .ιιπ ΑΙοκειιιι1ει·-θειι·τειι.

7ιάσ:·ιρειιει.

Τ
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ρ
. ιι Οι ι2'Γρει11.4 ρ
. . ‹14Β›2- -1.

@δ11Μ Ι)ιεεωτ Μ Ιιορι Μι Ρνοεροοι 111›‹›ι·«ΒοιιΝοκόνι11ε ριινι11οιι» Βοι. “Ή
1ιθ`.....3Πι. Οιι6.110Ηο.ιι6ριι1899τ. Ηει·ιιιιιιιξοροι·Πρ. 11ι111δ11119':ιιι ι

ι αρ. 13ιιι11ιδδιι1ιε1ι·ε1;.Α. 111οιιοξ1ιοΚιιι1ιιιιιιιοι11ι113ι·.1911ξ.
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εεΝεοιπ ιιειιππι,
υΝιν. (Π: Μ!ΟΗ¦
Μ!! θ τω!)

Νειιο Ε'οΙΒε Χντ. πω.

ΜΒΠΙΠΙΝΙΒΠΗΒ ΜΗΠΒΜΒΒΙΝ
ιιπτοι· ποι· Βοπιιοτιοπ νοπ

Ρι·οτ'. Πι·. Κειι·Ι [τοπιο.
ππήειν (Ι)0τρο.τ).

Πι. Ιετιιιιιιιοε Κι·ειιπποτε.
Βιι.εο.

Πι. Βιιπε!τ” ιΝειιιοεπ.
8τ. Ρετοι·εππι·ιι·.

Με «8τ.Ροτει·επιιι·εοι·ΜεπἱοἱπὶεεΙιοννοεποπεεπι·ιττιοι·ιιοτιοιπτ1επειι
Βοππ οοοππ.- Πει·Δ'πεπιεεωεπτεμετεΜ. τππωπω 8 ΚΜ. Πτι·πω:
ω”. 4 πω. Ιπι· πω: ιιοΙποπι" πω. ΡοετιπετεΠπιιΒιἰπ πεπ .πάρκο
ειεεε” 2ο ΜΜΕ μειωιοιι, ιο Μπιτ ΙιΔΙΙ1_ῇΒπι·Ιὶοτι.πω· Σποεττ!επομ·εω
Γπι·πτε3πιει ΒοεμεΙτοποΖει!ε ἱπ ΡοττττετΗ Κορ. οποι·35 Ρίεππ.-Ποπ ποπ

τ“Αποπποιποπτι-ΑπΕτΠ.μ που” ε11ο Σιιιοι·ετο "Σ
Μττετπειπ επεεο!ιτιεεε|ιοπεπ πιο ΒιιώιιιοππΙιιπΗνοπ Ε. Σ. Βπ01:οΜιι
8τ.Ρετοι·οοιιι·εΝεννεπγ-Ρι·οοροετΗ 14'επ ι·ιεπτοπ.-Ε ε πι” "τεστ ο
εοννἱοοΠε οπΓ)πιοΗ.οπιιιΜοποειιϋεΙἰετιοπΜιττΙιετΙππΒεπΜττετι:ποπιιπ

εοει:ΜΠτε Η πι·ο ιιποπ Κεποετοπι·Πι. Επάο1τΨπτιπο11Μ 8τιΡΘ·
Αι:ιτοι·οπννοι·ποπ:Ηθεροι·πτοπεπεοΠιι·οι·θτὶΒὶππΙπιτἱΒο!ιπΕοιιπππτ.-τοι·εππι·8.Ροτοι·οϋπι·οοι·δειτε,Ροτοτ-ΡππΙΒοεπἱτοΙεπ ι·ὶειιτοπ »Με
Βοιΐπτο ενεεπειι πεειι ποιπ 6οτιιονοιι18 ΚΜ. ρι·ο Βοεοπ τιοπει·τι·ι.. ιιτιιπποπΠοιιτιι8, Νἱττννοοπιιππ Ρ'ι·οιτη.;νοπ 2--3 ω".~7
:ε”4ε 8τ. Ρετει·ειιιιι·ι.ς. (ο. Ι)εεοιπποι·) 27. Νονοπποει· ιεεο __
ΙτιππΙτ: Πτ. πιει!. Β. ν. ΒιιεεΙΙιοι·πτ-Βτεο: ΘετιτεεεΙτοτειιΙοπιιππ ΙπτεεττπεΙιιοπι·οεε.

- Β.εΐει·ετο: σ. ΑΙιιιενιετ: Επι
«Με θιοποεοεεεπ νοι·πιεπεπωι· ΡΜ! νοπ ΡτιΙει;ιιιοπο. - Ι)ι·. Θ. Βόιιιι: Πεεει· ΒΜποεοΙοι·οπι.
οποι·ι·Ιιοἰεεπεπ ΗοΙοπΙιε- ιιππ Νοινοπει·τιι·ππΙιππ8επ. - Βϋεπετε.πποΜεπ ιιππ Βοεμι·οεΙιπιιο·

-- Κ. ΒΙοετι: Ζιιι· Κεππτπἰειε ποι·
ει:: Μοι·τ.τπ ΜεππεΙεοτιπ:

ιεπΙιεπρπει;ο Ιπι· Μεπτειποι·.- Ρι·οτο!ιοΙΙε ποε ΧΙ. Αοι·πτετοο·εε ποι· θεεεΙΙεοποτ'τ 1ινΙο.ππ. Αει·πτε ειι ννοΙΙι. -
νει·ιπτεεπτεε. - Αππετεοπ.

θεπτεεο!τει·οτιοπ ιιππ ιιιτεετιιιοτιιοιιι·οεε.

νοπ
Ι)ι·. ιπεπ. Κ. ν. ΕπποΙΙιοι·πτ-Βιέε..

ινωιω.€, €ε!ιο!τοπ αυτ'ποιπ ΧΙ. Ιὶνιεππτεοπεπ Αοι·πτοτοςο).

Μ. Η.! Με Βιεεποεε εὶποι· ίπιιετὶοιιεΙΙεπ Νειιι·οεο πε
ιιππ Πε ΨεεειιτΙιετιεπ παπι επί πειπ ΑιιεεεΜπεε ειπει·
οι·Βοπιεεπεπ ΕτΚι·επΙιππε ιιππ πειπ Νοετιινειε εἰιιεε ιιι εε
ινιεεειπ $ιππε νει·οππει·ιεπ Νει·νεπεΙετεπεεινιεπτε. Με
.Τοποι· νοιι ιιπε τϋΙιΙτ ποε Ππεπιεπε!ιεπε πιεεει· ΜοτΙιοπε,
ννε!εΙιε νοτ ΑΠειπ πει ιιι πιο Αιι€επ ερι·ιπειτ, ενο εεΙιειπ
ποι· πω· ειπε Ιοοε!ιειι·το Ε'επετιοπεετει·ππε νοτΙιεετ ιιππ
Μι· πεειι ιιὶεΙιτ νοπ εΙ!εειπετπει· Νεπι·οετΙιεπιε οποι· Ηγε·
πειτε ι·επεπ Ιισιιπειι. Μοπ ιιιω πι” εεε πιὶπΒεππο Βο
πττι·Μεε Με εο]οετινειι ροειτινεπ Ζειεπειι, πιε ιιπε Με
Βοοπτ μιεεεπ. εἱπε Γιιπειι‹›πεΙΙο 8τει·πιιε ειι πιιιεποετιοι
τοπ. Με.π ποτ 8οιιιοἱπτ, πιιεε ποι· πουπεο ΨοοιιεεΙ πει·
Βι·εοΙιειππποειι, ποε εοΜεεει·ιποεεειι πιιεεει·ϋπποτε Απτ
τι·οτοπ ιιππ Βοιια·ιπποπ πει·εεΝπεπ πὶε Βιεεποεο ετ.πτ2επ
Μεεε. Βιιιοπ κι ιιιεΙιτ ειι ωνειίεΙιι, οποι· ὶιπ θι·πππε
τετ πιεεε Ει€επτιιϋιπΙιεπΙιειτ παπι Με πὶειιτε Αππει·εε
Με επι περιετινεε 88·ιπριοιιι: εε ΓοπΙτ πει πει· Νεπτοεε
ποε εει ΟιεςεπετΙιτοπΚιιπποπ ιπετιι· οπει· τνεπιι;ιει· σοπ
ετο.πτε τ'ει·ΙιεΙιιιιεε εννιεοΙιεπ Β.οΜπιπεεε πππ Βεπετιοιι.
Ι)ει· 8ειἰιι8ετε Βειε Κεπιι οιπο οποτιπε Βοοετιοπ πιστωτ
ι·πτεπ, ινοπτειιπ ειπ πειτε ππεει·ειπ Ιοειεετιεπ πεσει ντο!
ετοι·Κει·ει· ι·εεειιοπεΙοε νει·ΙειιιΓεπ Ιιεππ. Μο.π πεπΙιτ Μοτ
εει ππνιιΗΜΜιεπ ιιπ πιο εεΙοποπο εΙοετι·ιεεΙιο Βιι.ττει·ϋε,
πιο ειεΙι πετ πει· Αππεπει·ιιπε πεε ρο.εεεππεπ ΡοΙεε επτ
επι - πετ πο.εε εε ι1πε Ιειπει· Μπιτ ιπϋΒΙἰεΙι Μ. πεπ
Βρο.ππιιπεεει·επ ιιι1εει·οε Νει·νεπεγετειιιε Με πει πει· Βοτ
τει·ιε τη ]επειπ Αιι€επε!ιοΙτ οτήεετιν ιπιτ ιιιζεππ εἰποι1ι
Ζε.πΙοπιπποεε ειι ιπεεεοπ. -- .Το Βειὶπἔει· πιο επι πει·
οτήοετιι·επ Βιιπρτοιιιε πι, ενοΙεΙιε ππεει· Ιοοιεεποε Πεπ
!ιοιι ιιιπ; ειιιεππει· νετΙιπϋρΓεπ ποππ, ποετο ιιιιειεπει·ει·
ει ποοιπεπρτ πιο Ι)ιπεποεε. Πε.Ιιει· ιππεε εε πιιεειε Απί
8ε.οε εοιο, Με πο, ινε πιι· εεπεἱπϋει· επι· επί πιο επε
ῇεετὶνεπ Αιι€επεπ πεε Ρετιεπτειι επεεννιεεεπ πεπ -
οοεπ πιεεε ΑπΒοϋεπ οΒιεετιν πει·ετοΙΙΒιιι· ειι ιποοποπ οποι·

ινοιππετιεπ πεειι 8γιπρτοιπειι ειι επεπειι, πιο οιηθειιν
ποοπνιε1εοοι·, νοπ ποιπ Ροτιεπτειι πεειι· ειιτήοεττν παπι
πιοΙιτ οιπρίππποπ ινει·ποπ.

Βιοεο τΙιεοι·οτιεεπε Βι·πι·τει·πιιε εειιεὶπτ ιπἰι· πιοιιτ ιιπ

Γτιιεπτοιιι·_ ινεππ απ· οεπεπΙιοπ, Με πεειι ειεε πο. επι
τπει·ε.ρεπτιεεπει· Νιπι!ιειππε εὶπετοΙΙτ, νο πει· Ει·ίοΙε ιιπ
πιει· πει· επτήεετιν εοιιιεεεοπ απο ιιππ εὶε!ι Ιιεὶπε οειοετινε
Ηε.πππεπε Μοτοτ, πὶο ΒοειιΙτετε ππεοτει· Βειιο.ππΙππεε
ιποτΙιοπεπ ειι ριι1Γοπ. Ποπ πεειι εεΙιειπειι ειεεε Ηεππ
Ιιεποπ Με πει πεπ Νειιι·οεοπ Μπιτ νϋΙΙι8 ειι τοπτειι!
Με ειιιριι·ιεεπε Βεπε.ιιπΙππε ε” Νειιι·οεοπ Πιιτ 1ιι ποτε
τοι· Ζειτ ννιοπει· οιπο ΒοΗιε νοπ πιπτοτιεεπεπ ιιππ ρΙιγεἰ
Κε!ιεεπεπ Μετποποιι Βενει·επετ, πει·επ πιι·οοτεΒιπννιι·Ιππιιε
επί πεε Νει·νεπεγετειπ πιιι·οποπε πὶεπτ Μπι· Βο!επτ
ει. Μιι ιεεππο πεειι ππτει Απποι·οιπ πιο Ι.επιτιπππ
εειιιο Κοετ, 8οππεπ-Βεπει·, Βε!εποπτπιιι;ε-'ΓΙιει·ερτε,
Κ π οι πρ -Οπι·επ ιιππ ννιε πιο πποετιιΙιεεπ Ε'οετοι·επ ιιοιεεοπ
ιιιεεεπ, "Ιοπο πι πεπ εοθεπεππτεπ ΝοτιιτπεὶΙοιιετιιΙτοπ
επι· Αιιινεπππιτε Ιιοιιιιπειι. Λεει· επεπεο πὶε οΙττιει·ρ;ο
οι·οεπτεπ Ιιγπι·ιοτιεεπειι Ρι·οοεπιιι·ειι, Γει·ποι· θγιπποετιΙπ
Μεεεεεε. ΕΙοετι·ιοιιπτ - ειε :Με εεΙιειποπ ειπε εοεο
πεπιιτο «Πιιιετιιπιπππε πεε Νοι·νεπεγετειιιει Ιιετνοτιιιι·πΐοπ,
οπιιε πεεε ειι· ποιοι· ιιπ ΕιπεοΙποπ πεειι· πιο Αι·τ πἱεεοι·

Πιπετιιπιπιιπε Βεεπεπεεπο.ττ Μπομπ Ιιειιιιτειι. Βει· εἰπεὶΒε
πἱοεεπ νετεεΜεπεποπ τπετπρεπτὶεεπεπ Ε'ε.ετοτοπ οππε
Απεποπιπο εειπειπειιιιιε Επεετ ὶετ ποιπ· πει, πεεε ειο ιιι

οτήοετιν πεεΙινι·ειεπει·ει· Ψειεε ποπ ΑΜο.ιιί ιιπεει·οτ
ΒΙπτεὶτειιΙοτἱοπ εεειππιιεεοπ. Ψεππ ππε εποε Με πἱε
πεπεπει·επ Μετιιοπεπ ίεΙιΙεπ, νιεΙεΙιε ειπε επνετ!ϋ.εεἰ8ε
οϋῇεετὶνε Ρι·πίπιιε πιοεοτ νειπϋΙτπὶεεε ει·ιππε!ιεΙιει1, εε ιετ
ιιπε πεειι Ιιιειπιὶτ ειπ Ε'ιιι€οι·πειε Βει;οπεπ, ιιι νοΙεπει·

Β.ιοπτιιπ8 Μι· πιο οειοετινειι $γιπρτοιιιο ίπποποπεΙ1ει·

8τει·πιι€επ ειι ειιεπεπ Μεεε.

ΙεΙι επειπε, ποππ πιιεει·ο ΜεΙιει· ιπιτ ι·ειο.τιν επτειπ Ετ

τοΙΒε ο.πεοινοππτε 'ΓΙιειοριε τει ΨεεεπτΙιεπεπ πἰε νει·

τπεὶΙππε πει· ΒΙπτιπεπεε ιιι πεπ νει·εεπιεπειιεπ Χειροτ
ι·εΒιοπεπ πετώ οεπιπεετεπ Ριππειριεπ ι·εΒοΙτ, εε ειεεε εε
πεειι ὶιπ ΚτεπΙιπειτεοΞΙπε πει· Νεπτοεε 8γιπρτοιπε εεεεπ,
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ινοΙοοο Με οοιιτΙισοο Ζοισοοιι οιιιοτ ροτοοΙοειεσο νοτοιι
Φοττοιι ΒΙιιτοοινοειιιιΒ ιι.ΙΙΙΒοί888Ι ινοτοοιι ιιιοεοοιι.

Ισο οοΕο, ΙΙιιιοιι Φιε θιθ888ίθ ειιι οοτ ΗιιιιιΙ οιοοιιοτ
Βοσοοσοτιιιιοοιι ιιιιοοινοιεοιι ιιι Κοιιιιοιι, ιιιοοιιι ισο ουτε
Φο ιιιτοειιιιοΙοιι Ει·εσοοΙιιιιιιοοιι ΙιοΙ τγριεσο-νοεοιιιοωτι
εσΙιοτ Νοιιτοεο ΙιοτοΙιτο, οιοτιι.ιιι“ Φο οοιιΙισΙιοιι Ετεσοοι

ιιιιιιοοιι οοι τοιιιοτ Ιιιιοει.ιιιο.Ιιιοιιτοεο ιιιΙτ οοιι νοτοοιιιιιιοτε
ειοτιιιι8οιι οοι οτοοιιιεσο νοτοιιιιοττοιιι ΟιτσιιΙο.ιιοιιεορροτοι.
εσοιΙιΙοτο ιιοά πιο ΒοοΙιιεε Φο Μϋ8ΙΙσΙιΙτοιτ οιιιοε Ζο
εοιιιιιιοιιοοιιΒε 2ινΙεσοοιι ίιιιισιιοιιοΙΙοτ ιιοά οτοοιιΙοσοοτ
θοίο.εεο.ΙΙοτοι.ιοιι οτινοοιιο.

Εε οι οιΙΙοοιιιοιιι οοΙσιιιιιι, Φιεε οε οιιιο ΒοιΙιο νοιι
ΚτοιιοοοιτεοιΙοοτιι μοι, ντοΙσοο "Π, πιο Μοοιιιε
ιιιοιιιι, οτινοε οοΙτοιιετοΙτ ιιιιτοτ οοτ Βοοοισοιιιιιιε νοεοιιιο
ιοτιεσοο Νοιιτοεοιι οιι οιιιοτ Θιτιιρρο νοτοιιιιοοιι. Πιιονι·οι
ίοΙΙιοτι ιεριοΙτ οοι ιοιιοιι Φο θιοίοεειιΙιοτιιιιοιι οιιιο οοτνοτ

τιιοοιιτΙο ΒοΙΙο, ιιιιτ ΙιΙοιοτ οε ιιιιοιιι.εσοιοοοιι, ινοΙσοοιι

ρι·ιιιιοτοιι ΝοτνοιινοτοιιιΙοτιιιιοοιι Φοεο θοΠιεεοΙτοτοτιοιιοιι
ιοτοιι Πτερτιιιι€ νοι·Φι.ιιΙτοιι. Ηιοτ ττοιοιι ιιιιο οιιιο Βοιοο
νοιι Βτεοοοιιιιιιιοοιι νοιι 8οιτοιι Με νοτοειιιιιιοεορροτοτοε
οιιιΒοοοιι, εο ιιιιιιιοιιΙΙιοο οοιιιι ΜοτΙιιιε ΒιιεοιΙοντιι πιο οοΙ
οοτ Μιετοιιο, ινοΙσοο ιιι οιι€ειοτ Βο2ἱοοιιιι8 ειιιιι Οοίοοε

ει.ρροτο.Ιοιι ει.οοοιι εσοοιιιοιι.

ΝοΙιοιι άοπι Ετοτοσοοιι -- Με οἱεννοιΙοιι εοΒο.τ πιο
ΒΙιιτοτοσΙιοιι Πιοτοιι Κουτι - πιο οοιιιι ΜοτΙιιιε Βιιεο
οοιιιιι Ιιοιιοε Φο ιιοτνοεο Βιο.ττοοο Ι

ιι άοο νοτιιοτ8τιιιιο.
Βιο σο; ιιιοεεοιιοο.Ιιοιι οοεειτ.ι;οιι ΒιιτΙοοτιιιιοοιι, ινοΙσοο εο

ρΙοτ2ΙισΙι οιιίιτοι;οιι, Φιεε οοτ Ριιτιοιιτ Βιιι·ιιιοοι ιπι Βιο.ιισο
οι, ειο 2ιιτϋσΙτειιοοΙτοο, ντοσοεοΙιι πιο "πιο ιιοτιιιοΙοιιι
8τιιοΙ. Ιιι οιιιοιιι ειοΙιτ οσΙο.τοιιτοιι Ρο!! Φοεοτ Απ, οοτ
.Μοτο Ιο.ιιο οοιιο ΕτίοΙΒ πιιι 'Ποστ. οριι οοοοιιὰοΙΙ. ενοτ
ι1οιι ντιπ ιιικΙ εσΙιΙΙοεεΙισο τΙοιι Ριιτιοιιιοιι οοτ νοτειτοιοιιιιε
οτο.οοι:ο_ιιιιιιιΦο ισο πιιι τοΙοτιν Βιιιοιιι ΒτίοΙοο 'ΓΙιγτοιΙοιι
ειιι. Με ΒιιτσΙιίο.ΙΙο Ι:τοΙοτιμια ιιιοιει ιιιιτ Με νοτοοι.οιι
οοτ ΡοτιοτΙο ειιι!. Ι)ιοεο ΞΙΙΙοΙο, Φο νοιι Βοσι.οτιοιιιιιιιεεοιι
ιτιιιιιιιοΙιι, εσοΙοιιιιιοςοοεειε εΙιιιι, Ιειεεοιι εισο Καυτο ει.ιιιΙοτε
οτΙιΙοτοιι. Με Φιεε οιιιο ιιτοιιιεο Βο.τιιιεοστοιιοιι ιΙοιι ονο
εοιιτΙισΙιετοιι Βοειο.ιιιιι.ΙιοιΙ τΙοτεοΙοοιι ΠοιοτΙ. ιιοά Φοεο Μο
ιΙοτ Φιτσο οιτιο Θοίοεεο.Ιτοτοτιοιι οοΦιιοι ιετ. ΞοιΙοιιι“ιιΙΙε
ιετ οε ιιιιοοΙΙοιιο, Φι.εε Φο Μοιιεττιιοτιοιι, ινοΙσοο άσσο

ίι·οοΙοε ιιι ιοτοιιι ροτιοΦεσοοιι ΑΙιΙο.ιιί οοιτοοοΙΙΙσοο

5σοινο.ιιΚιιιιοοιι ιιι άοι· ΒΙιιτίοΙΙο οοτ ΑΙιοοιιιιιιο.Ιοτοοιιο
οοτνοττιιίι, ειι Φοεοιι ΠιιτσοίοΙΙοιι ιιι ιιο.οοτ Βοοιοοιιιιε
ε8οοι;. Νιοοι οιιιιοτε ειιιιι ιοιιο Βιοττοοοιι ιιι ιΙοιιι;οιι.
ιιτοΙοοο Ιιοι Ροτἰοιιιοιι ειιιίι.ι·οτοο, Φο ειιι Μιοτοιιο Ιοιοοιι.
Ηιοτ οο.οο ισο ειο ιοιΙοοο πιο εο ρτοίιιε Βοεοοοιι, Μο Ιιοι
Μοτοιιε Βο.εοιΙοντιι. ΗειιιοΒοτ Ι.τοιοιι ειο ιιιιε ιιιιιοτ ι1οιιι
ΒιοΙο οοτ (Μισο. ιιιιισσειι οιιι;οοοοιι. Πιι Με εινοι
εοοΙοιιιιιε ΙΙΙιεειοο ΑιιεΙοοτιιιιοοιι ειιι ΜοτΒοιι ιιιιι1 Φιιιιι
πιο Βιιοο οιιι. νοιι Βιο.ινοτεοΙιτΙΙΙ:οιι, Φο εισο εοι;οιι
σοτιιττοιιΙιεσοο ΖιιετοιιΙΙο τισοιοιι, Ιετ οιοτ ιιισοιε 2ιι οοοοιι.
Βιιιο εοτείοΙΙ.ι8ο, τοεοΙιιιο.εειΒο ΒιιτΙοοτιιιιΒ Με Ι)οτιιιοε
οι (Με ννισοτιοετο.
Βοι οιιεΒοερτοσοοιιοιιι Μοτοιιε Βο.εοιΙοινιι οιΙοτ τγριεσοοτ
Μιετοιιο οι οε ιο

.

ιιοοοΙιοΒοιιο άοο Βιιιοιιεε νοεοιιισιοτι
εσοοτ Νοτνοιι Με ΕτΙτΙοτιιιιο Πιτ ιοιιο οοοιιοοιιιιιιιιτοιι
Βιιτοοίο.ΙΙο οοτο.ιιειιοιοοοιι. ΙΠιο ει.οΙιτ οε οοοτ Μ., νο
οιιιο τγριεσοο νοεοιιιοιοτιεοοο Νοιιτσεο ιιισΙιτ νοτΙιοοιι,
εοιισοτιι εσοοιιιοιιτ ιιιιι· ιιιτοετιιιοΙο ΒοεοΙιινοτοοιι οΙΙοιιι
οιΙοτ ιιοοοιι οΙΙΒοιιιοιιιοτ Αιιοιιιιο ιιοά ΝοιιτοετΙιοιιιο Φιε
ΚτοιιοοοιιεοιΙΙΙ οοοοττεσοοιι.

Ισο Ιιιιοο πιο· οιιτ ΒοεοΙ ι;οιιιο.σοτ ι
ιι ο.ΙΙοιι οοιι ΡειΙΙοιι,

ιτοΙοοο τιιιτ ιισοοιι Ιι
ι

οοτ ειιοιοοιινοιι ΒοοιΙοοτιιιιε άεε
Ροτιοιιιοιι άοο νοττΙεισοτ οττοοοιι. ιιοτνοεοτ Νοι.ιιτ ειι πιο,
οοπ Ροι.ιοιιτοιι οο.ιιο.οο οιι οπου, σο ίτιιοοτ Μιοτοιιο νοτ
8οΙοοοιι οοτ οιΙοτ ιιοσο οοειτοοιι,σο 8σοντιιιιιοΙ οι1οιιΠοτε

ΚΙορτοιι οΙιιιο οοιιιοτΙιοοι·ο Πτεοσοο ο.ιιίιτοτοιι, σο Ροιιοιιι:
οτι Ιτει!ιοιι Ηοιιιοοιι πιο! Ε'οεεοιι ΙοιιΙοι:, 0ο Νοι.ειιιιο 2ιι
Ιοισοτοτ Βοοινοιεεεοστοτιοιι νοτοοιιοοιι εοι, οσοι ειιτ ΒΗ

Φιιιε νοιι Β'τοει.οοιιΙοιι, ιιοά οιιΦισο σο Φο ΕΙτεοοοιιιιιιι

οοπ Φιτσο Φο Μοιιεττιιιιτιοιι Ιιοοιιιοιιεει "οποιο σ€Ιοτ
πιω.
Βε Μ ιιιιοιιΙΙοιιο - ισο ντι!! Βιο οιοτ πιιε Ζο.οΙοιι
ι·οιοοιι νοτεσοοιιοιι ο ινΙο σο: οιιιιΒο Φοεοτ Ρτιι.8οιι οο
μοι νι.οτοοιι. ΙΞε οι ννοοτεοοοιιιΙισο, Φιεε οιΙΙο Φοεο
8γιιιιιι.οιιιο νοιι 8σοττοιιοιιιιεοιι οοτ ΟιτσιιΙοτΙοιι ο.οοϋ.ιιειΒ
ειιιιΙ, Φιεε εοιιιιτ Φο Ετεσοοιιιιιτιοοιι νοιι 8οιτοιι οοε νοτ

άοιιιιιι€εο.ρρειτοτοε ιιοοοιι ω νοεοιιιοτοτΙεοοοιι ο.ιιί-ιιιιιΙοτιι
θιοοιοιοιι οιιι"ττοιοιι ιιοά ιιιιιι Φο Ι·"τοοο οιιτειοοτ, σο ιιισοτ
Φο ΙιιΙοετιιιιιΙοιι Βγιιιρτοιιιο εοΙοετ οιιοο ιπι ννοεοιιΙΙΙσοοιι
νοεοιιιοιοτιεσοοτ Μπιτ εΙιιο.
Βιιιοιι Βοετοιε Πιτ οΙιιοιι εοΙσοοιι Ζιιεο.ιιιιοοιιοοιιΒ οι·
ΙιΙΙσΙτο ισο ιιι άοπι ιι·οοοεοΙιιτΙοιι Αιιίττοιοιι, Ιιο.ΙΙΙ οοτ τοιιι
νοεοιιιοτοτιεοοοιι, οιι.ΙιΙ οοτ ιιιτ.οετιιιο.ΙοιιΒτεοοοιιιιιιιοοιι
Ιιοι οιιιοιιι ΙιιΦνΙΦιιιιιι οιΙοτ οοι νοτεοοιοοοιιοιι θΙιοιΙοτιι
οιιιοτ Ε'οιιιΙΙΙο.
Ηιοτιιι οιιι σοοτειοΙ.οτιετιεσοοεΒοιεριοΙ ιιι οΙΙοτ Κοτιο:
νοιι 7 Οοεοοιιτιετοτιι Ιοιοοι; Φο ΑοΙτοειο, σο. 4.0 .Μοτο
Μ. Ιιοιιοε ο.ιι Κορίεοοιιιοτοοιι, Οοειἱροιιοιι, Φο τοπ οιιιοτ
τισοιιοοιι Βιιτοτὶιἱε ιιιοιιιοτιιιιο.οοο ποσοεοΙΙ. Μο Πγριιοεο
οτειοΙΙ:ο οιιιοιι ΙοιιΒοτ Φιιιοτιιοοιι ΒτΓοΙ8. ΟΙΙΙθ8 Βοοιιοοιι
ποπ ιιιο.Ιιτοιιο οοτ 8σοντοιιοοτοσοο.ίτοΙιι. Πιο Ζννοιι.ο Πιι
ειιι ΙτιιΙΙ:οιι Ηοιιοοιι ιιιιο"Ροεεοιι, Φο οιιιο Μιά οΙο.ιιΙΙοοο
Ε'οτοιιιιο οιιτΙ:οιι ιιοά ΝοιΒιιιι€ οιι ΓτοετοοιιΙοιι. Βιο ειιιιτο
οτι Νοροτιι.ιε ιιιι ννοσιιοιιοοτι. Πιο Ι)τιιπο Ιοιοοτ Μι :ιιι
Μιετϋ.ιιο. Πιο νιοτιο ιιιι Ηγροτιοτοειε οοιιΙοτ Πο.ιιοο,
ΙτοΙΙ:οιι Ειτι.τοιιιιιοιοιι, Ρι·οετοοιιΙοιι ιιοά Κορίεσοιιιοτοοιι.
Μο Ροιιι“ι.ο ιιιι ΙΙΙιοτοιιο, εσοΙοΙιιιἱεοιιι ΜοτοοιιΦιτσοίοΙΙ
ιιοά Ηοτ2ΙτΙορίοιι. Μιοτοιιο ιιοά ΒιιτσοΓο.ΙΙο οοεεοττοιι ειοο
ινοοτοιιι:Ιω. Αιιιοιιι.οοΙιε ο.ιι οοτ 8οο οοιιο Φιεε οιιι
ειτοιιοοε οιοτοπιεσοοε ΒοΒιιιιο ιιοι.οντοιιΦε εοινοεοιι ινο.το.
νοιι άοο οοιι1οιι ΒτοιΙοτιι ΙοιιΙοτ οοτ ΑοΙΙοτο, δ? ει. ιι.,
ειιι οιιιοτ Βοεσο8.ΙτιΒιιιιοειιοιιτοεο εοιιεἱοΙοτ Μποστ ειιι οοτ
τοσοτοιι Ποιοι. Πιο εσοιιιοτποο.Γιο 8ιοΙΙο οιιτερτοοο οιιιοιιι

ιτοιιιε Βοτοι.οοΙοιι, ιιιιιεσοτιοοοιιοιι ΒοοιτΙτ πιο ΑιιΙΙΙ.οιιετ.
Βοτ ιιιιιιτοτο ΒτιιιΙοτ οι Βοειιιιο.
Δ νοιι άοο ΕΙιοτιι ΙοιΙΙοτ άοι· πω, 70 ο. τι., ο.ιι οιιιοι·
οοπ άοι· .Ιιιοοιιιι οοετοΙιοιιοοιι Ηγροτιοτοειε οοιιΙοτ Ηοιισο.
ΙΙ'οτιιοι· οοπ 'Ι .Ιο.οτοιι οοίΙΙΒο 8σοιιιοτοοιι ιιι οοτ ΙιιιΙιοιι
οοοτοιι Εκττοιιιιιοι, οΙιοιιεο εροι.οτ ιιι οοτ τοσοτοιι. Βιιοοι
οΙΙιιιοοΙισο Ιοιιοεο.ιιι ειιιιοοιιιοιιιΙο Διτοροιο ιιοοει Ειπ
οτι.ιιιιοετοοοτΙοιι ιιιι άοο ΙτΙοιιιοιι ΜιιεΙτοΙιι οοτ ΙιιιΙτοιι
ΗιιιιιΙ. Βτ. ΙΕ. 8οοινοτο ειοΙΙΙο ιιι Ποοοτοιιιειιιιιιιιιιιιιε
πιιι Ρτοί. .ΙοΙ1γ Φο Ι)ιοΒιιοεο Ρο!ιοιιιτοΙΙΙιε οιιτοτιοτ,
ινοοτεσοοΙιιΙισο ειιι” ιιττοτιοεΚΙοτοι;ιεσοοτΟιτιιιιΦοεο.
Πιο Μιιιτοτ Πιτ. Ι“τιιοοτ ιιιι οοίτιεοιι ο1ιΒτοιιοο.ττοοιιοιι,

_ιοτπ οιιοοιι εισΙι οιοτειι ΔιιίοΙΙο νοιι ΑιιΒιιιο. ροσποτΙε ιιοά
Ζοιοοοιι οιιιοτ ΟοτοιιιιτεΙτΙοτοεο ΒοεοΙΙΙ.
Βοτ οι! Φοεοιι ΚτιιιιοοοιτεοιΜοτιι 8οιιιοιιιειιιιιο θιτιιιιο

οιιο ιετ οοτ Βοετοττο ΑΙιΙοιιί οοτ ΒΙιιτοοινοΒιιιιις. ΙΙΙΙιε »οι
άοπι Ειιιοιι ε.Ιε Μιετοιιο ο.ιιΙΙ.τιττ,πιει. εισο οοιιιι ΑιιιΙοτιι
Με ΗτροτιιΙτοειο, οοιιιι Ι)τιτιοιι Με (Μισο. ιιιιισοεο. ιιοά ευ
ΜτΙ; ιιοά ιπι οοΙιοτοιι ΑΙτοτ, πιο οοἰιιι πω, εοοοιι πο·
οτιιει.οτο Βιοτιιιιοοιι ιτοριεσοοτ Νιιιιιτ, ινοΙοοο ινοοτεσοοιιι
οσο ιιιιτοο οι·οοιιιεσοο Οοίοεενοτοιιοοτιιιιοοιι οοΦιι8τ ειιιτΙ,

εοτιι‹Ιο ιιι άοπι 0οοιοτο ιιιιίι.τοτοιι, ιπι Ετιιοοτ οιιιο νιιεο
ιιιοτοι·ιεσοο Νοιιτοεο ειοο ο.οεοεριοΙτ τοπιο.
Βιοεο Ιτιιτε οτινοοιιιο Β'ιιιιιι!ιοιιΙττοιιΙιοιιοοεοοιοοτο Βιοοε
ιιιιε άοο Βοιιτοιε, Μεε ιιοοοιι οιιιοτ οΙΙ8οιιιοὶιι ιιοτνϋεοιι
Βιεροειτ.ιοιι οιιοτ νιοΙιιιοΙιτ νοιι Φοεοτ ιιοΙιοιιΒιε 8οιινιεεο
οΙι]οσι.ιν ινο.οτοοοιιιοιιτο Βγιιιρι:οιιιο ιιιιΓι;τοιοιι Κοιιιιοιι, Φο
εισο ιιι νοτεσοιο1οιιοιι ΚοτροττοΒιοιιοιι ιιιοιιιΓοετιτοιι, ω”
Βοιιιοιιιειιιιι ΦιτσΙι οιιιο Βιοτιιιι8 οοτ ΒΙιιιοοιιιοΒιιιι8 οοτ

νοτοοτιιΓοιι ινοτι1οιι. ΙΙ7οιιιι ινΙτ Φοεοιι 88.ΙΕΖοιιίιιιιιςεαπο
ιιιιτ οοοιιιΒιιιιο;εινειεο οιιίειοΙΙοιι Ιτοιιιιοιι, ευ ΒΙοιιοο ισο
‹1οσο, Φιεε Φο εοτείοΙτιοοτ οοοοιιοΙιτοιοιι 8γιιιρτοιιιο οοτ
Νοιιτοετοοιιιο ιιιιιι Ηγειοτιο ιιιιε ιιιιτιιοτ ιιιοοτ ι1οιι Βοινοιε
ΙιοΓοτιι ινοτοοιι, Φιεε οιιι εοΙσοοτ Ζιιεο.ιιιιιιοιιοοιιοι ιΙο Πισω
Μισο νοτΙὶοοι.
Ιιι οιιο1τοιοοοιι ΡοιΙΙοιι οιιι1οιι- Βιο οοι οοτ ΟοτοιοΙΒιο
ειιιοιιιιεοο-οοιιτοειοοιιιεσοοτ Ροτ.ιοιιτοιι ο1οιιΙΙσοο οο_ιοστινο



436

υυοτυτυοΙο. Ψουτουσ σου Αυίο!Ιο Μ σοι· ΡοΙο ΜοΜ ουσ
ουι·οοοΙτυοοοιο, υοοουιουυυζι οσοι· οτοτυ νοτΙουΒοοιυτ. Μο
Βοσιουιτιοτιο Μ Βοοροουι. Μιο 0οοιουι ουσ Φο Επιτο
ιυιιστου οΜσ Ιινισ υοιοτυι, ουσουουσ ΙτουΙ, ιο ου: οιοοιο
σιο οιεουτυουιΙιουο Ροτυουυ σοο θιοοιουιο, σοι· Νοεο ουσ
σοτ Ηειυσο σου Ειυστυου, Με ίτστου Φο Ροτιουτου. Μο
Δσι·το ουσσιυιυοΙιο Μ 8οορουυι, ροΜτι υοίιιΒ ουσ Μ- πιο ο.οου ιυοΜ Μ σου οουτυοτείτοιου Ιυιοτνο.ΙΙου -
ο.οί Μ·οου οουι· οτυουυσΙιου, ουουοσ Φο 1ιιοοσο. Ψουυ
σοι· ΑΦΜ! νοτουοτ Μ, πιο οιυο ΒΙοιουτυοοοΜο Βϋτυουυ
σοο Οιοοιουτοεουσ σοι· Ευττουιιιστου οιυ, Φο ο·ιοσοτ οιυο
υσι·ιυο.Ι οποιο 'Γουιροτοτυτ οοιννοιοου.
ΕΜ μου συυΙιουοο Βου ΙἰοΓοι·υ Φο ο·ιιιιο, υιο Φο Ουτ
Φοιοιο υοι Φιοτου Ροτοουου οοΓτι·Μ, ττοΙουο ου υιοθ
τοοΜοτ Αττοι·ισεοΙοτοοο Ιοισου. Μο Αυίο.Ι!ο τι·οιου υιοι·
τυοΜ Νοουτο οοί, οσοι· υοι εισι·υοτοτ Βοο·οουυε υοου
σουι Εοοου. Μο ΒσουουΙοοο Μ: σου Ροιιουτου ουυο
φοτο, οιο τυοοοου οιουου ουσ οοουου σοτου Ι”στοιττο
Βοοτοο σου Βουιυοτο 2ο οοοριτου. Μο Μυι: Μ νου
Ιτοιυοιο Μυσοοο, Φο Ασι·το ουσ ΙΙΜουο σι·οουουιουυσ
Που. ΜοτοτΜ, ινοΙουοο Μ υτσοεοτου Οουου, :Μου υοι

ΑυΒΜο ροοιοι·ιο 2οινοι!ου ΜΙΒ, Νιου Μ» νστιτοΓσιουο
Βιουειο. .Ισσ, Νο.ουοιιιιοτ Βο.σοι· ουσ Βοτεο Πιτ τοσοι!
τυοοοιοου Μου! υοοιυσοοοου οιο Φο υΠοοιυοΜο Αττοι·ιο
εοΙοτσοο ο.οου Φο ΒουιυοτυουΓοΙΙο Βουοιι€. Μοοο Ουτ

σιο.ΙΒιου ιυσουιο Ιου οιο οιυο Απ θιοΜοοοουιυοτυ ουί
Μοοου, σουυ οοου υιοι· οιουτ Μου οἱυο Ιινισυ!υοΙιουο

Ε'οιτυουθ σοτ Μυρου, Κοιτο σοτ Βιιτι·οιυιτσ.ιου ο.οίιι·οτου.

Αυοιυιεου-υοι·νϋοο ΡοιιουΙου ΚΜΒου συ. συοι· οΜου

Ισοτιοοιι Μοτοστιοιυοο ουσ Νοιυουυ 2ο οουΙοιιοΜ,ου Μυτ
Βουσοι·ουΓοιΙου, Φο οοτ εοΙιου του υοΠισοτου Βουιυοτυου
νοτυουσου οΜσ. Μο Μοτ Μ νου Μοτο ιυοτΙτΙιουοιυ
Ειυσοοε. οσο οσυσυ συου υοιυοι·υτ, ι.τοτου Φοεο Ευ·

εουοΜουΒου οί: Μ Οοιυοιοοουειίι: του. Μιοι·ουο, Ηγροτ
ιστοοιο, ΝοιειιυΒ 2ο Ε'τοοτυοο!ου ουσ ΙτοΙτου ΕΧιτοιυιτυ
του ω.
Μου υοουο.ουτοτ υιοτ οΜου ουνοτυουυυοτου Ισιυσοοο
σοτ Μουοττοοιιου οοϊ σου Βου2ου Ζοοιουσ. ΜοΜ οΜσ
Μοτοστιοιυοο ουσ Ι)οτουίοΙΙο υοοσοσοτο οοεοορτοοι νοτ·
σοι· Μουοιτοτιου ουσ Φοοο εοΗΜ ΜΜΜ ΕτΙοιουιοτουο.
Αιυ Βοετου υοΙΜσου Φου Φο Ροτιουτιοοου, ινουυ Βουκου

εοι·οουοΗ οιυιτΜ.

ΔΙΙοιυ Αυοουοιυο Μου υοοτουι υιοι· οοτ οιυ Ιοειοι· Ζο
ευιυιυουυο.υε του σου Βι·ιοριοιυου νοοοιυσιοτιεουοτ Νοιοι·
ουσ σοου Ιοοοου Φου Μ Ρο!Ιου τγριοουοι· Αττοτιοεο!οι·σοο,
οοΙουο υοου οιουτ 2ο οοοουσστου σοτου Φο ΒΜιιουΒ υσ

σΜετου Οτυουνοτουσοτουεου Βοίουτι υο.υου, μου υυυ
Ιιουο Βι·οουοΜουοου υειουννοιοου, ννοΙουο σο! ΜουΙο θο
Μ.οοοΙτοι·ο.ιιουου 2οτοουθοίουττ ινοτσου τυοοοου.
ΕΜ υοιουέτοο Βγιορισιυ σοτ ΑττοτιοοοΙοτοοο Μ σοτ
Μοτοοτιουιοο. Μου ου υυυ ο.ιιου οοιιι, σοοο σοι· Μοτοσ
ι·ιειυιιο υιοτ εου]οοιιν ἱυτουοινοι· ουιρΐουσου ουσ, νοιι
Φο Βουιυσοι·ουυ πω" ΖοοτουΓοΙΙοοκοοτοιουου σσοτ σοτ
Μ·οου ουσ σο.σοτου νοτοουιουοιιο σοο Ηοτυουο @τοσο
σοο οιυ ιυοΜου Μ Αυορι·οου εουστυιυοιιο Μέσο υο
υι·ουου, 80 Ιοεοτ οο Φου σοου που ουιοοιιν υο.ουο·οιοου
ουσ Φο Ποσο υοι”ιτοι·ίου, συ υιουτ σι·οο.υιοουο νοτο.υσο
τουΒου σοτ ΑυσοιυιιιοΙοοίοοοο Φο σιτοοτο Πτοοουο σοίοι·
οοιου. Βου Φο δθυιθΪΠῇ8θΠ Βοτουίο.ΙΙο σοτ Αττοι·ισοοΙοτσ
Φωτ ιυσοιιιο του Φοεοο σοτουο.οο ο.υυουιυου, σουυ υιοι·
οΜσ .ΤοσυοΙι ουσ Οσυοιυ Φο ο·ιτυοουιου ΜΜοΙ.
Νσου ι”ουΙι; σοτ ροτυοΙσοιοου-ουυισιυΜυο Νοουιινοιο
ουσ ουσ οσυΙ Μουτ Μουτ 2ο οτυτΜοου εοΜ, σο. Μι·
σσου ινουΙ τυοΜ σιοοου Ετεουοιυουοοιι υιο Αυίου8ε
ογυηπουιου υοΒουυου ουσ σοι· 'Ι'οσ οτοτ οιοιι·ιτι, ννουυ
οουινοι·οτο (ΜτουυνοτοοσοτουΒου υοτουο οιυ οοιυρΙιοιττοο
ροτυοΙοοιοου-ουυισιυιεουοο ΒιΙσ οο!ιοίοτι υσ.υου. Νοου
σοι· νου ΒσυιτουοΙη οοΓοοετοΙΙιου ΗσουθυοιτοουειΙο
Μι· Φο 1.σουΙιοοιισυ σοτ Αττοι·ιοοοΙοτσοο οτειουι; οιου,
σοοο ου οτοτοτ ΒιοΙΙο Φο Ασττο οοοουσουο, σουυ Ατοοε
οστιο.ο ουσ υοι·οιι:ο ου στΜοτ $τοΙΙο Φο Αυτοι. ουσσιυἱ

ιιοΙιε Μουτ. Μο Απ. τυουουιοτιοοο, οσοΙιοοο, οοι·συιοι·ιο
οιο. εοΙΙου οουτ οο!του υοΓο.ΙΙου νι·οτσου, ο·ουτουσ Ασο
υοι. σουι ινισοτορτιουτ ουσ-Φο 8οΙοτοοο σοι· Μοοουιοι·ιοΙ
οτιοι·ιου υουσΒοτυοουοουτοτ υουου υιο.

Ψουυ υυυ οοου Φο Γοιιιοτου ΟοίοοονοτοιιιοιυουΒοο
υσου υιουι εσ ίι·συ ου Φο Βοιυο Ιτοτυιυου οσΙΙτου, ου
οιοεο σοου οουου Φο υσοσεοι· νστΙτοιυιυουσο 8οΙοτσοο
σοι· Αυτοι ουσουιιυο.!ιο οιι ΒΙοτσι·οουοουινουυουυου ιιυ

ΑυσοιυιυοΙΒουιοτ Μιτου, Φο νου! οιι Μοιοστιειυοο ουσ
οουΙοιιυιυιου ΒοτουίοΙΙου Μιτου Ιισυυτου. Με η·ριοουοε
ΒοιοριοΙ σο· Φο ΕΜΜουουυ οΜοο ΙσουΙου Μοιοστιοιυοο
ιοο ρτοΜεοτ Βοοτοιισυ νου 8οιτου σεε Μιτιυοο :ιοί Μουσ
Ιοεο οΜοτ ΙοοοΙου νουσοου Βιοοουο @Η σσου Φο Ακου

στουουΒ οΜοο ΠοτυιτυοιΙοο. ΑουοΙιου ιυιΜιου οιι· οσο,
οοτ σο! οιυ νιοΙ ο,ιτσοοοι·οοΒοτιυεουΜ οοοεοσουυι:, Φο
ΡσΙΒου σοτ σοι·ου Αττοι·ιιιοο1οτσοουοσιουιου ΒΙουσι·οου

οουοιουΙτουΒου νοτοτοΙΙου, Φο υυιυοΜ υοου ουτοτ σοι·

οΙΙΒοτυοιυου ΒοοοιουυουΒ ΡΙοτυ‹ιι·ο ουσσυιιυο.ιιο 2οουιιιιοοιι

Ηοίοοοι τνοτσου.

Μοοοι· Ροι·ο!!ο!ιοιιιοο οοιιοουου σου Βγιορτοιοου οιοοτ
ΙυτοοιιυοΙυοοι·οοο ουσ ουοΙιουου 88στουΒου υοι Μυστι
οσυοτ ΑτιοτισεοΙοτοοο Μ του· οοπ Ιουυοι·οτ ω: οοι'Βο
ΜΙΙου.

1ο υοισου Ε'οΙΙου οουοιιιτ Φο θοίοοοοΙιοτοι.ιου, οιο εοι
υου ουυουυιο νου υΙοοο ΓουοτιουοΙΙου σσοτ σι·οοοιοου Βο

σιυΒιου ΒιοτουΒου σεε ΒιοιοιυΙοοίο, Φο σιτοοτο Πτοοουο
Πιτ σοο Αοίιτοιου 3ουοι· Ει·οουοιυουΒου ουσ σιοοο Μιο
τοτου υιοπου οοε υου Μουτ ιυουτ οιυο Β.οιυο ου2οοειιυ
ιυουυουυουσοι·, υυοτυΙοτυοτοτ Βγιορισιυο, οουσοτυ ετου
ιιιτου Φου υννο.οεΙοο Μ Ισου.ι ιυτοοιιυο.Ιο ουσ ννοιτ.οτουτ
ι`οτυτ ουΓιτουουσο συιοστινο Ζοιουου οΜοο νοι·ϋ.υσοι·του
ΒΙοιοιυΙο.οίο.

Ηιοτιυιτ ο·οι·σου οοου οΙΙο ιουο Μοι·οιοοοιιοουου Μοοο
τιουυιου, Φο ιου συου οτινουυτο, νοτοτυοσΙιου ουσ σἱο
ΑυΓοτσοτυυΒου, Φο ιου ου σου θοίοοοορροτοτ σου Κτου
Κου οιοΙΙου Ιτουο, οοτσου ιιυιυοι· οουουοτ ρτο.οιοιι·υνοτ
σου Ι:ϋυυου.
Ιιι Φοεοτ Νουουοιυουσοι·οιοΙΙουε νο.οοιυσιστιοου-ίοιιοιισ
υοΠοι· 8τοι·ουοιοο του σουου οτιοτισεοΙοτσιιοουοτ :σου σι·

Βο.οιοουοτ Νοιοτ υοεοευου ιτιι· εονιοΙ θσοιουοι·ιιΒουι,
σιιιοοΜου οιου οοιιι Φο Ε'τοΒο νοι·Ιοεου συτί, ου υιουτ
σοου οιυ ιιοΓοτοτ ΖοοοιυυιουυουΒ υντιοσυου Φοοου υοισου

Βγιυρισιυουτοτυου υοοιουι;.

Ευ ιυοε ουΓουυο υοΕτοιοσΙιου οι·οουοιυου Φο Ιυι.οοιιυο.Ι
υοοτσοο _ΜυουσΙιουοι· ΙυΦνισοου του σου νοι·σο.οουΒο
5τότουΒοιι σποτ Μοτο του ροτυοΙσΒιοου νοτουσοττοιο θο

Π1οοετοιοιυιιιΖοοοτυιυουυουΒ ου υτΜΒου, ο.υοι· Φοοοτ

Ζοοοιυιυουυουυ Μ Πιτ ουσοι·ο (ΜΜΜ ουσ Νοτνουεο
Μοτο υοτοιτο οι·υτοουτ. Ι)ουιο υυυ Μ οιοοι· υσουοτ
ιυτοι·οοουυιου Αι·υοιτ συοτ ΕτγουτσιυοΙο.Ιειο σου Νοου
ιιιοιο οοΙιοΙοτι, σοοε οο Φου υιοι·υοι Μι Ψοοουτ.Πουου ουι

ρτιυιστ-οουττοΙο Νοινουοιστουεου ΙιουσοΜ οιοεο, σοι·ου

ΡσΙοου Μ οι·οιοτ Μυιο νοοσιυστοι·ιεουοτ Νο.ιοτ οουΙιοεο
Που 2ο οιοοτ ι·ιουτΙοου Βυσοι·ιοτιιτιο ουΙιτοτουο ιιυ υοίο.Ι
Ιουου θουιοτ Μιτου. Τυουιο ουσ εοΜο $ουσΙοτ
οι οετουοΙου ουσ θειου ουοΗτου ίοοι, σο.οο ιιΒιιστου
Βου σσοτ νοτυιισοτουΒου ιιυ 'Ι'συοο ουσ Μ σοι· νεοσ
ιυοτστιοσυου Ιυυοι·νοτισυ σοι· θοίο.οοο, σου οιο
2ο οιοοτ Ι)ιΙοιοιισυ σοτοο!υου ίι1υτου, οιυο σιΠοοο
8οΙοτοεο οοτ ΡσΙοο υουου.» Βοι·τσοιιο ουσ ιιοοοτ
ΦυΒο Ε'το.υιο οΙ οτυοοΒτου σιιτου Βοτουοουυοισουθ νου
Νοτνουετουιοιου υοι Τυιοτου ουροτιιυοιιτοΙΙ ΑττοτιοεοΙο
τοεο, ννοΙουο Ε'ι·ουτ2οΙ τοΜ «υοοτουοουο» υοιιυτ.
Ζοο 8ο Γουσ Μ σου τυοοτυοτυοισου σσοτ υοοτοΙΒιίοτιυου
Βουιιιοι·οου του” Μοτο Φο Ι'ι·ουοετου Βγιορισιυο οιοοι·
εουΙιοοο!ιου οοτ Θουετοουο οουιΙιε Μυτουσου Αττοτισ
οο!οι·οοο. Ουιιτοστ Γουσ οιο Οτουσ Πιτ σου ‹ιυι.οι·ιιιιτ
ιιτουσο Ηιυ!του» Φο ΟυΙιτοι·οτιου σοτ ιζι·οοεου ουσ Μοι
υοτου Ρ'οοοο.τιοτιου. Ετυ οσυιΙσοτι Φοεου Ι.οισου Μ
οιοοτ Κι·οουουΒοοουιουτο ΓοΙΒουσοτυιο.οοου: «σου Ι.οισου
ουσ οουΙιιυιυοτ, οιι ποιου οοοεοορι·σουου νοοοιυστσ ο
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τιεε1ιε Βιετιιιιι.ιειι, Α1ιειετΒειι εετ Ζε1ιειι. Ογειιοεε,
κιιιιε εετ Ε'ιιεεε ω. Νεε1ιτε εε1εεειιιΙιειι νι7ει1ειι
Ιιτειιιρίε.» εκει ιιι ε11ειι 11'ε11ειι,ε.1ιετνοε! 1ιειιί18, Μεεετ
ειι€1ειο1ιΕεεε νετ; _ιει1ειιΓε11ε@εετ εε ε.ιιο1ι ειιι1ετε :Μο

Ιο8ιεε1ιε Μοτιιειιιε, Με 1ιειιιιΒε Βιιτειιιιεεειιιι€ειιάετ ΡΙιεεε,
'ΓεεεΚειιιιεειιτειιε1ι. Ιιι ειιιειιι Ε'ε.ΙΙε (Κειιιε Εεεε) ιιιεετ
Βιε «Με 1)ιεΒιιοεε 1ιι.ιι€ετε ευ! Αττετιοεο!ετοεε, Μεεε
εετε ιιι άειι Ε'ιιεεε.ττετιειι; νεεοιιιοτοτιεειιε Νειιτοεε.»

Πιεεε 'ΓΙιει.εεε1ιειι 1ιεντειεειι, Μεε εινιεε1ιειι άειι ει·ετειι

8γιιιρτοιιιειι ιιετνεε εειιειΜετ Νειιιι·, ειε ιιιπ νιιεοιιιοιοτι
εο1ιειι ΒιετιιιιΒειι ΗειιιιΙ ιιι Ηειιι1 ΒεΙιειι ιιιιι1 εετ ινειιετ
Ιιιιι ειιίττετειισειι οι·Βε.ιιιεο1ιειι νετειιι1ετιιιι8 εετ θειεεεε
ειιι Ιεει.ετ Οιιιιεε.1ιιειιιιε ιιεεπε1ιτ. ΜΜιιιι εε1ιειιιι πιιι· ω·
θετε Ιιετεειιι.ιει: ΙιιιεειιιιεΙε 81:ϋτιιιι€ειι, ιιιεΙεΙιε ιιιι ιι

ι

Ξειιι1!ιο1ιειι ΑΙΜ· ε1ε ΡοΙΒε Γιιιιειιοιιε11ει·θείεεεεΙΙ.ετει:ιοιι
ειιιιιεε1ιειι ειπε, ιιιι1εεειι ιπι ερε.ι.ετειι ΑΝ;ετ ε1ε δγιιιρτοιιιε
ειιιεε οτειιιιιεε1ι νει·ειιι1εττειι θειεεεεγετειιιε ε.ιιίεείεεει
ιιιετιιειι ωετ ιιιιιεεΙιεΙιτι.
Κιιτε ειιεετιιιιιειι€είεεει ιιιϋι:1ιτε ἱε1ι ιιιἱε1ι Γο18ειιι1ει·
ιιιε.εεειι ειιει1τι1ε1ιειι: Ιιιι νετΙειιΓε εετ ΙιιτεειιιιεΙιιειιτοεειι

εεεεειιειι »νιτ Ιιειιι18 8γιιιριοιιιειι νεεοιιιοιοτιεοιιει· Νιι.τιιτ,
ειιε1011εειι:1ιιιι άειι νετεειιιει1ειιετειι Βεε1οιιειι εεε θε

Γεεεεεειειεε ε.ΕιεριεΙειι 1τϋιιιιειι. Πιεεε ειιιιι ειιειιεο Με ειε
ιιιτεετ.ιιιεΙειι Βεεετιντετεειι 8γιιιρτοιιιε ειιιετ εεει.ϋτιειι ΒΙΜ
οιτειι1ειιοιι.

νοιι τ1ιεεετιιθιεειεΙιτεριιιιοτε εεε 1ιε.1ιετινιτ ε.ιιετι ιιιι
εει·ε '1'Ιιετε.ιιιε ειι ΒεειεΙτειι. Βιε ο1ι_ιεει.ιν ι1ετεεεΙΙΙιε.τειι

8γιιιριοιιιε εο11τειι οιιιεει.ιν ιιιιειιιιτειεΙιετ Βιιιιετιε 1ιεειιι

Βιιεει. ινετι1ειι. Ππε ε.118ειιιειτιετεΡτιιιοιρ ιιιιιεε εεΙιετ ιιι

εετ Βε1ιιιιιιι1ιιιιε ι1ιεεεε 1ε.ιιι1ειιΟΙειεΙιεεινιε1ιιεε εεε Β1ιιι
ιιιιι!ειιίε εεε εειιι, ιιιιτε1ι ε.1ιεοΙιιτε Β.εεε!ιιιε.εει81ιειτ εΙΙετ
ειιεεετειι Ι.ε1ιειιεεεειιιΒιιιι€ειι ειιιειι Μιιιετ.1ιε1ι ιιοι·ιιιιττειι

ΒγιΙιιιιιιε εετ Οιι·ειι!ειιοιι Μεεετ 1ιετειιει.εΙΙειι. Βιε Ατ
1ιειτ. ιιιιεετεε θεΓεεε- ιιιι‹1 Νετνειιιιρρετετεε 1εεει. ειεΙι

ιιιεετ ειιεεε1ιε1ιειι. εεει· εε 1τόιιιιειιΜε ειι ειιιειιι εεννιεεειι
θτει1ε ειε Βε1ιιτειιι1τιιιι€ειι ιπι Αιι1ε.ιιί Μεεετ Ρ'ιιιιειιοιιειι
επι οιιιο @τιποτε Βτειιε εεε Αιιεεε1ι1ε.Βε ειιτι1ειιεεΓϋ1ιτι
νεετάειι.

Βιε Πεεειιιιιιιετ1ιε1ι. ιιιιεετεε Οτεειιιειιιιιε ιει πι' ειιιειι
8εινιεεειι Βγιιιιιιιιε ειιι€εειεΙΙι. εκει :Με Ατ1ιειι :ιιι ειι:1ι
ιει ειε Πτειιε1ιε ειιιει· νοτεειτι.ε;ειι Α1ιιιιιτειιιιε ιιιιεετεε

Νει·νειι- ιιιιι1 0εΓεεεεγετειιιε, εοιιάετιι ετει ειε ιιιιτειιε1
ιιιε.εειΘε ΑτΙιειι, ινε1εΙιε 1ιετνοτΒετιιίειι ι1ιιτειι ιιιιιετε
ιιιπ! ειιιεεετε ΒειΖε άειι τγι1ιιιιιεεΙιειι ΔΗΜ( ιιιιεει·ει· Κετ
ρετίιιιιετιιιιιειι ιιιιτει·Ιιτιο1ιτ.
Πιιεετ Βιιιι:ετ ΟτΒειιιειιιιιε ιιι ε.ΙΙειι εειιιειι Τ1ιειΙειι νετ

Ιειιετ ιΠεεειι ΒειΙιιιιιιε ιιιιι1 νιτ1τετιιεΙι;ειι ι1ιιι ιιιιε ιιιιτε1ι

Ιιετιιιοιι1εο1ιε '1'1ιιιτιε.ΚειιεΙΙετ εειιιει·ΤΙιειΙε
ιιιπ! ι1ιιτειι ιιιϋΒΙιεΙιειε Βιιιεε1ιτε.ιιΙιιιιιε ιιΙιει·ιτιειιειιετ ιιιεε

τετ ιιιιι1 ει.ιιεεετει·Βειεε.

Βειετιιιε.

.1
.

ΑΙιιιενἱετ ($τοε1ι1ιοΙτιι): Βιιι ειιτεΙι θιοιιοεοεεειι νει·
ιιι·εε.ειιι.ετΡε!! νοιι ΡΙιΙειςιιιοιιε. (Αι·ε1ιιν Ε

.

Πει·ιιι. ιι.

8γρ1ι. ΧΙι1Χ. Β. 2
.

ιι. 3
.

ΕΜΗ: 1899.)
Βιε τ1ιιτειιΜετιιειειεειι άει· θοιιοεοεεειι νετιιτεσιε1ιιειιΑ11”εε
τ1οιιειιεετ θε1ειιΙιε ιιιιά θε1ιιιειιεε1ιειι1ειιειιιι1 8·ε,εειιννει·τιε
εε1ιοιιΜαθε· 1ιεοιιιιεΙιτει..ννειιιι:_ει· 1ιεΚειιιιτ.ειπε ι1ιε·Ηει·2
εΠεετ1οιιειι,Μεε ιιιι1ιεΙιιιιιιιτ_ιεάοε1ι ειπε. ε1ε ι.τοιιει·ι·ιιοιεε1ιειι
ειιΙιειιιειιειι Μειεετεεειι, ο1ιι;1ειεΙιδε.1ι11 1ιει·ε1τε1887 ιι

ι ειιιει·
Ατιιειτ ιιιι θοι·τεεεοιιι1ειιιΜεα ΡΜ· Βε1ιινει2ει·Αει·21:ε· ι1ιεεεΙΙιειι
εοιιετετιι·ι Με πιιι! Ιιειιε (1893), εοινιε Η οτιιιτε (1999)
όετε.ι·ιι ε Πι11ε εεεε1ιι·ιεΙιειι. Βει· νοιιι νετι'. πιιι εετ ΚΙιιιικκα. εΙειιι1ε τ'ε 1ιεο1ιεε1ιιειεΕ`ιι11Με εοιιιιι. ειεε άει·
νιετι.ε επι· νετϋΠειιιΙιε1ιιιιις εε1τοιιιιιιειιε. 1%νειιιι_ιειιιιε1ιειεε
άιε ΑιιΓιιιει·1ιεειιι1ιειι.εετ Ο1ιιι·ιιι·εειιΜΜΜ εε1ετι1ιτεειιι ννιτι1,
Πι.εετειεε Με νει·ιιιεΙιι·ιιιιε; νοιι 1ι1ιτι.1ιει1ιιιιςειιι1ετει·ι.ιΒ·ετΑι
έ'εει.ιοιιειιΒε1όετ Ηε.ιιΕ81ιειι: άει· θειιοι·ι·1ιοε _ιει1ειιτε11εετ
ντε.ι·τειι.
Βιε Κι·ε.ιι1τειιεεεειιιε1ιι:εΜ: 1ιιιι·εΓυ18·ειιι1ε: ΡΜ... 19 .1ει.1ιτε
Με, 1ιει.ιε εε1ε 4 ννο‹:1ιειιεειιιειι ετει:ειι Τι·ι εετ. Βει ι1ει·Αιιι
ιιιιιιιιιε ειι:τιιτετΑιιεΗιιεε, πιιι. ι·ειεΙιΙιεΙιειι ειι€ειι θιοιιοεοεεειι.

Πιε1ιιιιειιεεΝεάει· 11ιι1ιειιΓιιεεννιιι·πε1 ειιεεεε1ιννο1
Με. 8ει·ϋ1:1ιετ, ειιιρίιιιι11ιειι. Ρι·οει.ειιε. Νεε1ι 5 'Γε.
ε;ειι Πει-ιιιιιεἱ θε1ιεγ1ειιιιιε 8,0 ρι·ο άιε Με Βε1ιννεΙ1ιιιιετε.ιιι 1ιιι
Ιιειι Εεεε ιιιιεΙι, ε.ιιι ΕοΙε·ειιι1ειι 'Μεε _ιετΙοε1ι8ε1ιινε1Ιιιιιε ιιιιι1
ΒιιιιιΒιιι11ιε1ιιιειειιιι άει· Αιιεεειιεειτ.ε άεε ι·εε1ιιειι Ε'ιιεεεε. 8

'Ι'εετει1ε.τε.ιιι'1ιιιι.τεάιε Βε1ιννεΙ1ιιιιε ειιςειιοιιιιιιειι ιιιιι1 νει·
θει1ειιι εοινιε ειει·1ιε Βει.1ιιιιιε άει· Πιι.ιιτ ειιι“ι;εττειειι. 8 Τε”
ειιΜει· Β'Ιιιει.ιιετιοιιΜπιτ ι1ειιι ε.ιιεεει·ειιΜε.ΙΙεοΙιιε εεε ι·εε1ιι.ειι
1·'ιιεεεε,:ιΒιιι 1ιειιι Β`ιειιετ. Αιιι ΐο1,ςειιι1ειιΤε,ειε πιιι εισιτι1ιειι·
τει· Ρτενει-θρτιι.ιε ειιι 'Ι'τοριειι πιιι. ΒΙιιτ νει·ιιιιεε1ιι.ετΕκει·
εεριι·ιι·ι πω! πιιι' Αεειτεε-Αεε.ι· ιιιε.ε1ι Κιετ'ει·'ε Μετ.1ιοι1ε)
ιιιιεεεεε.ει.. Βε.ιιιι Ιιιειειοιι ιιιιι1 νει·Ιιειιι1. Αιιι Εο1ε;ειιτ1ειιΤιι.ιτε
Β'1ιιετιιιιτιοιιιιιιτει·1ιεΙΙιιιιιι1νει· ι1ειιι ΜεΙΙεο1ιιε. άιε ε1ιειιτεΙΙε
ιιιειάιι·ι. ΕΞε 1ιεεωιιι1 ειιιε νει·ιιιιιι1ιιιιι.ι·1ιειι1ει· ΑΙιεεεεεε ιιιι
ειιΙιειιιειιειι θεινεΙιε. Με Ρ1ι!εε;ιιιοιιε @τη πως ιισε1τει·.
(ΝΒ. Σε νιιι·ι1ε ινο1ι1ιιιετιι τεειιι.εειτιε ετιιίεΙιιιτ ετεερει1τειιιιιπ!
ειιεεει·ε1ιιιετ€.εοιιτ1ει·ιιιιιπ· 1ι1ειιιε Ιιιεἰεἱοιιειι ε;ειιιιιεΙιε Βε1.)
Ειτε ειιει·8·1εε1ιεεΒιιιαι·ειΐειι ι1ιιτε1ι ε.ιιεε·ιε1ιιε;ε 1ιιειειοιιειι
ιιι·εε1ιι.ειιιο Ρ1ιΙερειιιοιιεπι· Ηει1ιιιιι.τ,άιε εε. 2 Μοιιειε τεε
ι1ειιει·ι. Ρετ. νϋΙΙιει μειιεεειι. ?ιιιεετ ιει: ιιιπ· ιιι 8·ει·ιιιι.τετιι
θτειάε ιιιΜιι·ειιι1εεε Γοι·Ι.εε1ιτε1τειιεάει· Ρ1ιΙε8·ιιιοιιεΒεο1ιεεΜετ
ινοτι1ειι. Βιε Οιι1ι.ιιτειι εεε άειι Α1ιεεεεεειι ει·Βε.1ιειι ιγριεε1ιε
θοιιεεεεεειι-θο1οιιιειι. Ρ

Ι)τ. 8
. Βειιε. (Βιιι1ερεει): ΠεΙιετ Β1ιιιιεεε!ετοιιι. (Δι·ς;ων

τ
”.

Πειτε. ιι. Βγρ1ι, ΧΙ.ΙΧ. Β. Σ. ιι. θ. ΕΜΠ: 1899.)
Β. @εετ εειιι· ιιιιει·εεεειιι.ε Πειειι ιιιεετ άιε νει·ιιι·επιιιι€ Με
Β1ιιιιοεε1ει·οιιιειιι Πιιι;ει·ιι. Νιι.ε1ι άειι 1ι1ε1ιετιαειιΠειειι ειιιι1
1ιεοΙιεε1ιι.ειιιι Βιιεινεει-ΒιιεεΙειιτ1- 29 ΓιιΠε, ιιι Οεειει·ι·ειεΙι- 27, ιιι ΜΜεΙ-Αιιιει·ιΚε - 98 ιιιισ1ιιι Πιιε;ει·ιι - 91 Ε'ε11ε
(ιιιιτιιιιτει·16 νοιι Ε.. ειιιιι ει·ει.ειι ΗΜ ιιι Μεεετ Ατ1ιειτ ιιιιι.ειε
τ1ιει1τει.
Γει·ιιει· ΙιεεεΙιτειιιι: Ε!. ε1τιειι1Ξ'ιιΙΙ,νεο ειιεεειιι·ειιειε Εγιιιιι1ι
τ1τϋεειιεΠεειιοιιάει· Πιιιε.·ειςειιι·1εεε Βιιιιιοεειει·οιιιε ΒεοΙιε.ε1ιτει
ιιιιιιτι1ε ιιιπ! 1ιοιιιιτε Ε. ιιι άειι ειιετιι·ριι·ι:ειι Ι)ι·ϋεειι ιιιοΓι ι εε1ι'εε1ιειι Βιιιιιοεο1ετοιιιεε.ει1Ιειιιιιι.ε1ιινειεειι,εοιιιιι. 1ιε.ιι
ι1ε1ιεεε ε1ε1ιιιιιι ιει.=τΙοιιε.τεΜειιι.ετιιεειι. Βιιιε ΑΙΙΒ·ειιιε1ιιιιιίεε
ιιοιι άεε Β1ιιτεε εττ'οΙ.ει.ειιε1ι ιιιιε1ι .Τε1ιι·ε Ιειι€ειιι Βεει.ειιειι
ειεε ΒιιιιιοεοΙει·οιιι ιιιεετ ιιιιι1Με Ρετ.ιειιι.ειι ,εε1ιειι ιιιιι· ιιιι Με·
τε.ειιιιιειιι ΓοΙιτε άει· ιιιειιιτεΙΙιε.ΓεειιΒτιιε1ιι·ιιιιε ιιιιτ11ιεΙιιιιι1ει·
τειι 1ιιιίιιιιτ'ιι1ιτειι θι·ιιιιι1ε. Α11ε θιιΙι:ιιτειι ιπιτ: Ιιγιιιρ1ιε ιιιιά
ΒΙιιιιιτοΙιειι 11ε!ειιιιει.τειιν ειιε. Ρ

Κ. Β1εε1ι (Ρτει8):
θε1ειι1ιε- ιιιιι1 Νει·νειιετΚτειι1τιιιι€ειι.
ιιππ. ιι. Με». ΧΙ.ν11ι. Β. 8

.

Ηείι. 1899.)
νι. τ1ιεἱΙτ.εεε ι1ειιι Ρι·ιιΒιετ Πε.ιιι1ε1εεριιιιΙεειιιειι Μεεετ ιιι
τει·εεεειιτειιΓε!! νοιι εειιιρ1ἱεἱττετ Πτετ.1ιτιι.ιεπιιτ. Αιιι Π.
ΚτειιΜιειτειπιἔε ει.εΙΙειι ειο1ι 1ιείειςε 1ειιειιιιι·ειιι1εΒε1ιιιιει·ιειι
Ιειιε.ιεάει· 11Ιιιιε εετ νοτι1ετειιΡΙε.ε1ιε Με τεεΙιτειι Ο1ιει·εε1ιειι
1ιεΙε ειε. ι1εεε,Ιειο1ιειιθε1ιιιιει·ιειι,Με :ιιι Ιιιιιειιι1εεΙιε άεε σεω
εε1ιειι1ιειε2ιειιειι ιιιπ! Με 1ιει Βεινεςιιιιιτειι νει·ετει·1ιειι. 4

Τε.ειε ερειετ Πε1ιει·. Βιε Βε1ιιιιει·ιειι ιιι εετ τεε1ιιειι ιιιιτετειι
Βιιι.ι·ειιιιτε.τειειι;ει·ιι εἱεΙι Με πι· Πιιει·τι·εςΙιοΜιειι.. Πι άει· δ.

Κι·ιιιιιι1ιειτεντοε!ιεΓετιιει·Βε1ιιιιει·2ειι ἰιιι ι·εε1ιιειι 1εειιιει1ιειιε.
εεΙιιιιει·21ιετ'ιεΒριιιιιιιιιιε· ιιι άειι 8ιτεε1ιιιιιιεΙιεΙιι, άιε πιιι: 1ιΙοιιι
εε1ιειι Κτειιιρΐειι ιιιι Οιιει·εεΙιειιΙιε1 ε.Ιιετιιιτειι. 19 'Ι'ειεε Με;;Με", ι1ε.ιιιιθειιιτιε ιιιπ! θοιιιιιε Βι1ετει·ε.1ιε.Με Ιιειι1ειι εει.;
εἱε1ι 5 Μοιιε.τεΜε; 1ιιιι!
Ο1ιεΙειο1ιΜε ΟιιΙτιιτειι άει· ιιιιι·ε1ιΡιιιιειιοιι ειιε ειιιειιι Κιιιε
ριεΙειιιιε ετ1ιε.1τειιειιΡΙιιεεις1ιειι. ιιεετιι.ι.ινινιιτειι. ι;Ιε.ιι1ιτ νει·Ε
άοειι ι1ιιι·ειιι11ε ιιιιείϋΙιτΙἰεΙιε Κι·ειιΙιειιςεεε1ιιειιιε άειι Βεινεἱε
Πει'ει·ιιιιι 1ιειιιιειι, Μεε εε ειεε ιιιιι εοιιοι·τΙιοιεε1ιεΠεεεεεεεειι
ιεεΙιε.ιιι1ε1τ. Ρ.

Ζιιτ Κειιιιιιιιεε άει· Βοιιετι·1ιοιεε1ιειι
(Αι·εΙιιν ί. Βετ

Βι1ε1ιει·ειιιιεΠεειι ιιιιιι Βεερτεε1ιιιιιεειι.

Μ ιι ι· ι. ι ιι Μ ε ιι ιι ε Ι ε ο 1
ι
ιι : Κτε.ιι1ιειιρι1εΒε τετ Μειιιειιιει·.

11118;368 ΗοΙεεε1ιιιΜειι ιπι Τειιι:. (.1εω. νει-ιη ..Η
θ. Ριεε1ιετ 1899. Ρτειε θ Π. ΒΟ ΡΕ).
Πει άεε 1ιε1ιιι.ιιιιιεΡειι2οΙάε-Βιιιιι.ειιιε'εεΙιε Ηειιι1Βιιο1ι άει·
ερεοιεΙΙειι '1'1ιει·εριειιιιιει·ει Κι·ειιιΕΙιειτ.ειι ιιι εειιιει· 1ιιιι·ιιιοιιι
εεΙιειι Αιι1ε.εε ιιι νει·νοΙ1ειειιάιςειι 1ιιιιιειι Με Πει·ε.ιιεεε1ιετ
ιιι άειι Βιιρρ1ειιιειιτΒειιά ι1εεεε11ιειι οιιιο ννιεεειιεε1ιείιΙιε1ιε
Κι·ειιΙιειιρΠεεε ιιιιι'ζειιοιιιιιιειι, νιτεΙε1ιετ1ιιτε1ιε.ιιενει·ιΠειιτ Πει·
ει·νιτε.ιιιιτ.ειι ννει·άειι.Ζιι Ηιι·ειιι νετίεεεει· Με ειε άειι ιιιιι άειι
ιιιιιι1ετιιειι Αιιι'1ιε.ιι άει· νν1εεειιεε1ιείεΙιε1ιειι Κτε.ιι1ιειι Εεεε
νετι1ιειιιειι Β.ει1ε.ετειιτάει <‹Ζειιεε1ιι·ιΙ°ιτει Κι·ειι1ιειιρ εεε».
Βιε ΚτιιιιΙιειιρΠεε·ε ιει ιιιιιιιτ πιιτ ειιι 1ιιιιιιε.ιιιτετεεννετ1τ. ειε
εε1ιιιεεετ ιιι ειεε ειιιειι ννιεΙιτιε·ειιιιιιι1 ιιιεεεεε1ιειιάειι Βε1!
ικ·ει·τ1ιιιιιι1ννιΙΙ ιιεΙιει· ,ι.ιε1τειιιιτιιιι‹1 ειιεςεινιιιιι1εεε1ε. ΑΜ' άειι
Ηοειιεε1ιιι1ειι Με ε1ε ειειι Με εε1ΒετειειιόιετεΠἰεειρΙιιι Μεεετ
ιιοεΙι "Με Βιιι,εειιιιι νει·εε1ιει1°ειιΙιϋιιιιειι ιιιπ! άει· Απε επιι·
ι1ετε.ιιΐειιι;εννιεεειι ειεΙι ι1ειι1ιιετἱιι ιιότ1ιιι.>ιειιΒτι'ει.1ιι·ιιιιεεεεΙιετ2
Βι;ϋε1ιτετ Βιιιε!ι εεε 1ε.ιιι:_ιεΙιτιεει·Ρτε.ιιιε 1ιετειιεειι ετινετ1ιειι.
Μεεετ Με.ιι.ειεΙιει; ιιιιιι ι1ιιτειιΜε νοτ1ιεεειιι:ΙεΒιιεΙι εεεειι.ιει.



πιο πει· ει·ει.ε νει·ειιο1ιειπε «Κι·επ1ιεπρπερ;ε» ιπ ειπ 11ιει·πρεπ
1ιεειιεε 1·1εππιιποιιειπιπι·ειιιεπ ππι·ε1ιεπεεπ ιιι11ι,ε·επ.Επι· πεπ

'Ιππε·επ
Απο ιιπ πεε 1ι1εππειεο1ι π'εειιε Βπειι ππεπτ1ιειιι·

Με Σε πεσει. ιιιπ πιιι. πεπι ει.ει.τ1ιο1ιεπΑι·εεπε.1πει· θεπεπ
ειιιππε 1ιειιε.ππι,πιε πει πει· Βε1ιεππιππε νοπ ιππει·επ Κι·ε.π
1ιεπ, πει πει·ειι Ρι1ει.:ε πππ '1'τεπεροι·τ.ιιι Βει:ι·ε.ε1ιτι1ιοπιτπεπ,
πππ πιε ει· ιπ πει· Κιιιιιιι ππι·ειιεπε "Με ιπιπιει· ε·εεειιειιω;
εε ππιετι·ιε1ιεει.ιιιπ πιο» 1ιπιιπει·ι:ΒιπεεΙ1ιειτεπ, πιε Με πει·
επι' 1ιιιιιιιιεε·ειιεπποπι Κι·επ1ιεπ πιοιι1επτ1ιππιιππ ιιιπι εειπεπ
Ζπειεππ επ ει·1ειο1ιι.ει·π.- Λεει· επειι πει· ει·ι'ιιιιι·επει:εΛεει;
ννιι·π ιπεπε1ιεε Νεπε επιπεε1ιεπ, πεε ιιιπι Με εειπεπ Κι·ειι1:επ
νοπ Νιιιιεπ εειπ ιιιιππι.ε.- Πππ ποππ :ιιππ νοπ που ειπεπ
ειιιιπετει1επ Βιπ11ιει1ππε·πεε δωι1”εεε1ιειειιτ, πιε ιι1ιι·ιεεπε
ποτοπ ειπ ειπεπ 8πειιτεε·ιετει·επι 8ε1ι1πεεπεε Βπε1ιεε επιπε
ινοπεπ ινιι·π, εε ιππεε πιιιπ ππε θεπεε ποοιι ειε ειπ ννοιι1ε·ε
1ππ,ε·επεεειπεπ 1ιετ.ι·εοιιι.επ.πεε 1ιοι1`επι1ιοιι»Με πειτε νει·
1ιι·ειτππειιπποπ πιτπ. Κιι11ιπεγεε.

Ρι·οιοκοιιε πεε Χι. Λει·:ιειεπεε
πει· θεεε11εο1ιείι: 1ιν1ε.ιιπ. Δει·ει:ε επ ι711ε.11ε.

Ει·ειε διιιππε.
1)οππει·ετε.ε ποπ 19. Απεπει 1899, 4 111ιι·Νεειιιπιττεπε.

18οιι1πεε.)
81νοι·1ιειπει·Ιιπεςεπ επι· Βιιπ1ειτππε
Βιεειιεε1οπ ιιοει· πεε «Νοι·ιπει-8τετπτ.».
1)ι·. Κπρ1'ι“ει·-Τε1οιιιιοι: Μειπε 1·Ιει·ι·επι Νε.ο1ιπεπιπεε
Νοτιπε1-πτει.ιιι.επι· Απετειιππε· νοπ Κιι·ε1ιεριεΙεπι·ετεπνοπ πιιι·
ιπ ε” «Βτ. Ρετεεε1ι. 111επιειπ.ννοοιιεπεοιιι·ιιι.» 1ιεερι·οοιιεπ
ννοι·πεπΜ, ει·Ιεπ1ιε κι πιιι· ιιεπιε Πιπεπ ειπε Αππε1ι1 νοπ
11ι·ειςεπνοι·επιεε·επ, ιιι πω· Α1ιειειιτ επι' πιεεειπ Ψεπε ιπ 111·
ι'ειιι·ππι.ςειι 1ιι·ιππεπ,σε πιε Αει·πε 1.ινιεππε ιππ πει· Βιπι'ιιιι
τππε πεπεππι.επ πωπω: ειπνει·ει.εππεπ ειππ.
νοι·επεεειιιο1ιειιιιιοο1ιτειππ, ειπεπιππ πιιι·ειι νει·εεππιιπε νοπ
11'ι·πεε1ιο,ι.:επ1ιε1ιε1'εει.ειει1επιιοπιιεπ, πεεε π1ιε επι' Οι·ιιππιε,ε·ε
πεε Νοι·ιιιει-Βιετιιι.ε ε.πι;εετε1ιιεπ Οο11επ·επππε πιεεει· Βει'οι·ιπ
ιιι ιιιι·επ Κιτοιιεριε1ειι πιοιιι: επι· πιιι'ι·ιεπειι ειππ, εοππει·π πιε
εει1ιε επειι επ ειπε νει·1ιεεεει·πππ πεπεπ Με” 1ιε11επ.
Βενοι· ιιειι·ιπ σε Ι)ιεοπεειοπ ειπιι·ετεπ, ιποοιιιε πε 11ιι·ε
Δπιιιιετιιιεε.πιιιειιποππ επ ννεπιιε·εινωιε ει·1ιιιτεπ.
Ζπει·ει εει πεπιει·ια, πεεε πεο1ι πεπ πωπω πεπιεε1ιτεπ νοι·
εοιιιιι.ε;ειιιπ 1ιινΙε.ππ επί πεπι 11εο1ιεπ1ιεππε πιε Ατει.ι'ι·επε ιπ
πετ ννειεε οιῖιειε118ει·επε1ι. ενει·πεπ εο11, πεεε πιιιπ 1..ιν1εππ
επι' θι·πιιπιεπε νοπ Βεεειιιιιεεειι πει· ειπεειπεπ Κιι·ο1ιεριειε
εοπνεπτε ιιι ειπε ι;επιιΒ·εππε Δπειιιιι νοιι Αι·ετ.1ιεειι·ιιεπειπ
11ιει1ι.πππ πιο Αιιιχειιεπ πιι- πεπ Λεει επι πιε Η ο ι'ε π π π
θεπιειπποπ ι·επει·ι.ιι·ι. 1Βε ιπιιεειεπ πειππειειι ιιιοΒιιοιιει
νιειε Κιι·ειιεριειε οιιιειε1ι ππε Νοι·πιε1-πτειιιι ειπιιιιιτοπ. 1)ιε
πεε1ι1ι1ειιιεππεπΚιι·οιιεριειε ιιοιππιειι ποππ επι· Αιιιτ.ιιειιιιπρ,·,ιπ
πειπ ιιιι·ε ειπεειπεπ '1'1ιειιεειειι _ι

ε

πιιοιι πεπ νει·1ιιιιι.πιεεεπεπ
ειπ Νοι·ιπει Βτε.ι.πιε-Κιι·ειιεριεΙ ειιεειιιιεεεεπ.
Πω πιεεεπ Ρ1ε.π επι' εειπε Απειιιιιιιιειιιειι ειι ι·ιιι'επ, εποε
ιειι 1.ιν1εππ ιπιτ.Ηι1Γε πει· Ιπιππιιει·ιε πππ ππτ.ει·1$ει·ιιειιειο1ιτι
Εππιιτπει· Βιιιιειικε.ιιι πει· 1.ιιιιει· ιπ Νοεπιπ1-Βιε.ιπιε-Βεπιι·1ιε
ειπι.;ειιιει1ι.. Πε1ιει 1ιπ1ιειειι εειιιππεπ, πεεε τ1ιεοι·ειιεειι πει·
νει·ννιτιι1ιοιιππε πεπειππτ.ειιΡιεπεε πιο1ιτειπι 11νεεεεπειι, πππ
πεεε Ιιιι· 1.ιν1εππ ι·πππ 100 πει·ει·ιιε·ε Βεπιι·ικε ε·επιιπεπ «πι»
πεπ, πιειιιι ιπε.π εππιιιιιιιι, πε.εε πιο ιιειι ππι επι 8τιιπιε 1ιετιιπι
1ιεεεππεπ Κιι·ειιεριεΙε ειπεπ πει· Βιιιπιιιι·ειε Με Νοι·ιπε1-Βιπι.πτε
Αι·ιτ. επειει1επ. 1)ιιι·ειιΑπειιιιιι·ππε; οιιιεεπ ΡΙεπεε ενιιι·πεπιεπ
επειι ειπε νιι·1 ε·ιειειιιππεει,εει·ε νει·ιιιειιιιιιπ πει· Αει·ετε ιιπ
1.εππε ει·τειο1ιεπ,ιι1εεε _ιετει.πει· Μπι πι, πο. επι· Ζειτ νοπ
πεπ 103 ι·ειπεπ ΒεππιιιτειιεριεΙειι 35 ιιειπεπ Λεει, ΕΟ ειπεπ
πππ 18 .πινειΜε πιειιι· Αει·πι.ε ιπ ιιιι·επ θι·επιεπ 1ιε1ιει·οει·ρ;επ.
Πει· 1ειπιιςεπ 00110111°Γ8112ιιειι-τω πιιι·ειι Βιπιιιιιιππρ; πεε
Νοι·ιπε1-8ι.ιιτπι.εΜε πειπ Επιιπε ε1ιεπιπ1ΙεννεεεπτΙιε1ιεεειειιει·ια
ινι·ι·πεπ. 1)εππ ιο1ιπιειπε, πε.εεπιο Κιι·ειιεριεΙειπεπεεεπ, ινεππ
ειε .1ειιτεεε1ιε;ποεπεπ θππειειι ε" Απο” ειι επι:ι·ιοιιτωιιιει
12ιεπ,ειεε επειι ιπειει: επ πεπεειιιεπ ινει.πεπ ιιππ ιιιπι ειπ
Πεπεει·πίιιιπιπ εειι:επε πει· θιιτειι6ιε πεινιιιιι·επ πιιι·ιτ.επ, πιιπιε1
ει· πει· επι πιιοιιετεπ επ ει·ι·ειοιιειι‹ιο ιιππ ιιιι1ιςετε ΑΜΙ: πι.
1ΒιπΟοπειιι·ι·ειικει·πι"Με ειεε ιπ ειπεπι Νοι·πιει-Βτειιιιε·Βε
επι εειιινει·1ιοιι επιιΒεππε 1Έκιει.επε1ιεπιπςππΒεπ1ιππεπ.
1111”πππ πιε ι·οπεειιτει·ι'ι·ιιπεε.π1επει, εο ιιιοοιιτε κι 211·
πειιεπ. πεεε εε ιιι·ιποιριειΙ ποιιιινεππιε νν11ι·ε,επειι πιε Κι·οπε
ειιτει·ιιι5Γεεπι· Βεετεπειιιιπε ειι $επιιπιεεννεο1ιε 1ιετιιιιειειιεπ
ειι ιιιιππεπ. Ιπ ρι·ειιι ”εποειι εειιειιιτ ιπιι· επι· ιπ 14 Κιιιοιι

ε ιειειι 11ιν1εππε πιο ι·οπεπ·ιιιει·ι'τεεε εει ΒιπΓιιιιι·ιιπε· πεε
οιπιει-Βιε.1πιε θειιινιει·ιειιειι.επ επ 1ιει·ειτ.επ,πε πω· ιπ πει·
ι:επεππιεπ Απιε.ιιι νοπ Κιι·ειιεριι-Ιειι πιε Κιιοπεε·ιιι.ει·ειπ εε
ι·οεεεε θοπτιππεπι ιιιιπεπ, πεεε πεε .1ε1ιι·εειιιιπιπ Επι· πεπ
”ι·οιιεριε1επι·ετ.πιιι·οιιΨεείεΙΙ ιιιι·ετΖε.1ι1πιιπειιειειι ειι ιιιεπι·ι,ς
εκε11επννιιι·πε. 1π πεπ ιιιιι·ιπεπ 89 Κιι·οιιεριεΙεπ ειιιπ πιο
1ζι·οπεειιτετεπι: ειπει· ι·ειετιν εε ,·ι·,ετιπειεπΗε1ιεπειιιι1 επιπε
ριε.ι·ι·ι.,πεεε πει· ΑπείεΙΙ 1ιειιπι ιιι Βειι·πειιτ. ιιιιπιε τεερεοι:ινε
οιιιιε ννειιετεε νοπ πεπ Ρι·ινειειιτει·ιιιιι'επ @πεσει ννει·πεπ
ιιιιππτε. 1πι 1(ιι·ειιεριεΙ Βιιεει·π, »νο πεε Νοι·ιππ1-$τε.ι.πεειπ
απο:: πι, ιιοπιπιεπ π. Β. .Με ι·πππ '72 θεεε.ιπιιιι.1ιε.1ιεπ 4

ι·οπε1ιειαεπ. Βο1ιπ·ιει·ι81ιει1επιιειι ππε Κτοπεεπι. πιει· ειπετ

ειπετ

πει

εειιιιι.ειιτ. 11'ιι.ι·πιπεο11τειπ ιιππει·επ Κιι·ε1ιεριεΙεπ πιε1ιι; πεε·
ιεειεε ειι ει·ι·ειεΙιεπ εειπ ?ι
νοπ πει· ιιι Απεειο1ιτΒ·εποπιιιιεπεπ ΑπειειΙππιι; νοπ 9ιιιιιτι11ε
ειπεπ 1ιε.1ιειοιι ιπ πιειπειιι Απι'εε.ι.εε 1ιει·ειτεπεεριοοιιεπ° Ιιι
Ζπ1ιππι'ι.ινιιι·πε ειεε ειπε Απειιιι1 νοπ Βιιιιιιιιτειι.ι·πιεππεπ Πει·
πιπι-Βιετπιε-Αει·ειεπ επ '1'ιιιιι.ιπ1ιειεεπι' εε.πιτιι.τεπι(ιεειεε ειι
πειιπιεπ. Ηιει·ππι·ειι ννε.ι·εε.ιιοιι ειπε Απριιεεππε επ πιε ιπι
1ππει·π πεε Βειοιιεε 1ιεειειιεππεπ 1Βιπειειιιιιππεπ. ιεποειι ιιπτ.ει·
Βει·ιιειιειειιτιε;ππ8·ππεετει· Ιοε.ιιειι νετιιιι.1τπιεεε,ει·πιε1ι.
1νεππ επι· πππ ιιεπειι1ιεπ,άεεε «Με πιε Πιπιιιιιι·πππ πεε
Νοι·ιπε1-Βιετπτεεπ Ιεππεο1ιε νει·1ιειτ.πιεεε επειι ποππ πιο Πο·
πει·ιιι·ίτε.πειπι 1.νεεεπτ1ιοπεπιιιι·ε ΜΜΜ:: ε.ιπιπ, ιιο ιπιιεεειι
Με, ειι.π2 ο1ι_ιεετιν1ιετι·ε.ειιι.ετ,πιεεεπι ειπεπ ειιεειπεππει·ε·εεετε·
πεπ Ρι·οιεει: ποππ ινο1ιι ππεει·επ Βειι'ε.11·2ο11επ. 1επι πεπ1κε,
πεε ειπεπ εε11ιειπιο Θεαπει· πει· Βιπι'ιιιιι·πιιε πεε Νοι·ιπε.1
Βτε.ι:ιιιεεπ 1? - Ειπε μπε ειιπει·ε Γτε8·ε πω» ιει εε, σε ιπ
ρι·ειιιιπιεεει· ειπ που ιεπτε Ριπιι ε11πειιιειπ ειιιει”ιιιιι·1ιε.ι·πο.
Βει·ιι1›ει·Μεεε ειοιι ειτειιεπ Με ποοιι νιε1ιπειιι·πει·ιιιιει·, οιιξεε
ρι·εετιεειιννιι.ι·επειιεειιιεπ ;;ει·επε ιειει. νει·ννιι·1ιιιο1ιεπεπ πιοι1επ.
Πει επειι πειιει· πιοιιτ πει· 8ποεοτινιιιιι εοιιπιπιε επ ιιιεο1ιεπ,
πι!! ιππ πιει· 8ιειο1ιεπι' ειπιπε ιιιιοιε ιιιπινειεειι, επ πει πει·
Βιπιιιιιι·πππ πεε Νοτιππ1-8ιπιπιε Βο1ιπ·ιει·ιε;ιιειιειι επ ιιιπε1ιεπ
ιιπ Βτε.ππεειππ.
1)ε.Μι.ι·ε ειιει·ει:πιε Αι·ι: πει· Απει:ε1Ιππε πεεΝοι·πιε1-Βτει.πτε·
Αι·2τεε επ πεππειι. Μιι· εειιειπτ εε ππε πειιε1ιεεεππεπ επιπ
πεπ πιο1ιτ.ειπρϊειιιεπεικει·ιιι, πιο ΒτεΙΙππε πει· Νοι·πιει Βιετιιτε
Αει·πτε πει· πει· Κιι·ειιεριεΙερι·επιε;ει· πε.ε1ιειιιιιιπεπ. 1)ε1ιει·
εο111επεπι· πιοιιι. επι' υπιιειιεωι·ιωιι πει· 8τε11ιιπε πτιππεπ,
εοππει·ιι εοπιιοετιιεΙιε Αιιπιε.ειιπιιπεπ νοι·ειειιειι. 1)ιιππ πιει·
πειι, πιο ιεΙι ιπ Βιι“ειιι·ππι.εεεει·ιιοιιτ.,πιο Κιι·ε1ιεριειε πιο! ε1ιει·
ειοιι επι· Βιπιιιιιι·ππε πεε Νοι·ιπε1-3ωτπιε ειιτ.επιιΙιεεεεπ.
νιοιπωιι 1ιεε.πειε.ππει»πιο πει· Ρππει;, πει· νοιπ 1νε1:ιιπιοπιιε
ω. Νοι·ιιιε1-πετιιτεΑτπεε 1ιειιπειτ. 1οιι Με πιιειι πιει· επί
Ιε.πεει·ε Απεειπειιπει·εε12πππεπ ιιιε1ιι ειπ1ε.εεειι. Βεπιετ1ιεπ
πιπεε ιο1ι_ιεποοιι,πιιεε ιιιε1ιει·πει πεπ 1νειι1ειι πει· επειι πω"
Νοτιπε1-Βιετπι.επεεετεΙΙιειι ΟοΠεεεπ ιεειεε πει·ειτι,πεπ Ειπε!
ιις1ιει1επ ετ.ει:τ.πειιιππεπιιιιιιεπ, Με ειε _ιει.πι.1ειπει·ιιει Ρεεωι·επ·
ινε1ιιεπ ειι πει· '.1'ε.8·εεοτππππεειππ.
Νεα πιε ιιπ Νοι·πιει-$ιειπτ νιε11ειειιι πω» ε·επιιι.πεπππε
Ι:επιιεειο1ιπειε Διπτειιει'ιιειιιεε πεε ΝοτιπεΙ-Βιετπτε-Αι·2ιεε επ
1ιιπε;ι, εε πποειιιε επι πιιι:1ι ιπ Βεπιιε· επι εειπ νει·1ιι5.1ιπιεεεπ
πεπ θειπειιιπενει·ικοιι.ππε·ειι εε ππεπιιιο1ιεπ, Με εε ιιι ειιπετεπ
8ι.ειιι.επ ·,.εεεει:1ιε1ιπιιιι·ι ιε1: πει· Αι·ετ εο11επει·ετ «πε1ιιιτιο
πετάω. 1ιενοι·-σε 1ιειιιειιιπο-. Βο1ιπ1- οπει· Αι·πιεπνει·ινειιιιππ
πεε θεεπππιιειι:ενεεεεπ 1ιει.ι·ειΤεππεΑποι·ππππι.ςεπ ει·1ιιεετ. Βοι
πιεεει· Αππεεεππε; πεε 5 4 πεε Νοιπιει-Βιιιιιιτε »Μεεε πιειπει·
Απειειιι: ιιπειι πιε ιιππ ειι 1ιεερτεοΙιειιπεπθο11ιειοπειι πεε Νοτ
ιπε1-θιε.ι.πτε-Ατπεε ιπιι πεπ ε.ππει·επ Αιτι1ερειεοπειι ιπι κωπ
εριε1 επι 1ειο1ιιεειεπιιι νετιπειπεπ
θει·π ινι11ιππ ειπι·ιιιιιπεπ, πεεε πει·Νοι·ιπει $τει.ιιιε-Αι·π ειπε
Αιι2π1ιΙ νοπ Ππεπιιειιιπ1ιειιιιει1επ ιπ πεπ Κειπι' πειιιπεπ πιπεε,
νοπ πεπεπ πει· Ρι·ινει:ει·ετ πιο1ιτε ννειεε. Αιιπει·ει·εειι.ε Μ. ει·
πω· ιεειιτ.1ιο1ιπεεειιιιτει. Ζππειιι ειππ ειε Οο11ιειοπεπ, πει
πεπειι εε ειεε 1ιειεριεΙεννειεε ιιιπ 1)ιπει·επεεπ πιιι. πεπ (ιιε
πιειππε- οπει· θιι1ει·ετινε1ιππε·επ πει θε1εεεπιιειτ πει· Βενιειο
πεπ οπει· πει· Επιι·ιο1ιιππες πει· δε.1ιτεειι1ι,ι.ρι1ιεπετο. 1ιιιππε11,
εΙε π.πιι:Ιιε1ιεεπ ιιεεειο1ιπεπ. Ηιε1εεεεπ ειεε πε.1ιει επειι πο!
πιπτ1ιο1ιειπΈνει:;εμπε επι 1ιει1ει.ςεπ,Με ιο1ι ειπε Βι·ι'ειιι·ππε
νει·ειε1ιει·ιιποππ. Ει·ινε.1ιπεπ ιπϋοιικε Μι ποππ. πεεε πειιειι
πεπ ο1ιεπε:επεππτεπ1)ιιΐει·επεειι επειι εο1οιιεπιιτ πεπ Ρεετοι·επ
νοι·1ιοιιιπιεπ1ιοπιιεπ, πε 1ειπιει·ειιιι·ε 'Ι'1ιειιπιπειτεπί θειιιετε ει·
ετι·εο1«ιτιιιι1ιεπ. πιο Ιε.πι Νοι·ιιιπ1-$ωεπι ππιιιπειιι· Με 1)οπιιιπε
πεε »ιεειεε ειιειιεειιεπ ειππ.
1νεππ νι·ιι·ππε :πιο Βειι1πεε σε ?τε ε νοι·Ιε,·.ςεπ,πιειο1ιεε
ειε Ηεπρτιιιππει·πιεεε ιιπ οπι ε11πεπιειπε ιιιιιιωππε πεε Νοτ
ιπιι1-8ι.πιιιι.ειιι 11ιν1εππ πιιιπ, εε ιπἱιεεειι ιιειι· 1ειπει· επεε1ιεπ,
πεεε ιιι ει·ειει· [ήπιε πιε ρεειιπιιιι·ε 15"ι·επ·επιει· ιπ Βειι·:ιο1ιτ.
ιιοπιιπτ. Απ εννει1ει·θιε11ε ετειιι πιιιιπ πει· Ππιειειιπ, πεεε πιε
Κιτειιεριε1ε ιπ ?ειεε πει· ινιεπει·ιιο11;επΒιι·ειιιε·ιιει1επ πει πεπ
Ρεετοι·επινπιιιεπ ΑΙιεε νετπιειπεπ ννοιΙεπ. »νοε ειπε Ψιεπει·
11οιπιι€ιιιιπ1ιε1ιε1·Απειιι·επ πετιιωιιωπ 1ιιεει.
Πι·. Τ ι·ε ι· ιιι ε

. π π - Βιε;ε. εο1ιιππενοι·, επ Βι·Ιεπιπιιπε πιεεετ
Απι.>;ε1επεπ1ιειεειπε» ρ;ι·οεεειιννιοπιιπ1ιειι ι.νεπειι πιο1ιτεπ ιιε
εειιΙειιιιιε;ειι, εοιιπει·ιι ειε ειι ειπε Οοπιιπιεειοπ επ νεεννειεεπ,
πιο πεειι ειιιπειιεππει· Βετεε1ιιιπε· πι" Βεπιιιιιοιιιππε πεε Νοτ
ιπιιι-Βιετπτε πεπ1πιιε1ιετεπΑει·ει;ειει8·νοι·ιεε·επ εο11τε.
1)ιε νει·εειιιιιιιιιπε· πιπιπιτ πεπ νοι·εοΙι1ε,εςεπ ιιππ ννιιιι1τ.ιιι
σε Οοπιπιιεειοπ πιε Πει·ι·επ: 1)1)ι·. 'Γ π· ε γ πι π ιι π - Ειπε,

1
(
π ρ ιι'ε ι· - '1'ειο1ειιοι'πππ 'Γ ι· π ιι ε
ι ι· ι; - .1ιιι;ιειν(Ποι·ριιι).

Βε1ι1ιιεεπει· ειπεπ Βιιεπιι .
Πι·. ιπεπ. ἔν

.

νιετιιιιιι,

π
.

Ζ. Βε1ιι·ει.ιι.τ.

Υει·πιιεειιιεε.

- Ιιι πει· νοι·ιπειι ννοοιιε ιει :επι Νεειιιοιπει· πεε νει·ειοι·
1ιεπεπΡΜ. Α. 1.ε1ιεπειν ειιι'πειι1.ειιι·ει:ιιιιιπει·θε
1ιιιιιειιιιιε Με θγπιιιιοιοειε επ πει· πιιιιτιι.ι·
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:::ετ1ισιιι:εσιιει:ι Ασει1ει::1ε εει· Κιεννει· θνιιε1ισ1σι.ι·ε
Ρ:·σε Πι·. Θ. Β.ε11: ε,·εινειιΙεινσι·ι1ειι. Με!. Βειι: Με εειιιε
ι:ιει1ισιι:ιεσιιεΑι:ειιι1ει:ι:ε ει: σει· 8ειιειιι:εει: Ασει1ει::ιε ειιιει
εει:, ννε1σ1:εει· 1874 :Με σει· ε·οΙι1ει:ει:Μεσε111εει:εο1νιι·εε.- Ζει:: θε1:11'ει: εεε θσι:νει·ι:ειιιει:εε-Πεει -
σιι:ε11:ιερεσεσιε νο:: Πιιιε1ιιεε, ει: 8εεΙΙε άεε επι
εει:: Βιει:σ1ιειι νει·ε1:εσ1:ιεεεεειιΠι. Π ι: ειε ο ε , εει 1:ιεΙιειιιιε
Κιειεειεε ιι: 11ιιιε1ιΠι: Α ι· ε 1:ι: ι· Κ ει· ε εε ι: ε ειι:ει:::ε ννοι
ι1ει:. Βειι1ε ει:ειιιι·ει:ει:ι:ιε Αει·εεε ειπά ε1:ειιιε1ιεε.1ι“ιιιε·ει·σει·
εΙεει: Πσι·ρεεει· Πιι:νει·ειει6.ε.- Πει· Οσιιειι1εει:ε εεε ΚΙ1ι:ιεσ1ιει: 1ιιεεἱιιιεε άει· θι·οεε
ε'ι:ιεειι: Η εΙειιε ΡεννΙοινι: ε, 8εεεεειεε1: Πι·. Βε1ει:Ιισιν
:εε εει ειβειιεε Ε:·ειισ1:ει: ν ε ι· ε Ε:ε σ Ι: 1ε ε ε ε ινσιι1ειι, ι::ιεει·
81εισΙιπειιιι.ιει· Βείσιι1ε:·ιιιιιι· ειιιιι ενιι·1ι1ισ1ιει:
8 ε.εε ε ε ι· ε.ιιι. δ. 1εεε1:ειιι'ε11εειιι ε1ιει:ιε118ει·.Μπεστ εει
ειεε:: Πσι·ρει.ει Πι:1νειειιεε.- Με ει:: Β.18·εεσ1:εεΒΙει.ε ει·ίε.1:ιε, ιεε άει· Ρι·σίεεεοι σει
Ρ1ιειιιιε1ιο1σιιιε ιι: .1ι:ι_ιενν(Πσιρεε) Πι·. Τεσ1ιιι·ινιι:ε1ιι
επι:: σι·ι1ε:ιε1ισιιει: Ρ:·σίεεεοι· Πιι·ι1ει:ε:ιεερι·ε
σ1:ειιι1ε:: 1ιεΙ:ιεει:1:1 ει: σει· 1!σε1ιειιει· Πι:1νει
ειι.εε ι1εειειιιι·ειιιιε πιει· εεΙΙ :Με Βι·ι:ειιιιιιι:,ε,·σ1ιιιε
Αι:εεσ1ιι·εισει:ει:ιειθοιισιιι:·ει:εειεοΙε·ειι.- Με Οειιι1Μεεειι Πει σει: εειε άεπι Α1:€ει:ι.:·εΡι·οι'.
Ρει:σιι:ειισιν'ε ει·1ει1ιε·εειι Εε1ιι·εει:1ι1 εει· θε
1ιιιιτε1ιι1εσιιι:τ1Ηνι:ε.1ισ1σε·ιε ει: άει· Πι:1νει·ει
εεεΚεεειιινεισει: ειε ΡισΕεεεσιει: ι1.θιειιιιιιε.εισεει
('Ι'σιι:ε1ι)Με Α. Μ:: ιεεσνν (.1ι:ήειν) εειιιιιιι:ε.- ννιε νει·1ειιεεε,Με: Με σει· Ρισεεεεσι· εει Βστει:Ηι ιι:
'Ι'οιιιε1ιΠι. νικ. Β ε ιι ρ σ ε ιι ι: ι 1ισ νι· ε:: ι1ειι:Οσι:σιιιεε πι· Βε
εεεει:ιιΒ·εεε 1:ειιιειι:1ι1εάει· Βσεει:Ηι ει: σει· ιιιιΠεει-ιιιειιισιι:1
εσ1ιε:ιΑσει1ειιιιε 1ιεε1:ει1ιιιι·ει:.
-- Πι. Ψ. Γ. ΡσΙ_ιε1ιονν Με εισ1ι εΙε Ρι·ινε-ει1σσειιε
ει” Κιειι1ι1:ειεει: σει ΑεΙιιιιιιι:ε·εοι·μιιιε ει: σει·
1ι10εΙιειιει Πι:ινει·ειεε.ε 1:ε1:ι1ιε1ιε.
-- Πει· θιε1ι:1ίε εεε Μειιισιιιι:Ιιιιερεσεσιε άεε Κισιιεεει1εει
11ε.ε'ειιε.εεεεεειει1: Πορτο εινοι·ε1ι ι, :εε ειιιι: θε ΜΙε'ει:
εεε Ο1ιει·ει·εεεε εεε Μειιι:ε-Ησεριεε1ε ιι: Κισσ
ε ε ε ιι ι. ε ι· ιι ε.ιι ι: ε ινσιι1ειι. Α:: εει::ε Βεε11ε εΙε θε1ιι1Γεεεε
Μειιισιιιε!ιιιερεσισιε ιιι: Κι·σιιεεεεεει· 11εεει: :εε σει ΜεΙιειι8ε
ε1εει·εΑιιε σει 11. Ε"Ισετει:εσιιιρε,εε.Οσ11εεισιιιεει: Β σ Β σ -
Η ιι ε σ νι·, εεειεεει:.- Α:: σει Μσε1ιειιε:· Πιιινει·ειιεε ινιιι1 εει Αεειεεει:ε ει: σει·
ι1σι·ει€ειι εινιιεΙισ1οιιιεσ1:ει:ΚΠιιι1ι Πι·. 8. .Τ. ΒΙε ει: ιν σ Η ιι
ιι: σει Βιιι·ει:εσ1ιείε ειι:εε Ρι·ιι·εειισσειιεει: ειπε:: ρ το. ιι ε: -

ιίι1σ11:ει:
Οι::·ειιε άει· ορει·εεινει: Οιιιι·ιιιΒιε ει:

ιι εει:.- Αρι 18. Νονει::1:ει· 1:ες:::ι.>ιΠι·.
35_ιε1:ι·ιε·εε Π:ειιεε_ιιι1:11ειιι::
ειεε.

1

Ρ. Α. $σ1ιιιεεσνν εειι:
εΙε ννΗιιεεσΙιει· Κιειε
011711.ννεεει:. - ννι.ι- Πεε Α11ειΙ:ϋσ1ιεεε ννο1ιΙννο11ει: εισΠι:εε

σε· ει:ειιεπεισ1ιιιεεειι'ι·ιιχειιΠιειιεε: σει:: Θεριεεεειεε νοιι Βε
ιι:ει1ιει:ι1, ιι·ιι1ιΙ. θεε.εεει·εε1ιΚ ιι ε σ ιι ε 1ε ινε ει; σει:: 1(ιειε
ειεε νοιι Κεεεε-Κιιιιιι:ι:, Βεεεεει·εε1:Π σι·ο ννΙσ ιν; εει:: εεε11
νει·ειειειισειι θειιιει·1ιιιιιι1εσ1ιει:Κιειεει·ει Α ει· ιι ιιιο ιν ι ε ε σ1:
πρι: σει:: Ορειει·2ε εεε Σ. ΠιεΙ'εσΙιει: Κεεε1ιει:ι·εΒιιιιει:ιε.- Σ' ει· ε 1:ε σ 1:1ε ι: ε ε: Πει· Οσι·ρεει·ιε εεε 11". Αι·ιιιεε
σοι·ρε, ιι·ιι·ΙιΙ. διεεεει·ε.ε1ιΠι. Β ριε ε ειε ιν ε 1ιι . Με Πιιιεοι·ι::.- νει·ε ει: ι·1ιειι: 1) Ι:: Βιισιιιιι:ι-Κε1ε (Οσον. Κιιεειε) σει·
Ο1:ειε:·ιε άεε Βιισ1ιιιιιιεσ1ιει: 1ιιΓει:εειιε-Βεριιιιει:εε ΤΠ:: σ
ε1:ειιε Ειιιρ σ ιν ιιι: ΑΙεει νοιι 43 .1ε.1ι:·ειιει: ειιιειπ Επι:
εε::Ιειι1ειι, σοι::ρισιι·ε ιιιιε Νε 1ιι·ιιιε. Πει νει·εισι·1ιει:ε ννε.ι·
ει:: ΒσιιϋΙει· σει· ει·ι11ιειει::σε ισο-σιιιιιιι·ιςιεσΙιει:Ασει1ειι:ιε,επ
ινε1σΙιει·ει· 1. .1

.

1881Με Αι·εεννϋι·.ιε ει1ειιιιεε. 'Ι'ι·οει :εεΙιι·
εΙε 1'[ιε1:ιιε·ει·ρι·ε.1ιειεσ1:ει·'ΤΙΜΜ Ιιειε εεε ει ειεε Μεε"
ιιιιεεε11σεειιι·ιισιι€ε1εεεειι. - 2) Έ:: 1.ειρειε εει· 1ιε1ιειιιιεεΡε
εΙιοΙοΒε Ρι·σι'. Πι·. νισεοι· πιω Βιι·σ1ι-Ηι:·εσ1ι ΜΗ
ιιι: 57. 1.εΙιειιε_ιε1ιιε, Νοι:1ινει· ιιισΙιε Ιει:8·ει· Ζειε 1:ιε1εει· εει'
εει· νειεει:ιιι:1ιιιιιι σει· Αει·ιεε ιιιιι1Νεειιιισι·εσ1:ει ιιι 1ι1ϋι:σ1:ει:
ειπε:: ιιιιε ν1ε1ειιιΒειειιι ειιεεειισιιιιιιει:ει:νοιει·εε, ιι: ννεισ1ιειιι
ει ιιι ι:·ει1'ειιι1ειννειεε Με εσιιιι1:ΙσιιειιΙιεει.ε,_ιει1ει·ννιεεει:εσ1ιεεε
Ιισ1ιει: ιιιιιιιι1Ιεεε ειιερε1:ι·ειιι1ε Νεειι:·Ιιει1ι:ιεε1ισι1ειιιιι1 :Με
νει·ει·εεει· σ1ιει·ε1ιεειιειιεε. Νεσ1: Α1ιεσ1νι:·ιιιιε·εειπετ θειιι1ιει:
ιι: 1.ειρειιι Με· άει· Πιιιιιεεσιιιει1ειιε Αεειεεειιε ει:: ἀοιεἱειειι ρε
ε1ιο1σιζιεσΙιειιΙι:ει.ιειιε, ι1ε.ιιιι νἱεΙε .1ε1:ι·ε Ριοεεσεοι· πρι! ειι
ε1εισ1:ιιι·σιιιιι·ει:σει Αιιε ει:: ειΜειεσ1:ειι Κι·ειι1ιει:1:ειιεε ιι:
Πιεει1ει:,Με ει· 1885 ρεεε .1ιι1ιιιε Οσ1ιιιΙιειι::'ε 'Ι'σι1ε
ει:1'ι1ει:1.ε1ιι·εει:1:1ι1ε:·Ρεε1:σ1οιιιε επι! ρεε1ιο1σι;ιεσ1ιει:Αιιε
ισιιιισ :ιεσ1:1.ιειρεις Ι›ειι:Γειι ινιιιι1ε. .Με ιιιεεισιι:ιεε1:ει·8σ1ιι·ιε'ε
εεε11ει·:εε Βιισ1ι -Πιι·εσ 1ι εεΙι1 εεΙιι· ειιιε1:εεει· ε·εννεεειι;
ειιεεει· ειιιειπ ει·ειΠισ1:ει:«Ι.εΙιι·1:ιισ1ιεει ρεε1ισΙσειεσ1ιειιΑιιε
ισιιιιε» ιιιιι1ειιιειπ «Θι·ιιι:ι1ι·ιεεάει· εΙΙ,ε;ειι:ειι:ειιΡεε1ισ1σε·ιε»εε
ει·1:ειεεεεει· τει ω: 21ο ιιι ε ε ει:'εσ1ιε Πειιι11:ιισ1ιεεε θιιριεε1
Μιει· Βσι·σρ1:ιιΙοεε,τει· θει·Ι:ε.ι·ι1ε“ε Ηειιι11:ι1σ1ιάει· Κιιιι1ει
1ιιειι1ι1ιειεειιΜε Κ:·ει:ΙιΙιειεει: σει· Εεεε:: ιιπά άει· 111112.Πεει:
-1ισι:ιιιιει:σσ1:ειεε ει·σεεε ΖειιΙ νοιι ΒιιιεεΙ-Α1:1ιειιάΙιιιι€ειι.- Πει ρσιειιςιειεσ1ιε Βεσεει·ισΙσρ;ε Πι·. Ρεε εει: ε., ι1εεεει:
Τσε ννιι· νσι Κιιι2ειιι ιιιεΙεεεει:, ινει νο:: Μεεε.1:σι:ι:εσ1ιΟρο:·εο

ειειει, ιιι:: ιισιε Με Ρεεε ει: εειιι·11ι·ει:Με νει1εειεε εισ1ιΜ:
ει $εσεισιι ειιιει· Ρεεε1εισ1ιεει:: Ε'ιιιε·ει·. Πε ει· εισ1: νσι1ιει·
ειιιι: 8σ1ιι:ειε :Με Ρεεεεει·ι:ιι: 1ιεειε ιιιιρε'ει:1εεεειι. εσ Ι:ιε1ι.ει
εισιι :ιιι- ιιιιιιιιιι: από 1ιε1ιι·εε»Με Μεεε1ισ:: ιι: εειι:ε Ψσ1ιιιιιιιε·
πιεσε. Ζι.νειΤε” ει:ι·ει:ε'ει1ιιιι.ιι1ιεεει· Μιει· από νιιιιι·ι1εεσ
ε'σι·εΜε Κιειι1ιει:1ιει:ε 11ι:ει·ιιεΓ111:ι·ε,ννο ει· ιιι:ι.ει ι1ει:ε1ισ1:ειι
8νι::ρεσιι:ει: σει· Ρεεε νει·ειει·1ι.- Πει· 1:ε1ιειιιιεεΚΠι:11ιει· Ρι·σε”.@Με σε ε ιι: ΚΜ!. ινε!
σ1:ει·ινειι;ει:Πιι1°ειειι:ει: ι::ἱε σειρ ριειιεειεσ1:ειιΟιι1ειιει:ιιι:ιεεε
ι·ιιιιι: 1ιεειιε;1ισ1:εεε ΒειιρΙει:εε εει· ι:ειιει: ι::ει11σιι:ιεσ1:ει:ΚΠι:Πι
εειιιε:: Α1ιεσΜεά ειιιειιι·εισ1ιει: 1ιεεσ1:1οεεει:1ιεεεε, :εε εει::
Βεσεσι σει Π:: :νει·ειεει.ε ει» εεε ι:εσ1ιεεε Ιιε1ιι_ιε1ιι·
εεινε1:1ε ινσιι1ειι.- Πει 1:ιεΙιει·ιεε Τιει:Ιει·ρισεεεεσι Πι·. Επάνω 1:11:ι:ει
ιι: θιεε :εε ειιιιι ει.ε.ει:ιε.εειςει: ε.ιιεεει·οιι1ει:ε
Ιισ1:ει:Ρι·σίεεεσ:· ι1ει·Ο1:ιιιιι,ειε ει·ι:ει:ι:εινσι·ι1ει:.- Πι·. 1. 1. Βσε1:άεεεινει:ε1ιι. ΟΙιει' άει· ρεγσ1ιιεει1
εσΙιει: Α1:ε1ιεΠιιι:εεεε Θε. Ρεεειειιιιι8·ε:· Νιιισ!ει-Μι1ιεει-Ηοε

'

εε.ιε,ννε1ε1:ει·ι1ει·Πι:εειεσ1:1εε·ιιι:ε·νσι: Κισιιεςε1ι1ειι: (ιιι: -

Μεεε νο:: Βόιδι)ΕΜ. 42 Κω., ειε ει· ι11:ι·ιε·ειιε1ιειεἰεε ει·εεειε
Με)
ειιεε1ι1ει€ι

"ει, :εε νοιι: Ρειει·εσιιι8·ει· Μι1ιι.ει-Βειιι1ιεςε
ι·ισ1ιεειιι ε:·1:ειιιιιιιιιι ιι: εεε θσιινει·ι:ειιιειιε

'Ι' σ ιι σ Ι ε ιι νε ι ι: ι· ε 1: ε11ε ινοι·ι1ειι. ΠιεεεΙΙιε 8ει·ει'ε :εε ει:σ1:
ι11ιει·εει: ιιι81εισ1ι:Με ι1:ιιι ειιιιεΙι1εςεε:: Αι:εεε1:ει σει ο1:ει:
,εειιειιι:εει: ρενσ1:ιεειιεσ1:ει: Ασε1ιειΙιιιι€ Α ιι ε ο ιι Η ε ε ε ι σ

ννιεεσ1: νει1ιειιεε νισιι1ειι.- νοιιι Πεσει: σει· Ο1:ει·Ιισννει ιιιεάισιι:1εσ1ιειιΡεσιιΙιεε Με:
1ιε1ιει:ιιειιει:ιεσ1ιε, ι1εεε εει: Οσιισιι τε πιιι· Βεεεεει:ι:ε·
εεε νε.σειιεει: Εε1ιιεει:1:Ιε σει· σ1:ιι·ιιιε·ιεσ1:ει:
Ρεε1ισ1οιιιειιιιι1 Πεειιιιιι·ιςιε ει: εει Πι:1νειειεε.ε ί.11:ι:ιε
Με· εισι1°ιιι-εννοι·ι1ει::εε ιιιιι1 εει.νειι.ι·εΒεννειεει· Με εει:: Θ

.

Γεριιιει· 1900 εισ1:ει: ιιιεΜει: ιιιιι1ιιηι1εισ1: Πιιε ινιεεει:εσ1ιεεε

Βσιιιειι
Αι1ιειεει: εσννιε ει:: σιιι·ι·ισιι1ιιιιινιεεε ειι:ει:ι·εισ1ιει:

ιι σε.- Ι:: Πσε1ιειι ννιι·άνοιιι 1. .1ει:ιιει·1900 ει:: ι:ει:εε ιιιει1ισιιιι
εσ1ιεε.1σιιι·ι:ι:1ιιιιεει σει:: 'Ι'ιεεΙ «ν17εεειιιιι Οιιιιιιι·ειι1» (Ο1:ιι·ι:ι·
ΒιεσΙ:ει Βσιε) νοιι άεπι Ρι·ινεει1σσειιεειιΠι·. Ν. Α. Πε ο 1ιοΙσ ιν
πρι: Πι·. Ν. Μ. Μι:: ε Ιιειει:εε;εε·ε1:ειιινει·ι1ε:ι.Με ιιετιε Ζωι
εσΙ:ιιΓε ννιι·ι1εινει ΗΜ ιιισιιεεΙ1σΙ:ειεσ1:ειιιει: ιιιιι1 5 εει. “Ιιι
11ι:1ι1ισεεειι.- Με ΗειιρενειινεΙειιιι
εεΙΙεσ1ιεε'ε εεε Βσε1ιει:
ΒειιΕεεεεε.1:εΙιειΙιιιιε εει '1':·ειιενεε1 εσιιιι1ιε,
ινεΙσ1ιεειιε 5 Αειεεειι, νοιι ι1ειιει:ειιιει ειππ:Βενσ11ιιιιι.σι:ειεεει:
ιιπά @κι σει Α1:ε1ιειΙιιιιςειι:ειιιιε ἱεε, 2 Αι;ειιεει: εει ειε Βε
εσιιιιιιιιι· εεε ει1ιιιιιιιεειεείνει: ιιιιι1 ινιι·ε1:εσ1:ειιιισ1:ειιΤ1ιει1ε, 8

1ιι::·ιιι1ιειει€ει: 8σιιενεεεειι:, 4 ΡεΙάεσ1:ει·ιι ιιιιι1 12 δι:::1ιειει:
1:εεεε1:ι. Μεεε Α1:ε1ιειΙιιιιΒ·πιει-ι ειιι νοΙ1ειει:ι1ι8ειιεεει·ι1εεε
εεε Ρε1ι11εεει·ει1:ι:ιἰε ειεε. Με εει' 25 Βεεεει: 1:ει·εσ1:ι:εειιιιι1
πιιτ. νει·1:ειιι1ι:ιεεει·ιε.1.ινε.εσ1:ε.ΚΙειιιιιι:ρ_·εειισ1ιειιιιπά Μει·1ισε
ιιιει:ιει: ι·εισιιΙισ1:νειεε1:ει: Με, ει: σε" ιιι: ΝοεΙιει:11εάεε Πειτε
ιεε1: ειισιι 50 Κιειι1ιε ιιεΙιει1ιει·ειει: Ιιειιιι. Ζει· Βεεει·ειει:ι:ε·
σει· Διιεεε1:ε:ι Με Με Ηειιρενει·ινεΙειιι:,ε 100,000 ΗΜ. ει:Βε
ινιεεει:. Με Βιι.ιι1εεεειι.1ιε1ιειΙιιιιενει1ε.εεε επι 28. Νσνειι:1:ει
Θε. ΡεεειεΙ:ιιι€, ει:: ειεε 1:1:ει·θεεεεε. ι:εσ1: Ρσιε-θειι1 ει: Μ·
ιζε1:ειι,νσι: ννο ειε εισ1:εει' ειιιειπ Πειιιρε'ει σει· ει·ει:26ειεσ1:ει:
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νεσσιι:ε :εε "Με ε·ιοεε, εε Ι:εΙε ω: Ιιειιπι 4 Ψσσ1:ει:. Ιιι:
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Ιιειιιι ειισΙ: ι:εσ1ιεει: Ρ:·ιιισιριε:ι άει· Βειιιι::ε1ιει·εριειι::ιιιιιι:ιει

σει· Βιιεειεσ1ιειι θε
ι·ε ειεε Με 1ιει·σιτεειπε
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ΧΧ|Χ. ιΑιιιιωΝω Πωσ Ε”ο1Βο Χ!!!. .!η1ιι·σ.11.!!111!!δ!!!!!!!!!1!!

Μ11!11111111111 11111111111111111
ηιιιοι· άοι Βοι11ιο!!οη νοιι

11η.
1ο!ιηηηοξ

!(ι·πηη!ιει!ε.

Πι. Μάο!! Μιηειση.
Θ!. Ρετοιεηιιιε.

Ρι·η!'. Μ. Και! !!ο!ι!η.
.1ιιι·!οινιιιστωι.

Πιο ΒΕ* Ρεποιεηιιι€οι·!11Ποι16:ιι1!εο!ιεΤννησηξηεο!ιι·ιί!.»οι·ει·.!ιοιιι€18.111ιι,_ξΞ1: 011110ῇι116ι1ῖε:ἑι:1ῖ'02ἔ888111710811.10111εει·η.ζεκ-€
8 οιι ηη1ιοιισ!.- Πει·Δ'1εομηοιηοΜ..Ρ"1.κι ιιι Βιι"1η16,8 11.1ι1.Π1ι·τ1ΑειΜΜΜ πωσ ειιεεο.!ι!!οεε!ιο!ιηηΜε Βιιο1ι1ιειι€11ιιηενοιι 2.11!.Β.101:021η
.1ε!ιι·,4 11η!.ΠΜ·ι1ιε!ιη1ηο.ΗΜ 1ιιο!.Ροε!:ειιειο11ηηε,!ιι άειι 8.116.θ1'Ο11Μ.Ρει.οιε!ιιιι·ις,Νεννε!ιγ-Ριοερεω1814,ιιι ι·ιο!ι!.οη.?πε ιιπε οι·1Ρι.ο
1.Σηι1,ει·η20 11ηι·Ε!!!!ιι·11η!ι,1011ηι·1ι!ιη!!ή!!!ικ!!η!ι.Πει·1ηη"$1021η1"1εεονν1οε!!ε ΜΜΜ Κεάηι·.ι.!οη!ιοι1181ιο!ιεη11Μ!ιο11ηηεεηηηωι πιω ηη
Πιι·ι11ε3πω! Εοερη!τειιεΖε!!ε 1ηΡο!!!Μ. 18Καφ. οάετ35 Ρίεηη.-Ποη άειι ε οεο.!ιείτε Π!ητοΜε η Κεάωι.οιιι· Πι. Βιι.!1.ο11νΠιιηο1ι!ιι 8ι.Ρε
ΑΜΠ... ννοι·ι1οιι258ομι·ητη1ιεϋςο1!ιι·οι·θι·18!ιπ1ηι·1.1Μ!ειι8εεηηι11.-!:ει·ε1›ιιι·8,Ροτει·ε!ιιιι·8ει·Βο!!.ο,Ρε!:ει·-Ρειι1ηοεριτη!ιιι ι·1σ.1ιησηΒρι·εο!ι
Κε!ει·ετε πετάει: ηεο!ι άοιιιθητιε νοη18 11.111.ρι·ο ΒοΒοη !ιοιιοι·ιι·τ. ε!.ηηι1οη11οη!ιι€,Μ11.13ιινοι:1ιιιηι1Ρτε!ιεε νοιι $-3 ΠΜ.

Μ 81. Ρ8!ει°81)ιιι·ἔ, 4. (18.) Ποι:οιη!ιοι -
1ιιηιι1η: Η. Γι·ειιιιηει·ι: Πειε Μ!ηει·8.1εο!!!ηηιιηηεάθειι!‹! 1η άει· Κι·ιιη. - Πι. Ε). .1ειοεο1ιο: Ζιιι εειιιιε!!ειι Ηιετ!ειιο.-

Β110118Γ8.112018811ιιιιι1 Βοεμι·εα1ιιιηεειι: 11ηηά!ιιιο!ιάει· ρι·ει!ιι!εο1ιοιιΜετ11α!η.Πιιτει· Βετ11ιοι!οηνοιι Ριοΐ. Πι·. 1117.111ιετε!!η
ιιιι‹1Πι. .1

.

Βο!ιννη!!ιε. - Πι. Η. Βιειτοιιειο!η: 21 .1ε!!ι·ειη 1ηι1ιειι.- Πι·. Αάο-11Βειςιιιε!ιγ: 11ο!ιι·ηιιο!ιάει· Κιιιι1ετ!ιι·ο.η!ι
1ιο!ιεη.- Κ1ε!ηοι·ε Μ!!.!!ιε1ΙιιηΒοηιιηι1 τ!ιει·ηρειιτ!εο!ιε Νοτιιεη. - νει·ιη!εο!ιτ.εε.-Μοι!.ε!11Με-Βιι1!ει!ιι8τ.Ρε
!ἑ_ιι_~1.εε·· -

ΠΙεεΤ1ἶἩΤΤΔη. 1
.1

δει· Βειιιιε1!οι"Βηεε!εο!ιεη Μει!!ο!η1εη1ιοηΖε!!εο!ιι·111οη»Πηε1.Π

ω

ε.- -

Με !!!!ηοιει!εο!ι!ηιηηι!ιω! 8εε!‹! 1
η

σου !!ι·!ιη.

νοιι

Η. 11'ι·οιηιηειτ.
Νοι·πειι·η€εη ιπι Πειιτεο!ιοιιΑοι·ει!!η1ιειινειιο!ιι 2η 81.Ροτει·ε

11ητ8·επι 22. Νονοιιι!ιοι·1899.!

Μο!ηε Ηει·ιοη 1

Αυ! ε!ηοι Κτ!ιηιε!εο Βοειιο1ιτο Μι 1η ηιοεοιη !1οι!ιε!
πο!! $ειι1ι! ιιιη1 Μ. ι1!εεοι ιιι Βιιεε!ηιιι1 ηοο!ιιιη8εεε1ιοηε
Ποιοι! εοιηοτ ιε!ισ.!!νεη ΑηΒο!ε8ειι!ιε!ι »πιεση άειι πιώ
ετεη ε1ευ!εο!ιοη (1ιι11088ΙΙ 1η Μ. Ρετοιεηηι·Β ιιιιι· ΜΜΕ;
1ιο1ιειηη!.εε!η ι1!!ι!”τε,ει!ηιι!ιο !ο!ι ιιι!τ !ι!ει· ειη!Βο 111111

ι!ιο!!ιιιιΒοη 1ιηει ‹!εηεε!Ι›ειι.

Ιιι ι1εη 8!18111ιιι1ιεα1ιο!1Βε!ηεο1οΒ!εο!ιοη ν!!ετ!ιεη, ιν8101ιο
οί: ευη!! σιο ηηηει!ειιτειιι1ε!.οη !3ει1εοττο !ηει ε!!ει $τηε
τση Ειιι·οριιε Βων!εεεη!ιο.!!. νετ2ειο1ιηεη, νικ! 8εε1ι! η!ο!ιτ
ε>ι·ινε!ιηι, ιινεη!8ειειιε Με ινει!ει 1η άοι !!ε!ηεο!!ιοιειρ!η
νοιι Ρ1εο1ιε!Η (1892), ηοο!ι ηη Βιι!ηεο-ιηειειροη!!εο!ιειι
1.ωι!!ιοιι νοιι 1ί!εο!ι (1897) οσοι ιιιι1.ο1ιτηιιο!ι ι1οι 13η!
ηεο!!ιοι·εριο νοιι 818.14 (1997) ειιιο!ι ιιιιι ω· Νειιιο Βο
ιιειιιητ. 1η άει· ιιιεε!εο!ιοιι 1.1ιειιιιιιι ιηεο!ιιη θειιιηει
το!ιονν ποτε!. 1783 ευ! 8εη1ε! ειι!ιηει!ιεειιη ιιιι‹1 ω!!
1807 11ηι1ετιηιιιι ηει·ε!ιε 1

η

ιιηεοτειι ο!η!ιε!ιιι!εο1ιειι .Τουτ
ιι5ε!!εηιιηι1 Ψνει1ιοη ν!ε!!εο!ιο $ο!ι!!!!ετιιηΒοη, ο!ιοιη!εο!ιε

Αηει!)ιεειι υιιι1 ιν!εεειιεο!ιε!τ.!!ο!ιε Βει!ο!ι!ο Με ι!!εεειη
Οιιο. 11η εε 1ι!ει 2η ινε!!; !!1!ιιοιι ΜΜΜ, Ι.1τοιετιιι·ειη
@Μη :ιιι ιιιεο!ιεη, νοτινο!εε κι. ιεερ. 1ιιωιεεεεηιεη Μη
ΜΜΟ!! 11!ιει·ει·5ε!ιι!!ωη ω! Πι. Ρ. (51ηἔο!ειν°ε')
Ν8ιι!11811Π!801ιυι18ι1ειεε!1›εη 11ιιι1!ιε!ιο!1ε ι!ει ει!!ει!ε!ειειι
Ζε!! ευ! Με Αι!ιο!ιειι νοιι ΡιεΜετεο1ιεηε!η2).
θιι!εν!τ.εο1ι"), Ριο1.Βτεο1ιει!›η!ιοιν^), άοι Λεπ
ω. ΟΙ1880!!78)!!Ι!ι1 ηοο!ιιηη!ε Ο!ειΒο1ειν'°).

Η Π. Γ .τ
ι
η ι· ο .πε ι
ι π.: 1
.

.11οιιειι!εοιιΦιι:ιιιοε.Οηκοκιιιιιιι·ρ:ιεηηιη.
ΟιιιιΦοροιιοιιε 1882.11ηοοερπιιι!ε.
οιπ-1ιιο: 11. Οηκοκι.ιι ιι 1!ο11ιισιιιοιι!ειτρειειι.ΟιιιιΦεροι1οιιι.1894.

Η 1
1
η ει” ε ιι ο η Με! 11: Ο6·ι. ιιειιι1ιιι.ιεροιιιι γ ρεει!ιε·ι. Μ.

Οιικειι·ε.Μοοιιιιε. 1896.

ε) Γ γ.ιιειι και.: Ο ιιιι1ιιιι1ιιι·ρεεειιι.ιιι·ι.ιιη.ιιηι.ιπι 61νιοκι. πι.
1110411.Β. Μ. 1898.

Πει· ..ηη 1!!!εετιιίοι· άει· Κιιιιι, ε!.ινε ιιητοτ ι1οιιι45"
Μιά!. !3ιε1το ιιιιι1 άοιιι 83" 0ε11. Ι.11ηΘε νοιι θτεοιιινιο!ι,

1ιοΒοηι1ε θεε!ι!-$οε 1ετ ε!ηετ άοι· 2η!ι!ιο!ο!ιοιι 1.!ηιεηω
άει· Ποτ ι1εε $ο!ικνει2ειι Μοετοε, νοιι ε!οηειι (ε

.

Ο1ειΒω
Ιων! 1η άοι· Κιιιη ηοο!ι άει· Μο!ηει!ε°εο!ιε Μ!! Ε!ιιρητοι!ει,
απ. Μ! Κει!ε‹:1ι ιιιι‹1 ειιιει· Με! Τη8εηειεση ετη Ε'ειι!εη
Μσει·ε ιιι Ηο!!2ινοο!ωη ειιεεεϋειιτοτ ηιειι1εη. Με Ι.!ιηειιιο
(νοιι Β Ἀιμ.·ίν), ινο!ο!ιεηε1ιειιιιτ!!ο1ιε.ιιεη!!ιηε!ι!!ο!ιι1ιιτο!ιΠ!!
ιιοιι νοιη Μεειε ειηεεεο1ι!οεεειιοη Βιιο!ιτοιι οιι!.ετεηι1οιι
ε!η‹1, ιιιιιεετειι ‹1ιιι·ο!ινοικ1ειιιρ!ιιη8 Με Ψεεεοτε 2η εηοιτη
οοηοοιιτι!ι·!ειι Βη!2!ϋειιη;;ειι πετάω, άοιοιι Ο1ιει!11ιο!ιω
ε. Β. 1η $ειι!ι!, ποτε Βθ8θΠ, θιι.ιηι1ηιιε!!οη ιιιι‹1 Πιιιο1ι
ε!ο!ωιη νοιι Μοεικνειεεει·, ιηε!ιι Με 4 ?Με ιιιιτοι· άοιιι
Ν!νεειιι άοε Ροιιτιιε ετε!ιι. Πει· άειι θεε!ι! θεο νοιιι Μεοτε
ηηεο!ι1!εεεεηε!ε.Πωιιιη !ε! !ιειιιιη 1 ν!!ειετ !ιιε!!, άιο Ρ!!!

οηεηηιιει1ε!ιηιιιιΒ Με 80% αννα 1000 Πεεε!ε!.!ιιεη,
εο!ιιο !ια1εη!;οηι1ετοΙ.11ιι€ο μη! ηιιηε!ιει·ιιι1 ιιιιι ηοο!ι 6

ν!!ειετ, εε!ηε Βτε!τε 1-3 1νετε!: ιιη‹1 εε!ιιο ειόεετο '1'!ε!ο
ηη ννοει!!ο!ιοη 'Ε!ιε!! 4--5 Ε'ιιεε. 1η !ιε!εεειι Βοηιιιιοι·
2ε1τοιι ετε!!τ.@η Βεπι1ε!-Βεο, ε!ε!ο!ι η!!οη 8Ι1ι1ΘΓ0!!δοση,
ε!ιιο ιηε!ιτ οάετ ινοη!ε,ιοι Βιοεεε, ινε!εεε Βιι!2!1εο!ιε άει·,
ινε!ο!.ε ε1ηιο!ι Ε1ηε111ιιιιηιιιιέεη υηα Α1ιερετιιιηέεη νοιιι
Πίσω·Με Ι1001ιεο!ιιιε!!ει· Ιιιι· ‹!!ε ι·ιεε!Βε Βε!ηιων!ηιιιιη8
εεο!Βιιετ Βοιηο.ο!ιι Μα!. Αυ! άοιιι ΟΓ11!!(1θΜι· Βε!2εοειι,
1ιοι1εο1ανοιιι !νεεεει·, η! ι1ει·1ιε!1!ιτεί!!ΒεΜιηει·ε!εο!ι!ηιιιιιι
Με πι· Π!ο!ιο νοιι εινα 2 Ατεο!ι!η εΒΒε!ε.8εικ ιιη‹1 Μιά
εο!ιιο ιιι!!!!ειε Βο!ι!ο!ι!: 111ε!ιο11Μεση Μι· Με Βάι!" ειιι
ροι€οεο1ιιιιι!ε!!;. Ι.ειιι,ι;ετοω. ο1ΐοιι 2η 'Εεεε !!οΒοη‹!ει
Βι:1ι!ειιηιη οάετ Βετε!τε Βε!ιτευο!ι!ει @Η Με ιιιι!.ιιιι81ιο!ι
Ι111ι1Μα! ιιηιει· Κε!ηειι Πιιιε!ειιι1οιι 2η Οιιτηινοο!ιεη νει·
ινεησι. Πει· ι1εη εειιι2εη Β0ι10Ι1Με θεα!ι1-8εοε ι1εο!ιοηι1ε

^
!

ΠροΦ. Α. 111 ο η 6 η ι: ο η π.: (ειιιεεοι·εο!ηει·!”ι·111ιοι·ειι8ο1ιι·11τ.
Οι.ικοιι1ειτρωει, 1!Δειι.Ο6οερ. .ΝΒθ-9 Μοε!ωη 1881) 1

.

11οκιιηιι·ι.
ιιπ Χ11. Μεικιιγιιείροιιε.111ο,ιιιιι.Ο·ι.·1ιειι1ε1897τ.
οιπ-ιιπε: Π. Γρεεειιεεε6ιιι.ιε ιι·Ιεσιιιοοι·ιιΒιιροιι. Ροοοιιι. Μοσ
κιιιι 1888.

Η Ο ιι ε ε ο »ν η (δ' η ο ο ιι ε): Ποε !ιο.!ηεά!ε1ιοιιοειηιιιέιη1εε ε
.

881£1.11οιιτρο11!ει·1899.

'-·!ωι!.

19111!

ο
! Π. Γ.ιιιιτοιιειι·ι.: 11ο ι1οιιοιιγΜπιτ ιι-ρη .11ιι6οιιιι.«οι

ι·ρεεωιοιιοιι!ιι».
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έωΙιΙοιιιιιι ιει εο1ιινοτε ιιιιά ι:οιιειειοιιι ιιιο ΒιιοΓοΙινιοιιεο,
πιο, ΙΙιεει ειοΙι ιοτιιιοιι ιιιιά ΠιΙιΙι ειοΙι εεττ, Γοι.ΙΙΒ ιιιο
οιιιο 0οΙά-τ:τοοιιι οτι; οτ ιει εοΙιτ εοΙιινοτ (1 0ιιο.-Ε'ιιεε
ινιοΒι. 3 Ριιά), Πιτ 1ΙΙίοεεοτ ιιΙοιιι Ιο1τΙιι άιιτοΙιΒιιιι8ιο, οιιι
1ιιιΙι ιιι άοτ ευ Βιιάοτιι ,ςο1ιτοιιοΙιτοιιΜ1ΠοΙεοΙιιοΙι1: ιιιιτ εοΙ
αιιι οιιιιΒο ι”οιιιο $οιιάΙιοτιιοι, ΙοιιοΙ: άΙο 10ιιτιιιο εοΙιιι·ιιοΙι,
τοιι€ιτι ετοτΙτ οΙΙιειΙιεοΙι, τΙοτ:Ιιτ ιιι ιτιεοΙιοιιι Ζιιετειιιάοοιιοο
8οΙινιοίο1τνεεεοτειοΠ ιιιιά ΑιιιιιιοιιΙιιΙ‹, ντιτά ιιοιιο Αιιε
ίτοο1τιιοιι μου ιιιιά 2οτΠι.ΙΙι; εοιιΙΙοεεΙΙοιι πι ΡιιΙνοτ. 01ο
οιιοιιιιεοΙιοιι Πιιτοτειιοιιιιιι€οιι, 1ιοεοιιάοτε νοιι ΡτοΙ. 77ο

ΜΒΜ) τοιειοιι, άιιεε ιιιο ιιιιιιοτοΙιεο1ιο 0τιιιιάειι1ιευιτιοάοε
$οιιΙιι.ιιιιιιοε άοτ Ι.ιιιιιιιιο 1ιοιιρτειιοΙιΙιο1ιιιιιε 0ιιοτοειιιιτι ιιιιά
τοτντιτιοτιοιι Μιιετ:1ιοΙιι πιιτ οιποε 1.οιιιιι 1ιοειο1ιι, ιτοΙοΙιο
1ΙΙΙοεεο νοιι οοιιοοιιιτιτιοιι Βιι12Ιοειιιιιιοιι άιιτοιιιτιιιι1τι: ιιιιά
νοιι ιιιιΙϋειιοΙιοιι οτειιιι1εοΙιοιι 5130110118)άιιτοΙιεοιοι ιει.
01ο 0ιοιιιιιιάοιιιιοιι ιιιιά ΡΙοειιοΙιοτ οτιιιιι€Ι; άοτ ΒοΙιΙοιιιιιι
ΒτοεετοιιιΙιοιΙε άιιτοΙι εοιιιοιι 00118113ιιιι οοΙΙοιάοΙοιιι Ειεοιι
ειιΙΠιγάτειι, άοεεοιι Ζοτεοτειιιι8 (οιιιο. άιιτο1ι Οιηάοιιοιι
ο.ιι άοτ 1.ιιΠ) άΙο οιιιιοΙιιοιι Βοετοιιάι1ιοιΙο άοε 8οιιιοιιιιιιοε
ο.ιιεοΙιιοιιάοτΙο11οιιιιιεετ, - ιιιιιιιοτιιιιι ιιι11εεοιιοΜτ οιιοο
ιιοι:1ι ο.ιιάοτο ΚτιιΠο Βε1 άοτ ιιιιεεοτοτάοιιιΙΙοιι ιιιιιιι;οιι, ιιιο
ΗοιΙ2ννοοΙτο οιι"οιι1ιοτ εοΙιτ Ιϋτάοτιιάοιι νοτεο1ιιιιοΙΖιιιιΒ
ιιΙΙοτ ΒοΙιΙοιιιιιιοοιιιροιιοιιιοιι ιιοιιο εοιιι ιιιιά Μπιτ Μάου
ιοιιάο ΙΙΙοιιεοιι νοτεοιιιοάοιιοτ, επιι ΒοεοιιεοιιΙΒ ιοοιιιιΙιιε
εοιιάοτ ιιιιά Με ι·`οτιιιοιιιο ιτΙτΙιοιιάοτ ΜΙ1ττοοτοοιιιειιιοιι
(ΡοοΙιΙ, ΒτιιεειΙουνεΙιτ).
νοιι άοιι ιιιι ΒοΙιΙιιιιιιιι ιιοιοιιΒοινιοεοιιιιιιΒιιιιετοιιτοιι ειιιά
οιιιιιιοιιει άΙο ΖοτιιιΙΙεριοάιιοτο άοτ ΕΙνιΙοιεεειοΙΤο, Ε'οΠο
ιιιιά ΚοΙιΙοΙιχάτιιτο ΙιοινοτιιιΙιο1ιοιι: Με ΑιιιιιιοιιΙειΙι, άοε
Μοι1ηΙειιιιιιι. Ί'τιιιιοιιιγΙοιιιιιι, άοτ 8οιιιτοΙοΙινοεεοτειοΙΙ°,
οΙοιιιεο.ιιτο Βιιι2ο ιιιιά Ιιιιιιιιιεειιοετοιι2οιι, ιιιιά Ιοτιιοτ:
Ποιοι 8οιιιτοΙο1 ιιοϋει; 8οιιινοιοινοτιιιιιάιιιιροιι, εοιιΙο .Ιοά
ιιιιά Βτοιιι1°). - Ποτ ΒεοΙτΙ°εοΙιο8οΙιΙοιιιιιι ννΙτά νοιι ινο
Νεο 1ιοεοιιάοτε ντοΒοιι εοιιιοε 1ιοΙιοιι 0ιοιιιιΙιοε νοιι Αιιιιιι
11118011εοεο1ιιιιοι, άιο 1ιοι τιιοιιιιιιιτιεοΙιοιι 1.οιάοιι ΖινοΙΙ`οΙ
Ιοε εο1ιτ 1ιοΙΙΙιτιιιι18 ειιιά ιιιιά νοιι ΒτεοΙιοτ1ιοΙτονν

(Ι
. ο. Με, 87) πιιι. άοιιι ιιΙο1ιτ ΒοτιιιΒοιι 0ιιιιιιτιιιιι νοιι

0,6 Κάτι ροτ Ψιιιιιιο οιιοοιιοιιιιιιοιι ιτοτάοιι.
Νοε άιιε άοιι 8οιιιιιιιιιιι 1ιοάοο1τοιιάοιιιιά άοιι 80ο οιιο
ΠιΙΙοιιάο Υνοεεοτ, άΙο εοεοιι. ιιοιιο οάοτ ιιοιιο (ιιοιιο,
ιιοιιο ιιππ ιιοιιο), ιιιι1ιοιτιιΠ, εο ιει άιιεεο11ιο1τοιιιοειτοοε
ιιιπ οιιι οοιιι:οιιιτιττοε Μοοτιτοεεοτ, εοιιάοτιι οιιιο άιιι·οιι
ΕτάοεΙΖο, οιιιιιιοεριιιιτιεοιιο ΝιοάοτεοιιΙιιεο ιιιιά ΜΙΙ(Γ00Γει1
ιιιετιιοιι ινοεοιιιΙΙοΙι νοτιιιιάοττο ΓΙϋεε181τοΙΙ:. 01ο Βορο.
ιιοεοιιάοτε ιιοοτ ιΙιτο ΜιιιτοτΙιιιιΒο πιο ιιι Βτοεεοιοιι Βο
ΙιιιιΙιοτιι οιιιο ιιοιιο 8ττοιιΠιτιιο ιιι:ιά ειο1ιι ιιι οιιι2οΙιιοιι
ΚοιιιιΙοιι απο. (άιιτο1ι άΙο ΑιιννοεοιιιιοΙτ νοιι ΜΙΙιτοοτειιιιιε
ιιιοιι) εοΒιιτ τοεοιιτοιΙι Με, ειο τιοοιιτ ιιιί ΑΙΙΒοιιιοιιιοιι
επιιειιι ιιειοΙι 8οιιιιοΙοινοεεοτειο11, άιιΠοτ ιι1ιοτ ιιιιοΙι 018.
ΕιοΙοιν'ε Αιιιςο1ιοιι ιιιι οιιιτοΙιιοιι ΒιοΙΙοιι άεε ΒιιΙ21ιοεειιιε
ιιειοΙι 11ιιιι1ιοοτοιιοάοτ νοιΙοιιοιι, εοιιιιιοοΙα ιιιιιοτεοΙειε
ιιιιά 1ιτοιιιιοιιά, ιιιτά ιι1οιιιοΙε ιιιιιοτΙΙοΙι 8ο1›τοιι‹:Ιιτ, ιιιιιοΙιτ
άΙο Ηειιιι ΙιΙοιιτΙΒ, «πιο ιιιιά Ιιοάοο1τι. ειο, ινοτιιι ιιιτΙιι
οιιοοινιεοιιι, ιιιπ ιοιιιοιι ΒιιΙΖΙτττετοΙ1οιι. - 1ιιι Βοιιιιιιοτ
οττοιο11ιάιε ΠΙοιιιι€ΙτοΙτ άοτ ιιοιιο. ιιι άοιι Βορειου 26

1
) θΙειεοΙονι: ορ. ο. 11 ριιιο,·.25 ιιιιά 81:οοιιοτιιιιιτονι·:

στι.ο. 1
1 ριιΒ·.οι.

8)1)ιο οι·ο·ειιιιεο1ιοιιΒιοΙΙο τἰιΙιτοιι, ιιιιεεοι· 2ιιιιιΙΙΙεοιι, άιιτοΙι
άιο 1νιιιάο ιιιο. Ιιοι·οιιιιτο1ιι·οοιιιοιιΒοιιιι1εοιιιιι:Βιοιι,ιιοιιιοιιιιιοιι
νοιι άοι·νιιιιο15.ιοιιοιι·ιιιοιιιι.Ιιοτ οιιιιιιιιιο.ιιν στι. εοΙιτ τοιοιιοιι
Ρο.ιιιιει.ΙΙιιιιιεοιιοιι, νοι·εοιιιοάοιιοιι0ι·ιιειοιτ:οοιιειο.) ιιιιά Ποιο
(ΑΙΒιιο ιιιιά 0οιιΓοτνιιο)άοτ ΒιιΙ2εοοιι Ιιοι·.

Ή ΝειοΙι Ρτοι. )νοτιο·ο 11885)οιιιΙιο.Ιιοιι 100 '1'ΙιοιΙο άεε
Βιιιιιιι'εο1ιοιιΒο1ιΙτιιιιιιιοεπιι 16ε1ιοΙιοιιΒιιιιειιιιιιοιι: 01ιΙοι·ιιιι.ιτιιιιιι
10.45- Ι01ιΙοιιιιιιο,·ιιοειιιιιι1,48 - εο1ιιι·οιο1ειιιιι·εεΜιιιτιιοειιιιιι
2,21 -- εοιιιι·οιοΙειιιιι·οιιΚιιιιι (θγρε) 0,17 - Βιτοιιιιιιο.Βιιοειιιιιι
0,019 - ιιιιιοι·εοιιιι·οιεΙεειιιτοιιΚειΙΙτ 0,07 - ΚΑΠ( ιιι νει-ΜΒ.
άιιιι€ ιιιπ οικιιιιιεο1ιοιιΒιιιιτειι ιιιιά ιιι Γοιιιι νοιι Βοιίοιι 0,5 -
ΑιιιιιιοιιιιιΙι ιιιιά Αιιιιιι1ιοοοιι0,48 - Γοιιειιιιτοιι τω ΒιιΙι1ι·ιιιιι
πιάτο 1ιοι·οι·1ιιιοτ0,18 - _.1οά1111000- και 0.17 - Ηιιιιιιιε
ειιιιτο 0.12 - δ0Ιιιιτοιο11,11-; ιιιι ιιιιΙϋειιοΙιοτι Βιιιιετο.ιιοοιι:
οτειιιιιεοΙιοι ιιιιά ιιιιοΙιιι8ο Βιοιι"ο7,0 - Κιοεο1ιιιιιιτο20,6 -.
ΤΙιοιιοι·άο ιι,0- Βιοοιιοιηιά 2,86- ΚιιΙΙτ 8.8 - 11ιιιτιιοειιι2,0·- ΚοιιΙοιιειιιιτο 2.8 - Ριιοεριιοι·ειιιιτο0,077.

Με 27° Βιιιιιιιο, άΙο ΜιιιιοτΙιιιιΒο ιι
ι

άοιι 11οεειιιε 80°;
1ιοι ετιιτΙιοιιι Βοροιι πιιπ ειο ω! 15, εοΒοτ ω: 10" ιιιιά
2οΙ81; ΒοτιοΙιιιΙΙοιι νιιιΙιτοιιά άοτ Βο.άοειιιεοιι 10-20" Β.
Πιο Τοιιιροτειιιιτ άεε 5οοινοεεοτε εοΙιινοιι1ττ 2ινιεο1ιοιι 16

ιιιιά 26" Π. Ν
)

Πιο ΗοιΙΙιτιιιτο άοε 5ειι.ΙιΙ'εοΙιοιι ιιιιά ιι.ιιά0τοτΚτΙιιιεοοιι

ινοτοιι εοΙιοιι οιιτ ΖοΙτ. άοτ ΒοιΙιτεοιιιεο.τοι"εοΙιοιι 0Ιιιιιιο
άοιιι νοΙΙιο νιοιιΙΙιοΙτο.ιιιιι ιιιιά τιιιτάοιι νΙοΙΠιοΙι ιι

ι

ρτιιιιι
τινειοτ ινοΙεο ιι.ιιεΒοιιιιιιι. 1803 οιιάοιο ειιιοΙι 8ειιιιιο
τοΙτοιι· ιιοοιι οιποτ άοιι οΙΙοΙιιιἔοιι ΑιιινοΙειιιιοοιι οιποε
Τοιιιτοιι ιπι Βοο ιιιιά οτετ 1828 Ποτ $ειιΙτι ιιι άΙο ΒοΙΙιο

άοτ ινἱεεοιιετΙιιιΙ`ιΙΙοΙι Βο1οιιοΙ:οιι 0ιιτοτιο. Πιο ιιι άοιι 30οτ

.1ειΙιτοιι νοιιι ΡΙιτειοιι ννοτοιιΖοιν οτιιιιιιτοιι οτειοιι Ποτ
1ιοτοοιι Πιτ ΚτιιιιΙιο ινιιτάοιι ιιιι ΚτιιιιΙιτιοΒιο νοιι άοιι ?τοπι
2οεοτι Ζοτειιιτι, ιιιιοΙι Ε"τιοάοιιεεοΙιΙιιεε πο” ινιοάοτ νοιιι
Ι)οιιιιιιιοιιιιιιιιιειοτιιιτιι Πιτ Ρτινοτο ιιιιά νοιιι ΚτιοΒειιιιιιΙειο
τιιιιιι Πιτ ΜΙΙΙΠιτε ειιιίΒοτιοΙιι.οτ. 1861 οττοιιάιτιο άοτ

Βιιιάιοτ2ι νοιι Βιιριιι:οτιο, Πτ. ΡοεροεοΙιΙΙ, άΙο ΗοΙΙ
οιιειειΙτ άοε 1)οιιιιιτιοιιιιιιιιιετοτιιιιιιε Π11.81Πο Βοτιιι€ο ΙειΙιτ
ΙιοΙιο ΖιιΙιΙιιιιε (800 1101.) ιιιιά 1880 οιιιο άΙοεοΙΙιο οικι

ω.) 811άΙο ΤοιιτιεοΙιο 1.οιιάεοΙιιιιι ιιιιοτ, ινοΙοΙιο ιιοιιο
€τοεεοιι νοτιιοεεοτιιιιΒοιι ιιιιά Νοιιοουιοιι μι” εοΙιοιι οιιιοιι
ΙιιιΙιεοΙιοιι Νοτιοςοινιιιιι οτειοΙοιι άιιτΠο. Εε ιει Βοεοιι
ινιιτιΙε Πιτ άεε ΠιιιοτΙτοιιιιιιοιι ιιιιά άΙο Βο1τϋειιΒιιιιε ρτΙ
νιιιοτ ΚτοιιΙιοτ ιιιι ι;τοεεοιι Ι.οΒιτιιοιιεο άοτ Ι.ιιιιάεοιιοΓι

(εοιιιοκειιι τοο·ι·ιιιιιιινιιιει) νοτοϋεΙιτιι ι;οεοτει ιιτιά ειιιά 1ιοι

Πο1ιοτΙϋΙΙιιιιε άοεεοΙοοιι οιιοΙι ιιιι Βοτιο 77οιιιιιιιιοοιι, ει1Ιοι·

τιιιι,οειιιοιει εοΙιτ 1ιοεοΙιοΙάοιιο, τιι Ιιτι1ιοιι. 1)8.8ΜΙΙΙΙιιτ ιιο

οι” εοιρο οιΒοιιοιι ΒιιτιιοΙτειι. -- Πιο ΞειΙεοιι οοειιιιιι οιτι
25. Μιά ιιιιά εοιιΙΙοεετ αιιι 31. ΑιιΒιιει; ειο Μπι ιι

ι

νιοτ

0οιιτεο οιιιροιΙιοΙΙι, νοιι άοιιοιι 1ιοεοιιάοτε άΙο ιιιιιιΙοτοιι
οιιιο Πιτ άιο οιιινοΙτοιιάοιι νοτιιιι1ιιιΙεεο οιιοτιιιο 11'τοοιιοιιι
Ζοιοοιι.
Ιιι 1ιοιάοιι πιτ Ζω 1ιοετο1ιοιιάοιι $εο.Ιτι'εο1ιοιι ΗοιΙοιι
οιιειοΙιοιι, άοτ ΙοιιάεοΙιοΠΙιοΙιοιι ιιιιά ιιιΙΙΙιοιτΙεοΙιοιι, Κοπι

ιιιοιι ειιτ ΑιιιτοιιάιιιιΒ, 1
) οιο Βο1ι1οιιιιιιΜιάοτ,ά.ιι.

ιιιο ειΙΙΒοιιιοΙιιοιι οάοτ Ιοοο.1οιι ιιο.ιιιτΙιοΙιοιι (ροη
ρει:ιιειιι.ι›ι) ιιιιά άΙο ιτοτάϋιιιιιοιι (Ρ83ΒΟΠΗ1:ι1Π), εοιτΙο

2
) άιε ΒιιΙειιιιιιιιιοιι ιιιιε άοτ Βοριι, ονοιιι. ΙΙιιοι·

ΜιιιιοιΙοιιΒο (ΡΟΠΗ1)ΙΗ ι
ι Ρ2300ΠΒΗΒ19); :ιοί άΙο πιο

ΤΙιοιι οιιεεοτει: οτιειιιοΙΙο Α" άοτ Ζιιοοτοιιιιιιἔ ιιιιά Βο
ιιιιι2ιιιιιι άιοεοτ ΗοΙΙΙο.οιοτοιι Ιτοιιιιιιο κι εριιιοτ ωτιιοιτ.
ΝοοΙι άοιι νιοΙΙοιιτΙΒοιι ι
ιι 8ειιΙτι ΒοεοιιιιιιοΙιοιι ΕτΓιιΙιτιιιι

ροιι οιοιιοιι εΙο1ι (ε. 0188010117 ιιιιά ΒτεοΙιοτιιο.
Ιων) ιιοεοιιάοτε ΙοΙ8οιιάο ΚτοιιΙιΙιοΙιεΐοτιιιοιι Πιτ οιιιο
ΒειιιιιιάΙιιιι€ άειεοΙΙιετ: ,) τιιοιιιιιιιιιεοιιο ΑΠοοιιοιιοιι (οιπο
ιιιετΙιοτ ιιιιά ειιιιειοιιιοτ 0οΙοιιΙιτιιοιιιιιοιΙειιιιιε, ΜιιεΙτο1
ιιιοιιιιιοιὶειιιιιε, τΙιοιιιιιοιΙοοιιο Νοιιτιι.ΙΒΙοιι οιο.); 2

) οιπο
ιιΙει:Ιιο ΕτΙτι·ιιιιΚιιιιτιοιι άοτ 0οΙοιιΙτο (ιιιοοτοιιΙϋεο ιιιιά

Ττιρροτ-ΑΙιοοιιοιιοιι), άοτ 1(ιιοοιιοιι, άοε ΡοτΙοειε, άοτ

ΒοΙιιιοιιεοΙιοΙάοιι, 8οιιΙοιιιιοοιιιοΙ οιτι., 8
) ΑτιΙιτιτΙε άο

Γοτιιιιιιιε, ιιοιιο ιιιοΙιτ 2ιι ΓοιιΒοεοΙιτιιτοιι; Δ
.) Ροάει€το.;

ό
) νοτιιιιτιιιιι8οιι ιιιιά νοτάιοΙτιιιιΒοιι άοτ 0810000 ιιειοΙι

'Γτοιιιιιοιι, ιιιο ο. Β. άοτ Ρο1οο2ιιετοιιάο νοιι 8οιιιιεεινιιιι
άοιι (Ρ1τοιέοιτ), θ

) άιο εοΒοιι. εοτοριιιιΙοεοιι @οικοτου
Ιοεοιι) Ι.οιάοιι άεε 1ηιιιρΙιεγειοιιιε (Ι)τιιεοιιδοεοιιιν0Ιει:ο,
0οεοιιιιιιιτο ιιιο.), Τ

)

ΒιιριιιΙιε ιι
ι

ιιιτοτ οοιιάγ1οιιιιιτοεοιι
ιιιιά Βιιιιιιιι0εοιι Ι-?οτιοάο, οιιοο ΙιοτοάΙιειτο1ιιιοε; 6)1·'τειιιοιι
ΙττοιιΙτιιοιιοιι (Ροι·Ιιτιοιιιιιε, Ροτοιιιοττιιιε, ΡοτιοορΙιοτιιιε,

ΒιιΙργιιεο-1)ορΙιοτιτΙε ιιιιά ιι.ιιοΙι νοοιιιιιιε,1Βιιτιοιιιοι.τιιιε
ιιιιά Μοττιιιε ιιιι ΡτιιιιειοάΙιιιιι); θ

)

ροτΙρΙιοτο Νοτιτοιι
Ιτι·ειιιΙιΙιο1τοιι: Νοιιτο.ΙΒΙοιι νοτοοιιΙοάοιιοτ Αττ (Ιεοιιιοε
Νοιιι·ειΙ8. ΠιοιιιΙΙε). ΝοιιτΙΙΙάοιι, ιοιιιεοΙιο Ι.ϋ.1ιιιιιιιι,ι,τοιι,11108”
ΙιτΙιοτ ινοΙεο ειιιοΙι 01ιοτοο; ΙΟ) οΙιτοιιιεοΙιο Ηειιιι1ττοιιΙ:

Ν) Πιο ο1ιοιιιιεοΙιοιιΑιιιιιγεοιι άοτ Βορά οτεο1ιοιι (θιΙοεο
Ιων Ιι ο. ρο,ιι,ι.80) Με Ηιιιιριιιοετοιιάιιιο11ΙΙιι·οε τι·οοΙτοιιοιι
ΒϋοΙιετοιιάοε 0ιιΙοτιιιιττιιιιιι ιιιιά πρι· ειιιά 1111011'1'ι·ιιρρ ιιι
874 θι·ιιι. Βιιοιιειοιιά 287 0ιι·ιιι.ΚοοΙιιιιιιιι, ιιιι.οιι1ι'1οο1τ ιιι 221
ο1τιιι.150 άιινοιι οιιιιιο1ιοιι. Αιιειιοι· 0Ιιιοτιιο.ιι·ιιιιιι ιιιιάοιι ειοΙι
ιιι άοτ Βοριι. 0ιιΙοτιιιιητιιοειιιιιι, 0ιι1οτιιιι1ιιιιιι, δοάιιιιιτιιιιιι.
εοιιννοιο1ειιιιτοΜιι.ιςιιοειιι,εοιινιιοΐοιειιιιτοι·ΚιιΙΙτ ιιιιά οι·οοιιιεοιιο
Νιιοετιιιιιοιι.
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ΙιειΙεπ (ΙτοεΙτεπε Εεεειιιε, Ρεοτιεειε, Αεπε). Απεεετπειπ

Ιιοιπιπεπ νιεΙΙειεΙιτ ποππ ιπ Βειτε.ειιι τΙιτοπιεεΙιε οιτεπιπ
ε.ετηιι:ε ρΙειιτιτιεοΙιε πωπω πιππωειε ποππ ΜεΙειτιε.,
εΙιτοπ. ΙΕπιτιιπιιππε;επ πετ Ρτοεπιτε, Ηγπτοεειε ειε.
Οοπιτπιππιειτι ειππ πε ΒεεΚι°εεΙιεπ Βτιπετ πιεΙιι;
ΙΜ τπιιεειεετ Απιιτπιε, ποιπ ιιΙιετ πιιΙιεπιππι ΙΜ ΙΞτιττειιι
Ι(ππ8επ πετ €τοεεεπ θειεεεε (.4πεπτγειιιεπ, νετΙιτειιετετ
ΛΙΙιετοιπειοεε), ΙΜ ερομιεειιεεΙιεπι ΗεΙιιτπε, ΗετιιιπεπΠι
ειεπτεπ (ιιιπ. ΑπειιιιΙιτπε επι επιπρεπειττετ ΚιερρεπΓειιΙετ),
Απι:,ιπει ρεειοτιε; Γετπετ ΙΜ _οΙιτοπιεεΙιετ Ι.πππεπεπτειιπππιι€,
ΙΜ ΝειΒιιπε επ Ηιιτποριοε, ΙΜ εΙΙεπ πεπΙεπ επιππππ
ΙιεΙιεπ Με ιπιεεΙιϋεεπ Ρτοεεεεεπ, ΙΜ ειπιγΙοιπεπ Βεπεπε
τειιιοπεπ, ΙΜ ρε.τεπεΙιττπεΙϋεετ Με ιπτετειιιιεΙιετ ΝερΙιτι
ιιπ, ΙΜ ΝεπΙιιΙππιιΒεπ, ΡτπΙιεγρΙιιΙιε, 'Ι'ειΙιεε., 5ειιινεπεετ
ειπεπ ιπ πεπ εριιιετεπ Μοπειεπ, ιιιετιπεπ ΒΙπιπιιπειι,
πωωιε ιιππ ΙιοεΙιετεπιπετ ΝεπτεεΙΙιεπιε, ΙΜ εετιιΙεπι
Μετεειππε εΙε.

Βιε ιιι 8ειιιιι εεΙΙεππεπ Ιτιπιπειιοπεπ πππ Οοπιτειιππι
ειιιιοιιεπ ίεΙΙεπ πιοΙιι. ιτπιπετ ιππ πεπεπ πετ ινεπτεπτοριιι
εεΙιεπ ΟπτοτΙε ΒΙειεΙιετ θει.ΙππΒ επεειπτπεπ (ιιι Ρτεπ2ειιε
πεπ ινετπετι, πιο ΒτεοΙιετΙιειωιν επιιιΙιτΙ, ωπεεεπιινε
Απε.πιιεπ π. Β. πιεσε ΝιετεπετιιτεπΙΙπππεπ, ιπ 58. Αιιιιιππ
Αιτικιε, επ εππετεπ Οττεπ επειι θεοτΙιπι, Τε.Ιιεε ιιππ μιτο
;;τεεεινε ΜπεπεΙειτοριιιε ιιιπ; $εΙιπιτιιιιι Ι›εΙιεππεΙΙ), ιεποεΙι
ειππ πι» ππεετ Βεπ εππιιεΙιεΙ πιε πεεειΙιεΙ. επιριτιεοΙι πππ
νιεΙΓεεΙι επειι εοΙιοπ τειπ ινιεεειιεοΙιειΙΙιεΙι 8εινοππεπεπ
ΑπεειΒεπ ιιππ θεεεπε.ππειεςεπ ιεει.2πΙιεΙιεπ. Βοι εεινιεεεπ
ΙιειΙετ Απεπ·ιιιιι πετ ?Με ιιππ εττεπε;επι ΙππινιππεΙιειτειι
ειππ ιεπειιιε.ΙΙε πιο ΒειιΙεπιπιεπτεπ ειπε πο εεπεπετειεΙιε
πππ ιπε.εΙιΙ.ιεςετΙιετερεπΙιεεΙιε πειτε 8εινοτπεπ, πιιεε πιε
Αετετε ειε πεπετπιππε ιιπιπετ πιεΙιτ ιπ πεπ Κτειε ιιιτετ

Ιέτντιιππππεπ 2ιεΙιεπ πιιιεεεπ ιιππ πεΙιει ειε ΚτιτπΙιιιπετ
πιεΙιι ιιΙιετεεΙιεπ ιιπππεπ. ΗιπειειιιΙιεΙι 8ειιΙτι"ε πειι·ε
εεΙιΙιεεειιεΙι ποοΙι Ιιετνοτ2πΙιεΙ›επ, πε.εε πιε Ι.πιΙ. πεεειΙιεΙ,
πεπΙτ πετ 8Ιερρε Με πετ ΝιιΙιε πεε Μεετεε, επεεει·ει
τειπ Μ. πππ ιΙιτε 'Γετπρετε.ιπτ ππτεΙιεεΙιπιι:ΙΙιειι ιπι .Μπι
Ή" Ο., ιιπ .ιππ 26" Ο., ιπι Απέτπει 221" Ο. πειττιπι
(ΑτειιεΙιιιτε 14,1" Ο.. 17,10 Ο., 16,7° Ο.), ΚτιπιιιεΙιετ
επιπ ιιιετ πιεΙιτ ΙιεοΙπιειιιεΙ ννοτπεπ.

Απε οΙ›ιΒεπ, Ιιιετ τιιππΙιεΙιετ πειτιιτπιεπ ΑππεΙιεπ Ο Ιε
ΒοΙενν'ε πππ 8ιεοιιετΙιειτοιν'ε τεεεριιπιιτεππ, νετ
Ιιεεε ιππ επι Μοτι;επ πεε 28. Απεπε.Ι ιιι $ειτπιετοροι πεπ
Οοιιτιετειι€, πετ πιε πιει 2000 Κιιοτιι. πειτε Βιετεπιτ νοπ
ΡετετεΙιιιτΒ, οιιιιε ΨεεεπινεεΙιεεΙ, ιπ 40/2 8Ι:πππεπ επ
τιιει:ιεει. επειι Ιιει;τ ιπ ινπιν ΙιεΙιετ ΒιεΙιτππε, 44
ΙΙΙ'ετει νοιι ΒιτπΓετορπι, επι νΙΙεπε πειεΙι Βπρειοτιε πππ
πω ΕπΙιτννετΙκε, επιινεπετ ειιιιΒε εΙιετ ππΙιεππετιιε Ρωτ
πεπεπ οπετ νοτειι€ΙιοΙιε, ινεππ επειι ΙΙιεπτετε Ε'ιιΙιτ

ιπε.ππεεππιρεπεπ πιιετ ΑΜ πω” επ ΙιεΙιεπ. Μιτιεπ ιι
ι

πετ Ξε.ιεοπ εοΙιεπ Με ειε Ρ'πΙιτρτειεε ειντεε ΙιΙ5Ιιετ πιει
Ιεπ, ιπι εεΙΙιει: Μπι, »ειπεπ πωπω, Πιτ ειπεπ πτει
ερε.ππι€ειι, πειπ επεεπεΙιτπεπ ΡΙιεετοιι ιππ ΒεΙπεεΙιιπ πππ
ενεπι:. Ι.επετνετπεεΙτ 9 πω. Βε. πιε Ροειεττεεεε πετε.πε
πιεΙιι. νοπ Βεπεπ, πετ ειε Με πιει ππιεΙιτΙιετ τπειεΙιετι
εοιΙ, επιπεινειεΙιτ "τ, 80 Ιεπτε Μι, ιππ. ΕΣιιιεοΙιιπεε ειπετ
ΙιεΙΙιεΙ.πππιπειι Βιι.ει ιπ ΤπΙιιτ, πιε μπαι, επιι€ωιε εεΙιτ
τιιοποτοπε, ππτεΙι πιο Ιιτεππε, πεεεετε.τπιε 8τερρε ιιιΙιτεππε
8ττεεΚε ιι

ι
5 Βιιιιιπεπ επτπεΙτ. _Ατπ Ξεε εριεΙΙ πεε ιτπ

θππεπ πεεεεΙΙιεπ πειε,πεπε Ι)οτι 'Μπιτ Κειπε ΒοΙιε, επι
ειπετ, επεεετ πεπ πτοεεεπ Νιεπει·ιειεεππ8επ πετ Βειπρτο
πιιοεπιεπ, πεε 2ιεπιιιεΙι ινοΙιΙΙιεΙιεππ επεεεΙιεππε, επι Νοτπ
ιιΓετ πειεπεπε ΚιτεΙιποτι $ειιιιι. ΖινιεεΙιεπ ιπιπ πππ πειπ
Με, ππτπιΙΙεΙΙιετ επ ΙΜπε ειοεεεππ, Ιιειιππειι ειεΙι πιεΙιτ
πεΙιεπειππετ πιε ΙΜπεπ, ειπε ειιιιιτειεπεπ ΟεΙιειιιπεπ ιιε
εΙεΙιεππεπ 5ειιιππιπιΙιεπεεπετιιιιεπ (εοεεεεπ τ

ι

τρεπι;πιπεπεπ

τρεεεπεπε6εππε). Με πειπ Κτιεεεπιιπιειετιπιπ
εεΙιϋτεππεπ ΒεπιιπιιΙτειιε π Ιτοπιπιεπ πιει· ινεπιπετ
ιιι ΒειιτειεΙιτ; ειε εει2επ ειεΙι ειπε πετ ειπειιιιιεΙιειι Μπε
ειπετειι; πιιτ ιΙιτεπ Αρρετι:ιπεπΙ.ιεπ, πεπ ΟΓΙιειετε- πππ
ΒοΙπειεπΙιετεεΙτεπ, ποππ: τω” πϋΙΙιιΒεπ Ινιι·ιΙιεειιειΓιεπε

Ιιειιπειι ππεεπιτπεπ Με ΙιεΙιετΙιετεεπ ινιιΙιτεππ πετ Βοτιιπιετ
πεπ, "Με πιτ πιο ΙιπΙιετεπ·ΟΙιετ8επ ιιι πτει, Πιτ ειε
ιιειετωιιιιω. ιιι πινει Οοπτεε πετΙιειΙΙ πι, ειπε 100 Οι
ιιειετε πππ 240 8οιπε.Ιεπ. Ι)ιε ΙιιιΙιεεΙιεπ Ιιειιιεετ ππιπε
Ι›επ ειπεπ ιππ Βιιππιεπ Ιιεριιππετειι πετιιπιπιπεπ τω, ιιι
πεεεεπ ιπιπ ειπ ετιεειεεΙιετ, νοτιιι€Ιιειιεε Ττιιιιιννεεεετ
ερεππεππετ Βτπππεπ ω. Ροππιπε επιροτερτιπει. Με επι
ΚτοπετεεΙιπιιπε ετΙοιεεππε ΒειΙΙιεΙΙΒιιπε Μ; επι πππ πιο
Ι5ιπτιεΙιιππΒεπ πεε ΕτεπππιιεΙιεπ πεπεπ Βε.πειιε.πεεε πιιιπ
νοτττειιιιοΙι, πτεππ επειι πιεΙιτ πετεπε Ιπιτπτιπε Ι)ιε Βε
Ιιτιιιπιππ,π πετ Κτεπιτεπ πιτπ νοπ "ει, ε.ΙΙιιιΙιτιιεΙι πε.επ
εΙιεοπιπιεππιτιεπ ΜιιιιιιτεττΙειι εεΙειιετ, νοπ πεπεπ πετ
ιιιιετε, Ι)τ. Ρ. Ρ. ΟΙεποΙενν, ινεΙεΙιετ, ινεππ ιπι πιοΙιτ
Με, εεΙιοιι ι6 Βοτιιπιετ ιπ Μπι ι·ετΙ›τεεΙιΙ πετ, τπιεΙι
τπιτ ει·πεεΙετ Ι.ιεΙιεπεινιιτπιεπει: πτπΙιετΓπΙιτΙε πππ επι'
εΙιεει ΕιΒεπιΙιιιπιΙιεΙιε πππ πιεπιειπιεεΙι ΞεΙιεπεινετΙΙιε επι
πιετιεεετιι τπεειιιε.

Με ιπππεοιιιιιΙΙιεΙιε ΒεπεεπειεΙΙ, ννεΙοΙιε
Κτππιτεπ εΙιετ ΒιιιππεεπειιιιεΙιειι Μ, πει νιεΙ Βτεεεετε
Πιτπεπειοπεπ. Πειε ιπ πεπετετ ΖειΙ ινεεεπΙΙιεΙι νετπτπε
εεττε ιιππ ΙΙιειΙιτειεε εινειετ0επιπε Ηεπρι-Ι.ο8ιτΙπιπε
(τοει·πιπιππε τρπεειιεπε6επππ) ειεΙιτ ιππ. πει· Ε'εεε.πε επι
πεπ 8εε Με πει πεπεοΜε νετεππεπ. Ιιι πετ ιιπω
πωτι πιιτοΙι πεε @Με ιι·ιπΚειιπττπι,πε θεΙιπππε ειπ Ιιτειιετ
Οοττιποτ, επι πειι νοπ ΙΜπεπ 8ειιεπ πιε ΤΙιιιτεπ πετ 70
τπειει ΓτειιππιιεΙιειι, πιιτεΙι πιοΙιε ινεπιιε νοπ ειπεπιπετ πε
ιτεππτεπ πππ επεΙππιππιιιεΙι τπϋΙιιιτιεπ Ζιτπιπετ πιιιτιπεπ.
Απεεετπετιι ειιιεΙιτι ειπ εεΙιϋπετ, ΙιοΙιετ Οπτεεειι, ειπε
ΒιιιΙιοΙΙιεΙτ Με ειπ τπιιεειε 8τοεεεε Βρειεεειτππιετ ιπιπ
Βιιιετπ πππ Βπιιει.τειιτπ. Βιε εεΙιτ ειπεπ Βρειεεπ, σε
ΨιιεοΙιε πππ Βιιπετ ινετπειι πεειι ειπειιι νοιπ ΙιεππεεΙιεΠε
επιι Ιιεειπτιπιεπ Φωτ πειιείετι, ειιιπ ειπετ πιεΙιι; ,πετεπε
πω. νοττιπεΙιεετεΙΙππεεπ επι Ζιπιπιετ ιπι Ι.οΒιτιιε.πεε
ειππ, ινεπεπ πεε Βτοεεεπ Αππτειππεε νοιι ΚτειιιΙΙεπ, πω.
Ζειιειε ειι πι:ιεΙιειι; νετ πειπ 20. Μπι ιι

ι

$ειτπιετοροι
(Τεερππ. τγ6ερ., Βειτοκε.π Πρεπει. ιπι ΟιιπΦεροπο.ιιιε), ερε
τετ ιιπ Οοπιριοιτ πετ ΒειπεεπετεΙΙ (κοιιτορε θεκοκυπ τρ›ι
εεπεπε6πιιππ, απο Οεπιι, Βεπετοριπεκιιι γιιεπ·ε 'Περπ
πεειιοΙΙ τγ6.) ππι;ετ ΗιιιιετΙεεπιι€ ειπετ Ρτεεπππιετιιππο

ΖεΙιΙππε πππ ειτειιπετ ΒιπΙιεΙΙππε πεε πε.ιιιι ΙιτιειΙιεΙι πιι
πεπειειεπ Τεττπιπε. - Ι)επι ΗειιρΙ.8εΙιιιππε ρετειιΙεΙ ετ
ΙιεΙιι ειεΙι πω εοπεπεππτε Ρειιειοιι, ειπ πιεπτιπεε Ιε.τιπεε
θεΙιιιππε, ννεΙεΙιεε ειπε πιπππιιοΙιε πππ ειπε ννειΙιιιοΙιε

ΑΙιΙΙιειΙπππ πιιι ιιοεριιειετιιπειι, ειι!,ε;ετπειπειι 8ειιΙε.Γ2ιπι
πιεττι πετ πππ ππτετ πεντιεεεπ ΕιπεεΙιτε.πιτπππεπ Πιτ

πιιιεειπε Ρτειεε, π
.

ιι
.

75 πω. ρτο 2ΙΙ.πειεεπ Βεπεοοπτε
πιιτ νοΙΙετ νετρΙΙεπιιπέ,>·πππ Βειιε.ππΙππε .Τεπετπιεπιι ΙΜ
νοτιιπεΙιεεεΙιιπιιπ Με ΒεερεεΙιτππ8 πεε ΗεπΙεπιεπιε οΕιεπ
ετειιι. πω· ειε Βεπετιι πεε 'ΓεπτιεεΙιεπ θιοπνετπειπεπιε
ιιππ ειπετ ππτ πιτ πιε νοπ πετ Ι.ειιπεεΙιειι Ιιεειιτπιπιεπ,
εκιειιτΙ ειπε ΒετεεΙτε ιιιπ ειπΙΙιεΙιεπ ΒοΙιΙειεΙειΙεπ πππ
ΙειιιπιιεΙιετ Ιζοει. Με Οοιπρτειτ πππ πιε ΤεΙεΒτερΙιεπ
επιιιοπ ειππ ιπ πεπ 2πετει πεπεππιειι Βε.ιιιιειιπειι:επ ππ
τετεεΙιτειεΙιι, πιε ΚιιεΙιειι πππ πεε ΙνεεεΙιΙιεπε Ι›ειιιιπειι
ειεΙι Ιιιπτετ πετ Ρειιειοπ.

Ι)ιοΙιι επι θεεπιετ, πεεεπιιΙιετ πειπ Ιιεπρι-Ι.οπιτΙιεπεε,
Ιιει"ιππεπ ειεΙι πιε ΒεπεεπειεΙΙεπ, νοπ πεπεπ πιε πεπε
ειπεπ πετε.πεππ νοτπεΙιτπεπ, ππτοΙιεπε επτορπιεεΙι εΙεπειιι
πεπ ΕιππτπεΙε τιιιιειιι. Βιε επιιιιιΙΙ πιιιιιιιιιεΙιε Με Με
ιιεΙιε ΑΙιτΙιειΙππ8επ πππ πετΙ”πΙΙΙ ιπ Βεπετιιππιε ετετετ
Με επειτα ΟΙεεεε. Ι)ιε Ζιπιτπετ τπιτ Μετιποτινειιπεπ
Με ΒοποΙιεπ, πιο 8εΙιινιιεΙπιτπιπετπ, πιο νΙιεττεπιπιιπετ
πππ Οοττιποτε ετετετ Οιιιεεε ειππ πιπειετ8ιΙΙιε πππ ιπ

πειι νοπ ΙιοΙιεπ Βτει.τετειι.ππεπ πτπεεΙιεπεπ ΙΙϋΓειι πετ
ιιιιιπτιιοΙιεπ Βιιπετ ειιιπ Ιιειπε Απε,ππΙιεπ ιιιιιειειιι.ΙιεΙι πετ

Ι.ιιπετειιιιτεπ ειε. εεεεΙιεπι ινετπεπ. Ι)ετ ΒΙ:Ιιιε.ιιιτπΜε
πιπιιεΙι πιω επι ειπεπι $εΙιιειιεπινεΒε ιπ Ψε88οιιειε
ΙιετΙιειέ,τετοΙΙΙ πππ πιε Βορε ππτειι ειπεπ Ρειτοιεπιππιοιοτ
ιπ ειπ ετοεεεε Β.εεετνοιτ επιρετπερππιρι. Πεε μπει»
εειιεπεννετΙΙιε Ει:εΙιΙιεεεπιεπι επι εειπεπ Ψοιιιι- πππ Βε.πε
Ιιεπεετιι πι εειΙ. 10 .ιεΙιι·επ νοιι οιπεπι, πει· πιιιι·πειιΙΙιετειι
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Βα!αετερρε αεεει·ειιεεεειι, Μεεε ει·εεεει· ινει·εεεεειι Ρατεε

ει·ιιεεεειι. Πει·εε ειε ΑιιιαΒε αι·ι.εειεεεει· Βιειιιιειι εαπ
ιιιαιι εε εει ει;ετει·εειι·τεει·ιεεεει· Μεεε ειιιιεΒΙιεΙιε εεεειιε
Ριαιιταιιειι, Ραρρειιι, Αιια2ιειι, Καεταιιιεεεεειεε, Βνι·ιιι
εεε, Τειειι ειε. αιιαερΒαιι2ειι, εεινιε ι·ειεεεεε Βιειιιειι
εεετε ειιτειεεεε εε Ιαεεειι. Πιεεει· Ριιιιι, εει· @Με
Τειεεε εεε ειπεε Κει·Βαιι ΑεννεεεεεΙεεε εεινΜιιι. εεε
Μ άεπι τεεΙιειι ειεε ΜεειεεαρεΙΙε εοιιεει·ιιι·ε, Μεεε εεε
Ηαερενετεαιιιιιιιεεεεειε εει· Οει·εεετε, ιεεεεε ειετει ειε
ιιαεεετε Πιιιεεεεε;; Θεαιιι"ε Μι· ειε ιιιεειΙει·ειι Κιαιιεειι
αεεε εεεε αιιεει·ε, Με ετι·αεε Ηαεεετειιειιες ειεετ ετει·ειιεε

νειΒιιιιεειιΒειι: Γαει·ιειι Ζε εεε ιιιτει·εεεαιιτειι ΒαΙ28ε
ννιειιειιεεει·ι.ειι, εει· 5 Ψειει: ειιι.Γειιιτειι ΜεειεεΚεειε ε.
ε. ιν.

Πει· Αεει·αιιε νειι Ραι;ιεεεειι, ιιιειει εεΙιινει·ει·, Με Μ
Γει·ιενεει·εεεειιι Βιιει€ειι εεει·ιεειι (αΙΙεΜ Με Ιαιιεεεεείι
Με Ηει!ειιειαΙι "ειεε, εε νιεΙ Με νει·εταειΙ, Μ ειεεειιι
.Ιαει·ε νοιι εε. ·10ι0 Βαεεεεειι εεεεεει) εεε εαε εεεεειΙ
εει·ι;ε ειιιειΒε Ι.εειι·εαεε ιιαι.ει·Ιιεε νιεΙ εε ιιΙειε. Πιε

Βαιιει·εεειιιειιιεε· νοε εεε αιε Βεειταειιιι εεε ειιιΙιε
εεεεειι Ι.αιιεεε, εειιεεεειειιιτε εεει· Ιιειιιε θαεεεείε εεει·

ει·εεεεε Πτειιιεεεεεεεει· εεε 2ιεει εε νετ, ειε νιεΙειι'
εεΜ Πειει·)ιειιιιιιειι εεεειιεεε Οει·εεειε Μ εεε ειΕεεεε,
εεεεεειεεεειι Ηαεεετιι Μι· ι·εεει εεεε Ρι·ειεε Ζε ρΙαειι·εε.
Πιεεε ειιι;ι·α ιιιει·εε Ι.εεεεεεε ιιαεειι εει·ιε;ειιε 2εειε εε
εεε Βιιεειιι ειιε Πεεταειειιειιειαειιιειι εει· Ιαεεεεεαι”τ
Ιιεεειι Αεεια!ι εεε εε Ιιειιιιιιι. εε εεεε_ εαεε αεεε Μι
Πει·Γε, ινειεεεε ειεε Αρετεεεε, Ρεετετειιειι, Βαααι· ειε.
εεειτ2τ, Μ εει· Ηαερι.εαιεεε αΙΙε ννεειιεεεεε εεεεε2ε ειεε.
Μαε ιιειιιιτ ειε Ναιιιειι ι·ειειιει· Μεεε, ειε ταεεΙειιε Μ
Ηειεεει·ιι πιιτ Ιιεειιιειειε Ιε8ιι·ειι ιιιεεετειι εεε εειεεει·, ειε

μι· Ιιειιι Πιιτει·εειιιιιιειι ειιεειιε, εεεε Μ εει· Ναοει: Με
Εερετει·ια ινειιει ι·ειετειι, επι ι1εειιιαερε ειπετ Παοε εε
εειειιιειι.

Αιι εει· ΙαιιεεεεαΜιειιειι ΗειιεεεταΙι ει: ειε Πιι·εετει
πιιτ 3 οάετ 4 Αεειετειιτειι, εει.ιειιτει ειε ινειεΙιεεει· Αιιε,
αιιεεετεΙΙι; αιιεεει·ιΙειιι ειιιει.ιι·ειι ε'ειεεεεει·, Μαεεεετε εεε

εεεειιεΙιε Βαεεννειιει·, ειπεε Ζαιι! ι1ει·ιεεεε ει·εεεει· εειιι
Κεειιτε. Πειιι ινιι·ιεεεεαίεΙιειιειι 'Εεεε εεεετ ειε Αει
εεεει· νει·, εει· Με ααε!ι·ειειιεε Πιειιετρετεεεαι νει·Γεει.
Πει· Πἱιεετει·_ Πι·. Ι. Π. Μιεμ.ι, ιιιεΙεεετ εειε 24 Πεπι
ιιιει·ιι ειε αι·αιΙιεεε Οεει·Ιειεεεις Μεε Με, Με εεΙεει Πιε
ται·ιεεΙι ιιιεετ Μεεε Βενιιεεειι, εει αεει· ειε Πειιει.εεειιε
ιιιεει·ειει· εεει·ιΠεεεΙιει·ιεειιειι Αιεειτειι εειιειιεετειι Αει·αι.ε
ι·ει·αιιιαεεε εεει· ινειιιεει.ειιε εεεειιετιει:; -- ει· 2ειειε ειεε
εει·εεαεε 2ενει·Ι‹ειιιιιιειιε εεε Γειεει·τε αΙεεαιε εΜειι
Αεειεεεετειι, Πι·. 1ιναεεεεεειν, αεί, Αεεεειιιι Ζε ει
τεειΙειι εεε ιιιιεε πιιτ αΙιεε Βεειεεε εεε ΕταεΙιεεειιιειιιιε
εειιαεει εε ιιιαεεεε. Πιε Με· εει·ιεεεειιεε, Μ ι·εεειεεεεε
Πει·ει·εεε εεεεννεειιΙιεΙιε ΒιιΙΙε εεε Οιεεειιιι εειιιει·τε
ιιιιεε ινεεΙτεεεεε; ίι·ειΙιεε εαιι‹ιεΙτε εε ειεε ειει· ειε ειεε

εεεεεΙεεεεεε ΑιιειαΙτ εεε ιιαεει·ιε ειεε ειε 8αιεειι εεεεε
ιει·ειιι Εεεε, αεει αεεε Μι Ηεεεεοιιιιεει· εεΠεε ειεε ειε
θεεεεεειι εεει· ειε Βιι·ειιεε αιεειε, πιιτ εει· ειε ιιιι·ειι
ει·αιιΙιειι Μιιιιιειιεεεεε εε εϋιειιιε Βεεε αεΓιεεεε ει·ΙιαΙι.εε
Με. Ι.ει·ιιι εεε εετε.εεεενειΙεε θεεειι ιιι εεε Πει·ιιεει·ειι
Με νει·εετειι, εεειιεε Μεεε Μεεε θεεριεεε Μ εεε Ζιιιι
ιιιει·ιι ιιαεε ΙΙ Πει· Αεεεεε, εαε ΟΙανιει·εριεΙ Με εει· Ζε
εεννιεεεε Ζειι.ειι εεειιαιτεε εειεειΒε θεει·ιΜΙιε ινει·εειι αει
Βειΐετ Μεεε αιιΓ αι·2ιΙιεεε νει·ει·ειιειιε αεεειαεεειι_ Πιε
εεεεε εει· Με ΙζιαιιεεεεεεΙειιει· Μ εεε Ι.ειιιι·ιιαεε πει
Ναεειι αείεεεειιιιιιειι, ειε Μι Οει·εααΙε εεινειΙειι εταττειι
εεεεειι Ταε2αεεεεε εει·Γεε :Με αΙ!εειιιειιιε ΠεΒιιιιε Μεεε
ετει·ειι εεε Βαε2 εεεεεΙεεεειι Με εεε ΕταεΙιεεειιιειιτ νοιι
ΙΙ Πει· Αεειιι1ε ειε 7 Πει· Μει·8ειιε.
Ραεεειι ννιι· εεε ειε ειεειιιΙιεεε Βεαει'εεΙιε ΒαιΙειιιε
Μεεε, Με ειε εεινεεΙ Μ εει· ιιιιΙιτει·ιεεεειι Με αιιεε ιιι
εει· ΙαεεεεεαΜιεεειι ΗειΙαεεταΙτ εεεει: εεε, Με Λεω,
εε Με ειεεεΙεε εεΙιαιιιιι.Ιιεε εει εεε εεεειι. ιιατει·
Ιιεεεε Ψαιιιιειι αεεεει·εε ετιΒιιιεΙΙ εεε ει€ειιιιιιειι εει·
Μ εει· Κι·ιιιι Ζε Πεεεε. Αεινειεεειιε νοιι εει· νει·ινειι ι εει.

εειιΘεαι·τ εεε ΞεεΙαιιιιιιεε Μι αιτειι Πενρτειι (ΝιιεεεΙαιιιιιι)
εεε Μ Ραειια (Έιιει·ιιιαιεεΙιΙαιιιιιιι ινε εει· Βιιιι·ειεειιε.ιειι
πιιτ εαεείεε;ειιεειιι Αει.ι·εεειιειι αε εει· 8ειιιιε εειιεε
εναι·ειι"), ειεε ειε εαιει·Ιιεεειι Ιίι·ιιιι-Ψαεεε:ι σπαει ειεε
εειιι ταται·ιεεεειι ΗειΙνετίαιιτειι, άεπι Ειεει·αεειι εει·
Κιαιιιιειι Μ εεε ΠεεΙαιιιιιι, εει·νει·εεεα.ιιειειι εεε ινει·εειι
Μεεε Γειεεεεει·ιιιαεεεε ω. ΟΙαεειειν) ρι·αει;ιειι·ιι. Με
ΕιεΙειτειιε εει· Πει ινετεεε 2εει·ει Μι Ι.αεΓε νοε 2 οάετ
ιιιεει· ΤαΒειι Ριερα-Βεεει· εεεεεειι, εει·ειι Τειιιεει·αιει· αιι
ιιιεεΙιεε αει 32° Η. ετειει: εεε ειιιιιι ιιαεε εΜειιι Εεεε
ειεε ‹Ιαε 8εειαιεειεαιΙ, αεεε ΒεεΙαιιιιιιιιιεεαιιιειι ειεε·
ΠεεΙαιιιιιιεεεεεε (ι·ρ›ιεεεοι?ι Μθ18.:ΙΒ0ΗΊ3 Με τρει3ειεειιι
.ιειιειιιιια) εεεαιιετ, αεΒενναιιετ. Πιεεεε $εεΙατιιιιιεαι1 »Με
Μ ίι·ειει· Με αεί εεεεεεειειι, ιιεεεειεεεεεεετειι εεε
ιιιειετ πιιτ Ποια εεειεΙιειι ΡΙεπειι (ιι:ιοιιια;ικιιι, ειε ετιναε
ιιαεε 8εεεε αεεεεεεειε εεε Με; ει·εειιιειι ΚερΓετεεεειι
νετεεεεε ειεε, εειιειιιιιιεε. Πει· αει Αεεεε νει·εει· ιιιιιιιει·
Μεεε αεε άεπι $εε εεει·αεετε ΒεεΙαιιιιιι »Με εετείεΙτιε
εετεεεεατεειι.ει ειε ει· ειεε εΙειειιιιια.εειΒε 'Γειεεεεειειειια
ειιειιιιιιιτ εεε Κειιιει·Ιει εαι·ιε Βτεεεε ειιτειιΙε, Πεμ ειε
Ναεετ εεει· ιι

ι

Ηαιιίεε νοε ι2.-ιε Με αεί εεε ειιικεΙ
εεε Βαεεει.εΙΙειι εεε Με! εει Ξειιιιεεαει'εαιιε Ζε ει;ιναε
νειι.ιείτειι Κεεεεε νοε 3-4 ενει·εεεεε Μεεε, ει.ινα ιι

Αι·εεειε Βι·ειτε εεε ιειεειιεεει· Μειιεεεεειεεεε εειειειτ.
Πει αιιΓαιιειε ίεεεειε θιαιιε εεε εεεινει·πειι Κεεεειιε οάετ
Μεεαι|Ιεεε εεεννιεεεε εαΙε εει αιι εει· θεει·εαειιε Μεεε
ειεε ειεε Μεεε, ει·αεεείαιετε, εειιεε' αεε 8αΙΖειι Μετε
εεεεε Μεεε ννεΙεΙιε ειε νει·Πεεειιεειιε εει· (Μεε εεε
θεεΙαιιιιιιεε νετειιιεει·ι, ειε ειεεει· εετει· ω· ννιι·Κεεε
εει· 8εεεειιειιαιιιειι ειε εεεεε;ε Μεεε αετιιιιιιιιιι. .Ιε
ιιαεε εει· ΒειιιεΙΙιειιε ειιε Ι.εϊτεεινεεειιιι ει·ειΜτ ειεε εεε
εει· 8εεΙαιιιιιι ιιιιι.ει· εειπετ Βιιιεε εεεεε ειε 10; Η εεει·
εεεαι· ειεε ι Πει· αει” 39 ειιει· 40" Κ; εει εεεεεεειμει·
ΣΝιιτειειιε (ειιαι·Ιιεε Ν- εεε Ο-ννιιιεεε, ιι·εεειιι ΗιιιιιιιεΙ)
ειναει·πιε ει· ειεΙιεαι· ιιιεεε. πιει. εαε Τεει·ιιιειιιειει· ιιιεΙιτ
εετει· εει· Μεεε ειε Βεινεεεειιτε Τειιιρει·ατ.ει· (38-40°
Η., ιο ιιαειι νει·ει·ειιεεε εεε Μεεε” εε εε ειε Πϊαεεε
Γει·τιε; «εεειείιειε νναειιειιιι (ιιειαει·ρει·ειιι) νοιι 45° Ε.
εεε ιιιεει· ινει·εειι ειειιι. αεεειναιιΙιι_εεει· ιιιεεεειι εετεε

Πεεει·Βιεεεεεεεε αεεεεεειτ νιετεεε. Πα Ψειιιιειι νεε
40° Ιειεετε νειει·ειιιιεεεεε ει·εεεεεε Κειιιιειι' ιινει·εειι
Ζαι·τετε Ηαεεει.εΙΙειι ειεε πιιτ ννειιιεετ νναι·ιιιειιι θεειαιειιι
αεεει·ιεεειι, ινεεεε $τεΙΙειι πιιτ ιιιιιεεε ΒαΙεειι εεεεεεε
εεε εει· ΚταιιΙιε εαιιε ιιαειιτ νοε πιει εεεετειι Αι·εειτειιι
πιιτ εειιι Βεεεεε εει εεε εεννειιιιιιεε νοε εειεει· Βιεεε
εείι·ειτειι εεε ιιεεειιιειε εετ ειιι·εεεειιιιεεετεε Ξεειαιιιιιι
Ιιεεεειι ΘεΙεειτ. Πιε Βειεε ιιιιιεεεε εει·αεε αεεεεεττεεΙα
εεε ειπετ εεε Κερί ειε ΙιΙεΜεε Ηειιιιιεεειι ιζεΙε8ιι εει·
εεε, ννει·αεί εει· Κειρει· α!εεαιε νοε εεε Αι·εειιει·ε

(ιιιααικι.πειιιιιιιιιι)πιιτ. ι:Ιειιι αιι εειεειι 5εἱιειι εεε Κεεεεεε
νει·εαεεεεειι $εεΙαιιιιιι εεεεεει ειτε. Πιο Βι·εει: εεε
Βεειε εριεαει.ι·ιεα ινειεεε πιιτ εειε ΒεεΙαιιιιιι ιιει· Μεεε
ειεεει·ιεεεε οάετ πιιτ Ηαιιεεεεεει·ιι εεεεειιτ, εει· Κερί
εεε ειε .ΤεΒεΙαι8εἔειιεειι Βαι·ιιιειιιι εει·εει·ε εεε εεειειε
ειιιεε ειιιειι Ξεειι·ιιι νει· εεε $ειιιιεεειιι·αεΙειι εεεεεεεπ
εεε εεεειι ετνναιεεε Ι.ιιΓεεεε 2εινειΙειι ΙιΙεΜε εραιιιεειιε
Π'αεεε εεεεεετεΙΙι. Πει· Κι·αεεε, ινεΙειιει· εεε εεινιεεετ
ιιιαεεεε ειεειεεεειιιιεεει κι εεε εΜει Μειιιιε ΒΙειεει, εει;
αεειετ ειε ειιαιιεειιεειιιεε ει·ειιιιεεεεε εειειιι, αεει· εΙε
Με εεεει θεεινειεε αεε εεε ει· ειιιρειιεεε ειεε ινεεΙ
τεεειιεε Ψει·ιιιε αιε 8αε2ειι Κει·ρει·. Αιιε ειεε ειπεε
ειε 1εεεαιτε Πιαρεει·εεε Μι ΞεεΙαιιιιιι ειΜειιεειι Β.ιεεε
ινετεειι εεϊειι νει·εεειιιιειτ, εεε νοιι $εεννειεε εεεεεΙιτε
θεειεετ εεε Βαεεεεειι εεετεεειε αεεει;ι·εεεεετ εεε ενειιτ.
αει ειε Βιιιιιε ιιαεεε Οειιιρι·εεεειι εεει· ΒιεεεεεεΙ Βε!εμ.
Πιε Κετρεπειιιρει·ατει· ειειετ ειιεει·εεεεειι αεννει!ειι επι
1--2 θιι·αεε, εει Μεεε ειτε ει·εεεεε εεε αε!ει.αι: ει:εΠε
ειεε ιιιεει· εεει· ινεειεει ει·εεεε ΙΩτιιιεεεειε ιιεεει: Πεμ
εεΙε ειε; Μ εεει· εεΙι.εεειι ΡειΙΙεε ιι·ετειι Οεειιιαεει.εαιι

"ι Κιεεε: Π ειεε ε. ΒιιενεΙερ. Π. Αιιε. Η!. ΧΙΠ, ως.
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ιιιιι.πάιπιι€επ, Ηετειιιοριεπ, Ι)νερτισε ππά Ετπτεεπειι επι.

πιε Βεπετ άετ πειιιτιιεπεπ ινεππεπ πειτιιπι άιιτεπεεπιιιιι
πεπ 15-20 Μιπιιι:επ, Ιιεππ ειπετ ειιιειι ετινε.ε ινεπιπετ
πάει· ιπεπτ ννιιπι·επ ππά ινιτά ιπ _ιεάειιι ιι'ε.Ιιε νειπ πω,
άετ πεειιιπάιπ ειπινεεεπά ει, πεειιιπιπι. Νεεπ Απιειιιάετ
Ζειι; ννιτά άετ $επιε.ιππι νοιι άεπ Ατπειιετπ εεππειι επι
Γετιιι, άετ Κτειιιιτε ειιιιπειιοπεπ ππά ιιπ πεπεοιιπει·ιεπ
Βιιιιιιι 2ιιει°ει:ιπιι ινιιτιιιετ Βορε ι·οπ 30-81" Η., ερειει·
ιιιπ. ννετιπειιι Βιιεεινεεεετ ιιπετ,ποεεειι. τεερ. επε,εινεεεπειι.
Ππιιιιττειπετ άετιιιιί ποιιιιιιι Με ΝεεπεοπννιιΖεπ, ινειεπεε

ιι
ι

πεεοπάετεπ Κειπιιιετπ πάει· ιιπ ειπεπεπ Ζιιιιιπετ (Με
άιεεεε πιεπι ιιπ Βοι·ι“ε ιιππ» ιιπιετ εεπι· ινετιπετ Βε

άεειιιιιι8 ππά πειιπ θιεππεε ινε.ττιιετ, πειτιπιοεει· θειι·ιιππε,

ιπ ιι/2-2 Βιιιιιάεπ ειπεοινιιι ιει. ΟΠ ιετ άιε Βεπινειεε
επεοπάετιιιιπ ιιι άιεεετ Ζειι: επ επετιι, άειεε άιε ννιιεεπε
5--6 πιει εεννεεπεειι ππά άετ Βιιτει ιιειιιιι άπτεπ 5-8
(Με ΡιιιεειΒιιειι πεει.ιιιι ινιτά. Πιιιετ άειπ Βειετεπάε
ειπεε ινιιιιετε, άετ ειιιειι άεπ νι|ειεεπεινεεπεει ππά Με
Βειειιεπ άεε θιειτιιιιιιεε ιι·πιιτεπά άεε $επινιι2επε επ πε

εοτιι·επ ω, πειτειι ειεπ άετ Κι·ε.πιιε άιιππ ιιιιιι>;επιιι νοπ
εειπεπ ΠιιιΙεπ, ινιιιεεπι ππά πιειάει ειεπ, ιιιπ άεπ Με
άεε 'Μεεε νοτειοπιιε, ιιιιτετ νετιπειάπππ νοπ Επ·πιιιιιιπ

πεπ. πιπ2ιιπτιππεπ. Απε πειιε.ππιεπ Ρτοεεάπτεπ πειι.επ ιπ
8ειιιιι πει άεπ πε.ιιιτιιεπεπ ιινεππεπ, άετειι ιιι 8-4 ινο
επειι άιιι·επεεππιιιιιεπ ειννε 12 πεποπιιπεπ ινετάεπ, ιιπ
ιιιιετιιιεειιοπ. Νιιεπ 1--2 Βεάειππειι Κοιιιιιιι εςεινειιπιιεπ

ι Βιιπειειε ιιπά πεειι άετ ιειει:επ ιιετιιτιιεπειι νιπιππε
πιιιιιπι ιπειπ πειπ 8επΙπεει ποππ ειπιΒε ιιιιιιιετ ιιιιπιει· ινετ
άεπάε Β.ορεπει.άει·,άεπεπ ενεπι;. Βιιάει· ιπι οιιεπειι Μεετε
πει Βιιρειοτιπ, άειπ ειπεπ πεττιιεπεπ, εε.πάιπειι Βε.άε

ετιιπά πει, ιιιιιτειι. Ψι'ιιιιτεπά άετ Οιιι· ιει: ειπε πεπει
τπεεειπε, ι·ιιπιπε Ι.επεπεινειεε ππά ιιιιιετ Ππιεπιπάειι ειπε
πεεοπάετε πιει επεοιιιι ει·ιοτάετΙιεπ.

Ηιπειεπιιιεπ άετ ιιπτιπεπ ι
π 8εειιι νοτιιοιιιιπεπάειι Βε

άενετπι.πι·ειι πεππ ιπι ιιιιοπ ιιππ ιε.εεεπ. Ι)ιε νει·
άιιππιειι $επιπιιιιππιιάετ ινετάεπ ιπ Μετιιιοτινεπ
πεπ ιιπε 8-8 Ριιά 8επιειιιιιι Πιιτ ετινιιιτιπιετ πεειι πει·
Βεετε!Ιτ ππά πει Τειιιρετειπτεπ νοπ 29---34" Κ. επιτε
ινεπάιι; Με Απννειεεπεπ άεε Βεππιιιιιιιεε ππά Με Νεοπ
εεπννιι2επ 8εεεπιειιι Με ειπεπ. Με.π νετοι·άπει. ειε πιειει
ππτ άεππ, ννεππ άιε ΑπιετιιΒιιπες άετ πειπτιιεπεπννε.πιιεπ
πιαπι ιππΒιιεπ ιει, ιεάοεπ πιιάεπ ειε ιπ ειιιΖειπειι ιι'ειΙεπ
ειπεπ άειε ιιιιειιι ιπ Βειτειοπι ιιοιιιιιιειιάε Οιιτιιιιιιει. Με
Ιοεπιεπ 8επιπιπιππιιάει·, ειι επιππιπιτι πιιι Μπι
τετιειι€εππεάει·π, πεινιιπτεπ εισπ πει Βτιατεπιιιιιι
πεπ άετ ιΒιιιι·ειπιιιιτειι ππά ινετάεπ, ιιπεπάειπ άιε Ιειάεπάε
8ιειΙε ιιιιι ινει·ιπειπ Ξειιιιιιιιπι επειετιεπεπ, ππνει·ιΙιιππι

(Με Πιιιεεπιεπ νοπ 41 42" Β.) πάει· νετάιιππι (Με πετ
ιιεΙιεε Βειά νοπ 36-86° Κ.) 8επτπιιεπι; Βεπετ πειινειιπ
πεπ ω. 80 Μιππτεπ. Με ειιιι“πειιεπ Βορεπειάετ
Με εειπει:ειειιιάιπετ ιΙειιιεειοτ Ιιειπιιιεπ πιιτ εειιεπ ππτ Απ

ννεπάιιτιπ. Βιε ννει·άεπ ιιι άετ Βεπει ππτ πει άετ Ειπ

ιειιππε ππά άειπ Απεεπιπεε άετ Ξεπιειππιειιτεπ Βεπτεπειιι
(Βο·τχιιιιτε.·ιειιπιπ ιι ιιερεκοπιιπιπ Β3.ΗΗΜ); ιπι ετειει·επ
Ρπιιε ετειει, ινιε ει:ποπ εεεειει;, Με Τειπρετειπι· ειιιιπιιπ
πω, ιιπ ιειΖιετειι ιιππ ειο Ιππεειιιιι Με επι 28 πάει· εο
Βιιτ 26" Η., ιιιπ άειι ειινειιιετι Πεπετειιιιπ επ Βιιάετιι ιιπ
οπεπεπ Μεει·ε πει ΙΒιιρειοτιει ειο. επ ετιπϋπιιεπειι. Βει

Βορειειιτειι ιπιιεεεπ ιιιΒιιεπ 2 Βιιάετ νοιι _ι
ε 12-16 Μι

ειιιειι Βεπετ ι.;εποιπιπεπ ινετάεπ.

Πιο ιιι $εειιιι πειιπιε Βεπιπιπιππεάιιιει.ποάε επι ιιιιι
ιπειιτ εάετ ινεπιπετ ινεεεπιιιεπεπ Απιιιιιάετιιππεπ ε.ιιεπ ιπ
τιπάετεπ Οιιτοτιεπ άετ Κτιιιι. άετ Κιτειεεπει:ερρε ειο. επι·

Απινεπάιιπ8 ιιοπιιπεπ (8ιεειιετπειτονν), ιεάοεπ πιειπι
πεει‹ι ιιππεάιππι άιε ετϋεειε ππά ιοπεπεεπεπάετε Ηειι
ε.πειει.ιι άιεεεε Τγριιε. Νπτ Με ειπ Μοιππιπ-Βεε, 2 ινετει
νοπ ιΞπρε.τοι·ιε, 8ειεπεπε 8επιειπιππειά πιειεπι, ινιε (ιιιπ

ποιε ιν επ.,ι;ι:,πιπειεπιιιεπ εειπετ Ειπτιεπιιιππεπ, ινεππειι
πετειιιιπ8 ππά Οιιτι·εεειπ νοιιιτοιπιπεπ άειπ 8επιτι'εεΙιεπ
Βιιάε, Β.ορει ππά $επιπιπιπ πειάετ Οτιε ιιιιιετεεπειάεπ
επι ειιειπιεοπ πειιιπ νοπ ειπππάετ. ιιπ Επρπιοτπι επι

εεπιιπειι .Ρεεεεπιετάειπριετιι επ εττειεπεπ κι, ιιιιιιιιιι πειιιε
πεεειιινειιιεπε Ψππεπιειιτι ει·ιετάετι, πιιιιιιπιε ιιιπ ιιπ ιπ
ιετεεεε οιινε.ιπετ Ρετιεπτεπ ειπεπ άιε πιιτ επι ινε;;ε Ιιε

Βεπάε Μοιπειτ'εειιε Απει:ε.ιι πεεεπεπ ειι ιιιιιεεεπ. Νεοπ

8ιιιειεςειπ ΑπΓεπιιιειιε νει·Ιιεεε ιιιπ επι 26. Αιιιςιιει Βειιι‹ι
ιπ ειπεπι άετ πιετ ιιπιιεπεπ νοτιτειπιειιεπ ινεπειι ππά

Ιεπτε άεπ Ν) ινετει; ιιιππεπ Με .πεειι Βιιρειοτινι, άετ
ινιεάετ άιιτεπ άιε 5ιερρε, μπει επετ ειπ Βιιιεεεεπ ιιιιι
πιιπάετιεπ νοπ τιεει;,ιεπ Ξειπρντε.ιιιιάεπ νοτπει, Πιπτι, ιιι
ιιιιιιιιπ 2 Βιππάειι Ζωα. Ι.ειάετ ιιιπά ιεπ άιε ΒειιΙειιιιιι
πεάεππειπΙι εεποπ πεεειιιοεεεπ (άιε 5πιεοιι άεπετι πιετ
ππτ νοιτι 20. Με πιε πειπ 20. Απεπει), "ιιιω επει· ιιι
επιι.;εεεπιτοιιιιιιειιάειετ Μεεε άπτεπ Οι: Οποάεπε.εεπ,
άεπ ειπεπ άετ πειάεπ Βεειτπετ ππά Ι.ειιετ άεε Επι.πιιεεε
ιπεπιε, ιεάε πειινιιιιεεπιε Αιιεπιιπιτ. Βειιιππεπ ννιιτάεπ
ειεπ επεπ πι” ειπ: Ηειιιπιιτει $εε.ιτι'ε, ειπ επι ειππετιεπ
ιειεε Ι.οπιτπιιιιε ιιεπει ρεεεεπιιει· νετριιεειιππ ιιπάεπ ππά
πιιεεετάειπ άιε Πεπετιεπάτειεε νετιιιιεάεπ ννετάεπ, ειπεπ
εε ειειιι ειεπ άεπει ειπ ε.πάει·ετ Πεπειειεπά πιτ Ξεπννετ
ιειάειιάε ιιει·ειιιε. Βπρειοι·ιε. πει πιιιιιιιοπ ιτειιιειι Αιιιεε,ε

ριει.2 Πιτ άιε πτοεεειι ι)ειιπριετ! Βιεεε πιειπεπ ιιειιιιιεπ
νι·ειτνοπ άετ ιιιιι·πειι Ηειεππτιιοπε επι οιιειιειιι Μεετε
ετεπεπ ππά ειιρεάιτειι Ρεεεεε,τιετε ππά Θιιιι.ετ ι

ιι $επιιιιιπ
πεπ ειπε Ι.ε.ιιά. Με ιιππειιιιειπ, εοπει· πππειιιιιιι·π Με
Μ, ειπρπιπά ιεπ πει πιειπει· ειπ ιιιιεπειεπ ιίοτε;επ ιιπτετ
επιτπειιι Μεεε επιιιιιπάειιάεπ ι'ιπτειεε ππά ιτειιιιιε πιιτ
ιεπιιειτ νοτειεΙιεπ, ινειεπε 8επννιετιεπειιεπ ειεπ πιει· άετ

Ι.ππάιιιιε ετπειει· ιίτειπι€επ ιπ άεπ ?Με ειεΙιεπ.

Με Οάεεεε°εεπεπ Ι.ιιιιιιπππάετ Ιειάειι πιειιι υπιει· άεπ

Οοπιιιιππιεειιοπε-Βτεππεπιεπ θεειιι°ε ππά Ειιρπιοτιπ°ε; Με
νετιε.εεεπ άεε Ζπι;ςεεοάετ 8ειιιιιεε ιετ πειιιιειπ ππά άιε

ειι.ιεπιιιεπεπ Αιιειπιιεπ ειπ Οπεάεπιπεν°εειιεπ, επι Κιιιιιι
πιπιιι`εεπεπ ππά Κιειπ-Ι.ιεπεπιπεΙ'επιιεπ ι.ιιιιε.π (ειπε. 7

,

8 ππά ιιι ιιωιει νοπ άετ Βιιιάι) ειπά ιειοπτ επ εττειι:πεπ.
Με ννιειιιιιζιιειι ειπετ ,ειιιειι Κτειππεππειστάετιιππ ιει
πιεπι επ ιιπιετεειιπι2επ ππά πω· ιεπ πει ειπετ επι Μ.
Βεριειιιπετ ιιπι.ει· ΓτειιπάΙιεπετ ι3επιειιυπε άεε θάεεειιετ
Ατπιεε [π. Ι. Μπτεινεπν νετεπειειιιειεπ Ε'επτι ειιιιι
ετεεεε.ττιπειι πεπειι Κπιειπιππι'εεΙιεπ Ξεπιιιιιιιιιπει.άε εεπτ

πειι·ιεάιπι άιιτοπ άιε ππτ πι» άεπ Οπτοτι ετπεπιε πτειι

εριιιιιζε 8πτειιάπειιιι. Πεεε άιε Οάεεεε'εεπεπ εειιιιτιεπ
ΒεάεειπειεΙιεπ πει ιιιτει· ιειεπτεπ Εττειεππετιιειι, ιπτειιι
θοιπιοτι ππά ιπτειι ειιιάτιεοπεπ Αιιιιεπιιιιιεπιτειιεπ ιιπ Ξωτι
ιπετ ι5,000 Βεάεπιιειε πεπεπ, ιιιιππ πιοιιι ιΝιιιιάετ πεπ
ιιιεπ, ειε πιειειι επετ ιπ πιειιι·ετεπ Βεπιεπιιπἔεπ πιεπι
άεε, ννιιε πιε.ιι ιπ 8εειιτι ιιπάει. νοτ ειπεπ Βιιιεεπ πιεπιι
εε ιπ Οάεεεπ ππτ νετάιιπιιιε Βεπιππιιππε.άετ ππά πει·ιτειπε
πιιιιιτιιεπεπ ινειιπεπ. Βιε νετάιιππιεπ Ξειιιειιιτιιπειάετ
ετειιι τπεπ πιετ ε.Ιιετάιππε ιπ άτει Οοπεεπιτειιοπεπ (νοιι
ι5-18 Ριιά 5επΙειιιιιιι επι άιε ιιιιεππε, ννο ιπι Ιει2τετεπ
Ρπιιε ππτ ινε Ειιιιετ Βορε πιιιππποπιιπεπι πετ, ινειι ειο
ιεάοεπ άπτεπ Πτιπιρί ετινιιτιιιι ππά ιπ ι:;εεοπιοεεεπεπ πεπ
ιιιεπ πειιοιιιιιιειι ννετάεπ ιπιιεεειι. ειιιπεπ ειε επι Με Πι
νεειπ άετ ιιι 8επιιι ειπειιιιιοπδ ππτ άεπ Νοιππεπειί, άιε
Απεπεπιιιε πιιάεπάειι Βιιάει· πετε.π. Πε ινιιτάε πιει· ειι
ινειι: ιππτειι, επί ειπε ιπ άειπ νοτιτειιιιεπεπ Βπεπε Ρτοί.
Βιιεοπετπειτο νν'ε ειππειιιιιτιειι νοτπι1,πεάετ πειπτιιοιιεπ
ιιι7εππεπ ειιιπππεπειι ππά ιπεειιε ιεπ ππτ άπτειιιι επιτπετιι
εε.ιιι, άπεε άιε 8επιεπιιπιπεάειιιοπε, ννεΙεπε νοιι άεπΙ(ι·ειπ
πεπ ιιπ Αιιπειιιειπεπ Ιειεπιει· ει·ιτειπειι ινετάεπ πιε άιε
νετάιιιιπιεπ Βεπιππιιππιιάετ, ειπεπ πεινιεεετιπε.εεειι Βοπ
πεππνιά ετ ιιιπ; ειιιειι άιεεεπ ιπ πειιεειει· Ζειι πεπε
εειιτιεπεπεπ Βιιπειι€επ τπετειρειιιιεεπεπ Βιιεειειι ειπά.
Βεεε ιετπετ άιε Βορε ιιι Οάεεεε ινεπιπετ εοπεεπιι·ιτι πι
Με ιπ 8εειιιι ιεπιπιπτ ππτ πει ειιιιπιπεπ οιΤεπεπ Βιιάετιι ιιι
Βεττεεπι, ειπετ ε.ιιεπ άετ·θάεεεε.'εεπε 8επιπιπιπ ιει ιιτιπει·
πιε άετ 8ειιιιι°εεπε επ ινιτιεεειιιεπ οτε:ιπιεεπεπ ππά επετ
πεπιεεπεπ, Ιπειιεπειι ππά ππι€ιειιεπεπ 8ππει:ειππεπ. Βεπιιεεε
Ποπ Μ; Με ιπ επι θει1πτε ετι·ειιθε Βεπιιιιε ειπ "Με
πετ ΗειΙπιειοτ, άετ, επεεεεπεπ νοιι ειννειπεπ Ρτινειι-Απ
εισιιεπ (άετειι εε ιιιεπτετε ειπ άεπ ι.ιιιι:ιιιειι πιεπτι. άεπ
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Βι·οεοοπ Οποεεπ'εοιιοπ ιπιτ ιιοιποπι Ροπειοποι νοι·ιιππποποπ
Βοπο-ΒιιιιιΙιεεοιποπτε ποιπι·ιιοπ οιιοοιιι.
8οιιννοιιοιποππο πιοι·ποπ, ινοππ πιο ιππι·ιεοιιοπ Βοιπιποι·

ιοιπροι·ειιπι·οπ ιιοιπο Οοπιιιιιππιοπιιοπ ιιιιποπ (πιο οππιο
ποι Ιτιιιοιιοποπ ποε Νοινοπεγειοπιε), ιιιιπιιο οοπ" πιο
$οιιΙοιπιπιιο.ποι ποι· Κιιπι, ιιΙεο ιιιιπριεποιιιιοπ 8ε:ιιιιι, Με
πιτιιπππι ι·οιπΒιππι ινιοποι· πππ ινιοποι· ο.πιεποποπ πππ πιο
εοι;οπ «Ρίοι·ποοπτ» ιποιει ππεεοιει ποιτιοπιοι νοτιοεεοπ.
(ιιππ ειιιεοεοιιοπ νοπ ποπ Βιιιπποπποπ Βι·ι”οιοοπ ποι οπτο
πιεοπ-τιιοππιοιιοοποπ Ει·ιιι·ππι€ππΒοπ (νοπ ποποπ πιο οιπιΒο
ΒοιεριοΙο εοιπει Ιιοππο), Ιποιιεοποπ Βριιιίοι·ιποπ πιιπ πιω
οιποπ ιιοεοιιΙοππιμοπ 8ιοιΤννοοιιεοΙ ποιιετ Ιιιιιιτιοοι· Βο

εοι·ριιοπ Γοι·ποιπποπ Ι.οιποπ (ο!ποπ. ΒΙοιοΙΙνοι·Βιιιππεοπ
Μο.) εοιιοιποπ ιπ 8εοΙιι πιο Βοποππιπποεοιοοιιπιεεο ο.ποιι
ποι πιοιιι ι·ιιοπιπιιιιεοιιοπ Θοιοπιι- πππ ΚποοιιοπΙοιποπ,
ιιοιποπιιιοπ ιπιιοι·οπιπεοι· Νοιπι (εοΠιει νοιοιιοι·ιοπ) 8οπο
οιπεποπιποππ επι πο εοιπ. Βιο ποιπ ω, οιιπο οροι·ο.ιινο
Ειπει·ιπ'ο, ππι· ππι·οιι Μο ποιπι·ιιοποπ Βιιποι· 2π ΨοΒο εο
ιιι·οοιιιοπ νοιιιιοιπιποιιοπ Ηοιιπποιοπ πιο· Αποοιιοποπ Μιο
τοι·οι· Α” ννοιποπ νοπ Ριιιρροινιιεοιι (ε

.

Βτεοιιοι·
Βοικοιν ιιππ. 42) Πιτ πιο οποιο Ειιιι·οιπιιιιτ πιιι 75-77
Ρα., ιπι πιο ππιοιο ειιποι· ιπιτ 96,8 πω. οιΙοι· Ε'πιιο οπ
εοΒοποπ. Βιοοιιοι·ιιιι.Κοιν πιιπ (οπο. 47) ποπ Απε
ερι·ποΙι οιποε εοιιι· Βοεοιιιιιιιιοπ Οιιιι·πι·οοπ: <ιιιειιοι· ιιοπο
ιοΙι ιιπ πιιε Μοεεοι· 8οΒιοπιπ, και Βιιιπιιο πο, οπεεοι ιιπ
ποε Μοεεοι·, πποΙι ιιπ ποπ Ξεοιιι-8οιιιοιπιιι» πππ ειππ ιπ

ποι· 'Ι'ποτ ειΠο ππνοι·ιιιεειοοπ Βοι·ιοιιι.οι·ετοιιοι· πο.ι·ιπ οπο,
πιιεε πιιι· ιπ ποπ ΒοπιειιππιΕπιποιπ ποι· Κιιπι οιποπ, εοιιιει
ιπ ιιοΙΤππποειοε οιεοιιοιποπποπ ΡοιΙΙοπ οπεεοι·ει ιπιιοπιιιιοπ
ιποιοροπτιεοιιοπ Ροοιοι· ιιοειιποπ. Πιι· οιπο ινοιιοτο εοπι·
πιιιιεοποπεινοι·ιιιο ΕΣπτινιοιιοιππο, 8επιιι'ε ποιο οε ειιιοι·
Μποε πιιεοΙπι ππιιιι;.ι, ππεε οιπο ιιιιοι Μοεοπ Οτι ι”πιιιοππο

ΖινοιΒιιοιιπ νοπ 8ειπιίοτοροΙ ποοιι Επροιοιιπ ι;οιιοπι, πιο
πππ ποι· Βοποππετοιιιοπ νοιιποιιι·ι. πππ ποι· ΑπΓιιοπ νοπ
@τοπ ΒοεοΙιΙοεεοποιι Ι.οοιιιιοπεοι·π πιιι·οιι Πιιριορι·ιοιιοπ
νοιι (ιοιποιπποιοππ οιπιπ,οιιοιιτ »πιο Πιο Ροι·ιεοιιιιτιο,
ινοΙοιιο πιο ινιεεοπεοιππιιιοιιο Ειιίοι·εοιιιιπ8 πππ Νπι2οπ

ινοππππο ποι· $επιιι'εοιιοπ (Επι·ιπιιιοι ιπ ποπ ιιοιποπ ιοτ2τοπ
Βοοοππιοπ εοπιοοιιι ποι, ειππ ιοοοιιπιπ εοπι πιοεε πππ
ννοι·ποπ επ ποιο ιιοι.τιοιιοπ, Μεε ιπειπ νοπ ποι· πιιοιιει.οιι
Ζπιιππιτ π.ποιι πιο ΙΒι·ΓιιΙιππ8 ποι· οιιοπ ειιι€οποπτοι;οπ Πο
ειποιιο. οι·ινοι·τοπ κοπο.

Μοιπο Βοιεοοιππι·ιιοιιο πππ πιο ιπιι· 2ποππΒιιοιιοπ πιπππ
ιιοποπ πππ εοιιι·ιΠΙιοΙιοπ Βοι·ιοιιιο ιιιιοι· θεειιιι ιπ ποι· οπι

οοπ ιιπι·οοπ Ρπεοππο ποπ ΟοΙΙοι;οπ ππτοι·ιιι·οιιοππ, πιπ ιοιι
πιιι· ινοΙιΙιιοινπεετ, πειεε πιο $οιιιιποιππο ιπ οιπποΙποπ Βο

πιοιιπποοπ ΙποιιοπιιοΓι ιετ; ιιππιοιιιιπ πιιιΓιο ειο οποι πιιοι·
ποπ Βοοοπινπιτιο;οπ Ζπειιιππ ποε επιιοπ ππι·οιι πιο
οι·ιοιποΙιο Απινοπππποεο.ιτ εοιποε $οιιιοπιπιοε ιιοπιοι·Κοπε
ινοτιιιοπ Οπιοτιοε πιο, ππεοι·οι· ποπτεοποπ Ροοιιιιιοι·ιι
ιπι· ιιιειιοι· πιοποοιπποπ ποιιιννοπ·ιι8ετοπ ΑπΓεοπιπεεο 8οΙιοπ

Νο.οπεοιιι·ιιι. Πι·. Ρ. Οιο.Βοιο ιν ππιτο πιο Ι:ι·οππι
Ιιοιιιιοιι ιπιι· ποι ιιπ Νονοιπποι· ποπ οιειοπ 'Γιιοιι οιποε
εοιιι· ινοι·ιπι·πιιοπ νοπ ιιππ νοιΓοεειοιι Μπππεοι·ιριε πιιοι·
θειιιιι επι ιιοΙιοιιιιιοπ Βοππιπππο 2π2πεοιιιοι‹οπ. ποσοι·
πιο απο Βοππππε οπο: οιπ, Με οιιιι,ιοι Βοι·ιοιιι: ποιοιι;ε
πιιοοεοιιιοεεοπ πω· πππ Ιωπιιτο ιοιι Με ποιιιο πιο Ποιιοι·

εοιπππο ποε ιπιι· νοι!ιο;ιοπποπ οιει;οπ Αιιεοππιιτοε ππι· ιιπ
Βι·οπιιιοπ ιιοοπποπ. ΗοΙΤοιιιιιοιι πιιπ οε πιπΒιιοιι εοιπ,
πιοεο Αιιιοιι; ποοιι οιπιο;οι· Ζοιι ποπτεοιι οι·εοιιοιποπ 2π
Ιοεεοπ πππ ιιοπο ιοιι Ζπποοιιει πιιι· ιιοι··ιοι·, ποεε ειο ιπι

εοππο Ρπποιο ιιπιιεοπ ιιοΙοποπτοι: πιο θιι·πππο ποε ποιοτι
νοπ νοι·ποιεοππιοιποπε Μπα πππ ποε ππνοιπιοιιτοπ
Μιεειιι·ο.ποιιοοοιιοιι πιοεοπ Οιιιοιι; πιο ιΝιποιιοεππο ποι
πιοιιιι€οι·οπ Βοεοππιπιιιπποοπ; ΒοτιιεοιιΙο1οο επι Βοεοιιι
μπε οιπιποι· ποποπειιι·ιιΙιοιιοπ Ποποιειοιππο, Οοιιιιοπιιοιι,
Κιιιπο, ΑΝ. ποι· 8οιιιο.ιπιποπιοπ ιπ ίιπποι·οι· πιιπ ιοτοιμοι·
2οιι, πιιγειοΙοειεοιιοε νοι·ποιιοπ, οιπιΒο Βοιποι·ιιπποοπ
ιιιιοι· ιιπ νοι·εοιιιοποπιιοιτ ποι· Ψπι·ιποοπροοιιιιι πππ ποε
ννοι·ιιιοιοιιιιιιπενοτιπι°ιΒοπε νοπ Βοπιπιππι ιιππ ινπεεοι,

νοιπιιοο ποι· πο.τ.πι·Ιιοιιοπ νι7ιιπποπ νοι· ποπ νοι·πιιιιπιοπ,

πιο Βορο.ιιιιποι·; πιο ιπ Θεοιιι ιπι: Βι·ιο18 ιιοιιοπποιτοπ

Κι·ειπιιιιοιιοπ, οιπιθοε Κιιπιεοιιο.
- Βοι· πιιιοιιοπ ΜΜΜ

νοπ Πι·. θιοποΙοιν°ε ππι ιοποιοιιι·ιΒοτ Ει·ιο.ιιι·ππο ιιο
ι·πιιοπποιπ .ωικοι οπι.Βοεοπεοιιοππ. Βοι·οιοιιι οε πιιι· επιπ
νοι·οπποοπ, ποιπ νοι·ίο.εεοι οποιι ιιιοι το εοιπο νοι·ιι·οπ
ιιοιιοπ ΜιτιιιοιΙπποοπ ππ ποπιιοπ.

Ζω· εοιιποιιοπ Ηγπιοπο.
νοιι

Ι)ι·. Β. .Τοοεοιιο.

Ειε ιετ οιπο ποι· ιιοποπιοππειοπ πππ ιπι πιο Ζπιιππιτ

ινιοιιιι€ειοπ Ει·εοιιοιππποοπ ππεοι·οι· Ζοιι, Μεε Μο Βοι·πιε

Βοποεεοπ που νοι·οπΙοεει: εοιιοπ, ιπ οποοι·οπι νοι·ιιοππο

2πεοπιιποπ:πιι·οιοπ. Νιοιιτ ππι· ιιοιιπιε εοΒοπεοιιιο,οι·Ππιοι·

ειπτιππε ιπ Ππο;ιππΚειιιιΙοπ, εοπποι·π ο.ποιι ππι· νοιιι·οιπποι
οπου ιιςοιποιπειιιποπ Ιπιοι·οεεοπ, ππι· 8ιοΙΙπποεπο.ιιπιο ιπ

Βοοπο επί ειΠο Ρι·οποπ, πιο πιιε οπιοοιποιπο ιιι'οιιιιιοιι·οποπ.
Πιοεοπι Βοππι·ίπιεε ιιο.ιιοπ ποπ πο.ππ οιοιοπιπιιε πιο Αοι·πιο
πιοιιι οπτειοποπ ιπιπποπ. Ποιιοι·οιΙ ιπ ποπ οινιιιειι·ιοπ Πιπ
ποιπ ιιοιιοπ ειοιι ιιι·πιιοπο θιοεοιιεοποιτοπ πππ Βοιιπιονοι·
οιπο οοιιιιποι. Ζππο.οπετ εειιι οε ιιι Μοεοπ νοι·οιπιεπποοπ
εροοιοΙΙ πιο ννιεεοπεοιιαΜιοπο πππ πιοΜιεοιιο 8οιι:ο ποι·
Μοπιοιπ ππι· Βρι·οοιιο οπ ιιι·ιποιοπ, πιοιιι· πππ ιποιιι· πιιιπο:τ
ποπ οιιοι· ιιποιι πιο Ροι·ποι·ππ8 οπι', οπο Ε'ι·ο.ιιοπ ποε επι

ιιοτποιποπ Ψοιιιοι·εοιιοπε, εοινοιτ ειο οιποι· Βοπιιιιοιιππο
νοπ 8οιιοπ ποι· Μοπιοιπ ππιοιιιοοοπ ιιππποπ, ιπ ποε Βο

ιοιοιι.ιιιι·οι· Βοεριοοιιππο 2π :ιοιιοπ. $οιοιιο Ε'ιο.οοπ εο
πω" οπιποιει: ιπ πιιε Βοι·οιοιι ποι· πιι€οπιοιποπ νοικο
ιιγι;ιοπο. πππ ιετ πιιι·ιπ οιπο Ποιιοι·ποποιππο πιο ιοειετοιιοππ

ι:οινοπποπ πιοιποιι. επ ιιπποι. ειο πποιι ινοιτ.οι·ονοιπι·οιιππο
ππιοιι πιο Ριοεεο.Ι)πι·οιι εοιοπο οιπιππιιιιοο Πι·ιιιοιΙο πιο
ινιοιιιιεο, ποε Μπι ποε 8811263!!πιω ιιοιι·οποππο νοι
ιιιιιΕπιεεο, οι·ννιι·ιιτειοιι ποι· ειι·πιιιοπο Βιιιππ οιπο ιιππιοι·
οι·πεεοιο, ιιιπι οιοιιιιιιιοππο Αποι·ιιοππππο· πππ Αοπιππο.
Νππ ιιοετοιιι οιποε ποι· ινιοιιιι;ειοπ, ποε οιιοοπιοιπο ινωιι
ποι.ι·οιιοπποπ νοι·ποιι.πιεεο πο ποεοπΙοοιιιιιοπο Βοοιοιιπιιο
οινιεοιιοιι Μο.ππ πππ ποιο Ηοιιοπ Βιοειι, Κιιοιιο πιιπ
Ρειιπιιιο, Ει·πιοιιοι· πππ νοτεοπιοποπο Οοπιοιπεοποίιοπ πο
ποοιι οπ ειιοποπ, Μοεο Βοοιοιιππο ιπ ιπποΙιοπει πινοοιι

ιπο.εειοοι· νιΓοιεο ππ Ιοιιοπ πππ οπ ι·οοοιπ, επ ειππ ειπεπ
πιο Αοι·πι.ο νοι·πιιιοιιιοτ ιιιι·οπ Βοιιτοιο ποιπ οπ ιιοΓοι·π.
ΟΛΗ. πιιε ιιοιοιι.ε ιποιιι·ιοοιι ιιπ πιο ππι·ιποιοιι, ππι·οπ Οο
εοτι πππ Ηοιιιοπιιποπ οοι·οοοιτοπ νοι·ιιοΙτπιεεο, επ ιπ ποοιι
νιοι ιιπποιοιπ θι·οπο πο πιο πποι·ιποΙοπ, πποιιοιιοιιοπ Βο
πιοιιιιπ,<ιοπ2ινιεοιιοπ ποιπ ιπιιππιιοιιοπ πιιπ ινοιιιΙιοιιοπ (ιιο
εοιιιοοπτ.
Οοιιοιι ππι· Ιιιοι· πιοιιι οιιι ππι Βοερι·οοιιππο ποι· Ρι·οετι
ιιιιιοπ, ποε πιο ειπ ιιοετοιιοπποε ΠοιιοΙ ποοιι ππι· οιπο
κιοιποι·ο ΖοιιΙ νοπ Αοι·2τοπ πιιιιοι· ο.ιιοοιιι:, επ εοποπ πιτ
ππε πιπ εο ιποιιι· νοι·ριιιοιιτοι, ποι· Βοεοιιιοοιιιιιοποπ .ιιι
ειιποπο ππεοιο ΑπΓπιοι·ιιεειιπικοιπ 2πππινοπποπ, πο οε
οπΓ'ε ιιποιιετο ννιιπεοποπεννοι·ιιι ιετ, ποιεε ποι· οι·πιιιοιιο
Βιοππ πιιοι· ειο οπ οιποπι «πιιπ ιιιιοι·οιπετιπιιποπποπ, ειιι
Βοπιοιποπιιιοοπ ΠιιιιοιΙο 8οΙοποοπ Μαιο.
Ι.οιποι· ιει πιιε ποοιι ιειποο πιοιιι ιπ 8οπι1εοπποι· Ψοιεο
ποι· ΡπιΙ, εοιπει ιπ ποπ ιιπ ποι $ριι2ο ποι· Οινιιιεοιιιοιι
νοιοιπεοπιοιιοπποπ Νοιιοποπ.
Ιπ Βοιιιπ ποι οιπο Οοπιπιιεειοπ ποιπιοποι· Απιοι·ιι:ιιιοπ
Βοτειοι, ιετ ο.ποι· πιοιιι Ζπ οιποι· πιιεπιιιιοεεοπποπ, πιιοι·οιπ
ειιιπιποπποπ πιοιππποειιπεεοι·ππο δοΚοιππιοιι. ΥιοΙΙοιοπι
πποιι ποι! πιιε Ρι·οοι·οιππι ποιεοΙιιοπ οπ πιπΓο.εεοππ ειπι

ιιοει:οιιτ πω. νοπ ιιοι·νοιι·ποοπποπ Μοπιοιποι·ιι, ππιποΙ νοιι
Νοινοποι2ιοπ, ειππ ιπ ποι· ποιο·,έτοπ Ρι·οιοο Απειοιιιοπ

ιι.πεποερι·οοιιοπ νιοι·ποπ, πιο ιποιιι·πιοιι ποιπ πιιοι·οιπειιπι
ιποπ. Ιπ ππεοι·οπ πιοπιοιπιεοιιοπ Ζοιτεοιιι·ιιιοπ ινπι·πο ποι·
θιοΒοπεπιππ ιιοπιπ ιιοι·πιιι·ι, οιει μπι ιιππιιιοπ ιετ οι· ιπ
ποι· ει. Ροιοι·εΙιπι·οοι· Μοπιο. Ψοοιιοπεοιιι·ιΓι ππι· 8ρι·οοιιο
οοιιι·οοιιι ινοι·ποπ(ε. .Πιιιι·8. 1899, Νι·. 89,40, 41, 48, 45).



Φ-4!!
!!
!! θου2ου Μ!!! ε!ο!! !!!οτ ο!υο οτ!”του!!ο!!ο Ποοοτο!!!

ε!!υ!!!!!!υο. [)0ο!! Π!!!ττ Πτ. Α. ν. !Νι!!!!, 8οοου!!!!οτ
Μ. Β. Η οτεο!!ο!τυουυ ου!! εο!υου Οοι·το!οτου!ου. Αυε
ερτ!!ο!!ο νου $!ίοο!ο!!ετου ου, !το!ο!ιο ι!ου Ζυεοτυυ!ου!!ουδ
Βοεο!!!οο!!!!!ο!!οτΑ!!ει!υου2 ω!! οτυετου Νοτνουε!ϋτυυεο!!
!!ο!ουου. !!!!!τ !νο!!ου !!!οτ Φο!!! τω! ο!υο υτυΓοεεου!!οτο

Βοερτοο!!υυ!; οοτ ο!υεο!!!οοο!!!!ουΡτοΒου ο!υοο!!ου, εο!!!!οτ!ι
υυτ ο!υ!!!ο Ρυυο!ο !!οτεο!!!ου !!οτνοτ!!ο!!ου, !!!!οτ !νο!ο!ιο,
Μο!! υυεοτοτ Μο!υυυΒ, οε !!οεου‹!οτε !ν!ο!!!!ο ινοτο, ο!ιιο
ο!υ!!ο!!!!ο!!ο Πο!!οτεοι!ευυο !!οτ Αοτο!ο !!οτ!!ο!ου!!!!!του.

Ι) !!!!ου!!ο! ε!ο!! ο!υ !υ εοεο!!!οο!!!!!ο!!οτΒου!ο!!υυο υυ
!!οοο!!ο!!ουοτ, οοευυοοτ Μουυ ου οοτ!Απ! πι!! οοτ ΡτοΒο,
σ!! οτ ε!ο!!! !υ !!!!!! ου!!ουο!!ουι!οι! Βοεο!!!οο!!!!!ο!!ου'Γτ!ο!›ο

υοο!!οο!!ου εο!!ο, εο τυυεε Φο Αυ!!νοτι οοε Ατοτοε!ο!!ου
!”ο!!ε!!οε!!!υυ!! οι!! υο!υ Ιο!!!.ου. .!οι!οτ Απ!. !ε! !υ εο!
ο!!ου! Ρο!!ο νοτρ!!!ο!!!ο! οι! οτ!‹!οτου, οε εο! !!ο! νοτυ!!!!!!!

Βου! Υοτ!ιο!!ου του Α!!ε!!υουΖ Ντ Φο Ποε!!!!!!!!ο!! υ!ο!!!ε
του !!!το!!!ου. Ετ εο!! οπο!!! !!!υ!νο!εου, Μο Βο!νο
μη, ουτυο! !υ Γτο!οτΜΗ, Τι!τυου, !τε!!τοΑ!›!!·οεο!!υυΒοι!,
Β!!!!οτ, νοτο!!8!!ο!! ο!!οτ οοε Β!υΒου Μο!! ο!υο!υ οοε Μου
εο!!ου ιν!!τε!!Βου Ζ!ο!ο οο!!!!Βο!! !τουυου. Φο υει!!!τ!!ο!!ου
Ττ!ο!!ο οι! ο!!οο!υ. Βο.!!ο! νοτε!ο!!ι οε ε!ο!!, Φ!εε εοεο!!!εο
Βου!ο!!υυοου. Φο 8οο!ευο! ε!υ!! Φο Ρ!!ο.υιο.ε!ο οι! οτ!!!!2ου
οι!Γε ε!του8ε!ο οι! νοττυο!!!ου ε!!!!!.

2
) Η!!! οε ι!οτ Απ! ω!! ο!υο!υ Μουυο οι! Νιου, ‹!οεεου

Νοτνο!!ετε!οτυ Φο!!! !υο!!τ Βοευυ‹! κι, εο !τουυου ε!ο!!
Βο!!!ν!οτ!8!ιο!!ου Μιτου, Φο ο!υοτ !!οε!!!υ!υ!ου Ευ!εο!!ο!

Φ!υ8 ου!ΒοΒουε!ο!!ου. Μι· οιποοι! οι!! τω, !!!οτ οπο!
Ρε!!!ο οι! !!υ!οτεο!!ο!!!ου, Φο νοτεο!!!ο!!ου οι! !›ο!!ου!!ο!υ

ε!υ!!.

!υ ‹!ου! ο!υου Ε'ο!!ο ε!ο!! οε 1ι!υΒο Ι.οι!!.ο, Μ! !!ουου
ο!υο !νο!!!!ε!!Η ου!εοτοετο Ρ!!ουτοε!ο !!υ Κοτυρίο Νοε! υ!!!
ο!υοτ Βο!ν!εεου 8ο!!οιι, ννο!ο!!ο !!ου οττοε!.ου Ζυε!.ο!!‹! ου

νοτοοτεου οοε!!! ο‹!οτ οοε Βοοο!!ου ο!υοε Πι!τοο!!!.ε!!!το!!
το!. 8ο!ο!!ο !.ουτο ε!ο!! σ!! !το!!, ντουυ ε!ο ε!ο!! ου ε!ου

Αυεεμτυο!! ο!υοε Ατοτοε !!ο!!ου !τουυου, οοτ !!!υου εοφ,
ο!υ ει! ου!!!ου!!οτ 8οο!ου2υε!ου‹! Βοε!ο!!ο Φο Βοεο!!!ου!ιος
οοτ νοτ!!ου!!ουου Βοτυρο! ου!! !υνο!ν!το !το!υ Πυτοο!!!.

Ποεε!!ο.!!!!ε!. οε ο!!!ο!!!!!οτ οτυε!ο Ρ!!!ο!!τ οοε Ατο!οε ο.!!οε
!!!!τουουεο!2ου, οιυ !!ου !υυοου Μουυ νου ο!υοτυ
8ο!!τ!!!ο ο!!ου!!ο.!ιου, οοτ ε!!!!!ο!! οι! νοτ
!!ο.!υτυου !ε!, ου! υυ!!οτοο!!ου!!οτου Βο!!οοου ου
τ!ο!!!.ουΜου. Ετ εο!! !!οο!ι !!!οτ νοτευο!!ου τ!υτο!! Ζυ

ορτοο!! ου!! Βοο!ουοτο Μὶττο! ‹!ου !!ϋτροτ!!ο!!ου ου!! εοο!!

εο!!ου_Ζ!!ε!ου!! ι!οτοτ! ου !!οο!υ!!οεεου, Φ!εε οοτ !υυεο
Μουυ ίο!!!Β οπο, Φο οττοΒιο Ρ!!ο!!τοε!ο οι! ο!!εο!υ. Ιω!
‹!οτ !του!υ!! οε !υ Φοεου Ρο!!ου Βοτο!!ο !ιοι!!!Β νοτ, Φιεε

_!ι!υΒο @οιπο !!!του Ζυειου!! οι!Βε!.!!ο!!νοτ!ο‹!ο!·!υο!!υ, ουο!!

νοτ !!οτυ Ατο!ο νοτοοτεου. Μ!! οοε εοεο!!ο!!ου οι!!! Φο

Ρ!ιου!οε!ο !ε! εο !!!!οτυ!οο!!!!8 εο!τοτ!!ου, ιιτυ Φο Ποίο!!τ
!ν!τ!!!!ο!!ου Ιττοεο!υε οάετ εουετ νοτιτοτ!!!ο!!οτ !·Ιουι!

!υυΒου υο!!ο οι! !οεου, Φιυυ »του οοτ Απο, οοτ Φο!!!

εροο!ο!! οοε Οο!!!οτ οοτ Νοτνο!ι!ο!‹!ου !!ο!!οττεο!!!, ει!!
!!!υυ ο!υο Αυτοτ!ιο!. οι!! Φοεοτυ Ρο!!!ο οοτ ΜοΦο!υ οι!

Κο!!! ου ο!ο!!ου.

Αυ!!οτε !!οΒου Φο Υοτ!!!!.!!.υ!εεο,ντου!! ε!ο!! .!ου!ουι! ου

!!ου Απ! !τουοο!, οοτ τ!ο!υ Βοεο!!!οο!!!!!ο!!ου'!'τ!ο!›ο !!ο
το!!ε υοο!!8οοο!!ου. Βυτο!! Ουου!ο ο!!οτ ου! ο.υι!οτοεο!!!!υρί
!!ο!!ο !νο!εο. Μ; ι!ουυ οοτ Βο!;!!, !!ο!›οτ !υ υυο!!ο!!ο!!ου!
Βο!εο!!!οΓ Βο!τ!ο!!!ου!!ε οι! ευο!!ου, οοτοο!!!!οτ!!ο!.? Μ!
υ!ο!υου ουο!! !!!οτ ου!εο!!!ο!!ου Νο!υ! Μο οτο!!!ο!!ο!!
Αυε!ο!!!.ου Φοεο!! !!!οτ!!!!οτπο!!! υοο!! Φο!!! ν!!!!!8 !υ

Ε!υ!!!ουε οι! !!!!υοου εο!υ. !!!ε ουτε! οτ!'οτ‹!οτ!!ο!!ντοτ!!ο!!

!υ Βοουε ου! Φοεο Ε'τοεο οιιετο!ο!!ου!!οεε!ο.!!ε!!εο!!οεΜο.
!.οτ!ο! οι! οου!!υο!!!. πο· τν!εεου ο. Β. _!ο!2!:υοο!! υ!ο!!!:,!υ
Μο ντο!! Ουου!ο οιπο!! !!ου Βο!εο!!!ι!! !!υτοτ!!τ!!ο!!!αυτ!.

Ουου!ο ε!ο!!! ε!ο!! Φο!!! εο!!ου !!! εο!!τ _!υΒου!!!!ο!!ο!υ
Α!!οτ ο!υ, ντο ο!!! Πτ!!!ο!! !!!!οτ Φο 8ο!ιο!!!!ο!!!εο!! !!οτ

εο!!!ου !!οο!ι Φο!!! νοτ!!ο.υ‹!ο!! Μ, Μουρ; οιπο!! !!0εοε
Βο!ερ!ο! ουεοτοε!. .Το 2ο!!!Βοτ Φ!. !!! νοτυου!!!Βοτ !!νο!εο,
εο!!τ ροοεου!! οιυο!! νου! Ηουεοτο!, ο!υοοετ!!!ου ου!! Αυ!

Μοτυυο ί!!!οτ Φο 8ο!!!!‹!Ι!ο!!!‹οἱ!οοτ Βοο!!ο Βοοο!!ου "!π!,
οοε!!! ο!!οτ οττυο!! τυου Ετίο!Βο.

3
) Π!!! οτιν!!!!!!!ου Ζυειουτ!ο ε!ο!! Φο !!ου!!εο!ου, !υ

!!ουου οοτ Πο!!! ο!υοε Ατ2τοε !υ Βοουο τι!!! Αοε!!υουο !
υ

Αι!ερτυο!! Βουοτυτυου Μα!. Ηοτ οτ !!οΒοοου ο!υου! Μουυο
Η!!Γο οι! !ο!ετο!!, τ!οτ !!οτο!!.ε!!!Γο!Βο οι!εεοτο!!ο!!ο!!οτΒο

ο!ο!!ι!υο εοεο!!!οο!!!!!ο!!οτΙττο!υ!!!Μ. τ!!!ειο!!! Φο Βο!!ου!!
!υυοη τυοο!!ο!!ε!τοεο!ιοΗο!!ι!υε!!!οτ !!!!νοτοοτοτυυ!!ο ου!! οε
Μ: ο.!!οε ου νοττυο!!!ου, »νοε Φοεο !›οο!υ!τοο!!!!ἔου !τουυτο.
Ο!! ε!ο!! ντο!ιτουο οοτ Βο!ιο.υΦυυο οι!οτ Μο!! ι!οτεο!!!ου

Οο!οΒου!!ο!! !!!οτο!.,Φο ο!!!!εο!!ο Βο!!.ο οοτ Βοο!!ο ου !!ο
τ!!!!του, οι!! Φο !!ου‹!8το!!!!ο!!ου Β'ο!Βου οοε Μουοο!ε ου
!Συ!!!ο!τεο!υ!το!!!!!!!ου!νο!εο!!,οοε που! οοτ ο!υοο!υο Ρο!!
ου Φο Ηουι! Βο!!ου.
Β!ο ο.υεεοτο!!ο!!ο!ιου`οοεο!!!οο!!!!!ο!!ουΒοο!ο!ιιιυοςου οιο!
εο!!ου Μου!! ου!! !!νο!!! !!ο!!ου ε!ο!! :Με το!! οοτ τυουεο!!
!!ο!!ου ο!οεο!!εο!!ο.!! ι!υ!:τουυ!!οτ νοτοι!!υ!ουοε Πο!!ο! οτ
κν!οεου, ττου!οετουε !ετ οε !!!ο!!οτ !!ου!υ εο!ι!!!8ου, ο!υο
υουυουε!νοτ!.!!ο Βοεεοτυ!!ε ι!οτ!υ !!οτ!›ο!2υ!!!!!του. Πο!! εο
το!!ο Φο Οτοεεε!!!!!!ο οοτ ο!ν!!!ε!!!οε!ου Νο!!ουου ε!ο!!
$!!!!!.!ου, !νο Φοεοε Ι.οετοτ ου! υρρὶ8ε!ου Βο!!ο!!!!;.
!!!ε Μ!! Φο!!! ου νοτουο!!ο!! εο!ο!!!!, ι!οτυεο!!!ου ου!εο
Βου οι! !.το!ου, !!οο!ι οτε! !οιοτ Βο!ν!υυτ Φο Πο!!οτοουευυο
ννο!!οτου Βοου!, ‹!οεε Φο!!! υι!τ οοτ διοτι!. το!! εο!!!οτ
ΑυΓε!ο!!! οι!!! εο!υου Αυετοι!!ο!! !!!οτ ο!ι!ουδτο!!ου !!ο!!ο,
εου!!οτυ ο.υο!! Φο Βουοο θοεο!!εο!!υ!!, υπο!! Μο.εεεο.οο!!!τοε
!5οτυ!οε ου!! νοτουεεενο!εο οοτ οτο!!!ο!ιο $!.ουτ! νοτρ!!!ο!!·
ιο! 8ο! !!ο!!ο! !!!!!2υ!!ο!!ο!!. ν!!!τι! νο!! ο!υοο!υου, Φοεο!!!

$!ου!!ο Αιιοο!!οτ!Βου, Φο Μο!υυυε Βοουεεοτ!, νν!τε!ϋ.υ!!ου
!!!οτ νοτ ο!υοτυ υυ!!!!οτυ!!!!!!!!0!!ουΠο!›οΙ, !!ο!υ Μι· υυ

!!!!!!ε εο!ου οι! οτουοτυ, εο !νο!εου ντ!τ υ!!!Ευ!.τ!!ε!υυε ο!ιιο
εο!ο!!ο Μο!υυυο ουτ!!ο!τ. !!!εΜ ο!υ !το.υτ!Βοτ Ζι!ο!ου!!,
ου οοτ ο.!!υ!!!!!!!ο!!ουΒοοεοτυυε; οοτ ε!!!!!ο!!ου Υοτ!!!!!!
υ!εεο οινο!!ο!υ οι! ντο!!ου. !!Ιουυ ο.υο!! !ου!.ςεο!υ, εο!!τ

!ουεεο.!υ, οε τυυεε !!οεεοτ !νοττ!ου! Ε!υ Η!υ!το!ε οι!! !!ο!ι

!!ο!ι!τεοτυοεε οτινοο!ιου!!ου Οοεο!!!οο!!ιε!τ!ο!! ε!οτ!υυτ Μο!!
Φουου, Φο τοο!!!.ουΜ!!!ο! !υ Ετο!ο!!!!υΒ, Πυ!οουο ου!!

Βοοο!!!!.!!!ουυε !!υτυοτ νο!!ε!ϋ.υ!!!Βοτ ου !!οεο!ιο.!!ου, υ!!!
Φοεου 'Ι'τ!ο!! !!! τυουεο!!ου!ν!!τΦΒοτ !!νο!εο ου υ!!εο!υ.
ντο ε!!!υυ!ου οοτ Αυε!ο!!!. !!ο!, ο!υ έτοεεοτ ΤΜ!! οοτ
!ο!2τ !!οττεο!!ουι!ου Πο!!οττο!ο!.!!ο!!ι!οε Νοτνουετε!ου!ε, Φο

!!ου!!εο Αε!!!ου!ο, τουτο ο!!ου νου υυΒου!!Βουι!οτ ΕΜΜ
!!ι!υε ου!! τυουοο!υ!!οτ 8ο!!!ε!2υο!!! !!οτ. Οοεο!!!οο!!!!!ο!!ο
!!!ττοει!υο, Ουο.υ!ο Φ!τ!!ου οοτ Φο!!! ο” δο!ε!!Βο Ιουου
!›οο!υ!!υεεου. Οου!!8ουτ! ο!!ερουυο!!!!ο, ουο!ο!ο!! ο.!!οτ οτ
Γτ!εο!!ου!!ο,Φο !!ϋ!!οτου ΚΜ!!! ε!!!!!!οι!!!ο Βοεο!!!!!!!ου!!ο
υ!!!εε!.ο8οι!!!οου, Φο !!!!οτ!εο!!ου Ιυε!!υο!ο 2!! !!ου!!!Βου.
Με ε!ο!!οτου Βτ!!!!8 ο!υοτ εο!ο!!ου ΒοεοοτυυΒ οοε ε!!!!!ο!!ου
Βοννυεε!εο!υο οοτ .Τυθου!!, ε!ου!!ο!! »το ο!!!ο Ζυυο!!τυο
οοτ !Ω!!ου ουυο!!τυου οι! Φ!!·ίου. Μ. οιυο!! Με Βου!!!!!ου
!!·ου!!!ο οι! !!οθτ!!εεου, Φου! !νο!!!!!ο!!ου θοεο!!!οο!!!. ννοΒο
οι! οτο!!!!ου, !!! ‹!ουου οε εο!υο !το!ο Ζο!!. ου!! Κτο.!!ο
!!ιο!!ε ουιυ !νο!!!ο οοε θου:ου, !!!ο!!ε οοτ Εττο!ο!!υυε
ο!υοτ υυο!!!!οι!ο!Βου $!ο!!υ!!,ο νοτινοττ!!ου Κο.υ!!, εο Μου!!!
Δυο!! ο!υο εοεο!2!!ο!! ουοτΚουυ!.ο, !!ο!!!ο Τυο!!ο !!ο!τ!οΦ

Βουι!ο ΙΕ!!ο, οοε οι! οτε!το!!ου!!ο Ι.οοε, οοε οοτ οτ!νο.ο!!εου
Φου .!υεςου!! !!!ε !!ο!!!οοε Ζ!ο! νοτεο!!!νο!!ου οο!!.
Βου 15. Νονο!υ!!οτ 1890.

Β!!ο!!οτουιο!οου ου!! Βοερτοο!!ουοου.

Ηο.υτ!!!υο!! οοτ ρτοο!:!εο!ιου Μοι!!ο!υ. Πυ!οτ
Βοι!οο!!ου νου Ρτοί. Μ. ν!. ΙΣ!!ε!ο!υ ου!! Μ. .Ι.

Β ο !! ιν ε
! ! ο ο. Ιυ 20 Ι.ὶο!”οτυυεου. 8ου!,!8·ο_τοΕ. 1οπ!!0_

1899. Ε!ο!”οτυυ!τ5-8.
!)!ο !υ !!!!!Θτ!1τοο!!Η181°Βο!!!ου!'ο!_ςο!!οι·ο!ιο,οοεο!!ουουΒου!!
ο!!ου !!!·!υΒο!!Φοοοε Με!!Με !)υ!!οάοι·Βιιυ,ο_·ου!ει·ου!!!!ο!!.ουνου
Ρα!!! Βου !ιο!·τ.2, Φο Κτει!!!;!ιο!!ου οοε Βτυο!!'ο!!οου!! (Ιοο
!!!!!:ιο!Γο!!ονου Ρτο!'. Πυνο!·!·!ο !!!, Φο ο!!!τυτ !εο!!οΒο
!!ουι!!υυε οοε Ρ!ουτ!ιου!ργο!υενου Ρτο!'. Κ!! υ !ε, !ο Κτου!ι·
!!ο!τουοοτ Κι·ο!ο!ου!οο!·ο·ουοτου Ρτο!'. Βο π! Μ! η; (οτοοοτ



_ πιο Κι·οιιιιιιοιτοπ

· 20 1ιιιιιιοιιοιι!

'Ι'ιιοιΙι, παο Βιιπο ποο Κιιπιτοιο πιο Κι·ιιιιιιιιοιιοιι ποι· Βιοτ
πι·ιιοοιι,πιο Οιιιι·πι ιο ποι·Βιιιιιζοι'ιιοοπι·ιιοοπνοιι Ρι·οιζ Η. Βι·ο.π ιι,

οι· Βιιιροπ, ιιοπαιιοιιιο πππ Βροιοοι·ιιιιιονοιιΡΜ. 8 ιι σποτ, πιο πο.ιιιιιιιοπιιιιοιιοιι νοιι Ριοι. Βοιιοιι'.
πιο Κιοιπιιιιοιιοιι ποο Μπεοπο νοιι Ρωι. ΡΜ.
πιο πιι· ιιοι·οιιο ιπι· οιιιιιιιοπ Μοιιιι.τοιιπιι ‹ιιοοοι· Βιοιιο που
νοι·ι;οιιοποιι ιιοιιιοιι.ιει πιοοοο Ηπιιπιιιιοιι ιι°οεοιι Μπι-ο ι·οιοιιοιι.
ποοι· ιιππ €οιποετοιι Ιιιιιιιιιοο οιιι νοι·ιι·οιιιιι·ιιοι·πιιπ οιοιιοτοι·
Ε”ιιιιι·οτπιι- ποιι ρι·ιιοι.ιοοιιοιιΑπο ιιππ Βιππιι·οιιποιι.

Κιιιιιιιοχοι·.
Πι. Η. Βιοιι.οποιοιπ: 21 .Ιοιιτο ιπ Ιππιοιι. Απο. ποιπ
'Ι'ο.Βοιιποιιο οιποε Μιιιιιιιοι2ιοε. Ειοιοι· Τιιοιι: Βοτ
ποο. ιπι 1 Τιτοιιιιιπ πιιπ 8 Ιιιπειτοι.ιοιιοιι ιιπ 'Ηπα.
Ι.οιρει,ς. 'Η. θιιοιιοιι'ο νοι·ιοο,ι,1899.
Βιοικοπ οι.οιπ, π·οιοιιοι· πιο ιιιιιιιιιοι·ω ιιι πιοποτιιιιιπι
οοιιοπ Ι)ιοποιοιι 21 .Το.ιιιο πιιι' ποπ Ιιιοοιιι ποο ιιιπιοοιιοιι Αι·οιιι
ροιο οπ οιιι·ιιοιιτ ποι, οιιιοοιιιοοο που πι· νοιπιιιοιιιιιοιιιιιη.;
οοιιιοο "π.εοπποιιοο, πιιι οοιιιο νιοιοοιι.ιοοιι Βιιοιιιιιοοο πππ
ι·οιοιιοπΕι·ι“ιιιιι·ιιιιιιοιιοιποπι ει·οοοοπ Εοοοι·ιιι·οιοο 2ιη.ιιιποιιοιι
πιι ιπο.οιιοπ. .ιιι Β 'Γιιοιιοπ, ιιοιιιιιιπτ ιιιιοιι ποιι Β ΙιιοοΙπ Βοι·ιιοο,
πονο, Βιιιππιι·ιι, πιιι' ο·οιοιιοιι Β. νιοΙο .Μοτο εοιοιιτ. ιιιπ, επιι
πιιπ Βιιιιιο ινο-ιι ποοοοιι οποιοι· 'ΓΙιοιι «Βοι· ιι οο» ιιοιοιιο νοι
ιιοιιο, οι·οοιιοιποιι.
ιιι οιΙιποΒιοριιιοοιιοι· Βο2ιοΙιππο ιιοιιιτει ποιοΜπι Β.'ο οιιι
οοιιιοποιιοιιιοιι “πιο ιιοποιιιοιιποιι νι'οι·ιιι. .Τοποι·,ο" οιοιι πιο
Βιιιοπ, θιοιιι·πιιοιιο,ιιιιιππιιοοιιοιι πιιπ οοιιοι:ιιι;οπ νοιιιιι.ιι.πιοιιο,
πιο πιο ιιι ποπ Τι·οροιι ιιοιι·οοιιοπ, ιιιτοιοοοιι·ι,"ο νιοι Βο
Ιοιιι·οιιποοιιι ποιπ Βποιιο ιιπποπ οοινοιιι ποοι πιο Βιιιιιοιπιιοοιιοιι
ιιι Βοι·ποο πιιπ πιο Ηπιποπιοριιοι·, πιο οιιοιι πιοιοπι€οιι
Επτοριι.οι·, πιο που τοιπροιιι.ι·ιιι ποι· θο,ςοιιπ οπιιιιιιιοπ ιιππ
ιιππ ιιπ· ι.οιιοπ, ιιιτο θοννοιιιιιιοιιοιι πο ιιοιιο οπποι·ο ,οοετοΙιοπ
ιιιιιοοοιι,πιο πιο οο πο.ιιοιιιιςοννοιιιιι. νοιι. ιιιιιοιιιο ιοιεοπποιι
Ζνι·οοΙιοοιιιοπι Βιιοιιο ποι,ι.ιοιιοιι: οιπ οπιει· Βοι.ιι€οποι, ιιιο;;
νιοιιιοι·,Β'ι·οπιιπ πιιπ ιιτιτ.ιιοιιοι·Ειιιιιοι· ιπι· πιοιοπιοιοπ2ιιιιοιιι-
πιιπ πο.ιιιοιιιιιοιι ιπι· _ιιιιιΒοΑοι·2ιο -, πιο ροι·οϋπιιοιι οιοιι ιιι
πιο θοεοιιποιι ο.πι'ιιιοοιιοιι,ινο νοιι. ιπιι€ο .Ιειιιι·ο οιποπι πιιπ
οοιιιο νιοιοοιιιΕοιι Βι·ι'ειιιι·πποοπΒοοιιιιιιιιοιι. ΜΗ. ποπ ιι·οιιιποιι
Ζποιιι.πποπ. ποππ ο.ποιι ιιιποπ πιο Ροποι· οιποε π.ιιποι·οπ ιιο
ιιοιιιιο, ιιιιιιπι.ο ιιιποπ πο πιιιιιοιιο ιιοιιιο Βιιιιιιποοιιπιης οιοριιι·ι.
ιιοιιο".
Πιο ΒοιιιιππΙππ,ο ποο ΒτοιΪοο 8οοοιιιοιιι. ιιι ι·οοιιι ι`οοοοιιιποι·
ννοιοο ιιι Β'οι·ιιιοιιιοι· Βι·ιιι.ιιιπιι ; νοιι'. Παει ιιι ιιιιιιιοι·Βοιιιο
ΥϋΙΙιοι·ιιοοοιιι·οιοιιιιι;οπ, @ομοια ιοοιιο, 2οοιοΒιοοιιο, ιιιοπιυιιιι
οοιιο πππ πιιποι·ο ι)ιππο νοι· ποιπ οιοιι€οιι Απεο ποο Ι.οοοιο
ποοιιοιι, πιο ειο οιοιι ιιι οοιποιπ 'οι;οιιιιοποιιι οιιιοποιοοιοοιιοι·
Βοιιιοιιι'οιο;ονοι·ποιοιιιιοι.ιιιπποιι. Ππε ιιιιοι·οοιιιι·ι:ιιιιι.ιιιιιοιι ιιι
οιποτ Ιιιιιιο ποο Μοιιιιιπππιοοιιο οοιιιοι· Βοοοιιιοιππιι€οιι, ειο
οοιιιο ιιοι.ι·οοιιιππο;οπποοι· πω: Αιιοοιιοιι ποι· ιποπιοιπ ποι ποπ
Ειιιιιοιιιιιοοιιοιι, πιο Απ πιιπ "οπο, πιο πιο ιιοιιιιπιιοι. ποι
ποιιοοιιιοιιοπο,·,ιοιιιιιινπι·πο. Πιο ιιοπιιι·ιοΙιιιιιο ποι ποπ Βιομ
ιιοι·οιιοιιοπο, οιιιο Βοιοριοι, νοιι οοι;οποπιιιοιι Ι) πιι ιι π. οιιι
;;οποιοιιοιι Ηοιπιιιιιιιοιι οποιοι. ι)ιοοοιιιοιι, οιιννοιιι οιιιιο ιι·ἔοιιπ
ινοιοιιο Βοιιιιιιιιιππιη;, ιιοοιι2οιι οιιιο ιζιιιιΖ ι·ιοιιιιεο Απιιο.οοπιι8
ποι· Νο.Ι.ιιιιιι·ιιιιο ιιιιπ νοιιιιοιποπ ρι·ιποιριοιι πιιπ ποοι· ιιππ Βικι
ιιοιιιιοιτοοι·ιιιιποιι,πω. πιο.ιιιιοιιοιι ιιιιιοιοιι ΒιιιΒιιιι'Ε ι)οοιιειιιι
»πιο ππι·οιι πιοεοιποιι επιι Ι‹οιιιοι·ιοι Βοιιπποπ ποπ ιι`τιιποπ οπ
8οιιιοι. Πιο Ζιιιιι ποι· ιιοι·ιιιιιιοιιιιιοιιιιι·ιοιιιει. ιιι Ιππιοιι οιιιο
ιιιιοοοι·οοννϋιιιιιιοιιμπει", ποιο ιιοννοιοτπιο Ζπιιοιιιπιο ποι· ιιο
νιιιιιοιππΒ, επ πιιι' πονο ιιι ποπ ιοι:οιοιι ιιοπιι πο.ιιι2οιιιιτοπ πιιι

ΑΙιο ιππιοοιιοιι Ε”ι·ιιιιοπ οιιιπ ιιοι·ιιιοι ιιοιιοιιιι.
Βοοιιιιιιι ιιοιιιιιιτ.ιιι ιιιπιοιι πιιι οοιιι· οοιιοιι νοτ; οιιιοιι Βιιοιιοι
πω. νοιι. πιιι· οιιιιππι ποοϋποιιιοπ ιώπιιοιι. .πιο δοιπο,ιιιιοοιιοιι
τυπο· οιιιοιτπιο Μιιιτοιιιιποι πιο Βιιπρι.ι·οιιο. ποππ πιο Μπιιοι·
πιοιιι οοιιιοι 2ο οιιιΙοιι ιιι ποι· @οπο ιει, επ ιιιδ0ιιιΘ νοιι. πιο
οιιιιιο·οο Βι·οιιι2ιιιιι.τοιΟοιιοοι·νοπιιιιιοιιιιι οιιιορι·οοιιοιιποι·νοι
πιιιιιιιιπο ιιιιι·ιιιιιοιι. Πιο Ι(ιιιιο ιπι ι.οιιπο οιιιπ ιιιοιοιοιιο ιπποιοι·,
@που οοιιιοοιιιο πιο», οο ποιοι:νοιι πιοι-ιοιΒοιιο ιιιοιιι νιοι 2ιι
οι·ινιιι·ιοπ πι. Α111ιιιοιιιιιιιπ οοιιινοι·ιπ ιιοοοιιιιιιοπ,»νοιι εοιοιιοο
8οι;οπ πιο Βιι.ιοιι ποι· Βιιιιιοιπιιεοιιοιι νοι·οιποοι. »και οι·ιοιιιοπ
οπο ποιπ Βιιοιιο ποοι· πιο ιιπ Ι.οιιπο 1ιοι·ι·οοιιοιιποπΚιιιιιιιιιοιιοπ,
πιο 1οιιιγποιο, ΜοΙοι·ιο., Πι·οοιιιοι·ιο πιιπ οπποι·ο. 6γμιιιιιο ιει
ιιπ 1.οππο ι·οοιιι.νοι·ιιι·οιιοι, ποοιι ιιοιιιιιο Β. ιιιιοιιννοιοοιι.ποοο
πιοιιοιιιο πιιι· εοννοιι. ιιιο ι..ειππ ιιοι·ἔοπι·ιιπ,οοιι, πιο ιππι·οριιοι·
ιιιποοιιοιιιιιιοιιοιιιπ. Βοι ποπ ιιι ποπ Θομοιιποιι ιιοι·ιοοιιοπποπ
ιιιποπ Βιιιοιι, »πιο ποπ ιιοοοιιιοοιιιοι·οι·ιιοιιι·οιπποει·ιιιι,ιιιεετοιοιι
οιπ οι:ειι·ιιοοΠιιιοιοιη;ιοιιοπ ποι· 8οιιοιιο ιοιοιιι. οιιιιιιι·οπ.
Πιο Βιιιοιοιιιοοπιιιοπιι€οπ ποτ Αοι·2ιο ιιι Ιππιοπ :ιιππ πωπω
οιιποιι€ο: ιιιΙο ιιιιιιιιοπ νοιι ιιιιοιιι Βιπιιοιιιιιιοιι οιοιιποοεοιιιιιοο
ιιιποπ. ποοιι »ιιιπ ιιιιοιι ιιι Ιππιοπ πιο 0οποπιι·οιιο πιιτ. _ιοποπι
Τομ οιποε". Αιι,ςοοοιιοπνοιι ποι· ιποιεο,ννοιοιιο πιο νοιι ποι·
Βοοιοιπιιο οποοοι.οιιιοπ Αοι·ιιιο ι›οιιοιιοιι, ιει πιο Ρι·ινιιτρ1·ιιιιιο
ι·οοιιτοιπιτιιι.81ιοιιιιππ πινω· »πιο τω· οιιιο ποινιιιιιιιιοιιο νιοιιο
ιιιηςοιιιιιτ 2 Μ. 50 ;ζο2ιιιιιι.. Πιο ΒιιιιοτιΒοιι ροοιιιιιιιι·οιι Σ'ω·
ιιοιιπιοεο ινοι·ποπ ποοι· πιω ιιιποπ πιο οιιι·οριιιοοιιοιιΡοιιοιιιοπ
οι·ιιιιιι;1ιοιιι,οοπποι·ιιπιιι·οιιΟιιιιιοοοιιιιππ ιιι ποπ 81°0οοοπΒιιιπιοιι,
ππι·οιι Αι·ιιιοιιιοι·. Πιο θιιιποοοπ, ιπ Ιππιοπ ι·οοιιι.Ζοιιιι·οιοιινοι
ιιιιιιποπ. ποιοιιιιοιι οιοιι ιπι οοινιιιιπιιοιιοπ 1.οποπ πιιιοιι οιοοοο
Βροι·οοιιιιιοιι οπο, ι'οποοιι ιιιοιπ ιιπ πιο ιιιο οιοιι οιποε οι·εριιιι,
ποππ Ιοο·οπ πιο οιοιι οιιιο ιΥιιοιιοιιι πιιπ ινοι·ποιι .οιοιι, ιιιποπ

0

ιιιι·ο ι;ι·οοιιοπιο πιιπ ιιιποπ ιιιι·ο ιιπιιιιιιιοιιο Βοιο.ιιιπιι€ ποι
Αοιπιο νοι·οοιιοποπ ιιιο ποπ Ιοιιιοιοιι οιιοο οιπ ποιοι-ι ιΒιιι
ιιοπιιιιοιι.
ΑΜ' πιο οοιιοιιο;οιιιιιιοι·οοοιιιιι:οπΙ)ιιιπο, ννοιοιιοππι· πιιι·οιι Β.
οι·ιιιιιι·οπ, ποππ ιιιοι· "πιο "ω" οιποοποπεοπ ινοτποπ. Πιο
Αιιοοιιιιιι“ιιπΒ·ποο Βιιοιιοο ιει. ιοιιιιοιιπ, πιο ι.οοιιιι·ο ποοοοιιιοιι
Ιοιοιιτ πιιπ ιοεοοιιι:!. πωπω.
Μ. Αποιι Βοειιιοιη: Ι.οιιι·ι›ποιι ποι Κιιιποιιιιοπιι
ιιοιιοιι. Επι· Αοι2ιο πιιπ 5ιππιιοιιπο. 8οοιιοτο ιιιο!
“οι νοιιιιοιιιτο πιιπ νοτιιοεοοιιο ΑπποΒο. Ζινοιτο
($οιιιπο8-) Αιιιιοιιυπο νοιι” νοιι ιπιοιιιιοιι ννι·οποπ.
Βι·ειπποοιιινοι; ιοοο.
πιι ποι· ιιπιιιιιοιιι· οι·οοιιιοιιοποπ 8οιιιιιοοοπτιιοιιπιιο ιιοει: ποο
Βιι,<ἔι ιι πιιι· 'ιιοιιο Ι.οιιι·Ιιποιι που Κιιιποι·ιιι·οπιιιιοιιοιι ιιι οοιιιοι·
νοιιοιιιιιπιο·ιιοιι νοι, ιιιιιιιιοοοππ πιο ιιοοιιιιιιιιιοιιιποπ ΡπιπιοΙο
οπο πιιπ 'ι'ιιοι·οριοποο Κιιιποιοιτ.οι·ο, ινοΙοιιοι πιιι Βοιιιποοο ιπ
ι·οοιιι πιιοιιιιιι·ιιοιιοιιθοριι.οιιι πιο Κι·ιιιιιιιιοιιοιι ο" Βιιιιιοοοι
οπο. ποι· Αιιςοιι ιιππ ποο Οιιι·οο, πιο Κι·ο.ιιιιιιοιιοιι ποι· Ηιιιιι,
ιιοινοιτειο πο· ποιι Ροπιιιι.οι· νοιι ννιοιιιι,οιιοιι, πιιπ Βι·ιιι·ππ
ιιιιιιι:οπ ποι· ννιιοοιοιιοιο ποιο·οΓιιςι. οιιιπ. Ιιιποιιι πιιι· πιιι' πιι
οοι·οΒε·ορι·οοιιιιιις ποι· οι·οι.οιι Αιιιιιοιιιιπο· πιοεοπ Βιιοιιοο ιιι
Ντ. 37 ιιιιοοι·οι· Νιιοιιοποοιιι·ιιι ιιιιιννοιοοιι ιιιϋι:ιιιοιι, ιιιιιιιιοιι
πιιι· πιοεοπ ιιιοποτιιοι.οπιιιοι· ο” 8ροοιιιΙιοιιιιιιιοιιοι·π Αιιοιι,
πιο που πιιι Ροιπιοιι·ιο ιιοοοιιιιιιι€οπ. Μι· Αποοιιο.ιΤπιις νι·οι·πι
οιιηιι“οιιιοιι. Η ο ο ι ο τ.

Κιοιιιοι·ο Μιιιιιοιιπιιοοιι πιιπ ιιιοι·οροιιιιοοιιο Νοιιιοιι.

- Πι·. Τοιιι·ιπιιο·Βογ ιιι Κιιιι·ο Μι οιιιοιι νοι·ι;ο
ο‹:ιιι·ιιιοιιοιιΜ!! νοιι Ιοορι·ει ιιιιιοι·οοιι, πιο ποιοιιο Γποιοο
ιοοιιιιιο.,Πιοοι·πιιοιιοιι, ιιιοι ροι·ι'οιο.πτ.πιιπ Κιο.ιιοπιιοππ ιιο
οι:ιιιπ, ιιπ νοτιοιιι νοιι ιιιοιιτοι·οιι.Ιοιιιοιι ιπιτ οιιιιοιιιοιιοπ ιιι
ιοοιιοποπ νοιι θιοπιιι οΙιοιιιιιιοο.ιο;το.οοοιιιιιιποιι, ινοΙοιιο :πιο 2
πιο Β 'Ι'ειιζοιιι 7,0 ιιι·ιιιιιιιι οοιιιποιιτ ινιιι·ποιι. ιιι Βπιπιπο οιιιπ
πιιι' πιοεο ινοιοο 581 ιπ_ιοοιιοιιοιι πποεοι'ιιιιι·ι. ινοιποιι, ννοιοιιο
οιιιιιιιιιιιοιι ,πιιι νοιιι·ποοπ π·πι·ποπ. Ποι· Κι·οπιιο ιιιιι.οιιιο ποπ
Βιιιπι·ποιι, πιο οι› οι· νο1ιειο.ιιπιπ οοΙιοι1ιω. Ζιι ποπ Ιιιιοοιιο
ποπ ιπιτ.ΑιιΕοι°Ζιιιιιιοιιι. οοιιοιιιιιιοιι, νι·οιιποι· Κτοπιιο ποο οιπ
ρω· σε ιιιι·ιιο ι·οι·ι.ιιι€, ννιοοοιοιιοο ιιιοιιιοοιι.οιινοι·ιιοιπιιιοιιοο1ι.

(Μι οοιιιιιιιιοιιιοπιοιιιο1899,Ντ. Μ. ρ. 248.)- οι. Βοπιι (Ροιιο) πιιι ιιι Β Γιιιιοπ νοιι 'Ι'ο.ιιοιι ποι· -
ιιοιιο πιο νοιιιιιποι·ιιιιποπ ποι· Μγοιιιιιιιοοιιιι ποο Ν. ογιιι πο.
ι.ιιιοπ ο οιιιπιι·ι. Ι)ιοοο Ε'ιιοοι·πιιιιιιιι πιοπ ιι:ιοιι ιιιι·οιπί)πι·οιι
ιιιοοοοι·ιπ 2 θιτπι›ροπ ιιιοιιοπ: οι πιοιιο, 15 μ ιιιοοοοιιπο. πιοιιτ
οοιιι· ιοιιιι·οιοιιο πιιπ ιιππ ποπ ιιιιοι·οιοιι θπ.ιιιιιιοιι οιοπιιιιοιιπο
Ρο.οοιιι, ιιππ οι πιιιιιιο, 5 μ ιιιιιιοιιπο, οοιιι· επιιιι·οιοιιο πιιπ
απο ποιπ ΒιιοΚοιιιιιιιι·ιιειπιιιιιιοιιπο, ιιιοιιο πω» πιο νοι·ποι·οιι,
ιιιοιιο πιιι·οΙι πιο ιιιιιιοι·οιι ννπι·ιοιιι οιιιιιιοιοιιπο Ε8881°ιι.
Ιπ ποπ νοιι ιιππ ππιοι·οιιοιιιοπ 8 Γ'ιι.ιιοιι ιιιπ Βοιιιι :ποιο
οιπο γοι·ιιιιιιποτιιιη.ςποι· πιιιιιιοπ Ηγοιιιιι'ιιοοιιι οιιο·οιι·οιι”οιιιιππ
πιο πιοιιοιι ιι·π.ι·οιιιιιιοοι, πιο πιο ιιιιιηςιιοπ, ποιιοπ ειο οιιι
Βι.ΒΠΙΠΙΠ··τΠ.Πιο Ποο;οποιειι.ιοπποι· πιιπιιοιι Β'οοοι·ιιοιιιιιι.ι·ι οιιιο
Ιοιοιιι πιιιοιι πιο Αι.ι·οριιιο ποι· ινιιιοοιιι. νοιι ποποπ ειο οπι
ορι·ιιιιιοπ. Ι1ιοοο πιιιιιιοιι Μγοιιιιιοοοι·π. ιποιοιιο νοπ ποπ ιιιιιιο
ιοιι ννπι·ιοιπ ιιιωιι Πι·εριππο ποιιιιιοιι, οιιιπ ινπιιι·οοιιοιπιιοιι
πιο οοιιοιιινοιι Ειοοιιοοιιοιιοιι οιιοΒοοιο.ιιοτ.πιιπ οιπο Βιιοοιοιι
ποιοοιιιοιι Βοοι.ιιιιοι οιιιο Βιιιιπι·ιιιι€ πο· πιο νιοοοι·οιοπΔοκιμ
πω, πιο ποι ποι· 'Ι'ιιιιοιι πο ιιιιπιιο πιοπ.

ιΒοο. πο ΒιοιοΒιο Μ. Χ. Η!). 8οιιι. ιιιοπ. Ντ. Μ.)-· π. Βπ ποιπ πιι ιι (Βοι·ιιιι) ιπιτ ποο ΡτοιιιτεοΙ επι· ιπιιοιοιι
Αιι,π·οππιιιιε ιιοιιπι2ι; νοιι νοι·πιιοτοιιι οοιιιοπ οο ιιιοι:π @οιιι
ποι, νοιι οο ιιι ινιιοοοι·ιο·οι·Ι..ιιοπιι€ ινοποι· πιιτοιι Βιιιιοιοο ιιοοιι
πιιι·οιι Οιιιοι·ιιπ.ιι·ιπιπ,πιοποτ πιιι·οιι νοι·πιιπιιτο Βοιοοιιπι·ο ιιοοιι
πιιι·οιι Νω.ιοπιο.ιιεο οοιιιιιι οπο. Βιι ιιοιιιειιιιι ιιιπ πω:
Ρτοιοιἔοι ποι Βοοοιιινιιι·ιο,ιοπΡι·οοοιιοοιι ιιπ Μοι;οιι πππ Ι)π.ι·ιιι,
οποιο ποι Βιιτοιιιιι.ιιοιι οτρι·οιιι: ιιππ ιιοννϋ.ιιι·ι οοιιιπποιι. Ποπ
νοιοιπιιοι. οι: επ 0,1 ιιι ΡιΙιοιι, 8 Μο! ι.π.Βιιοιινοι· ποιπ Εοοοιι
2 ΡιΙιοπ. Αποιι ιπ οιιιοιιι ?οιιιο νοιι 'Γιιιιοο ππι. Β. ποο ποιοι
οποοιι·ο.ιιπι.πιιπ ιπιτ Μο νοι·ιιι·ο.ιιοιι νοιι 100 μ; οιιιο ποοι.
ιιοιιο Δι·Βγιοοιο πιιι - οιπ Ζοιοιιοπ ποιιιι·, ιιοιιο ιιπ Κιιι·ροι·
οιιιο Βροιιι.ιιιιοιποο Βιιιιοι·οιινοιοοοιιιιι·ιι.ι..- Βοι νοι·οοιιιοποποπ
νοι·ιοιππιι,οοιι ποι· ιιοιιο ποτ Γ ι στο ο ποο Ρι·οι.ο.ι·ι;οι πιο 5 πιο
10 οιπο. 5πΙι›ο ιπιτ ιιοοιοπι Ιπι·ιοΙ8ο νοι·ινοπποτ, ινοποι οι· πο.
ιιιοιιιιιοιι πιο οοιιποιιο Ποϋοι·ιιιι.πιπιις ποι ινπιιποπ ποιοπιε;
ο.ιιοιιποι ΒοιιιΒοοοιιννιιιοιι, ποι οιιι·οιιιοοιιοπΒοοοιιιοπ ποινιιιιι·ι:ο
επιι ποο Ρι·οιπι·ο;οι.

(1)οπιοοιιο πιοπ. Ψοοιι. Νικ 40.)

Υοιιιιιοοιιιοο.

- Βοι·ιοιι Με π πο. Ιπ Νικ 48 ποι· ινοοιιοιιοοιιι·ιιτ ιιιποπ
οι: πιιι ριιἔ. 487, 2. οιιοο Ζοιιο 2 νοιι πιιιοιι ποιπ Ρι·οι'. Α.
Βοποπονν ιιοιοοοπ: Ρι·οι'. Βιιιινιιιιιειιι.
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Θ·

ὴΡι·οί”. 1)ι·. Ε. ν. Ιιενι1επ (Βει·1ιπ) ιετ ιπιπ Ειιιι·επ
ιιιιιιι·1ιεπεόει·8οοιετει·ογειειιειπεπεπιπε ριι
1ι1ιτιπε ιπ Βι·1ιεεει πππ ιπιπ εοιι·εεροιιιιιι·επιιεπ
ιιιιιιιιωθ πει· 8οοιετε πε Τιι.ειι·ειρεπτιπιιε ιπ
Ριιι·ιε εεννιιιιιι. ινοι·ιιεπ.- Πει· ειιιεεει·οι·άεπι1ιειιεΡι·οιεεεοι· πει· θε1ιπ1·ιε1ιιΙΐε πω!
(ιγπιι1ιοΙοςιε ιιπ άει· Ππινει·ειιΜ .1πτ_ιειν(1)οι·ρε.τ),Πι·. Μ π -"πο", ιει ιπιπ οι·ιιεπι1ιοιιεπΡι·οιεεεοι ει·πε.ιιπτ
ννοι·ιιεπ.- Βει· Οιιει·ε.ι·ιι. άεε Κιενν'εειιεπ Μιιιτε.ι·ιιοειιιι1ε, πιιιπ!.
8ιε.ειειιιιιι Πι·. Α. ΓΙειεειιει·, ιιι 2 ππι 0ιεΕι1ιεπ άεε
Μι1ιτιιι·-ΜειιιειπιιΙιιιερεοτοι·ε ειεε Κιεννεο1ιεπ
Πι1ιτιιι·1ιεκιι·1ιε ειπ 8111113.Απ εειιιε 8τεΠε ιιιπ Με
Οιιει·ιιι·πιπεε Βειιιιππιεπ Μιιιιιι.ι·ιιοεριιιι1επει· 1. Κ. Ηοιιειτ ε"
Ηι·οεει”ιιιειιπΑ1 ε ιι ιι π ιι ι·ε. Ρ ε τι·ο ιν ιι ε. ιιτιπειιιι·ιε ιιιιιι·επ
Ιιει1ιειιιι·πι·ιι8ι.επτει·ιιιιιΒι·. Β εο1οιιι ι ε. πει πιειειιπειιιεει·
Βειιιεεππε ιπ εειπει· εεεεπινει.ι·ιιι.>;επ8ιε11ππ8·πππ ινιιιπε.- Πει· ιιιιιιιωιω 1)ι·. Οοπετιιπ ιιπ θεοι;.ιιεινειιι,
ινεΙειιει· πειπ 8ι. Ρειει·ειιπι·π·ει· Κιιιιιεειιεπ Μιιιιιιι·1ιοεριιπΙ ιιε
ιιπι`ε ινειιει·ει· νει·νοΙΙΙιοιππιπιιπε· επεοπιιπε.πιιιι·ιννιιι·, πετ ειε1ι
Με Ρι·ινε.τ‹ιοεειιι τω- ιππει·ε Μετιιειπ ειπ άει·
ιπι1ιιιιι·-πιε ιιιειπιεειιεπ Αεπιιειπιε ιιιιιιιΙιιιι·ι.- Πιε νοπ πει· Η8.ΠΡΕνεΕΝιι113ΗΠΒ πεε Βιιεει
εο1ιεπ «Βοτ.ιιεπ Κι·ειιεεε» ω» Τι·επενε.ιιι ιω
ιπιι·τε 8ειπ ιι.ειειι1ιιιιειΙππ8 ιει επι 28. Νονεπι1ιει·ιιιιι
πω· Ψιιιεειιεπει· Βπιιιι π:ιεΙι Οιιεεειι επ,ςει·ειετ.,ιιιπ που νοπ
πο” ιιιιει· ?οτι Βιιιιι πιιειι Ρι·ϋ.τοι·ιειεπ 1ιε,ε;ειιεπ.[Με ιιι·ειΙιειιε
Ρει·εοπε.ι πει·εε11ιειι1ιεετειιι ειπε πειπ Βενοιιιπιι‹ειιιιε·ιεπ πεε
«Βοι1ιειι Κι·ειιπεε», Ρι·ινιιωοοεπιειι πει· ιπι1ιιιιι·-ιιιεπιειιιιεε1ιεπ
Αεειι1ειπιεΠι·. Ν. 1. Κ π ε ε ιι ο νι·(Ρει1ιοΙο,ι;ει,ινε1τ·Ιιει·επειειειι
πω· πει· Βιιπιιιιτ.ειιιιιιιειΙππ8 πππ Οπειε.ιπτ. ειεε Ε'ειιι1ε.πειει1ιε
125Βεττεπ) ιει πππ πεπ Αει·πιεπ Α. Κ. Βιιει·ιιιιι·ιιι, Α. Ο.
8εε.ιιοννειιι, (ιιιυ Η οιιιιιεειιω.πε Βι;.μιι, θ.

.
1
. Τει:1ιι

ει:οινιιεειι . ιν. 1. Ι)πιν γ ιι ο ιν. Α1ε Βειιπιιε πι» πεπ ιιπ
πιιπιετι·:ιιιι·ειιπω! ννιι·ιιιεειιιιιι1ιειιεπεπειι ειιι‹ι πει· 8ιε1ιεεερι
ιιιπ ει. 1). Ροιιιποιν ιιππ πει· Ρι·ονιεοι· θε.ι·Ι πιιιπ: πει·
ΑιιιιιειΙππΒ· πιι.ιιειιιιι.- 1)επι «Β.πεειεειι- Ηο11ιιππιεειιεπ Ρε1ιι1ε.ιιιι
ι·ετ.ιι, ινεΙειιεε νοιπ ιιιεειιςεπ ιιοιΙϋ.πόιεε1ιεπ Ηιιι”εεοπιιτε ει”
πιο Βοει·επ πιιι πεπ ιιι ΒιιεεΙιιπτι 8·εειιπιιιιε1ιεπΐιειινιΙΙιιιεπ ειε
ιιεπ επεε;ει·πετειπι. εειιϋι·επ νιε ι· Αει·2τε ιιπ ε Ε

.
π ε ε

1ιιπά ιιπ πππ πινει: Πι·. ιν ειιει· νοιπ ιιιεειε,·ειιΠειιεπ-Μπς
Μιεπεπ-ι!περιιιιΙ, Πι·. Κ π ο ιι ει· ε ιι Η ο νοιπ Κιιτ1ιπι·ιπεπ-Ηοερι
τει ιιι Μοειιιιπ, Πι·. Εεε Βοι· π πε. π ρ τ ππε πι” πππ Πι·. Ο.
ν. Β ε π ιι ε π Κ ε πι ρ τι, ΐι·ειρι·ε.οιιειιεππει Απ” ιπ 8τ. Ρετει·ε
πιιιπ. Με θιιεΓπι·πι πιτπ ειπ ιιοΙΙιιπιιιεειιει·ΑΜΙ: ειπε .-ιπιει:ει·
ιιιιπι ιππεςιιειι. Μεεε 8επιι.5.τεεοΙοππεπιω ιιιπ 11.1)εοεπιιιει·
νοιι Απιετειιιειιπ ιιιιει· Νεει.ρεΙπειειι Τι·ιιπενειιι1ειειι ιιεεε1ιεπ.- Με ππε 1)ειιιεειι1επι1πππ ππε ΠοΠεπιι επι' πεπ Κι·ιεεε
εειιιιιιριετπ ιπι πεπ Βοει·επ Εεειιιιιιι.επ8επιτιιιεεπιιιειιππεεπ ιιππ
ιιει·ειιε ιπ πει· νοι·ιε·επ ινοοιιε ιπ Ρι·ειτοι·ιιιειπε·ειι·οιιειι.- Με Ο1ιει' πεε 8επιτε;ιεινεεεπε ‹1ει·Βοει·επ

Α ι· πι ε ε ιπιιειι·ι. ειπ πεπιεσιιει· Απ:: Πι·. Μ. Ε. ει π ιι ε. ι· ιι ειπε
Βενει·π.- Πει· Α11ει·ιισε1ιειεΠεπιι 1ιιι·ει· Με.ιεειει πει·
Κε.ιεει·ιπ ΑΙεκεπιιι·π ΡεοιΙοι·οννιιιι ιει ει·ϋιΐπει ιιειι
Αειπιεπ: Ν. 11ιειι, δ.1νειπεειιειιιιει·, ιν. 8ο1ιεπ
Βε1ιπεε, Μ. Βοει.οινπειν πππ Α. Οιιιπεε1ιεινιιεειι
ιιπ ιιιι·ε ειι'ι·ιπε πππ επΓεριει·ππε'ΓΜιιι.ς1ιειτ πει πει·Βι·νι·ειεππε
νοπ Ηιιιε ειι Με ποτΙιΙειπεπειε ΒενιιΙΙιει·ιιπε πει· νοπ πει· Μιεε
ει·πιε πειτοιιεπεπ Ηοπνειπειπεπιε.- θι·πεπενει·ΙειΙιππ,ε·επ: Πει· 8ι. Βιε.ιιιειε.πε
Οι· ιι ε π 2

.
Ο 1 ιι ε ε ε - πειπ Οοπεπιτππιεπ ιιππ Ησποι·ε.ι·ρι·ο

ίεεεοι· πεε ΚΙιπιεεΙιεπ 1ιιειιιπιε πει· θι·οεεΠιι·ειιπ Η ε 1 ε π ε

Ριιιν1οιν πει, Οο11εειεπιπτιιΠι·. Α1ειιε.πάει· 1ιιπι1ιει·Β·.
πππ πειπ ειειΙνειιιειεπάεπ _ιιιππει·επ Αεειειεπιεπ άεε πειιε.πιι
ι.επ 1πετιιιιιε Ηοιιιιιιι Η ε ι π τι ειι Α π ε.- ν ειε ω”. ε π: 1) Απι 28. Νονεπιιιει· ιπ Αι·ειιππιιεΙειι
πει· ιιοι·ιι€ε θοπνει·πειπεπιε-Μεάιοιππ1ιπερεετοι·, ννιι·ιι1.8τιιιιιε
ιπιπ Πι·. .ι ο ιι ε. ιι ιι Ρ ιι ιιπ. ι ιι ε, ιπι 67. Ι.ει›επειιι1ιι·ε. Πει·
Πιπ8εεειιιεπεπε ετιιιπιιιι.εππε Βιμ. ιιππ Με εειιιε πιειιιοιπι
εειιε Απειιι1τιιιπε·ιιπ πει· Βοηιιιτει· Ππινει·ειιιιι ει·1ιεΙιεπ, επ
ινε1ειιει·ει· ιππ Πιιτει·1ιι·εε1ιππ8·νοιι 1851-1867 ειιιπιιιε. Νειειι
Βι·Ιε.πε·ππε πει· Ποετοι·ινιιι·πειπι .1ε.ιιι·ε1800 1ιεεε Ρ. εισ:1ιεΙε
ρι·ιιειιεο1ιειΑπε ιπ Βιμ πιει1ει·. ννο ει· 2πεΙειειι εΙε Απε
1ιειιπΒοιιιιιιιεπιιοι πππ πει άει· Βιεε-1)ιιπειιπι€ει Βιιιιπ ιππ
Βιι·ιε. Με ει· ιπι .ιιιιιι·ε 1868 πιε Πιι·εειιοπ ω.» Απεωιωπ πεε
1ιν1ιιπάιεειιεπ0ο1ιεΒιιιιπε πει· ε.Ι1πεπιειιιεπΕ"ιιι·εοι·.<ι·εεπ ΑΙειιιιπ
πειειιιιιιε πει Βιμ. ιιιιει·ππιιιιι. 1872με ει· άιεεε 8ιεΙΙπιιιι· επι'
ιιππ ειετιεΙιε πιιειι Γετεε1ι (θιοπν. Κπιειι) πππ ειιιι€ε .Τειιιι·ε
ερε.ιει· πε.εΙι .Τει·οεεΙιιννιιιιει·, νιο ει· πιε Οιιει·πιπεπε1Ιε ιιιπ
(ιιειινει·πειπεπι.ε-Βιιππεε1ιπίτειιοεριτει1ιειιΙειπετε. Ιιιι ιΤιιιιιε1882
ει·ιοι;;ιε εειιιε Ειι·πεππππε πιιιπ 1περεειοι· πει· ΜεπιειιιιιΙπιιιΙιει
ιππ;; ε." Αι·οιιε.πε·εΙεειιεπ (ιοπνει·πειπειιιε-Βεειει·ιιπε, ινειειιε
8ιε11ππε ει· Με επ εειπειιι Εε1ιεπεεπιιε ιπιιε Μαιο. - θ) Ιπ
Μοε1ιειπΜε ιπι Ι)ιεπειε άει· Ι.ιιιπάεοπείτ.ει.ε1ιεπάεΑει·ιτιπ Μ.

Μ. Αι·ειιιιπ8ε1ειιι, εεε. Ει·τει. - 8)1π Ρει·ιπ πει· (ιιειι
νειπεπιεπιε-θειεπεπιεειπε εει.οι Ρ ιι π Ι Ρ ο ι ε ο ιι ετων. -1)ει·
νειετοι·1ιειιε, ννε101ιει·ιπι ιιιιι·ε 1874πεπ 0πι·επε ιπ πει· ιπε
πιεο-ειιιι·πι·πιειιιιειι Αεε.ιιειπιε ε.1ιεοινιι·τε,πω· ιεειεε Ζει: πιε
Αι·πτ. ιιειι; πππ ειεε εειτ.Κπι·2ειιι ιπι (ιιεθιπεςπιεεΒεεεοι·ι: ιιπ
ιιεεεειΙτ.- 4) Ιιι Ι.οπ‹ιοπ ε" επειιεο1ιε ΚΙιπικει· Πι·. Βε ει
π Με 8ο πι.ιιεν ιπι Μ. Ιιειιεπειε.ιιι·ε. νοπ ιιππ πω” πιε
Μειιιοιιε άει· Βειιε.πι11ππε·άεε Απε.εει·οε. ιιιιι·ειι Ριιιιοτιοπ πππ
1)ι·ιιιπε.Βειιιιι. ιειπεπ Οε.πιιΙεπ ιιειι.

-1π ινειιυπη; ?ιιππ επι 25. Νονειπ1ιει· π. Μ., Με «Μπι
Τα", ειπ ννε1ε1ιεπιΡιοι'. Βπιι ειι νιι·ε ιι ο π· νοι· 50 .Τιιιιι·επ
εειπε ει·ετε νοιΙεειιπρ; Με Ρι·οΐεεεοι· ιπ ννιιτιιιιπι·ε εειιε.1ιειι
Με, ιιπ ρειιιοΙοειεειιεπ 1πειιιπι ειπε 1ιΙειπε Ε'ειει· πω. επι”
ννεΙειιει· Ρι·οι. ν. ΒιπιιίΙειεεΙι πιε Γεειι·ειιε πω» ιιιυ
ειιοιν'ε Βεπεπιππε ιπι· πιο ΒπιννιειιεΙππέ πει· Ρειιιιοιοι;ιε ιπ
πεπ 1ετ2τεπ50 .Πιιιι·ειι ιιιε1τ.- νοι· πειπ 8εει·ιι.ιονν'επιιεπΒε2ιι·Ιιεεει·ιοΙιτ εει πει ιι·ειρι·εο
τ.ιειι·εππε Αι·πι 8

.

Ε”. 8 ο ιι ε. ι› ε Ι ε ιι ι , ινε1ειιει· επι επιπε
ιιιιπε· πει· Εει1ιεείι·πειιι πιιεειιιιιΒτ και; π π ιπ ν ε τι π ε ι π ε ι·

8ιε.πι1εει·εοιιτε πππ επι· νει·εεΙιιοΙιιιιιι; πιιεΙι

Η ι ιιι ι· ι ε π ν ε ι· π ι· τ ιι ε ι 1 τ ννοι·ιιεπ. θεε·επ τιιεεεε Πιιιιει1
ιιειι:άει· νει·τιιειιιι8ει· ?πιει Π ι· π ε ε ο ιν ειπε θιιεεειιοπε1ιΙειε;ε
ειπι.ι·ει·ειοιιιπππ ιει ε” Πι·. 8 ε ιιιιιιε Ι ε ιιι πειεΙι Ειππε.ιιιιιπε
?ιιειι
0ιιπι:ιοπ νοπ 10.0001101. επί ί'ι·ειειπ Ε'πεε 1ιεΙειεεεπενοι

ειι.- 1)ει· 1ιιεειπε νει·ειπ 2ιιι· ινιιιιι·ιιπΒ· πει· νοιιιεεεειιιιάιιειι
οι·ι,ιππιειι·ιιιιει·εε11ιετ.πιιτει· πειπ Ρι·οι.εοιοι·ιιτ Ι. Κ. Η. πει·
Ρι·ιππεεειπ Βιιε;επιενοπ ΟΙάεπιιιιι·Β· ειιιε«ννειιιιιοΙιε
1ινι;ιειιιεεΙιε ΑπεειεΙΙππ;ι», ννε1ειιε πεπ Ζινεει‹ πω.
πεε ι·πεειεειιε ΡιιιιΙιεπιπ πιιι ιιΙ1επι πεπι 1ιε1ιεπιιι επ ιπεειιεπ,
πιιιπ επι' πειπ Θειιιετ άει· Ηγε;ιεπε πει· Ρ`ι·ιιιι πει πιιε πππ ιιπ
ΑπεΙεπάε ιιιειιει· ιζε1ιειειτπι. Βιε Απεειειιιιιι8·, ινε1ιιιιε ειι
Βιιι1ε πεε δε.πιιει·-Μοπετε 1000ετϋι"Γπετννει·‹ιειιπω, ιιειι πινει
Α1ιιιιειΙιιπι.·;ειι:πιε Ηγειεπε πει· Ε'ι·ει.πιπι Ηειιιεε ιιτιά εο1οιιειιι
πει· θειι"επτ.1ιειι1ιειι.8ειτεπε πει· Μιιιἰειει·ιεπ πει· νοΙΚεεπι
1ι1ιιι·ππε.πει· Ε”ιπειππεππππ άεε 1ππει·π. εοπ·ιε εειτεπε πω· θε
εε1ιεειιε.ϊιεπι· ινε.ιιι·ππιι πει· νοΙΙιεεεειιππιιειτ πππ :ιπιιει·ει·
1πειιτιιιιοπεπ ννει·πεπΒιιι·επάιρ1οιιιε πππ ΜειιιιιΙιεπ Με Ρι·ειεε
πι· πιο Βιιροπιιτε πιιεε·εεειπτ π·ει·‹ιεπ. Ριιι.ειπειιι:ιπ πεε Απε
ειεΙΙππεεεοιπιτεε ιετ.πιε Αει·2τιιι Μ. ιι ιν ο 1 ιι ο πι.- Με Ζε.1ι1ιιει· Μειιιειπετπιιιι·ειιιιεπ ιιπ άει·
ιν ε ι· ε ο ιι ε. ιι ει· Η π ι ν ε ι· ει τ ε. τ. ιιειι·ει.ε·ιιπ ιιιεεειπ8ειπεειει·
8ῦ3, πει ειπει· θεειιπιπιικιιιιΙ νοπ 1092Βιιιτιεπτειι.- Πιο Ζιιιι1άει· ιπι1επιεπάεπ 8επιεετει· ιιπ πεπ
όειει·ι·ειοιιιεε1ιεπ Πιιινει·ειιιιιεπ πεπεπιεε

ιι ο ιιι ιπ ε π ε π Η ε ιι ι οι π ε ι· ιει ειπε ειιιιι'ιι1Ιειιιιεει·ιιιιι·ε: ιπ
ιιΠεπ εεειιε Ππινει·ειτιιτεπ πιιι· 37? πεπε Ηϋιει·. Πεε ι·ε.ριτιε
8ιπΙιεπ πει· Ηϋι·ειιιιιι1 Με πεε1ι άει· ανι7ιεπει· Μεάιοιπιεε1ιεπ
ννοεΙιεπεειιι·ιΐι» ειπιπιιΙ «ιπιπ εειπε Πι·επε1ιε, άεεε πει· Ζιιι1πεε
ππε Πιι,ε;ε.ιπιι·ε,<;επΑπι'1ιε1ιππε·πει· ιιιε1ιει· 1ιεετε.πάεπεπΒεει
ρι·οοιι5.ιπινιεειιειι Οεειει·ι·ειειι ιιππ Πιι€·ειι·πΒεπιιεΙιειι άει· (ιιει
ιππε πει· Πο‹ιιοι·‹ιιρ1οιπεεπιπειιιιι·1:πω, ι1εππ ειπετιιιιειι άε.ι·ιπ,
Μ” πιε 1Σι·Ιιεπιιτπιεεπει· ι·εριιιεπ νειεειιΙεε1ιτει·ππε άει· Κι·
ινετιιενει·ιιιιιτπιεεεπει· Αει·πτε επειι ιιι άιε Κι·ειεε άει·Βενδ11ιε
ι·πιιιι·επ ιιι·ιπε;επ 1ιεειππι;.- Με οοΙοεειι1ε 8ππιπιε νοπ 5 Μι11ιοπεπ ΚΜ
ιιειι άιε επι ιιιι·επι Ουτε ιιπ 111οε1ιεπει·θειινει·πεπιειιι: νει·ει:οι·
1ιειιε Ψιττινε ιιειι Οοιπιπειπιειιι·ε.ι1ιε Μ εάινεάπι1ιοιν π π

ννοιιιτιιιιιιεςεπ Ζινεο1ιεπ τεετειιιεπτει·ιεειι νει·
πιΜε τ. "επειι Μ πεε 0ειριι.ιι.ιεπει· 8ιπ‹ιι Μοειιιιιι πιιιε;1Ιι. 8ο
ιιειι πιο Βι·ιεΙε.εεει·ιππιιι.ει·Απι1ει·ειιινει·ιππειιι: 1 ΜιΠιοπ ΗΜ.- επι· Ει·τιειιιππε ειπεε Κι·ε.πιιεπιιιιιιεεε επι- ιιπΙιειιππι·ε
Κι·ε.πιιε ιπ Μοειιιιπ; 000,00013.01.επι· Βι·ι·ιε1ιτιιιι,ι.ι·ειπεε Αεγ1ε
ιιπ- Ιιιιοτεπ πππ ΕριΙεριιιιει· ιπ Μοεισιπ; 50.000πω. - πει·
Μοειιιιπει· Πιιινει·ειιιι.τεπ 8ειρεπόιεπ. 500.000ΗΜ. -- επι· ΒΧ·
ι·ιεπιππε; ειιιεε ΗπεριιπΙε ιω- ειιι·οιιιεειιε Κι·ιιπ1ιε ιπ 1ι·Ιιιιτε1ι
π. ε. ιν.- Ιπ πει· Ρεειειιι·-1ιππιει.πιιοπ ιιι Τιιιιε ιιειιιι
Επιιοι·ειοι·ιιιιπ πεε 1ιεπ1ιεειεεΙιεπ ΜιιιιιιιΙιεπιι·1ιε ινπι·ι1επ ιπι
Ι.ιιπιε ιιιι·εε 10_ιιι.ιιι·ιε·επΒεετειιεπε ιιπ (ιιιι.ιιΖεπ8804 Ρει·εοπειι
ιιειιιιπάε1τ.- 1πι Μοε1ιε.πει· Θοπνει·πεπιεπι εο11ιιπιει· πει·
Αιιι“ειειιι πει· ΜοεΙιεπει· ιπεπιειπιεειιειι Ρειεπιτειι:ειπ Ιιε πι· ο·
εοι·ιππι ει» 30 Βερι·πΙει·ιιπιιε ειπε 'ϊ 1ιεπιιο1ιιπιι·τεπ(ιιππ
νει·πεπιειιι:εει·ι·ιειιιει ννει·‹ιεπ.- Με.1ει·ιιι. Νιιειι πεπ «'1'ιιι·1ιεειειι.1νετ1.»ειπ‹1 ιιπ 'Γεεειι
Ιιεπτει Κι·ειεε ιπ πει· πινειιειι 1ιειιιε πεε 8επτειιιιιει·-Μοπιιιε ιιπ
πει· Μιι1ε.τιιι 7018 Ρει·εοπειι ει·ιιι·ιιπ1ιι. ιιππ 595 Ρει·εοπειι
,=.ιεετοι·1ιεπ.- Ρεει. Πιε Βιιι.τ11:εΗυπε:ιωπε (01ιιπε.)πππ ΑΙειιε.π
άιιε. (Βιιγρτειι). εοννιε παπι Ει.ε·γρι.επ ειιιιι ιιπ ρεειι'ι·ει ει·
ιι1ε.ι·ι.ννοι·‹ιεπ.

Η
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Μοχ·ω,11τ,έ,ρε,-Βηι1θρ1η 81;_ Ρω;οι·81μπ88_ ΜΜΜ. Ο, Ρπτοτἰκἱπ ερἰᾶοππἱοπΟ,
Βΐππι·ππ1‹ποἰὲίἐ

Α...ι...... 2,
1 11) (Μ "ΜΒ Μ) Μ· 1118Μ) 21· 11018211181899·

Ιἔἔἔἔῖἔἔἴ.ἔἔ .1..Ρ122'έέ3'121°ΓΙ-..ἐι...ΞΒἙ.ὲ°.1.1....ΐρδΐζ11ΜΖ Η ΙΙΙ (1'Η 8 Μ! Π) ΘΗΠ18: Δ11ιο1ιο11επιπππω! π.ιω.....' 1τοπιοπε δ. 1.οοοπεποπννποποππά
_Π 11801)Θπ=ο1ωμ= 1111111911211 Αττορ)ιἰο.1ππιπιππι 46, ΜπτειετπιιεπεπἱΗπ 22, Κτοπ1κ1ιο1τεπΜε

ΙΙη(ΜΜΒΠ, έ) έ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ Ξ έ νοτόππππροοοππΙπ 48, Τοά:Βοοοι·οπο 88.
__|ὶ Ξ Σ .ξ ›ξ )ζ .ξ .ξ ξ .ξ ξ ἔ έ 7177... ..Τ.-. Ψ:: .”ῇ. Ϊ ξ Α.. --4--?2-4-
Ε. Μ, δ ==>Β ==>Ξ Η 8 πρ ε, Β Ξ ε ἶ Ε' Ξ . + Νπο1ιετο 81τπιιπε (Με νοτο1ππ8τ. Ροτοτπ·' “

(1 Κ) Δ, ε) Δ, θ
), 1 Δ Δ μ) Δ ή Ξ έ)
1 Μπεστ Λεπτα Βιοπετειε πω. 14. Βοο.1899.

··· ···1 σ' πο π· απ Φ β 00 1 Τοποποτι1πιτπρ: 1
) Εππ1π: '.1'1ιοπιο..-..ι..ι.πω...

829288 8171114814728 θ 14 4188θΟ474228θ θ. 2
) Η ο Β ο π τ ο ι
· π: Προοτ αποψε Βοσ11πειιιιποπ

2
) :πππι ποπ '1'οποππι·πο.ο1ιοτι: π... ΡετιποΙπποι·ππρ,· πιπ! Αιι1'ποπειιπο·,·Μ)- '1'γρπ.οπεπι1ι.0,'Γγρπ.ο.1›‹1.ΙΟ, Ροοτἱπ ι·οουτι·οππ Ο, 'Ι'γρ)ιππ ο ΕρριποΙ1ροωροο(Αει1ο1οπ)ο-π... Ροπ)ιοτπιοπ).

ο1ιποΒοετ.1ιπιπιιπ,<.μ1οτΡ`οτιπ 1
,

Ροοποπ 3
.

Μο.ποτπ24,8ο)ιπι·ΙοοπΠ. Ειπρίππε πρι· ΜΙτωΙοοοοο1τι·προπι. «Με πο.ο1ιοτο.ΜΜΕ
οω.π..... 48, Οτοπρ 1

,

Κοιιο1ι1ιιιπτοπ Θ
,

Οτοπρϋπο Εππεςοπ- -- · ·· ·

επιπππτ1οπο·26, Βργε1ροΙο.π δ
.

Θι·1ρρο θ
.

ΟΙιο)επ·π ...ε..πω. Ο
, ο Ν8'0118ω 8π20°Π8 άθ8ΒθωΒοΒΘΠ 81Έτι1ω18Π

πρ... Ι, Βρ1ποππποπο Μοπ1ππἰτἱπ Ο
,

Ασπρα θο1οπ1ιι·1ιοπτπο- νω'0Π18: 11100018 (ΜΒ 2ο- Βθοθωι)οΐ 1899

ῇΔΝΝΟΝΟΒΝ εποπππππ·ι·π.1.€σεϊΜππροοριπ.αιοπρωτκΐππισκππ
ε..τ

8τ.1)οτορπροτε, π...ι..-ι>.. Μ. εονν1εἱπ ο11οπ1ο- οπο ππεΙππ‹1. ἐΑπποποοπ-θοπ1ρ1.οιροπ ποποποτπτποπ.

1Θ()1) Γ.

11. οΤπΡΗΤΑ ποππποπΑ - 11.
ΠΑ Ε11ίΕΜΈθΗ11ΗΒ1Π 11"ΡΗΑ.ΠΊ.

,,ΠΟΒΡΕΜΕΗΗΒΗ ΠΣΕΠΠΠΠΗΒ 1
4 Μ" ΕΜ".

Η 11ΒΥΧΗΒ)1Έ.ΠΒΗΟΒ ΠΒ11Α1·11Β

ΙΙΙ). ,ππΡπππππππποπ1π πποπππππ.2 [ΙΙΙ
-ποποποοππο π ρωπιπ·υπρροππο ιιροιροοοοροπ·ι.Μ. Π. Ἀοποιεσι.οπωππτ..ποο©π-- -

Βπ. πο.ο·ηππιοιποπρ το” Ρεοακπίπ «Οοπροποπποπ 11οπππππιπ π Γ.)ρ)θρΗ.›, ποππ. Μ. ο·τ)ι4ιπ·πορυιιοικο.ιωιοπ·ι,πππι.. π περωοο
πω», @ποπ πορππι·ι·ι.οπτο!! :πο προτρπππι.ι, ποποπ ποριπο.πποππο. προ,ιπποο·ι·ποπεππιιοπο·τι.ιροποππ. π. ο. οπο επποποοι. π·Επι.ιο
ππιππ.·ιπ.Μ. ργππ πρεπε!! .....πρ...... πποππ1ι οοπρεποππο πο.1ιπποπππιπ, οοππποπιπ (ργκοποποτπο, γπωππκπ, .ποκπιπ. ποποτρπψιπ,
ο6πορι.ι π ποποο·ι·ππεππππππι π πρ.) πο ροπ.πππππιπ·ι.πρακτπποοιιππρ οτροοπππ4. ποππππποππιπ. παμπ, ποππ. πεο6ποπππππ πι.
πρπτοπι.ποοππ προπο.-πρπκτππο,οπππ·πιρπ. π πρποπ-οποπερπι.

Ποτ. ·ιιφεοοοπωωποοππποπἱπ γποπππεπ·π υπ·ππγιοπππ:

1
)

ΠροΦ. εωω.ω·π. Προ.π1·πποοπ111γπο6πππ·ι. ππγτροπππΧ·1.σ...π.....π. (Η. 78 ρπο.-2) Οι". πιο. 11ρπκ·τπποοπ1Πγπο6πππ·ι. περπ
ππιπ·1.6ο.πτ1).οποπ.Οι. ό? ρπο.-Ο6ο πο.ππαππιπποοππποπἰπ πρεπει πω. ·ροπι.κοΨΓυ πι.ιπ1εππ1ο11ποποπ πππι; προΦ. ΕἱοΪι|ιοτπ!`π,,οοπορ·
:ποποπ ΟΠΗνΒΗπο.οτποππεποποκήπ π πορππἰπ ππγ·ι·ροπππκ·ι. π πορπππικ·π 6οπ·ποπε11,απ. προππμποστιιεππι.ιπρ ο6ρπιποπ1οπ·τ.πππ
πππἱπ πο ρο.οποοποπππ1ο6οπ·Βοποπ π πια. .πεποπ1ο.-8) π... Α. Βοποποοι·ρ(Βορ.πππ·1.).Βοπποππ Με. ο·Ιππι π ρορ·ι·ειππ.@ο πππποπο
Μερα. οποοοποπ1.πποππποπππἱπ π ποπεπέπ. Οι. 180 ρπο. Περοπ. πο 2-το πππ.-4) πρι. Ε). πωπω. (ππ·πορτ.πππ·Βο·ι·ππτοτ·ποοοϋπ.
ππώπ.πιπρππ)οπποπ π.πποποο1π).Ηοπι.ιο οποοοϋπι πεποπ1π πιππ.. Επι”. πο. πρππ·ππ.πρ:. π χπροο·τπ·τι.πι. ποποοππεππο11πρπκ·ι·πκ·π.

5
)

Προς!).Π. Νερο)(Βορπππ·ι.). ΓπποκοποτΕπ. (πππ .......π π οργπεπ·τοπ·ι.).Οι. 87 ρπο. π 2 ·ι·πϋπ.-6) ΠροΦ. Η11ρρο(Πρεπει). Προ
ποποππο πο ρπτ1οππ.Οπο.1ιο200 πο. (Η. προπποπ. π ποποπ. πο ργοοπππ·ι. πο·τοπππποπτ. ποποπ·πι Ακο.ποπ)π Η. Η. Εργοπιπποπ.

Τ
)

Προιρ. Μ”. Βο.ππποοτρο.Φ)π. π. πρππ. π ποποπ. ο ργοοιιππτ. πγρορτοπ·ι.. κπππο·ι·πποεκππ. οτοππἱπΧι. π πρ. 11-ρειΠ. Μ. Γεω.
6ορπποππ. -- Ηροπ°ΒΦορο,προπποπορο.ιποππροποππποπἱο π οκοππππΙο ·ι·ργποπτ.: 8) Προιρ. επρεπε...Ργκοποποτπο πο ...Με τοροπ1π
(ο)πιπτ. πππ προ. πτ.τπγοπο) π θ

)

ΠροΦ. Α. ΡοιππΙοι·. Ργκοποποτπο Μ. ππ·ροποιππ π ποροπ1π οπτρππποπ. Οι. προπποπ. προιρ.
Β. Μ. Τπρποποκιπο.
'Ηπα. πω". π·ππο·τορπιοποτ. πεπιππππι.ιπρ οοππποπἰπ ρω:: πο πι.ιπ1.ππΜ. οπ1ιππ.(ποπρ., οποπιπιπἰο Ροπ0°νιίε7°,ἴἔἰαατ),το πι.

οπγππ.'πππτ. οποππ·τοπρππροο61.οποοοπ. προτρ.ΠΠΡΡι· ποροπποπ. πρ. ροπρπ)ιτ.οτπ1ιπι.ππιππ.πππο.π)π ρεποικπ1π. Βπ. πιππ): ποσπ·1πι
πιππ. προπποπορο.οποππιο” ποποπ.: Προιρ. ο..ι...... π ,11-ρ1.ω...ω. Ργκοπο)πππο Μ. πω......... ππγ·τροπππππ π περππιπ·1.
6οπποποπ. Ου ππου. ρπο.

Ογπιοο·υποππππ1. ποπο.πποπ1οπ·ι. πο. ›κρρποπρ «Βοποπ Μο,ο,. κ Ποτ.» ποποπ. ο.η:πιππ.:

,,1ιππι11Β)ιπποΙππ Βοο111Ηπ.
ποοππιποππππ ο6οοργ ροπ·).ποπε.·τοροιπ)ππο πρι”. ποππκο-ππργρτπποοκππρ οποππιππποοπππρ π περπποπτπποοποπ .......π..
1Ιροτροππο οποιο πιγρπο.ππ ρπ·1.πγιοππιπ:

Ι. Ορπι·ππππιππιπ πεππ, πεππἰπ π Μπορω πο ποππ”. ποπροοππ1.προπεποπ1π.-11. 1:1οπι.ιππρο.ποϋπι.ιποροποπππ.-111. Ηοπι.πο
οποοοϋπι ποποπἰπ.-1ν. Ποππιο ποπο6πι.ιε πρποορι.τ π ππορργποπππι (στ. ρπο.).-ν. Ροιρορπππι πο οοροποροπ1π,ορτοπο·τορειπίπ.
τππρορερππἰιι, ϋππππι›οπ·οροπἱπ,οπ.):ι.ιιωτρο.Φ)π,κπππππποριιπἱπ, πποπποροπορππἱπ, ποκοποπορπ.π)π (πποοο.πι·ι. π ρππππο·τπκπ),εποπ
τροποροπ1π π ροππροποπορο.π1π.-ν1. Ροιρορπ·ι·πι πο πρι”. ποππποκιιργρτππεοκππρ οποπἱοππποοτππ·π: ππγρροππππ·π 6οπ·Βοπππ·π.
ππργρι·Επ,ππποκοποΝπ π οπγππορο·τπγ,πορππτ.τπ·1.6ο.π).οπππ·π π ποπκπιπρ1π, πποεπι.ιπ·1.6οπ·ποπππο.. περππτο.ποτ1π.πεπερπποοππιπ.
6οπ·Βρπππ·ι. π ...φ......π. π1π·οπππτ.6οπ·1:.οππππ..6οπρεπππ·1. ποσο. εποε, τορ·πιππ π γκπ.-ν11. Προ. οο.ο·Ιππιπ111ρροοκπιπ. πεπππ.
οϋπιοοποπ. π οπ.·ροποπ1..-νΙ11. Ποτ. πο.ο·Βποπ)Ππποο·τρπππι.ιπ·ππεππ. Μποστ” π ποπτροποοπτ..-1Χ. Βπ6π1οπρο.Φ)π π ροποποἰπ.
Χ. Ρεποπτππιπ Φορπγππι π π1πτο·ι·πποοπ1πγκπο.ιπἰπ.-Χ1. ΠροκτπποοπΕπ πο.πΙπππ.-Χ11. 11ειγπππ.πκροππκ.ι π απ·πο1..-Ο61.ππποπ1π.
Ποπιπποποπ π·1ιπιι πο. 0οπροπ. Μερα. ο Γ”. πει ποππ.στ.ποοποπ. π περ. 10 ρ., ω... πρι). θ ρ. Ηπ Τορποοπτ.Μοτο. Β ρ., 6επτ.

πορ. 4 ρ. 50 κ. Πο. ο6π πεπιππἱπ 18 ρ., ι·οορ. 12. ρ
.

1[‹›ιη·‹:κποτοπρει:οροπππ:ιιπ ο..... Μωβ πρπ ποπι1ποπ·π 5 ρ., πρι. πω. 5 (4) ρ
.

πο. Τορππ. πω...-πρπ ποππποκ·π Η
.

ρ.. Μ. 11:11. 2 πο.) ρ.: πο Με πειροκ)π:πρπ ποππ. 5 ρ., πι. πω. 5 ρ., Μ. Οοπ·ι·. 8 (2) ρ. Οο·τειπ·
π1ἰοοπ οποοπππ. Με... Μ”. επι96-21) π. 11031110ποπγπο·π. πο 10 ρ. Με”. πρ. Τπκοπι.πο :πο οποοππππρπι Τορπποιπ.Μοτππππ. επι
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θ!!!ι!!!ι!!!οι!ι!.- Π!!!ΑΒο!!!!οιηο!!!.εμ·ε!ε!!!!!!!Βιι"1ω;ιι18 Η!!! Π!! !!ι!ει!!!!!;ε!:πω!! ι!ι!εεο!!!!εεε!!ι:!ιτ!!!ό!!!Βιιο!!!!ι!!!!1!ιιι!ενο!! Κ. Σ!.Βάσ120τ!!!
δι!!!·, 4 ΗΜ. Π!! Με !!ι!!!!ο.!ε!!!πιο!. Ροετιι!ει.ο!!ι!!!ιέ;!!!!!!!!!επᾶΘΝπ`8Β.Ρο!;ε!ε!!!!!$Νε!νε!η-Ρ!·οεροι:!:.Ν14, ιιι !!ο!!!!ει!.-πε 11°!1.80ΠΡ!.0
[!|:!8,"ι! 20 Με!!! _!!!!!!!!ο!!.Π) Κα!!! !!ε!!!!!›1!!!·!!ο!!.Π!!!!!!..!!!.Μ..!.4.Μ. ε!!ε ιιι!!”!!!ε!!ο!!ει·.!.!οι!!!οι!!811ο!!ι!!!!ι1!!;!!!ο!!!!!!Βοι!Μαιο!.απ!!!ει!
Π!!·ι!!ο3!!!ε!εεερε!!:ο!!ι!Ζο!!σε!!!Ρο!!! !ε!.18Χορ. Με! 35 Ρΐοι!ι!.-Πο!!κι!οι! ειπε!! έ!ί Μ Γ!!!!!ι.!!!ι!οι! Κει!ιιο!;οιι!·Π!. Βιιᾶ°1ἱἩεηω1·!!ι!8!..Ρε
Διπο!·οι!ννε!!!ει!258ορο!·ε!.α!!πι1εο!!!!·ο!·Ο!·ἰΒ·ἰι!ε!ε!·!!!!ο!ι!!εοει!!!ι!!.-!!ο!·ε!!ι!!ε,Ροτο!·ε!!ι!!·ιμ!·Μπι!. Ρωι!!·-Ρει!!!ιοερΠε!ει! !·ἱο!!!:ο!!8!!ι·ικ!!
Κο!ο!·Μ.ε!ννι!!ι!οι!πιο!! Μ!!! ω... νο!!18 Κυ!. μ!!! Βο8ο!!!!οι!ο!·!!·!. ε!;ι!!!!1οι!Μο!!!ι!ε. !!1!!.!.ννοο!!πι!!! ?τοπια νο!! 2-3 ΠΜ.

8!. ΡΘ!ει·ε!!ιιι·;.2. 1!.!23.!Βοοε!!!!!ετή!!! 50 ιεοο __
1ι:!!!!!!ωΗ. Ι!οτε!!!ι: Πε!!οι·Με Αιι!”!!!!!!!!!ονο!! Κο!!!!!ορ!'τι!!!οι·οι!!ϋεο!!!!! Ι.ι!!!!;ε!!!!ειΙε!!ε!!!!!ει!.- !!!!ο!!ο!·ει!Ζε!!!;ει!

πι!!! Βοερι·οο!!ιι!!δο!!: Ρ!·ο!'. Κ. Βε!!!!!!!ι!ι! ιιι!!! Π!. Β. Νοι!!!!ι!.!!!!: Αι!!!.ε !!!!!!θι·ι!!!!!!!εε !!!!! Βιιοτε!!ο!οβ!ε
ιιι!!! Εε!!!!!ι!ι!!!

άοι· ερεο!ε!!ει! !!υ.οτε!!ο!οΒ!εο!!ε!!1)!ε8·τιοε!!!!.- Αιιεειι!; ει!!! !!!!!! Ρ!·οιο!!ο!!ε!ι Με ι!ειιτ.εο!!ε!! 8.!·ιι!!. Σ οτε!!!ε ει! 8τ.Ρε
ιοτεϋι!ι·ἔ. - νε!!!!!!εο!!τεε. - Μο!·τε!!!!5.τε-Βιι1!ει!!!8τ.Ρετε!·ε!!ιι!!.>;ε.- Α!!2ε!ἔο!!.

Λ!!ο!ι!!ο!!!ο!!τε-Δι!Ε!'οτάσται!8.
1)!!! 8 τ. Ρο !ετε!!ι!!Βε!

Μοι!!!!!!!!ει:!!ι! !Νοι:!!ι!!!εο!!!!Η
Μ!!! Απο!! !!!! .!!!!!!ε 1900 ιι!!ιο!· !!!!! _!ετε!ιχει!Βει!!ιο!.!ο!! ιιι!!!
!!εε!!Μ!!! !!!ε!!ο!·!!;ε!!Ρ!·ο,ς!·!!!!!!!!ε!·ε!ι!!ο!!!ι!!!.Η!!! Με!!! !!!!·ι!!·
Δι!!ἔ!!!!ομπει!. Θ!!!Οτε!!! Γ!!! !!!·τι!!ι!ε!!!!οΑε!·2ιο Ζ!!ω!!! !!!!!!
!ιπ2!ετε ι!ιιι·ο!! 0!!8!!!!!!!!!!!ο1Ιοι!εο!νο!!! ει!!! !!ιιπ!! Βοίοι·ι!το
πι!!! Βοε!!ι·οο!!ι!ι!εε!!!!!!!!οι·εο!!!ε!!ε!!ι!!·!νι!!·!!ε !!!!!Μ!!! Β!!ςε!!
ι!!εεει!2ι!!τεο!!ϋεε!εο!!ι!!·ιι!ει!!ο!!!!εο!!ε!·Ρο!·εο!!ι!ι!ε;!!!!!!!!!!!!τ2ι! !!!·
!!!!!!.ε!!.- Ν!!! !!!ε!!!!!·Μ!!! !!!!!ει!!!ιοΜε Οτ!μι!ι !!!ιι5!!ε!Ρ!!€Π!!0ϊ
νετε!!ιο οι!!!!!εεε!!εο!!!!!τοι!!'ο!·ι!!!!!!!>!!!!!!!!!!!!νο!·ϋ!ΐε!!ι!!ο!!ιι!!€
ό!!! Ρι·ο!ο!!ο!Ιο «Με !!!!!;!!!!!.!'ι!τι!!!!εΜ. Ρο!οτε!!ι!!!;οτ Λι!!·ιω, ι
!!εε Μ. Ροιο!·ε!!ιιτ8οι·Υ!!!·ι!1ι!ει1ει!!ει!!!ο!·Δοι·ιτο. άει· !!!οεο!!
εο!!!!1'ίρ!!!!!!!ει!!!ο!·.ΜΜΜ ιιι !!!!;!!,ω· !!ιοι!!!!!!!!εο!!ι!!!θιοεο!!
ει:!!!!Π ιιι Βοη!:!! ιιι!!! ι1ε!·!!!εει!Ι!εο!ιεί! !!!!!!!!ι!!εο!!οι·.Μπακ- Βοεο!!!!!.!!εΑιι!!!!!!!!!ει!!!ι!!ε!τΜ!!! Με! Νοο!!ει!εο!!!!!! Με!!
ίι!!!!οτ!!!ι!!!!!! !·ι!εε!εο!!ι!!!!!!οι1!ο!!!!εο!!ι!!!Ι.!!ι!!·ι!!ιιι·!ν!ι!!!!ε!!ιιι!!!
1!!!;!ε!ο!!ει·!!!ε”. πιο !ιι! νοι!!!ε!! .!!!!!!·ιε,πω!!! !νι!!ιε!!!!!ι!!!ιιπ!!!
ίο!!!!!.ιιΐε!!ι!εΒε!”ετε.ιεΜε! !!!!!!ιν1ο!!!!!ι·ο!·ι!!ι!!! !·ιιεε. ιιιι!!!!!:1ι!.
.!οι!τ!!ι!1ο!!οι·εο!!ε!!!ο!!ι1ε!!Λ!·1!!!!!οι!,!!!!!!πι!! άοι· !·ι!εε!εο!!ε!!!
Βρτεο!!ο Με!!! νε!!!·ι!ιιτε!! Πιο!!εο!!οεεε!! !!!ε! Ε!!!ε!ο!!!. !!!
!!!!!εε ετε!!!!!;ει!! Βεάι!!!τιι!!π εο!ν!!!!!ε!!ι!ε1.!!ετε!ιιι!·ο!!!!ϋς!!
ο!!!ο!!.- Π!!! .!!!ι!!!!!ο!!!υ!!!ερ!·ι!!ε!!!! Με!. Ζ!!εω!!ιιι!Β !!!
Βιιεε!!ιι!ι18 ΗΜ. Π!! ι!ιιε .!ει!!!!,1 Κ!!! Π!! ε!!! !!8.!!!οε.!!!!!!·;1!!
Μ!! !!!!ι!!!!·ο!!Ι.!!.!!ι1οι·!!20 Με!!! Γ!!! Με δε!!! 10 Με!!! Γ!!! σε!!!
!!!!!!!εε.Τι!.!!!·.!!!!ο!!!!ο!!!!!!!!ε-Αι!ΗΜεοΜαι!! πω!! ι!!! !!!!!Βιιο!!
!!ει!ι!!!ιι!ε νο!! Ο. ΙΠο!!οι· !!! 8!. Ρο!ε!·ε!!ι!!·!;,Νεικε!!γ Ρ!·οερεοι
Ν!. 14. Μιιι!ι!εο!·1!!!οεον!·!ε!!!!!!ει!! ό!!! Βοι!!!ετ!ο!!!!ε2!!!;!!α!!ι!!!!
Μ!!:!:!!ε!!ι!!!!;ε!!!!!! !!!!!! ςεεο!!!!!'ιε!!!!!!·ει!άκι!Βε!!!ιοτειι! Η!. Ι!!!

09!έ
!!'81!!10!ι (Ρειει·ε!!ι!!·,ςε!·Βο!ω, Ρετε!!-Ρει!!!!οερ!ω!) ιιι

απο τω!.

ω!!! !!!ε Αι!!!!ε!!!!!ε νοιι !!ε!!!!!ορ!!ι!!!!!!οιι!!!εο!! !!
!

!.ι!!!!ιο!ι!!ο!!α!ιε!!!!!ε!!._
νο!!

Η. Ι. ο τ ο ι! τ 2.

!!!ε Μι!!! πιο!!! !!!!ι!!!! !!!ε!!ι· !!οε!!νε!!ε!! !νε!ι!ει!, ι!ειεε
!!!ε !!!!!! ό!!! !!γε!ε!!!ει:!!-!!!ειοι.!εο!!οΒε!!ι!.!!!!!ι!!!εεινε!εε!!!ε

]ε!!!!ΒοΜ. !νε!ο!!!! ει!!!ε!!ο!!ι!ο!ο!!ετε!! !!!ε Τι!!!ειοι!!οεο !!ε
!!!ι!!!ρ!!. !!εε!! Μ! !!!!ε !!!!!! !!ειιιι€οι! Βια!!! ό!!! Ρ!!!!!ε

ι- !!!!ι!! ό!!! Τι!!!ετοι!!οεει!!!!!ο!ο8!ο!!!!εο!!ο!!, εο!!ε!! ν!! Με!!!
επι, ι!!!εε !!!ε 8ει!!!!.το!!ε!!!!ε!!!!!!!!!ι!!!Βε!ο!! πι!! Κε!ι!ει· !!!ε
εε!· νετεο!!!!!!!ε!!οι! !Ιε!!!ι!!!!ζο!! !!! Ψ!‹!ε!·ερ!ι!ο!! !!εί!!!!!οι.

. !!π-!!!!!! ιν!! ω!!! Καπο!! Β!!ο!! ει!! !!!ε _!ει2!Βο!!Πω!!!
ει!!ε!ι:!!το!ιΜε! !!εε Ε!!τετε!!ε!!Μ! 'Ι'ι!!!ο!οι!!οεο.
Νεο!! Μ! Ε!!!ι!εο!!ι!!!!.; Με Τι!!!ε!!ω!!!εο!!!ι!ε αυτο!!
ΚΜ!! ν!!! εε !!ει!ρτε!!ο!!!!ο!!Οο!ι!ετ1), ν!ο!ο!!ετ ινο!τετε
Πι!!ε!ειιο!!ι!!!Βε!! Με! ό!!! Ψ!!!!ι!ι!8 ι!!εει!ε Κτε!!!!!!ε!!ε
οττοΒο!ε !!!!ετε!!!!ε ιιι!!! !!ιιπ!!! 6!τε!ε Τ!!!ε!νε!ει!ο!!ο ιιι!!!
εω.τ.!ε!;!εο!!εΑτ!!ο!ιο!! !νὶεε ε! !!!ε Ιιι!εοι;!ο!! !!ιιπ!! ο!!!Βο
ττοο!!!!ετεε,τι!!!ε!οι!!σεοε8ρι!τι!!!! πω!.
Ρ!!!!;Βο") ιν!εε. !!!! (ἶιΘἔΘΠ88.!;Ζει! 8οτ!!ο!!, ει!! Με·
1!!!εο!!ο!!ε;είε!!! !!ιιπ!! Με Μή!!! Ηι!εω!!, Ν!εεε!! !!!!!!

8ρτεο!!ε!! νει·ερ!1!.2τε!!, !!!!! Τιι!!ετ!!ε!!!!!ο!!!ε!! !!ο!!!ι1ει!ει!
ίε!!!ετε!! 'Ε!ορ!ε!! Μι!.

Κοο!!") εε!!›ετ άουτ!!! εο!!ο!ι !!! εε!!!!!!!! Βε!!!:!!το ω!!
ό!!! Ει!!.ι!οι:!!ι!!!!!!!εε Τι!!!!!!!!οΙ!!!!ο!!!ι!ε ι1!!!!!ιι! !!!!!, ι!εεε
!!ι!εεο! Μ!!! Κτε!!!!!!!ο!τεο!τεΒοταπο!! Με Ο1εροε!!!ο!! ε!!!ε

ε!οεεε Βο!!ε !!! Μ! Αε!!ο!ο8!ο !!!!! Τι!!!ε!!!ι!!οεε ερ!ε!ι!.
Βο!!!!!!;ει·4) ι!!!!!!!!!, Με θεία!!! !!!ε! Ι!!!`εο!:!ο!! ει!!
Βοτ!θι1!ΘΠι!Βο!!!!Βετ !!!ε !!!ε άοτ 1)!εροε!!!ο!! οι!!! Μ!!! !!εε
!;!ϋεειε θε!ν!ο!!! ει!!! !!!ε Βε!!ει!!!ρ!ι!!!ε !!!!! !οι.Ζτετε!ι. Β!
!!!ο!!!τ, Ιω!!! Π!!! νο!! Τι!!!ετοι!!οει! !!!!!ι!!!ε ει!! Ιι!!εο!11ο!!,
Μ!!! 1ι!!”εο!!ο!!ει!! Με! πι!! !!!!58!!ι:!!!!!!! ετε!!!!ε!· Με!
ε!!νο!!!ε!!ετ Ι)!εροε!!;!!!!!. Ε!!νο!!!ει! Με!!! ‹1!ο Ι)!εροε!!!ο!!

1
) Ο ο ι· ι! ο τ: Βερο!!!!!ι!!!τε!!ι!Πι!!:ε!ει!ο!!ι!!!!!ε!ι

οι!!οεο. 1888.

Ο ο ι· ι! ε ι: νε!·1!!·ε!τι!!!!;!!!!! 'Γι!!!ε!·!‹ε1!!!ιο!!!ο!!ε.ιιεει!!!!!!!!!!!εε
Κό!·ρε!·ε. Ζε!!εο!!!·!!!:Μι· Ηγε!οι!ε. 1885!.

Ο οι· τ!!!!: Ι!ε!·ιο!!!8ο!· Βιι!!!!! άει· Τι!!!ε!οι!!οεο!!ί!·ι!Βο. Ε!!

!!!!ε!·Τιι!!ε!··

' έ'ε!·ει!.ει!! Μ!!! !!!!.!>!·!!!!!.Οο!!!.>;!·οεε!!! Βιετ!!!ι1880.
Οι! τ!! ει: Π!!! Ρι·ορ!!!!!!!!!εάει· 'Γιι!!ετ!!!!!οεεπι!!! Μ!!! Βε·
ειι!τειτο. Βε!!·!.Κ!!ι!. !νοο!!οι!εο!!!.1895.
Οο!!!ε κ: Πι!!!ετ 1!!!εο!!ο!!εει!!!!!!!·!!!!! Τι!!!ε!·οι!!οεε. Βιε
!!!!·ι!τ. .-1!!!.ξει!!.πιει!. Οοι!!!·ιι!-Ζιε; 8

.

!1!!.!·21899.

Η Ε!!! !;!;ιε: Πι!!!ε!·Βιι!!!!!ίοο!!ο!!. Ζε!τεο!!!!ίτΠ!! Ηγε!ω!ε
ιιι!!! Ιι!!'εο!!ο!!ε-Κ!·ι!!!!!!!επε!!.Η!. 25.

γ

Ή Κοο!!: Με! Αο!:!ο!οε!ε Μ!! Τι!!!ε!·οι!!οεο. Μ!!!;!!ε!!ι!ι!ςει!
ει.ι!ε!!!ε!!!Κιι!εε!!. θεειι!!ι!!!ε!!ε!ι!!!τε.1884. Βι!. 2.

Ό Βο!!!!! ἔστι Πε!!ι!!·ό!!! Βι!!ε!ε!!ι!!!Β· ιιι!!! Ηο!!!!!!!!!ε!ι
!!!!!Τ'ιι!!ο!οιι!οεε.!!!!!!!ο!!.!πεά. !νοο!!ε!!!εο!!!·.1888.Ν!. 89 ι!. 30.
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ποτποπ πιιτάι νοτοιιιιιοποιιο (ιοποτιιο, πιιτάι θοιπποιιιοο
ιιιιΠ:, Αιικοιιοιιοιιιπο. Μοποο1 ιιιπ ιτιοο1ιοτ@πιτ σποτ ιιπ Βο
τιιιι.ποπποτΕτπιιιιτππο, πιιτάι οοιιπο.οιιοππο Κτο.πιπιοιιοπ,

9ι7οοιιοπιιοιι, Βιιιινοτιποιο,Οποπιο, ρογοιιιοο1ιοΠορτοεοιοπ.
1:ϋτροτιιο1ιο ιιππ ποιοτιπο Ποιιοτπτιιοιιππο, Ειιοοοοο οιπ.

ιπι νοτιοοπ .ιπ1ιτο ορτιιοιι οιιάι Ρο1ιποοτ89) πιο
Αποιο1ιτοπο, πποε πιο 1ιιοροοιιιιιιι οιπο νιοι πιοιιιι€οτο
ιιοιιο οριοιο πιο ποο Οοπιιιοιπιιι ιιππ πιιοο οιιπο Βιομοει
ιιππ ποο Οοπιοι:τιπτπ ιιοιπο Βοποπιππι.τ ιιοιιο. 1Ξ)τποπιοιο

ιοποάι ο.ποοοτ πιιι πιο ιππινιπποι1ο 1)ιεροοιτιοπ ππάι πιιι
πιο ιοοειιο ιιππ ππι πιο Ζοιι:πιοροοιιιππ ιιιπ. ιιππ πιοπ
Μάι, ποιάιο Βοποπιππο πιο .ιοιιτοοποιιοιι ππι πιο Επι·
οιοιιιιπ8 ιιππ ποιι νοτιππι ποτ Τπ1ιοι·οπιοοο ιιειιιοπ.

Ριοιι“οτ") ιιιιοοοτιο οιάι ιπι Βοτιιποτ Τπιιοτοιιιοοοπ
00ΠΒΓθ88 ιιιιοτ πιο Μιοοιιιιιιοοιιοπ ιιππ τποιπιο, πιο 'Έπ
ιιοτοιιιοεο πππ 1ιοοοπποτει πιο 1.ιιποοπιπιιοτοπιοοο 1ι1οιιιο
πιοιοι ιιπτ νοτιιιιιιπιοοιιιιι.οοιε Ποτά: 2οπ πποοιπρ1ιοιτι, ιπ
ποτ Βοποι νοτιιιιπποπ οιάι ο.πποτο Κτπ.πιάιοιιοοττοοοτ
($ιτορτοοποοοπ π. π.) ππι ποπ Τιι1ιοτιτο11ιοοιιιοιι. Βιε το
οιιιιιτιο 8.118οοιι·ιιοτ Μιοάιιπιοοιιοιι ποιο 1‹ιιιιιοοιιο πιο ιιππ

οοποοιιπιιιποποιιι 1ιοποιάιποιο Χτ.ιπ1ιιιοιιοπιιιι; προοιοιΙ οοι
ποο οιι€οποππιο ιιοιιιιοι·ιιο πιοποτ ποτ 5οιιπιπποιιοιιιι8οπ
πιιι ι1ιτο νιιιι·ιτπιι€ επ ιιο2ιάιοπ.

Απάι Α. Ρπιτπιιοτο") οι ποτ Αποιοιιι, ποεο πιο
ιιο1τιιοάιο Ε'οτπι ποτ Τπιιοτοπιοειο ιιιτο Πτοοιοιιο ιιι ποτ
Μιοοιιιπιοοιιοπ ιιοιιο. Πιο νοτπιοιιτιο Απιττοιοπ ποτ Τυ
ιιοτοπιποο-ΙπΓοοιι‹›π ποι 1πιιιιοππο.. Μοοοτπ πππ νιοιιοιοιιι:
ο.ιιάι ποππ :ιπποτοιι οιιιποτπιοοιιοπ Κτοπιάιοιι.οπ ιτπππο
οοιιποτιιοιι π.πποτο οτιιιιιτι ποτποπ πιο ππτάι οιιιο ιιιποπ
ιιιιοοιιοπ.

Ειπο ποππ 1ιοοππποτο Βιοιιππε ποιιπιοπ ιπ ποτ Ρ'τοΒο
ιιιιοτ πιο 'Γπ1ιοτοπιποοΑοιιοιιιοιο πιτιοι·π ιιππ 11ο.ιιρι
οιπ. ποιάιο ποιπ Τπιιοτπι·ιιιοοιιιπο _ιοπο ιιοιιο ποι ποτ 'Γυ

1ιοτοιιιοεο-Αοιιιιιποιο π1ιορτοοιιοπ.
Ετοιοτοτ ιιοιιο.πριοι, πιο 8άιπιπποιιοιιι οπτετοιιο ποποι·
πιιτάι πιο Κοοιι'οοιιοπ Βιιοιιιοπ ιιπάι ππτάι ιτοοππ οιπο
ει.πποτο Βο.οιοτιο, εοπποτπ οιιιΓιιοιι ππτ ππτάι πιο οτοτ1ιιο

Νοιοπιιο ποτ Βοιτοιιοπποπ ιιππ Ι.πιιεοπ2οι·ιπιι. νι7οποτ
πιιτάι οοιπο Τιιιοτνοτειιοιιο ποάι ππι·άι εοιπο επτεΠιιιιοο
επιιειιι ι.τοιιποι οει ιιππ πιι ιιοποιοοιι, ποππ πιο '1'ιι1ιοτοιι
Ιοοο πιάιι ππτάι ποπ Τπ1ιοτιιοι1ιοοιιιπο οιιτειοιιι, ποιπ
ποοι· ιτειππ ποπ οπο εοιποτ 8τιιιιπιιάιοπ Βιιιιιοιιιτ οτοο
ποπ, ποοο πιο Αποιοοιιιιιιοοποιοιιτ ποτ Τπ1ιοτοιιι‹ιοο οιπο
τοοιιι ποτιποιο ποιπ πιοεο.

Ηπιιιιι*) ποιοι ιιιιάι, πο,εο ποι 1.500 Βιιοιιιιιιτοιι, οιι
ππιιι ποτ οιπο Βιιοοπτιο ριιιιιιοιοοιι ποι·, ποππ ιτοιιιο Ιπ
ιοάιοπ ποο οιπποτοπ οτιπιπιο. Απάι οι· 1ιοποιει πιιιιιιτοιι
ππι· πιο 1ιοοοιιτιιπιειο Επιμιιιιιοιιο1ιΚοιτ ποο Μοπεάιοπ Πιτ
πιο 'Γιι1ιοτοπιποο.
Νοε οιιοοιοιι πιο ΚοιιιΚοριιπ1ιοι·οπιοπο οπιιοττιιιι, επ
ιιοττεάιοπ ιιιιοτ πιο οιιι.:οι·ο Αοιιοιοπιο ποτοοιιιοιι, π. ιι

.

ποοι· πιιπ Ειππτιπποπ ποτ Τιι1ιοτιιοιιιοοιι1οιι ιπ ποπ Κοπι

ποιπ νοτοάιιοποπο Αιιοιοιιιοπ. ιιιο ΙΕιιιοπ οιππ Πιτ ποιο

Ε)ιππτιπποπ ποο Ιέτοπιιιιοιι.οοττοπι-ιο πιιτάι πιο 8οιιιοιιπ
1ιπιιι (Βοιιιποοι·, Ποτγπο. Ε. Β'ι·ιιπιιοι). πιο Απ
ποτοπ ιιο1ιοιιιιιοπ. ποτ Βιιοιιιπο ιπιππο ιιι ποπ Κοιιικοιιι
ππτ ιιιποπ πιο Βιιιι- πππ πιο Ι.γιιιριιοοιοοοιι:ιιιιι ,οςοιπποι·π
(Βοοοιιοτιιοτ, ΡΓοιιοτ. Κοτιεπποπ·ι.
Ηοτγπε ιποιπι. οο οοι οιιιιιποιιιιιοιι, ποιοο πιιτ ποι
ποπιοτ Μιιιοτιπ1ιοτπιιιιιοο ποο 13ιπι- πππ Ι.ιπιιιιιοοιιιοο
οιοιοπι πιο ΕιιιιΒπιιἔερι`πτιο ιιιιπο, ιπ ο.ιιοπ οπποτοπ Ε'ιι.ιιοπ
ποοι· πιο Βιιοιιιοπ πιιτάι πιο 8οιιιοιιιιιιοπι ιιιτοπ Ειπποπο

Ό Α. Ρο.1τπ1ιοτι.>;: Επιιποοιοποιοτιιοιιπππο πιι ειι·8Ει·
ποτιιο.οάι πιι πο οριιιοιιιιπιτποιιιιιποιποι·ππ. Ριποι‹π ιο.1ιοτοοπιι
@οποιο ιιιι.ππ1ιποπ.τ.1898. Ντ. 8

.

ο
ι Ρ ιο ι ιο τ: ι1ιοοιιιιιΕοοτ.ιοιι.

Ζοιι:ιιπ,<;Ντ. 57. Ι899.

') Α.. Ρο1πιιιο1·ις:
ιιιιιιια. Γιιιοι‹π ιοιιιιτοοιιιιοιπιμοιοιιιιιιπιιπΒ·πι·. 1899. Ντ. 7
.

Πιο Βι·1ιιιοιιιιοιτποι·
1ιοτοιι16οοι·Ρι·οοοοοο. Κιι.τΙοι·πιιο1891.

·ι Βοι. Αιιι.τοιιι.πιοπ. Οοπιτπ1-Ζοιπππο·1899. Ντ. 19.

Α1ιο:οιπ. τποπιοιπ. Οοπι.ι·τι1

Ιιιίοοιιοποιοτοπο πιινιιι·ιι.ππο οπο.

ε) Α. οιιιο- Ι: ιοοιιπιπποιιοιιτ.ιιππ ιιι

ιιπποπ. ιιωιω 8οιιτπιπι^°) πιοποτπιιι ποοι, πιο Πι·
οιιοιιο ο" Ετ1ιτοιιιιππο οοι ιπ ποτ πιτοοιοιι Πο1ιοτιτοοππο
ποι· Βοοιιιοπ νοιι οποοοπ, ποάι πΠοτ ιιι ποτ νοιι ιπποιι
πιιτάι ποο Βιιιιιπιτι σποτ πιο Βιιιι1ιοιιπ πιι οιιάιοιι.
Απάι ποι ποτ Κοιιιιιοριτπιιοτοπιοοο. 1›οεοπποτο ποι ποπι
ποοοιιπιιτιεοπ ΖοτΠιιι ποο Οτοππο, ιιπποι οιιπο 2ππιπ
οιπο ΜιοοιιιπΓοοι.ιοπ πω, ποάι ιει ειπππποιιιποπ. ποππ ποτ
οτειο ΙΕττοποτ ποτ ιπιιοτοπιποοπ Βτιιτοιπιτππο, ποο Ιππι
ποιο, ιιιιάι ιιιοτ ποτ Κοοιι'ε.ο1ιο Βιιοιιιπο ιοτ πππ ποτιιπι
οτει πιο Ειιοτοι·τοποτ (8ιτοριοοοοοοπ,Βιοριιγιοοοοοοπ) άοιι
πιιι ποιπ Πιτ ειο νιιτ1ιοτοιτοιοπ Νιιιιτιιιιποπ πιοποτιοεοοπ.
ιιιο ειιιοοπιοιπο 1)ιεροοιιιοπ ποο Οτοιιπιοιιιιιο ιει Πιτ πιο

Κοιιιιιοριιιιιιοτοπιοεο ο1ιοποο ποιοι;; πιο πιτ πιο Ι.ιιπποπ
οοιιπιππεπάιι, ποπσιιπιιάι ιοτ ππάι οιιάι πιο οτει.οτο οιπο
οοοιιππιιτο Βτια·οπιτππο:, ιάι ιιοιιο ποπιποιοπο οοιιιοι Κάπο

Κοιιι1εορΠιι1ιοτοπιοοο πιι θιοοιοιιτ 1ιοιιοπιτποπ, πο ιιιάιτ
Βιοιοιι2οιιιε οιπο ΒτΚτοπιεπιιο ποτ Ι.ιιποο πιι οοποιοιιτοπ

Βοποοοπ πιιτο. ιιιπ ιιιιοτ πιο πιποιιοιιιτοιι οιποτ ιιτιπιιιι·οπ
ΚοιιιισορΓιπιιοτοπιποο πειτιιιι.ππτοιιο.ιιε ποιπ ιοπιτιιοπ.
Αποοοτ ποπ πιιιτοπιοιποπ πιορππιτοπποπ Μοπιοιιιοπ ποιο
ποι ποτ ι.πτι·πιιιιιιιοτοιιιοοο ποοιι οιπο νοτοποποι.τοιι€οπο
οπιιιιιιοππο Απειτοπεππο ποο Οτποπο, πιο ειο π. Β. ποι
Βιτοεοοιι1ιοππιοτπ, Βιιπποτπ. 1.οιιτοτπ. Ρτοπιποτπ πππ στο.
πιοτοπ πππ οοπειιοοπ πιο Βιιπιπιο νιο1 ιι

ι

Αιιορτπάι ποπ
ιποπποπ Βοι·πιοπ νοτιτοιπιπτ, πιι ποιιποπ. Βιο οιιιο ποιοοπ
οοιιτ ποιπ οιιτοπιοοιιοπ Κοιιιιαιριοοιοττιι πππ, πιιοο πιιι.
πιοεοπ ιιοιιο! 1ιοιιοΠοιο Κοιιιιι€ιριο οιποπ ιιιποπ ιπιποτιο
τοοιειοπιιοο Πιτ ποπ Τπιιοτιτοι1ιποιιιπο 1ιιιιιοιι πιιιοεοπ, ιει
ιπιτ πτοεοοι· ινοιιτοοιιοιπιιοιιΚοιτ πποπποιιτποπ.

Γτοποιι πιτ υπο πππ. πιο νοτιιιιιι οιάι πιο Βιιιιοιοτιππι

ιιοιιιιππιππο πιι πιοεοπ νοτοοιιιοποιιοπ ιιιοιπππποπ ιι1ιοτπιο

Αοτιοιοπιο ποτ Τιι1ιοτου1ιιοο. επ ιοτ ιοιοιιιιοιπιποοιιοπ.
ποππ ειο οοποιιι ποπ οιποπ πιο ππάι ποπ ιιπποτοπ νο11

οι:ιιιιπιε ι.:οτοι·ιιι πιτπ. ιπ ποτΑποιο.ιι ιει πιοπ πιιτ ποιιιο
ποτ ιιιιοοιιοπ πιιτάι πιο Βιιοιιιοπ οποποοοιοι, ποππ, πο
τποιι ππάι ιιιιιιιιιι·ιπ, ιιιιοτπ1ι ιει ιπ οιποτ επι ποιοιιοιοιι
Αποιοιι. Πιτ πιο νοτιιιοιιιιιπο ποτ Βοοιιιοπ. οοι οο πιιπ
ππτάι ΑπιΤοιιποπ ποτοπιιιοπ ιπ ΡιιιοοιΒιιοιι σποτ ππι Βομ
οιιιιιιποπ τπιι οιιιιιοτοτ νοτ1ιτοπππιιε ποτοο11ιοπ, οοι οο
πιιτάι νοτπιάιτπιιο ποτοοι1ιοπ νοτιπιιτοιοι πιιι $πιιιιπιοι

ιιιοππο ΒοΠιιιιοτ Βιιποιιπιιριο, έτοεοτοι.
Νειιιπι ιπιτ πποιιοοινιοεοιι, ποπο ιιι ποτ 1ιπιθο1ιιιπ,<.ςποτ
Αιιοπιιι Ροιιτοποιοιπ. ιιοοιι ποτ θτιιππππε ποο 8οποιοτιππι.
πιο Βιοτιιιιο1ιιιοιι οιποτ ιιοποιιιοππ πιιτιιο1τοοποποοιι ιοτ.
1ιποποιοο ποι Ιιπιπ ριοτ ιπ Βο2πο ππι θπιτιιοτοποτι πο
Πιπποπ.
ιιοιιο 'Η ρτιιΠ.ο. πιι ιιππ ·πο άοιι ιπιοοιιιιοοο ιπιιοτου·
ιποοο Μιιιοτιο1 ιπ ποτ Βτοιιιποτ'εάιοπ Αποπιιι πιι (ιπιτ
1ιοι·οποτι ποοιιποιεοπ πω. Ζπ πιοεοιπ Ζποά: ιπιιοιτιο
οι· ι1 Μοοτοοιιποιιιοιιοπ ιπιτπροτιιοπο:ιι Βιοπιιιιτοιιοπ, πιο
οι· ιιπ $ροιοοοποι, ποιπ 1.οοοπιτπτποτπιιπ ιπ οιπιποπ οποιοι.
πιτππιοτπ οοιιοιιιπιοπ ιιοιιο πππ Ετπο, πιο οπο ποπ Οπτ
ιιιιποοτπ πιιοιιοιποιοποποπ Τιιοιιοιι ποε Ροτιτοο Βοποπιπιοπ
πιιτ. ιιππ πιοεοπ ιι Μοοτοοιιποιποιιοπ ποιοι.ο ππτ οιπο
ιπ1ιοτοπιποο νοτιιπποτιιποοπ ππι Νοιπ, ποοοο11ιο ιιοιιο
οιπο Απιοοιιινοιππιππο νοιι ιπτπο ιιππ ποτ 1.4ιπποιτειοεο
οτιιιιιιοπ. Βιο ιιιιτιποπ 10 Μοοτοοιιινοιποιιοπ πιοεοπ. πιο
πιο ποππ 4 ιι'‹ιοιιοπ ποιππιοι πππ οοοιτι πιιι·ποπ. Κάπο
τπιιοτοιιιϋποπ νοτιιπποτπποοπ ππι”.

Α. ν. Ψοιοπιοχτ"), ιιππ 1)ιτοοιοτ ποτ
Αιιοιιπ ποι ππι. ππιοτοποιιιο 16 Βιιιπ1ηιτο1ιοπ οπο ποτ
ει. ιποπιοιπιοοιιοπ κιιιιπ‹ ιιι ιιιποπ ππι Τπ1ιοτι:οιιιποιιιοπ.
Βτ οάιποιιιιπιο ποπ νοπ νοτοοιιιοποποπ 8ι.οιιοπ ππι οιοτι
ιοτ ιΝοιι.ο ιι1ιο·οτιο1ιοποπΒιοπιι ιπ Βοιιιιιοπ πιιι' πππ ι

π

Α ποτιιιι

:ι

Μ. 8-ιδιπιιπι.: Πιο Κτο.πΜιοιτοπ ποι· οιιοι·οπ Ιιπι"ιιι·οο;ο.
18. 7

.

Π) Α. ν. Π ο ιι ο: Αιιι”επιιοπ ποι· Βποιοιιτι1ποιο ιιι ποι·
Βι·ο1ιιιιοι·'οοιιοιι Αποιοιο. (ιιιιτ1ιοι·οποτΓοι·νοτϋιιοιιτ1ιοιιιιποοπ
1898.
Πι Α. ν. πο” ιπ πι· τ: ιιιο Ποιιοι·τι·οοπποτποι· Τπ1ιοτοιιιοοο
πιι1·άι ποιοΒιιιιιππι ιιππ ποτοιι νοι·ιιιιιιιπο·. Ι)ιο Τιι1ιοτοπιοπο
νοι·οιιι «Ηοιιπποιοιιι Αιιο.ππ».
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ιι9ιιιε ιιιπ Κειιιιιοιιειι ιιι άιε Βειιειιιιάιιιε. Οιιποιιι ιιι
άιεεειι ιιιιιετειιειιτειι Βιιιιιιιειι ιιιιιιιετ νιεΙε Ριιιιιιειιιετ

ιιετιιιιεετ πετάω. ιι
ι. ειεε άετ Βειιιιιιιιτειι Ζιιιιιιιετ Πιετ

ιιιπ ιιιιι; 'Ειιιιετοιιιιιεειι ιιειεει Μ, πιιτάε άετ Βιιιιιιιι άειι
ιιοειι Πει νοιι νιτιιΙειιτειι ΤιιιιετΚειιιεειιιειι Βειιιιιάειι, πεε

ιΝειειιιιιιγ τ άετιιιιι ειιτιιειτίιιιιτι, άεεε άειε Βριιι.ιιιιι ιιιιτ
ιιι 8ριιειιεειιειειι ειιίεει”ειιεειι πιτά. άειιιι άιε ιιιιι $ριιιιιιιι
νοιι ιιι άιεεειι Ζιιιιιιιετιι Ιιεεειιάειι Τιιιιετοιιισεειι 8ειιιιρι

Μ
; βοιιιτοιιιιιιετε ετιιτειιΜειι ειιε ειι Ρετιτοιιεει-Τιιιιετ

ειι άεε.

Βετει·ιιιε πε ιεειεε τω) ιιιπ ιιι εειιιετ Αιιει:ειτΑΙιειιά
άιε Πιιτετειιειιιιιιμειι νοιι Ε'ιιιεεε ιιιιετ άιε Ττόριειιειι
ιιιιεειιοιι ιοτι.εειιιιιτι ιιτιά Πειτε ειι άειιι Βτεειιιιιεε, άεεε
άιε Ττόριειιειιιιιιεειιοιι ειιιε ιιιιιιιιιιε.ιε ιετ ιιτιά άι1τοιι ειιι
πω ι·οτειειιιειιιιιεετεεειιι ρει.τειγειτι πετάειι Μάτι. Ετ
ιιιειιιι, άεεε άιιτειι ρειιιιιειιε Βειιιιιιιιιιιιιε άεε Μιιιιάεε,
άιιτειι ιιειεειεεε Ζιιιιιιεριιι.2ειι ιιιιά άΠετε άεειιιιιειτειιάε

Αιιεεριιιιιιιε άεε Μιιιιάεε άιε Αιιεειτειιιιιιε νοιι Κειιιιειι
νετιιιιεάειι πετάειι ιτειιιι ιιειι τω, άεε Ηευριε.ιι€ειιιιιετιτ
ιιιιτειιι ειι τιοιιι.ειι, άιε νοιι Οοτιιει ιιειιε.ιιριειε 1ιιιεο
ιιοιιειιι6.ειιειιιτειι ειι ιιειτιιιτιρι`ειι ιιιιά ιιιπ ειιετι ιιιιε ειι
θειιοτε ει.ειιειιάειι Μιι.ιειιι άιε Βιιιιτοοιιιιιιιιε άεε 8ριιιιιιιι

- ιιτιά άιε Βιιτπιοιτειιιιι€ νοιι Βιιιιιιι ειι νετιιιιτειι.

πιο πιτ Με άειι Μιάου ειιιει;ει οιι.ιτιειι Αιιι.οτειι ετ·
εειιειι. ιιιιιεε εε ιιι ιεάετ εεεειιΙοεεειιειι Ηειιει.ιι.ττε ειιι
Ιειειιτεε εειιι. ιιειάε ΙιιιεειιοιιειιιιιεΙιειιιτειιειι, εοποιιι άιε
Οοτιιετ'εειιε ειε άιε Ριιιεεε'εειιε, εο μι; πιε νοιι
ει.ιιιιάιε ειι ιιεεειιιιΒειι. 8ο ιει: ε. Β. ιπι Βιιιιετοτιιιιιι Ιιιι.
ιιιιι άειάιιτειι, άεεε άιε ΒριιεΚιιιιρίε ιιι.εΙιειι εετειιιιυι ιιιιά
ιιιιι ιτιεειιετ Βιιιιιιιιιειιισειιιι€ εεΠιιιι πετάειι. Πιτ ειεε
νοιιει;ιιιιάιΒ ιτειιιι.εειιάε νετιιιειιι.ιιιιε άετ άοτι. Μεεε-πιτπ
ιιιειτειι Βιι.οιιιειι Βεεοτει. Πιιάιιτειι ε.Ιιετ. άεεε ειιι ιεάετ
Ρει.ιειιι ειτι Πειιινειιετ'εειιεε Ε'ιιιεειιειιειι ιιειιιιιει: ιιιιά
άιε ιιιιιειιΠιτιιιι€ειι ιιιιιι ιιιιι.ετι ε.ιιειιιιειιιιιειιάειι $ριιιιιιιι
ιιειιιιΙιετιι νετεειιετιειι Βρειεειιιιιειι ειπε Ηϋιιε νοιι ειτοε.
ειιιειιι Μειετ ι›εειι.Ζειι, πιτά ειιιειι άιε 'Γτόριοιιειιιιιιεειιοιι
νετιιιιεάειι. Αιιεεετάειιι πιτά ιιειιιτΙιειι ειι! ρειιιιιειιε
$ειιιιετιτειι:ειιετ Βιιιιιιιε ιιτιά θεεειιειιι.ιιάε εεεειιει1 ιιιιά
Πιτ οΠ.ιιιιιιιΒεε Γετιειετϋιιιιειι, Πιτ ιιιειιειι ιιιειιτιιιεΙε νοτ

8ειιοιιιιιιειιε νετειιιιιιιιιιιε άεειιιιιοιτειιάετ Ριιιεειειτειτειι,
Πιτ οιι.ιιιειιΒε Βεειιιιεει.ιοιι άετ Ζιιιιιιιετ νετιιιιι.ι.ειετ άετ

Βειιετιιιε`εοιιειι Ε'οτιιιειιιι-ι.ιιιιιρε ιιτιά άετ Κιειάετ
άιιτειι άειι Βιιιιιιριειετιιιεει.ιιοιιεειιρει·ει εεεειιετι.
Εε ιει ιι

ι οιιιιε πειι;ετεε νετειιιιιάΙιειι, άεεε ε.ιιε άιεεε
8ειιιιιειιιεεετε;;ειιι ιιιιτ ιιι άετ εεεειιιοεεειιειι Ηειιειιιιτε

ιιιπ άιιτειιεεΠιιιτι. πετάειι Μιιιιειι, πεειιειιι άειιιι επειι
άετ Κτειιιτε ιιι άετεειιιειι ιιεεεετ νετ ιεάετ ιιειιειι Μια:
ιιοιι 8εεειιιιτ.2ιιιετ Με ειι ειιάετειι ιιεποιιιιτειι Οτι.ειι.
Γτειιιειι πιιτε ειι πιιιιεειιειι, άεεε ιιει τιειιειι Βειιετοτιιιιιι
ιιευτειι ιιοοιι ιιιειιτ @με _ιεάε ΙιιιεοτιοιιειιισεΙιειιιτειι ιεε
ιιτιιειι.ει: πιιτάε, ιιοοιι ιιιειιτ επειι ε.εεριιεειιειι Ρτιιιειριετι
εειιιιιιι. ιιιιιιΓάΘ,.ειε εε εει άειι ιιιειειειι άετ ιιεετειιειιάειι
δε.ιιιιι.οτιειι εεεειιειιειι ω. ιιιάειιι ιιιιιιιι άιε εειιετ[ειι
πιω» ιιτιά άιε Βιιεειι νετιιιειάει, ιιιάειιι ιιιυ.ιι ιιιΠιιιάε.
Ιιεειτειι ιιτιά Ε'ιιεειιοάειι ιιιπ ειιέετιιτιάειειι ιΥιιιιτειιι ιιι
ειιιειιάετ ιιιιετΒειιειι ιιιεει, :Με ιιιιιιιιιεειι Ψοτερτιιιι€ε ιιτιά

ΒιειιιιΠιιιΒετ νετιιιειάει ιιιιά Πιτ ιειειιτ πεετιιΒετε, @Με
Βιειειι-. ιΝιιιιά- ιιιιά Βεσιτειιιιειιιειάιιιι€ εστω. ιιτε.ιιειιιι
ιιει άειιι ιιειιιιιτειι Ηειειιιιιιιιιι ειι ιιιιιιιιιι€Γειιιι.ιεπι Βιι.ιι
ιιιιιιιετιιιι άειε 8ειιιιιιε, άειε Κνοιιιιιιοιιε ειιά άειε Οοιιιιοτ
τε.ιιιε ιιιειιι ιιεειιιιτιιειιιιει ειι πετάειι. Βιιτειι άιεεε νοτ

εισιιι.ειιιεεετεεειιι ποΙΙειι πιτ ιιιιε ιι
ι. ιιιειιτ ιιΙΙειιι άιε

Τυιιετιτειιιεειιιετι νοιπ Ι.ειιιε ιιειτειι, ειε ειιιά άεεε Μερι
ειιειιιιειι ειιειι εε;ειι ιιιιιε ειιάετειι Βιιει;ετιειι θετιειιτει,
πειειιε ιειοιιι άιε ιιιιτ Βεειιι; εο εεΠιτειιτειε Μιεειιιιιίεε
ιιειι ιιτιά άιιιιιιι ειιιειι ει.ετιτειι Ζετίειι άετ Ι.ιιιιΒε ιιιιά
άεε ΚειιΙΙιοριε ιιετιιειιιιιιτειι ιτϋιιιιειι. Ειιι ιεάετ Οιιι.ε.ττιι
άετ ΒτοιιειιιειεειιΙειιιιιιιιιιι., ειιι ιεάετ Οε.ι.εττιι άετ οιιετειι

Ι.ιιΠπεεε ιιεειιιι.τε.ειιιιει άειε Ψοιιιιιειιιιάειι ιι1ιά άιε Πιπ

ιι) Α. ν. ιΝειειιιιιγτ: Ζιιτ Β'τιιιτε άετ νετιιτειιιιιιε άετ
ΤιιΙιετειιιοεε. ΣΥιειιετ ιτιιιι. ινοειιειιεειιτ. 1898.Ντ. 46.

εοιιτειιειιάε Βεεεετιιιιε άετ Ι.ιιιιεειιιττειιιτειι ειιά, άεεε άιε
ιιιειειειι άιεεετ Οειιετι·ιιε ιιιίεει;ιεεετ Νειιιτ ειιιά, ιτιι.ιιιι
ποιιι ιτειιιιι ΙιεεπειΓειι. πετάειι. Νοειι ιιιειιτ ω” ειε :Με
άιεεε θετεττιιε ιει Πιτ άιε Τιιιιετειιιοεε άιε Ιιιιιιιειιεε. ειι
Γιιτειιιειι, ιιιιά εε κι ειειιετ, άεεε εοποιιι Ιιιιιιιειιεε. ειε
επειι ειιάετε ιΤιριάειιιιειι ιειοιιιετ ιιι Κτειιιτειιιιιιιιεετιι νετ
ιιιιεάειι πετάειι ιιιιιιιιειι, πειειιε εονιει πιο ιιι€58ΙιεΙι άεεε

εεερι.ιεεΙιειι Ρτιιιειριειι Θειιιιιιτ ειιιά, ειε ιιι εοιοΙιετι, άιε
εκει άιεεειι ι|οτειιιιι ιιιιιιειι. Αιιεεετάειιι πιι.τε εε ειι
πιιιιεειιειι. άεεε ι›ει ιεάειιι 8ειιιειοτιιιιιι εισιι ειιιε ιιΙειιιε
ΙεοΙιτετειιοιι Πιτ ειιει.εειτειιάε Κτε.τιιτιιειιετι ιιεΠιιιάε, ειιι
Ιτιειιιεε Ηοεριιει ιιιπ 4.-6 Βειιειι πιιτάε Πιτ άιεεειι
Ζπεειτ Βειιιι€ειι.
Ιιεεε άιε εοιιοιι `ιιεειειιειιάεΠιεροειιιοιι ιιι άειι εεεειιΙοε
εειιειι Ηει!ειιιιιειι επι ιιεετειι ιιεΚειιιιιιτ πιτά. πο ειιεε
άετιιιιι ιιιιεεειιι: άιιτειι νοτειειιι.ιεε Ετιιιιιιτιιιι€, άιιτειι

εοτείειιιιεε ιιιιιιιρΠεεε ιιτιά Αιιιιιιτιιιιιι.ι, άιιτειι άιε εει

_ιεάετιι ειιιεειιιειι ιιειι Ιιεεοιιάετε ειιιΒειιιειιι.ε Ε'τειιιιΠ.ιιε

ιιε.ιιάιιιιι€, άειι ΚΟτρετ ειι ιετιιιι.ιιτειι.ειι ει.ϋ.ιιιειι ιιτιά Ξεεειι
άιε Κτειιιιιιειι επι Ιιιιι€ετε Ζειι πιάετειιιιιάειειιιε ειι

ιιιεειιειι, άεε ιιτειιιειιι ποιιι ιιιιιιιιι ιιτειιετ Ιιετνοτεειιοϋειι
ειι πετάειι.

Ψεε ιιειι ιιιεεεεοιιάετε άιε ΙίειιΙΚορΠιιΒετειιιοεε επικι
ιπιπ εε κι 8εεειι ειε εειιοιι άεειι.ειιιιάιε Βειιειοτιειιιιε
ιιειιιάιιιιιε ιιιιειιτειιιειι, πει! άιε ιίειιιιιορίΚτειιιτειι ιιιτΒειιάε
ιιιιιετ εο ειοιιετετ Αιιι”ειοιιτ εειιι ιτϋιιιιειι πιε ιιι ειιιετ ετε
εειιιοεεειιειι Αιιει:ειιι. Βε.εε άιεεε ειτειιεε Αιιι“ειειιτ Βετε.άε
ιιει άειι Ι.ετγιιιτιιιιιετειιι6εειι μια ιιεεοιιάετε ιιιιιιιιε Μ.
πιτά ιεάετ ειιιεειιειι, άετ ιεειεε, νοιι πειειιετ εειτειιε
τειειιετι ινιτιωιιε άιε $ειιοιιιιιιι; ιιιιά Ιιιτιιιιεει.ειιιιιιε άεε
ιττειιιιτειι ΟτΒειιε ιιει ιζειιιιιοριιιιιιετειιιοεε Μ. Ειιειιεο
πειεε _ιεάετ, πιε εειιιιάΙιειι άειε Βε.ιιειιειι ιιιιά ει.ιιάετε
Βειεε, πιε ετιιτιτε Οιεπιιτ2ε, ετε.τιτε Ψειιιε ιιτιά Ιιειεεε
οάετ ειι Πειτε Βρειεειι Πιτ ιεάε Ι.ειτγιιιιιιιίεει.ιοιι ιει: ιιτιά

άεεε εε εος.τετιιιι $ειιε.ιοτιιιιιι ιιιειιι; ιειειιι; Μ, άιε ιεειεε
ειπειε ιειοιιιειτιιιιΒειι Κτιιιιιτειι νετ εΙιετι άιεεειι Ξειιιιάιιειι
ιιι-ιιειι ειι ιιεπιι.ιιτειι, άενοιι πειεε ειιι ιεάετ ΑτιετεΠεετει
ειιι Ι.ιεάοιιειι ειι ειιι€ειι.
8ειιοτι 1888 ειι! άετ Υετεειιιιιιιιιιιε άειιι:εειιετ Νειιιιτ
Γοτεειιετ ιιιιά Δετειε ιιι Βετιιιι ερτιοιιι ΗετΥιιέ”) άεει·
άιε ΙΙειΙΙιετιτειι ιιιιιετειιιόεετ Ι.ε.τγιιιτεεεειιπιιι·ε οιιιιε ι

τ

Βειιά πειειιε ιιιτγιιιτεειε Βειιειιάιιιιιε, ιιιειιιι ω”, άεεε
εοΙειιε εροιιιιιιιε Ηειιιιιι,ε ειι άειι ετϋεειειι $ειτειιιιειι.ειι

εει1ϋτι ιιιιά ιιιπ άιιτειι Ηειιιιιιε άετ Ετιιιιιιτιιιιε ιιτιάάιιτοιι
ειιιε ιιειιειιτειιάε ΨιάετειιιιιάεΓιιιιι€Ιτειιι άεε ΟτΒε.ιιε εεεειι
άιε Ιιιιεειιιοιι ετιιιιιει. πετάειι ιτε.ιιιι. Ετ πειει ειεε άιιιιιιιι
εειιοιι ειιί άιε ΒειιετοτιιιιιιιιεΙιε.ιιάιιιιι€ άετ ΚειιιιτορΠιιιιετ
ειιΙοεε Με, άειιιι άιεεε ιιειάειι Ριιιιιτι;ε «Ηειιιιιιε άετ Βτ

ιιιι.ιιτιιιιε» ιιτιά «ΒτιειιΒιιιιε ειιιετ Ιιεάειιτειιάειι ινιιιετ

ετειιάειιι.ιιιΒιτειιιάεε ΟτΒε.ιιιειιιιιε εεε;ετι άιε ιιιιεετιοιι» ετ
ει.τεΜ ειε ιι
ι.

Βετεάε ιιτιά εττειειιιι ειε επι ειιεει;ειι. Νιιιι
εοιι άειιιιιτ άιιτειιειιε ιιιοιιι ιιειιιι.ιιριειι πετάειι, άεεε άιε

Κειιιιιιιριιττειιιτειι ειιιΠιιειιάιιτειι άιε ιιγειειιιεειι-άιειετιεειιε
Μετιιοάε ιιειιειιάειι; ιιτιά Βεειιιιά πετάω εοΗειι. πιε
ιεάετ Αιιεεεεε ειιά ιεειεε θεεειιπιιτ ιιιπ Ιειιεεειιι εροιιι.ειι
νετεοιιπιιιάει ιιτιά άιιτειι εειιι Ιειιεετεε Βεειειιειι άειιι Οτ

Βιιιιιετιιιιε οιιιιε ΖπειΓει εειιιιάει, ευ ιει; εε Με ιιιπ άειι
Ι.ειτγιιτεεεειιπιιτειι ιιιιά Ιιιιιιιτετειι άετ Βάι. Ειιι θε
εειιπιιτ ιιιιιεε εετειιιιΒι ιιτιά ειπ νετιιετιιιιιιε Βειιτεοιιι.
πετάειι, ιιιιτ άε.άιιτειι ιτε.ιι11ειιιε Ψετιιτειιιιτιε άεεεειιιειι
νετιιιτιάετιι πετάειι, ιιιιτ άεάιιτειι ιτε.ιιιι ειιιε νοΙΙειιιιιάιΒε

Ηειιιιιι€ άετ ΚειιΙΙτοριεΠεειιοιι ετ2ιεΙι πετάειι.

Πει Ηετιιιε ειε Πτετετ άιε Μ68Ιιειιιτειι άετ Ηει
ιιιιιε άετ ΚειιιιτορΠιιιιετειιΙοεε νετΙτιιιιάει, εο εειιιιιιτι Μ.

θειιιιι πινει ιιι Ρτειιιτίιιτι οιιιιε Ζπειι“ει άεε νετάιειιει,
ειιετετ ιιιπ” άιε ΝιιιιιπειιάιεΚειιι!ιιιιιΒεπιεεειι ειι ιιιιιιειι,
άιε ιοειιιε Βειιιιιιάιιιτιε άετ Ι.ετιιιΒιι.ιε ιιιιιετειιΙοεε. ιιιιι

άετ ιιγειειιιεειι-άιΜειιεειιειι ιιιΙει.ιιοάε ειι ι:οιιιιιιιιιτειι.

ΐδ ιιιεάιοιιι. ννοειιειιεειιτ. 1886.
ει Μ. Βειιιιιιά τ: Κτιιιιιιιιειτειι άετ
1897.

οιιετειι Βιιι'επεετε.
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ΠεπριεεεΙιΙιεΙι ιιιι.εΙι εειιιεπ νει·εειιι·ιίτειι ιει. Με ΒεΙιειιε

ιπιιε εει· ΚειιΙΙιερϊτιιεει·επιεεε ιιι ΡεΙΙιειιειειιι εεϋει ινστ
εειι, πιιε εε ιει ειιι ΙιιιεεεΙιεε ΒεεπΙιε.ι:, ινειειιεε Βε
εεΙε'") ιιιιιιιιειΙτ. 8Ι,8 ρΟι;. ειιιε Βειιει!ι, 37.6 ρΟι.
εεεεεεειτ πιιε ειεε 30.ερΩι. Μιεεειι πιιεεεεεεειι. $εΙεΙιε
ΒεεπΗ.ετε Ιεεεειι ειεε εεειι ιιπι· επιειι Μεεε εειιιμΙιειι·ιε
Βεπε.ιιΜπιιεεινειεε ει·ι·ειεΙιειι.

Βε Πεμ ειεε ιιπιι, Ιιειιπειι Με ΚειιΙΙιορίΚι·ειιΙιειι εποε
Με ιιει·Μεειιε ννιιιιει·Ιπίτ ειιι·ειεειι, ιει ΜεεεΙΙιε ιιιειιτ επ
ι·επιι ιιπ ειε πιιε ιιιεεεειι ειε ιιιειιι: νιεΙΙειεΙιτ εεεΙιεΙε
πιει· ιιι πιιεει·ειι ιιοιΜεεΙιειι Βιιιιειοι·ιειι επί Με Ρ'ι·ειΙπΓι;

εεΙιειιεΙππε νει·ειι:Ιιτειι? Μιι εειιειιιι, εε.εε εει·εεε πιι
εει·ε ΙιιιιΙιε πει·Μει:Ιιε ΨιιιτειΙιιίι ινειιιεει· εεειειιει Μ, επ
ιει2ειι πιιε Πε.τε.ι·ιΙιε επ ειεεπεειι Με Με ΓεπειιιιιεΙιε.
Με ειε ιιιι ινιιιιειι ιιι ΜΜεΙεπι·εριιι νειΙιειι·εεΙιτ. Ρι·ειΙιεΙι
ειπεε ειιιιεειιε εει·ειπϊ εεεεΙιειι ινει·εειι, εεεε πιιι· επιεΙι
ειε Νεεε εεεΝιιιιει ινιι·ε πιιε ειεε Ηιιιεει·ιιιεεε, ινεΙειιε
ειεεει· Νεεειιιιιιιιιιπιιε ειιιεεεειιετεΙιειι, ιιιι1εεειι ειιι.Γειιιι
νιιειεειι. Ψιε εεε εειι πιει· ερειει· ειιι€είειιιτειι Κι·ειιιΙιεπ
εεεειιιειιτειι ει·ειειιι.Ιιειι ει, εειιιιιιιι Με Ρι·ει!πΓιιιειιειιεΙππε
ειπεε ιιιι ννιιιτει· ειιιο11Κ8ΜΚ0ρΠ(Γ8.0Κειι, Με ειε εειιιεεεειι
Ιιειιιιτειι, επεεεεειειιιιει, Με επεεεεεΙιΙοεεειι νοιι Μ· ινε
ιεπ επι· εεΙεΙιε. ννεΙειιε ειιεει·ε θιι·ιιιιεε ε·ιιε Βετι ίεεεε!τειι.

Ψεε εεε Βιιεειι - Με Βινιει·ιι, Βενριειι, Α18ιει Με
Μειεειιε - ειιΙιετι·ιει, εε ιετ εεΙινιιει· ειιιεπεειιειι_ εεε
Ιιε.Πι εει· 8ι.ε.πε πιιε Με ιιι Βειιιιε πεε Βε!ιετι.επ. εει

'Εεε πιιε εει Νεειιι ειιιιΙ‹ ινεειιεειιιεε Τειιιρει·ει.πι· εει·
Βινιει·ε, Με ει.ειΙιειι, επειιιιι€ειι νιΠιιεε πιιε Με εειι!εεΙι
ιειι Ιιν,ειειιιεεΙιειι Οιιει·ειιιειιιιιεεε Βενειειιε πιιε ΑΙειει·ε
πιιεει·ει· ι·ειιιειι Ί'ειιιιειινιιιιΙειπΓι: ιιπ Μεε-ι· νει·ιπειεΙιειι
εειεπ. Πεειι Κοιιιιιιι ιιεε!ι Με ινειιε ΙιεειεριειιΒε Βειεε
Με εει ΑπΓειιιΙιε!ι.. Με ειιτίει·ιιτ νεπ εεε Αιι€εΙιει·ιιέειι
Με εει· εειίνειιιιτειι Πιιιεεεπιιε, ε.Πεε Πιιιειειιιεε, ινεΙεΙιε
ιιιεεει· επι· Βεεεειπιιε εεε ΑΙΙεειιιειιιεεΒιιεειιε ιιει:ιι εεε
Ι.εεεΙΙειεειιε εειτι·εεειι Ιιειιιιειι. Τι·ειειι Με εεΙινιιιιε

ει1ειιιιεειι Νει·εΙειιεει· ιιι ειε Βειιιιιειιπιιι ειιι ιιι ειιιειπ
Ι(ιιιιιΜιειιεετεειιιιιι, ινε Πιιιειι ιιεεΙι 8ειιεΙΓειι ιιιετεειι Ιιειιιι,
εειιιι Κειιιιειι ειε ειπεε ιπι δειεεπ εεεπιιε ινει·εειι. Ζπ
ινειι. ίει·ιεεεειιι·ιιτειιειι Ζει·ΓΜΙ εει· Ι.πιι€ειι Με εεε ΚεΙιΙ
Κερίε Κειιιι εποε εει· δεεειι ιιιεΙιτ ΙιειΙειι.

Βε ιιιπεε Ει·ειΙιεΙι εε.ιεπί εεεεΙιειι ιινει·εειι, εεεε Με

ΚειιΙΙιερίκι·ειιΙιειι Μεεε εει ιεεει· νι'ιιτει·πιιε ιιιιιεπε
Κειιιιιιειι, εει ιιιιιειι ειπεε. ινεε Με ΓιειΙιιίιεεΙιειιεΙπιιε
ε.ιιεειι·ιει, ιιεειι ειι·ειιεει ιιιεινιεπεΙιειι·ι; ινει·εεπ Με εει
εεε ΙεπιιεειιΚι·ε.ιιΚειι. 'Πιιιι: ιιιειι ω, εειιιι Ιιιιιιιι ιιιιιιι
ειπεε ιπι Νει·εειι μπε Ει·Γοιεε ει·ι·ειεΙιειι. ινειειιε ειιιειι
ι·ειεΙιΙιεΙι ιιπ Με Μεεε πιιε εεε νιεΙε Απίρεεεειι ειιι
εεΙιειειεειι. Νει.ει·ΙιεΙι Ιιειιιιειι ννιι·Ιι!ιεΙιε Ι5ιίεΙΒε ιιπι· εεττ
ιιι Ε'ι·ε.8ε Ιιειιιιιιειι, ννο εει· εεεεΙιννειιεε ΖειΓιιΙΙ εεε Κειι1

Κερίε παει ιιιειιι Ζιι ινειι. ϊειιι;εεειιιιιτειι Μ, εε ιει εεε
Με επτειιεπε επ ειιιρίειι|ειι, ινειιιεεΙιεΙι :Με ΚιειιιΙιειι
εεε Βιιιιειει·ιπιιι εει Πιιειιι ΙΒιιιιι·ιιι εεει· ινεπι€ειειιε ειιι
ιιιεΙ ιιιειιι·ειιε Πιιεε ΑπΓειιιιιιι!τεε ιιι εει· ΑιιειεΙτ επ Ιειι·νιι
εεεΙιοριι·ειι. ειπεε ινειιιι ειε ιιιεεει ϋεει· 8ειιιιιει·2ειι ιιεειι
Μιει· Ηειεει·Ιιειι; ΙιΙεεειι, εειιιι ινε.ι·ιει. ιιιιι.ιι πιιτ εει· Βε

Ιιε.ιιεΙπιιε Με Μεεε Βεεειιινει·εειι επιι:ι·ειειι, ειιιιιι Ιιειιιιιιι
ιιιειιι Με ιιιιι: εει· νιιιι·ΚΙιεΙιειι ΙεεειΙειι 'Πιετεριε επ ερει,
εε Ισιιιιι ειεε εειιιι οιι επι· πιιι ειπε ενιιιριειιιετιεεΙιε 'Πιε

ι·εριε ΙιειιιεεΙιι.

ΨεΙειιε ΚειιΙΙιερΠιι·ειιΙιειι ειΒιιειι ειεε Πιτ Με Απί
ιιιι.Ιιιιιε ιιι ειιι Ξειιιιιτει·ιπιιι?

Πει επί Με Βεειιιιιιει·ι;πιιε Μεεει· Ε'ι·εεε ειιιεεΙιειι επ

Κειιιιειι. Ιιιι!ιε Με εε Πιτ ιιετΙιιε, ειιιιεε εει· νοιιι .Τειιπει
1898 επι ιιι ΗειΙιΙει εεΙιειιιεεΙιειι ΚειιΙΙιιιρίΙιι·ειιΙιειι επ εε
εειιι·ειεειι, εεεΙι ιιιϋειιτε Μι νει·Ιιει· ιιεε!ι ειιιιιιε νιίοι·τε
πιππ Με εει ιιιιιειι ε.ιι€εινειιειε 'Πιει·εριε εε.8ειι.

ω) Θ. ΒειιοΙε: Πεεει· Με πΙιιει·Ιιιιιιιιιιιιιε εεε ΚεΙιΙΙιερΐε
εει Ιεπιι€ειιιιιεει·επΙοεε. ΜειιεΙιειιει· ιιιεειειιι. Ψεεπειιεειιι·ιτ'ι
1898. Η. 26.

Ψιε Μι εεΙιειι ίι·ιΠιει· θειεεεπιιειιιιεττε επ ει·ινειιπειι*”')_
κι Με ΑΙΙ.εειιιειιιεεπειιεΙιιιιε εει· ΚειιΙΙιερΓΚιειιιιιειι εε
Μειιι!ιειι ειεεεΙεε, Με Με εει· Ι.ιιιιεειιιιι·ειιΙιειι. ΑπεΙι εει
εεε Ι.ει·νιιιιιιεειεπιεεειι ιινπιεε εε νιεΙ Με ιπεεΠειι Με
Ρι·ειΙιιΠ:εεΙιειιεΙπιιε ειι€.ιενιιιιιει, ππι· εει ιιεεεΙιεΙιειιι πιιι
Μεειι Ψει;ιει· ιιιπεετε ειιι ΙιΙειιιει· ΤΙιειΙ νοιι Ηιιιειι επί
ΜεεεΙΙιε νει·ειειιι;ειι. Βιειειιιεειι νοιι εειι Ι.ειι·νιιιι!ιι·ε.ιιΚειι,
ινε!ειιε :ιιι ιειιιιι.ιιι·ειιεειιι Β'ιεΙιει· πιιτ Ξειιιιττε!Γιόειειι Με
ΒειιινειεεειιιεΙιειι Ζιι Ιειεειι Ιιειι:ειι, ιιιπεετειι ιιετει·Ιιειι
εεε Βειι. ειιιειπ επι επι εειιειιειι, ει:ιΠειι πεε εειιιιιιι·ειι
'Γεεειι ινπι·εειι Με ειε ιιι ιιιι·ειιι Βει;τε επι Με νει·ειιεε.
εειιιιιι·ειι. ιιιιε εε εεΙιε.ιιι Ηιιιειι Μεεε Ει·ίι·ιεειιιιιιε ιιιιιιιει·

επει:ε2ειειιιιει. Με, ινειειιε ππι· 8ειιιιΒε Τειιιρει·ιιτπι·
ετ.ειεει·πιιεειι επΓινιεεειι, ει·ειιειιιειι ειεΙι εει· Ρι·ειΙπίτειιι·
"Με ιιι επτειεπειι, ειε επιίτειι ιεεεειι επι· Ιιεεειιε οεει·
ειιεειιε ΜεεεΗ›ε εειιιεεεειι, ινειιι·ειιε Με Ε"ιεεει·ίι·ειειι
επεεει·εειιι επ εΓι.ει·ειπ $ιιεειειειι€ειιειι ειιιςειιιι.Ιτειι ινπι·εειι.

Μει·Βεπε πιιε Αεειιεε νιπιιιειι Με, πιιτ ΑιιειιεΙιιιιε εει·
Ηιο.ειπερτει!ιει·. ΜΗ εεεει·ιεεειι, ιινεεει εΙΙιπειι!ιειι νοιι
τιοε!ιειιειι Αειειεπιιεειι επί Αει·ειεπιιεειι πιιτ ειιιιιι νει·
ειιιιιιτειιι $ριι·ιιπε Με ει·ιιΙιεεεΙιεΙι επί ΙιεΙτε Αει·ειειιιιι.ιειι
εεει·εεεειιεειι ινπι·εε. Βε ννιιιεε επί ειπε, Ιιι·5.Γιιεε.
ινεεΙιειιιι·ειεΙιε Κεει εεεειιεπ. ινειιει ετει·Ιι Βενιιιι·ειε Με
επ Ιιειεεε εεει· επ ΙιεΙΙ.ε $ρειεειι, εειιιιε ΑΙεεΙιεΙιεε. νοιι
εειι Κειι!!ιερΓΙιτειιΚειι Βειιιιεεειι ιιιει·εειι ιιιιιεετειι.

νοιι εειι εεεειιιιιιιιτειι $ρεειΕεε νει· εει· θεει·επεΙι εεε
Κι·εεεειε πιιε εεε Κι·εεεει.εΙε ινεεειι Παει· εεΙιεε!ιεΙιειι

Ψιι·Ιιπιιε επί Βιιιι·ιιι πιιε Νιει·ειι ειε εεΙιι· ειιιι;εεειιι·επΙο
τει. Οει”ιει· ινπι·εειι εει ειιι·ιεειιι Απεινπι·ί ΙειιιιινοΙ Με
θπιιιιιεε!ρι·ειρει·ε.ιε ειι€εινειιει.

Απιιρνιειιειι (ΑιιιιΓεει·ιιι. Ι.εειεριιειιιιι, Νεα. εε!ιενΙ.,
ΟΙιιιιιιι) Μειιτειι ΙιεπιιιεεειιΙιεΙι επι· Πιιιει·ειεεΙιπιιε εεε
$ειιιιιιεΠιιιειεε πιιε ΙιεΙιει· Τειιιρει·ετπι·ειι. θεεειι ετει·Ιιε
ΝεοπτεεΙιννειεεε ιιιπτεειι Αεει·ιειιι, Αιι·εριιι, εεινειιιιΙιειι
Μιει· ΜιΙεΙι πιιτ Οει.ιιιεε νειει·ειιει:. Βιιιιεει:ει·ιιιιιιε εε
ιιιο!ιΙ Με Νετεει.ιεε. Ιιειιιιτειι ιιιειιτ νει·ιιιιεεειι ννει·εειι,
εεειιεεινειιιε Μεεε πεε Αιεειιρι·ειρει·ετε, εεινιε Αιιιιιιιι.
θεειειι Ηειειιιεριεε !ειειειειι Ειιιιεει. Ππιε. !ινει·ιιετ. ειι
ιιεε., 8εεεΙε πεε ειιΙιεπτειιε Βι·εειιιιειιιερι·ιτειιιιεειι ειπε
Ι)ιειιειε. Μεεε ιιιιε νει·εειιιεεειιε ειιεει·ε ιιιιιιει_ ιιιειεΙιε
ινειιΙ Ιιεπιιι Με ει" επΓεεεειιΙτ επ ινει·εειι ει·ειιειιειι,
ινπιεειι νιιειιιι ιιειιιιε ειιι€εννειιετ; ιιιι θιε.ιιεειι ε.Ιιει· ινπι·εε
Με ΡΙιει·ιιιιιΙιειΙιει·εριε εε νιεΙ ινιε ιιιεθΙιειι ειιιεεεεΙιτειιιιι.
Οοπιριεεεειι, 8ειιιτειΒε, θειιιιιετιεειιρΠεειει·, 5εΙιι·ερΓΙιερΓε
πιιε .Ιεεειιιριιιεε!πιιεειι ινπι·εειι είιει·ε νει·ει·ειιει.
Με εειιειι ιιεειι ιιιεΙιιιιιε!ι ει·ινειιιιι: ινοι·εειι, εεειιιιιε
Με Βε!ιειιεΙπιιι; εεε Ιιι·ειι!ιειι ΚειιΠιερΓεε νει ε!!ειιι ιιι
Βπιιι€ειεΙΙπιιε εεε θι·8ε.ιιε επιειι εεε νει·Ιιετ εεε Βρι·ε
ειιειιε πεε ιιι εει· 8ειιιιιιπιιε εεεεεΙΙιειι νει· ε.Πειι επεεει·ειι
ΡιειΖειι. Νεειι οιι ινιεεει·ιιιιΙιειι Ει·ιιιιιιιιιπιιεειι Με ιιιεειιι
ιιιειι ιιιιιειι εεε Βι·ιιει Μιει· Κι·ιιιιΜιειτ πιιε Με Νεώ
νιειιειεΙιειι; Μεεεε νει·εετεε Μει·Ιεετε, ειι·ειεΙιτε ιιιιιιι εε

εειεΙιειι ΚειιΙΚερίμιιιιειιτειι, εειεε ειε ει·ε.ιιεεειι μι· ιιἱειιτ
πιιε ει·ιιιιιειι ιιπι· εεε ΑΙΙει·ιιετιιινειιειεειε πιιτ Ρ'ΙΙΙειει·
ειιιιιιιιε εριεειιειι. 5ιε ειιΙιει· ιιιειει ειεε εεΙΙιει: ειε, Με
ιεεει· ειπεε εει·ιιι€ε νειετ.εεε εεεεεειι Ηιιιειι εεΙιεεειε ιιιιε
ΠιιιΙτειι εεΙε εειιιιιι επιεΙι Με ΒεΓιιΙεπιιε: Μεεεε νει·εετε
εΙΙειιι ειιιε Ι.ιιιεει·πιιι; ιιιι·εε Ι.ειεειιε. Ζπ εειι επεεει·επ
Βει:επ εεΙιει·ι νει· εΙΙειιι εεε Βιιιιι:Ιιειι Με εε πει· εει
νιεΙειι Ηεπειιει·ιι ι·ει:Ιιτ εειιινει ειε ιΙενειι ειεεπειιιι€ειι,
_ιεεειιΓιιΙΙε εεΙειιε εε ειπεε εει εειι Ψιεει·ερειιειιεει:ειι εεε
εεΙΙιε επί ειε Μιιιιιιιιιιιι επ εεεεΙιι·ειιΙιειι.
Βει ε.πεεεειειιετειιι εεεειιινιιι·ιεειιι Ζει·ι”ε.ΙΙ Με »Με
ει·ιιΜεει· Ιιιιιιιι·ειιειι εεε ΚειιΙΙιιιριεε, ινεΙεΙιε πιιτ ιεεειι
Γει·ιεειιι·ειτειιεειιι Ζει·ίεΙΙ εει· Ι.ιιιιεειι ειιιΙιει·Βιιι€ειι, νει
ιιε.ιιιι·ΙιεΙι επειι ιιιι θειιιιτει·ιπιιι Ιιειιιε ΜειΙιειιεε ΗιΙΓε
ιιιεε!ιειι;·ινειιιι εει·ιιι·ιιεε Κι·ειιΙιε Μιει· εεΙι‹ιιι εε ιι·ει·ειι,
εε ιιιπεειε ιιιιιιι ινειιιεετειιε νει·επι:Ιιειι, Πιιιειι ειτε Ι.ειεεπ

Π) Η. Βοι· ειπε: Οιιι εειιιιιιεΙιιι€ειι ει' Ιπιιε·- εεΙι ετι·ιιιιΙιιι·
ι'νιιειπΙιει·ιιπΙεε ι ΗειΙΠιι ειιιιειιει·ιπιιι ι Μεεε. ΓιιιεΙιε ΙεΙιειε
εεΙΙεΙιερειε ΙιεπεΙιιι€ει·. Ηείι: 10. 1898.
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2.111ιιιιιοι·ιι. Βιι.εεοιι ιιιε ἔι°0εεΘιι ιιιιτ 0ιοεσιιινιιιοιι οο
τιοειετοιι1ιιΒιι.ι·ιιτο Μιι ιιιι‹ι 2ινιεοιιοιι ιιοιι Αι·ι·ιιιιοι·ροιιι
ειιιειιΜε ιιοι· Βριιιιοττιε, ειι νοι·ιιι·εε.οιιτοιι ειο ετειι·1ιο
8οιιιιιοι2οιι ιιοιιιι 8οιιιιιο1ιοιι. 1Σε Μπι ο!οο ιιιιιιιιιιι ειι,
ι1ιοεο ΠιεριιιιΒιο ειι νοι·ιτοιοοιι. ΙΜε οιιοιο1ιτο ιιιιιιι επι
ειειιοι·ετοιι, ινοιιιι ιιιο.ιι Ιοπο νοτ ιοτιοι· Μειιιι2οιι ιιοιι
Κοιιιιιορί ιιιιι 10-20 ιιιω. Οοοειιι16ειιιιε ιιοριιιεο1το
Αυοιι ιιιο νοιι ΒοεοΙ‹ι οιιιριοιιιοιιοιι Ειιιιιιοειιιιιιοιι νοιι
Οοοειιιιι0,6, Μοι·ριιιι 0,25, .1οιιοι5,0 ιιιιιι ιιι ιιιπ Ιοπ
τω Ζω ιιιε Ειιι01ειειιιι€οιι νοιι θι·τιιοιιιι·ιιι, ιιοοιι
ι11οιιι ιι1ιοι· ιιιε Βοριιιεοιιιιι€οιι Πιιτ «Οιτιιιιιοιιιιι 4,0, Οι.

οιιιγειι. ιιιιιο. 20,0» 1οιετοιοιι ειπε Ι)ιοιιει.ο. Με Ι)ι·εριιιι.
Βιο ινιιι·ιιο ιιιιιοιι ιιιοεο Μιττοι ιιιοιει νοΙιειιιιιιιι€ ιιοεο1

σει ιιιιι1 Με ειιιιιοοιινο Δ11Βοιιιοιιιιιοιιιιιιοιι ιιιιιιιιι·οιι ιπι.
ιιιι1ιοιι υιιι οιπ Βοιιοιιιοιιιιοε 8οιιοεεοιτ.. Αιιεεοιιιοιιι οι
ιιιο1τοιι ιιιοεο Ρο.ιιοιιιοιι ιιιοιιιιιιιιιΙε τιιι,>1ιοιιΜοι·ριιιιιιιι ι

ιι

ιι1οιιιοιι 1ιοεοιι (Μοι·ριιιι 0,003, Βειοειι. ιιιιοτιε 0,3), ιιιιι
άειι Ηιιετοιι ιιιιιι ιιιο ιιιιι·οιι ιιοιιεο1ιιοιι νοι·ιιι·ειιο1ιτοιι
8οιιιιιοι·ιοιι ειι νοι·ιιιιιιιιοι·ιι. Μο ιιιιι· εριιτοι· εοιιοιι ινου
ιιοιι, ιιιιιιοιι εοΒιιι· οιιιιΒο νοιι ιιιοεοιι εοιιινοι·οιι Κοιιιιιορι
Ιιι·ιιιιιιοιι Ζοιιιιιοιιιε 1ιοι ιιιοεοι· ειιιιριοιιιοτιεοιιοιι Βοιιιιιιτι

ιιιιιΒ 2ιι_οιοιιοιιιιιιοιι, ι1οοιι εοι·Βιο ‹ιοι ι·ο.εοιι ι“οιτεοιιι·οι
τοιιιιο Ζοι·ιιιιι ιιοι· Ι.ιιιιΒο ιιιω 0888 ιιιοεο Ζιιιιο1ιιιιο
1ιιι:ιιι νοιι ιιιιι€οι·οι· 1)ιιιιοι· εοιο 1ιοιιιιι.ο.

Με ιιιιιι ιιιε οιΒοιιιιιοιιο ιι·οιιιο Βο1ιο.ιιιιιιιιιΒ ιιιι1ιοιι·ιιιι, ·

εο ννοιιιιοιι »ιιι ιιιιε ποιοι ειι πιει· ιιοε εοι.ιοιιιιιιιιιοιι ιιι
ιιοι·οιιι0εοιι Οιι.ι.ο.ιιιιε. 1)οι· θειιειι·ι·ιι άοε Ιζοιιιιιοριοε Μι
Ριιτιιιειιιοι·ιι ιει, πεειι οι· οιιιεοιτι8 Ματια, 2ινοιίοιιοε
ιιιιιοιοιι1ϋε, οι· ιει :ιιιω ειιιειι ιιο.ιιιι, ιιτοιιιι οι· ιιοι Ριιιιιιει

ιιοςιι ιιορρο1εοιτιο,ιοιιιτι·ιττω· Τιιιιοι·οιιιοεο νοιιιειοιιιι€.
Μ. Βοιιιιιιειι.") ιιιιιι $οιιοοιι ω

)

νοι·ινοι·ιοιι, πιο ιιιιι·
εοιιοιιιιι ιιιιιΒοοιιι, ‹ιοιι Αιιειιι·ιιο1ι «ι.ιιιιοιοιιι0εοι· Κοιιι
ιιοριοιιτει·ι·ιι», ινοιι πεειι ιιιω· Μοιιιιιιιε Με, νεε πιο
Οιιιιιιι·1ι οιιιεειοιιι, εειιοιι Ιιιιιιιι·ιιτ ιει. Αυοιι ι›οι ιιιιε
νιιιι·‹ιο _ιοιιυι Οιιτειιι·ιι, ιο‹Ιο $οιιιινοιιιιιι8 ιιιω Κ0τιιιιιι€ ιιιπ·
5τιπιιιιιιιιιιιιοι ιιιιει 8.ιιιιοι·οι·Κοιιιιιοριι.ιιοιιο, ειιιειι ινοιιιι οι

0ορροιεοιιι€ ειιιιι.ιιιι, Μι· νοιιι€ιειιιιΒ ειιιο·οεοιιοιι ιιιιει ‹ιοιιι

ειιιερι·οοιιοιιιι ιιοιιιιιιιιο1ι:. ι·ζε ιι·ιιιιιο ειιιιιιοιιιιιοοιιΠιιτ Ριπ

εοιιιιι€οιι νοιι ϊ›--10 μισο. Ι1ιοιιιιιο101 οιιοι· Ειιιιιιο.ειιιιιιοιι
νοιι Ζιιιοιιιιι εο2σιοι1οιιουιιι. ιιιιιιιιιοιι ιιιιιιιιτ ιιοιιιο ειιι€οιι
ει:ιιοιιιιιοιιοιι Βιιιι1Βο οι·2ιοιι, εο »Μαιο ιιιω ιιιιοι·μοιεειιι€οιι
πι” άοε νοιι 5ι πιο." οιιιειιγ οιιι€οιιιιιτιο Ρειι·οοιιιοι·ρ1ιο
ποι. Νο.οιι Ριιιεοιιιιιιιοιι ιιιπ 5 ρι·οο. Ρει·ειι:ιιιοιριιοιιοι
ιιιγοοι·ιιι ΒιιιΒ ιιιιιιιι ιιιοιετ ιιιε 8οιιινοιιιιιι€ ιιιιιι άιο Βό

τιιιιιιΒ ειιιιιϋ.ιιιιοιι ειιιιιοιι. ·

ΙΜε ιιιιιιιι·:ιτ ιιιπ ω, απ! ‹ιοιι διιιιιιιιιιιιιιιιοι·ιι ιιιε
$οιιινοιιιιιι€ ιιιι‹ι Βϋιιιιιιι8 ιιιοιιοιιιιιιιι ιιιιι Βιιι·ιιοιι ιιοιιοι:ιιι:,
επι ‹ιοιι Τοεειιοιιιιιιιισοι·ιι ιιιε ε1.ιιι1ιοιιιιιοΒοιιιιιιεειΒΒοιοιιιιτο
5οιιινο11ιιιιε ιιιιι ο‹ιοι· οιιιιο Β.ϋιιιιιιι€. Με Το.εο1ιοιι1ιο.ιιιι
και· (Μ. εο 8.ιιΒοεσιιινοιιοιι, ιιοεε εε Με ι;ιοιοιιεοιτι,<ιο
διιιιιιιιι»ιιιιι νοιιετιιιιιιιΒ νοι·ιιοοιιιο. Βιιε ΙΠΒιιι·ειι ω·
Βριμ1οιιιε ιιιιροιιιι·ιο Με ειιιιι·1ιο, ιιιιι6ιιιιιιιο, ιιιιιιιοιιιιιιιι
0ιιοιιιιιιϋεο νοι·ιιιοιιιιιιις, Με ιιιιτ. ι.;1οιοιι2οιιι€οι· 8τιι.ιιιιοιτ
ιιιιιι νοιιιιοΒιιιιε ιιοιεοιιιοιι οιιιιιοι·οοιιοιιιι; ω· ιιοιι Αιγ
ιιιιοιροιιι ιιιω ιιοιι ι.ιΒιιιιιοιιιιι ιιτιοριθ1οιιιοιι ιιιε ιι1ιιεει·οτιιο
ιιιιιιιοιιιιιιιι 0ιιοιιιοτϋεο Αιιει:ιιινοιιιιιιι:. θεοι οιιιοιιιιιιιιιιιιι·ιι
ειι.ιιΜε ιιι ιιοι· ΒοΒιο ιιιιοι·ιιητοιιοιιιοει εειιιε νοτιιοιιι
ιιιοιιιιο Ιιιιιιιιιιι Με. Εε οτει:ιιιοιι Με 1ι8.οιιοι·ιιιιιιιιιοιιοι·
'Ι'ιιιιιοτ οιιοι :Με Ζαο1ιοιιιιιιι1ιιιιε ιιιιι. οάοτ οιιιιο Αιιεοιιινοι

Ιιιιιε ω· Πιιι€οιιιιιιε οάοτ ιι.ιιοιι οιιιιιιιιι ιιιε ι:οιιιεοιιοι·, ρο
Ιχροιιιιιιιιιοι· 'Ι'ιιιιιυι·, ινοιοιιοι· ιιιε ΚοιιιιιορΠιιιιοι·ο ιιιιιοιιι

τιιιμο ιιιιιι ιιιο Αιιιιιιιιοιιιιι8 ω Βιιιιιιιιιιιιιιιιοι· νοιιιιιιιιοι·ι:ο.
Βιο ΒοιιιιιιιιιιιιιΒ ‹ιοι· Ιιιιιιιτοιο ιιοειιιιιιι ιιι ΡιιιεοιιιιιΒοι1
Πιιτ 5 Ριου. Ριιι·ο.οιιιοτριιοιιοΙ€ιγοοιιιι, «Μιι στι. εειιιοΒο
εοι·ρτιοιι ιιοτεοιιιοιι οι·ιοιοιιτ νι·ιιι·ιιο. Απο τι·οοιιοιιο ιιι
ιιιιιειτο νιιι·ιιοιι ιιιιι Ι.ιι€οι'εοιιοι· Ι.ϋειιιιι; (1οιιι μπι 0,2,
Κιιιιι μα. 0,2, 0ιιιοοιιιι 20,0) Βοριιιεοιτ ιιιιιι οε ιιιοιιιι1.ο
ιιιεννοιιοιι οιιι ιιοιιιιιοιιοε Κιοιιιοτννοιιιοιι ιιοιεοιιιοιι εκπι

"'
1

Π. Βδιιιι ιιι τ.: Πιο Κι·ιιιιιιιιοιτοιι ιιιπ οιιοι·οιιΒιιι'ι.ιινοι;ο.
1°)8οιιοοιι: Πιο Κι·ειιιιιιιοιιοιι άοε ιίοιι11ιορίοειιιιιι άειι·
Ιιιιι'τι·ϋιιι·ο. 1887.

ετιπιι·τ ινοι·ιιοιι. Πει· οιιοιι 1οι·ννιιιιιιτοροιγροιιιιι·ιιι.ιο 'Γυ
ιιιοτ ννιιι·ι1οποιοι· Οοοειιιιιιιιιετιιοειο Πιιτ ιιοι· Ηοι·γιιΒ
εειιοιι Βορρο1οιιι·οττοο1ιοιοι.ι·ει.Βοιιιιιιι1 ι1ε.ι·οιιι ιιιο Μωσ
ιι€1οιιοΠιιτ '70 ιιιω. Μι1οιιειιιιιο ιιοριιιεοιι. Βοι Οοιιοπιοιι
άετ ΕριΒιοτιιε ιιιιιι ιιοι· ει·γοριι-:ιο1τιεοιιοιι Γειτοιι ινιιτάοιι
υιιιοι Οοοιιιιιιιιιιιετιιοειο τιοΓο Βιιιεσιιιιιιιο ιιιιτ ιιοιιι Κοιιι

1ιοριιιιοεεοι· Βοιιισ.ειιι. ιιιιιι ιιο.ι·ειιιίΜι1ειιειιιιι·ο ε.ιιιι.ιοριιιεο1τ.

θοεειιινι1ι·ο ινιιι·ιιοιι ιιειοιι νοι·οιιεΒοΒοιι€οιιοι· Β.οιιιιΒιιιιε
άοε 0οεοιιινιιιειιοιιοιιε ιιιιι. 50-70 ιιιω. Μι1οιιειιιιιο Βο
ριιιεο1τ, Μπι "οι ινιιι·ιιο ειεε Μι1το1 ιιιιτοι· Οοοοιιιιιιι€ε
τιιοειο 2ιοιιιιιοιι οιιοι·8ιεοιι ειιιι ιιιο ιιι·ιιιιιιο Βιοιιο Βοιιιεειιι.
Ι)ιοεο Ριιιεοιιιιι€οιι ννιιτόοιι 1-2 Με! ννϋοιιοιιτιιοιι Βο
ιιιειοιιι, ιιι ιιιπ Ζινιεο1ιοιι2οιι ιιιιιι·‹ιο ι.ιιιιιιοιιοιιτινοιιοι·.Μειο
ίοι·ιιι ειιιιιοιιιιιεοιι οάοτ ιιιιτ 5 μισο. Ροι·ειειιιοιριιοιιοιΒιγ
οοι·ιιι Ηοριιιεο1τ. Αιιεεοι·ιιοιιι ιιιιιι·ιιοτι Ρειτοιοιι1οιιιιιοιιοι
ιιιιιοιοιτιοιιοιι Βοιιιοοιιτ ιιιι‹ι ‹ιει‹ιιιι·οιι ιιιε θεεοιιιι·ιιι·ειιιιοιιο

τοιιιιιο1ιοιτοιι. Αι1οιι Με άειι· νοτιιο.ι·ιιιιιι€ ιιοι· 0ιοεοιιινιιιο
ινιιιιιο ιιιπ ιιοι· Ροι·ιιοιι1οιριιοιιοιιιοιιειιιιιιιιιι€ ιοτιο,ιοίοιιι·οιι,
ιιιιι ιιιε 2ιιιι1ειιοο01ιοιιοιιοιι Ιιιιιιιι·ει.ιο και Βοεοι·ρτιου ειι

`ιιιιιιΒοιι.

Βοιι 1808 ινιιι·0οιι ιπι θειιι2οιι 21 Κοιι1ιιοριιιιιιοι·οιιΙϋεο
1ιοιιιιιιιιοιτ, νιοιιοι ιιιοιοιιι€οιι Πιιτ ιιορροΙεοιιιΒοιιι θετε.ι·ι·ιι,
ιιοεεοιι ιιιο1ιτ ειοιιοι· ειι ιιοετιιιιιιιοιιι1οιιΠι·εριιιιι€ε νομο,
ιιιι:1ιτ ιιιιιἔωιιιιιι ειιιιι. _

ι

νοιι ‹ιιοεοιι 21 Ε'ειι1οιιΜ!! ιι:ιι 1ιιοι· 2
3

ιιοεοιιι·οιιιοιι.
1
.

Α. Ρ. 25. Ντιν. 1897. ΙιιΒοιιιοιιι·, 2? .Τειιιι·ο ω.
Μιιτιοι· :ιιι Ριιι.ιιιειε Βοετοι·ιιοιι. Ροτιοιιτ οι·ιιι·ιιιιιιιο νοτ
οιιιοιιι .ιειιιτο ιιιιτ 8ειιιιττοιιιοετ, Ρ'ιοιιοι·, Νοειι1εριιινοιεε
ιιιι‹ι Ηιιειοιι ιιιιι1 ιιιιειοι εοιιιιοιιι. νοτ 8 Μοιιειιοιι ιι·ο.ι;οιι

ΙΙοιεοι·1ιοιι ιιιω 8ειιιιισιιινο1ι οιιι`.

ι

Βιοιιυε. Ριιιιοιιι ιετ νοιι ιιιιι2οιιι Βοιιι·ιιιιΒοιιοιι Κϋιροι·
Μιι. Η. ν. Ο. Βο‹1. ιιιε Β. Βιριιο, Κ. Η. Ο. Βοιι. Με
διιιιιιι παρ. ν. ιιιιιι Η. Βιοιιοιι. Αιιιιιι.

Κοιιιιιορι: Πιοιιο ιιιιι·οοοιιιιιιεειΒ 8οίοι·ιιιιε Αιιεοιιινοι
Μιι;; ιιοε ιιιιιιοιι 8τιιιιιιιικιιιιιοε ιιιιιι ιιοε
ιιοιιιιοε. Ι.οτειοι·οε ιιοιιοοιιι; άειι ει·ϋεετοιιΤιιοι1 ιιοε 8τιιιιιιι
ιιιιιιιιοε. Βοιιιο ειιιιι ιιιιι.ιιιιιοιιι ιιιιιι ιιιπ Κιιιετοιι Ιιε
ιιοοιι1:. Αυ α” Ιιιειειιι·ο. ιιιιοι·οι·γτοιιοιι1οιι, ιιιιεΒοιιοιιιι νοιι
άοι· ιιιιιτοιοιι Κοιιιιιορίινοιιιι ιιιοιιιο, 2ειο1ιιΒοΤιιιιιοι·οιι ιιιω
οιιι εοιοιιτοε 0ιοεοιιινιιι. Βγεριιωιιιο. ιίϋτροι·8οννιοιιτ 60,103

ι

(ιιιπ. Με. οιπ” νιιι. Τοιιιροι·ιιιιιι ιιοιιιιιι.Ι.
Βοιιυ.ιιιιιιιιιΒ άοε Κοιιιιιορίοε: Βιιιιιιιι1 νϋι:1ιοιιιιιοιι Βο

ριιιεοιιιιι€ άειι· ιιιιιτοι·οιι Κοιιιιιοριινειιι‹ι ιιιιι 50 ριοο.Μιιοιι
ειιιιι·ο. Τιει.ΒιιοιιοΒοριιιεοιιιιιε ιιοε Ιιιιιιτι·ιιτε ιιιιι Ραπ.
οιιιοιριιοιιοΙριιγοοι·ιιι. Τιιι,ι1ιοιι 1ιιιιιιιοτιοιι νοιι 2°/ω Ρατσ
οιιιοι·ριιοιιοι16ειιιιι;. Ιπι Αρι·ι1 1898 ιιιπ ιιοιιιο $ριιι· ιιιοιιι·,
ινοιιοι· νοιιι ιιιω ιιοριι νοιι άειι 2οοιιιοοιι Τιιιιιοιοιι ειι
ιιιπ Ιιιιιτοι·ινιιιιιι ειι οοιιετοιιι·οιι. Πιο 8οιιννοιιιιιιε άοε
ιιιιιιοτι Τοεοιιοιιιιο.ιιιιοε ιιιιιι άοε ιιιιιιοιι 8τιιιιπιιιοιιιιοε πω·
Βοιιοιιτοιιιι 8οι·ιιι€οι· ιιιιιι οοτ μπει οιιιο Βιοτιο ινοιιιἔοι·
Βοι·011ιοτοΟιιοιιι€1οιιο ιιιπ. Ι)ιο Μι1οιιειιιιι·οριιιεοιιιιι€οιι
ινιιιιιοιι οιιι€οΒοιιοιι, Με Ιιιιιιιι·τιτ ιιιιιι·ειο και ιιιπ .Ιοο
_ιοιιιιιι1ι8ιγοοιιιι ιιοριιιεοιτ. ιιιιιι οιιεεοιιιοιιι ινιιιιιο Ρειιιιοιιιοι·

ριιοιιο1ιινοιι.οι·ιιιιιιιιιι·τ. Ιπι Οοι.ο1ιοι· 1808 ι·οιιιοεε Ρο.
ιιοιιτ Με 8ιιιιοτοιιιιιιι. Με ιιιιιιο Βιιιιιιιιιιιιιιιι Μιι· ιιιπ
ιιιιιι. ΙΜε ιιιιιιο Τε.εοιιοιιιιιιιιιι ιιιω οιινιιε νοι·ι1ιοιιι ιιιπ!
01ιοι·ιο.Βιο ιιοοιι ιιιιιιιοι· οτιιιοε ιιοιι 8ιιιιιε ΜοιιιιιΒιιι, "οι
ειιιειι·νοιι ιιοι·ιιιιιιοι· Ριιιιιιιιι€ ιιιιιι νοιι Βιιιιιοι· Οιιοιιιιισιιο.
Με ιιιτοι·ιι.ι·γιοιιοιιιοιΒοΒοιιιι "οι τοιιι. Πιο Βιιιιιιιιο Μιι·
οιιιιιιε Με ειιιειι·ιιιω. ΙΜε Κ6ι·ροι8οινιοιιι ιιοιι·ιι€ 74,021
ΟΠΠ., ο.ιεο εειιιο Ζιιιιιιιιιιιο νοιι 13,828 (1ι·ιιι., 1101200111
Ρο.ιιοιιι: νιο1οιιιιιιοιι ιι"ιιεεοιι 8οινοεοιι ιιιω ι·οοιιι ιιιιι€ο
Βρειιοι·Βιιιιιιο οοιιιοειιι. Βοι ιιιο1ιι·Εεειιοιι θριιιιιιιιιιιιιοι·
ειιοιιιιιι€οιι νοτ ‹ιοιιι Αιιειιιιιτ ινιιιοιι ιιοιιιο Βιιοιι1οιι 2ιι
ιιιιιιοιι. Ιπι Αρι·ιι 1809 1ιειιι.οιιΜι· ειιιειι Βιιοι ιιοιιι Ρο
τιοιιτοιι οι·ιιο1τοιι. 1ι1ι·ιιιπ εοιιιοιι Βοι·ιιί ινιοτιοι· ειιιἔοιιοιιι
ιιιοιι ιιιιι1 Με Βοειιιιιι.

2
. ι. Ν., νοι·ιιιιιιιοι·ιιι. ι.οιοοι εοιι 2 :ιιιω επι

ΙΙιιετοιι, Β'ιοιιοι·, ιιιι€οιιιοιιιοι· 8οιιινειοιιο ιιιιιι ιιι ‹ιοι ιο1.2
του Ζοιι :ιιι Ηοιεοιιιοιι.

ιιιιιιοιι Τοεοιιοιι-
·



498

51οιπο 18. Αμτιι 1899: Β. ν. Ο. οοπ. πιο 8. Βιμμο.
Κ. Η. Ο. ποπ. πιο 8μιιι οοομ.. 1Μιπμιιιπο ιιποτ πο: ιιπιιοπ
ιιιιπποπεμιτπο. Β.. ν.. Ο. ιιππ Κ. Η. Ο. πιιοποπ. Α1.ιιιιι.
ιιππ ιιιοιππ1. Βοοεοιπ. Ι.. Η. Ο. πτοιιοιι. Βιμ. ιππι
ιιομι: Αποοπννοιιιιπ8 ποε. 1ιπιιοπ Τοεοποπποπποε. πο.οεοιπο
ποποοπτ νοιιο1:ιππιο ποε ιιπιιο διιιπιπποππ πππ ποιοι; οιπ
ιπποπτοππο οιπ ιιοσποε θοοοιινν11ι·. Αμποπιο. 'ι'οπιμοι·ο.
ιπι· Μοι·ποπο 87.8°. Μι1.το.8ει89 ο. Αποππο 38.5°. Οο
νσιοπι 60.101 (πω.

ι

Βοπο.ππιιιπ8 ποε Κοπιιτομιοε: Ειπιποι ινποποπιιιοπ Ριπ
εοιππ8 ιπιτ 50 ρι·οο. Μιιοποπιιτοιποιιπο πιιπ 8 πιοινιι0οποπ1
ποπ Ριιιοοιπποοπ πιιι Ροι·οοπιοι·μποποιοιμοι·ιπ. 8οποπ
11οοποιποιπ Μοποι πω· πιιε θοεοπνν11ι·νοτποι·πι. Αιπ 1.

δομτοπιποτ 1899 πω· πιιε Τοειοποπποππ νοπ ποτπιπιοιπ
Αποοοιιοπ ιιππ ινιοο ιπ ποι· 1νιιιω οοιποο ιπποι·οπ Βιιπποο
οιπο ιιιοιιιο πω” πιιι. ιπ ποι· τοοπ1οπ Ι.ιιπεο πιπ1οπ
ννοτοπ ποοπ οιπιΒο νοτοιιι2οιτο Βοεοοιποτιιπποπο πο πϋτοπ.
θιοινιοπι 87.159 (πω. Ζιιποιιπιο 6562 (ιιππ. Αιιοοιιιοιπ
ποιιπποπ ειιι. 81ιιππιο τοιιι.

π. 8. Ο.. Βοοιπ1;οτ. 29 .Ιοιιτο ειιι. νο.ιοτ ιιππ Βι·ιιποτ
επ Ρπ1ιιιειε μπιπι. 8οο1οι·ποπ. Ρο.ιιοιιι οιιιιιιοπιιιο νοι·
οιποπι .ιοπτο πππ ιοιποι οοιιποιπ ιιπ Βοιι11τι.οιιιιπο1οπ.Γιο

ποτ. Νοοπτεοπινοιοο, Ηποιοπ. 8οιι 5 Μοιιοτοπ ι)χομιιοπιο
πιιπ Βοπιιιοιονοπ.

$1οιιιο 15. ΑιιΒιιοι 1898: Ρπι.πιοιοοποτ ιΙο.πιτυο. Β.
ν. Ο. ποπ. πιο 8. Ηιμμο. ποπ πτοποπ. Απο. Β. Η. Ο.
ποπ. πιο πιω ποι· 5οομιιιει. ποιπ πτοιιοπ. Αι;ιιιπ. πππ
οοπε. Μεε. π. ν. Ο. ιιππ ι.. Η. Ο. ποπ. πππ νοιι. πιιι
ομιτιιιιπ? Κοιιιιιομι: Ιτιιιι1τοιιοπ ποιποι 81ιπιιππιιιπποι·, πιο
εοιποπ ειππ πιιι πιοπτοι·οπ ιιοοποπ Οοοοιινι11τοπ ποποοιε1;

ειι.οτιιο. ετο.τι·ο Αποοπννοιιππές ποι· ι5μιοιο11ιο. πιοειοιπο κι
επ ιπτοιπ τοοιι1.οπ ιτοιοπ Βοππο πιιι. πιοπτοι·οπ οιιιιιοοπ
θοεοπννι1ι·οπ ποποοιιι. ιιιιιι1τειιιοπ ποιποι· Αι·μπποτμοι ιιππ
ποι ιποιειιι·ο ιπιοι·οτγιοποιποο.. Ροιιοπι οι πω” ιιππ
ιιππ ιιιιοτ πιοτιιο 5οιιπιοι·ποπ ποιιπ Βοπιποικοπ. 'ι'οιπμο
τω” Μοτεοπο 36,0°. Αποππο 88.20. Βοοιιιοπ ποοπ
οοπ; Ντ. 7.
Βοιιπππιππ8 ποε Κοπιιιομιοο: ΒοιιιιΒιιππ ποτ Οοποπννι1ιο.
Ειπιποι ινποιιοπιιιοπ Βομιποοιιιπο ποτεοιποπ πιιι 60 μακ.
Μιιοπειιπτο, ιοΒιιοιι Ειππιπειιπποπ νοπ .ιοποιοτιπ ιιππ ιπ
ποιο.ιιυποπ νοπ Ροτοοπιοτμποποιιϋοιιπ8. 1π ποι οτο1οπ
Ζοιτ ιιππ εμπιοτ πιο πιο ι)γεμπο.ειο ννιοποι· οιπιτπ1: Ειπ
πιο.ειιπποπ νοπ «.ιοποι. Οοοο.ιπ. Μοτμιιιιιιπ». ινοππτοπ ιπι
πιοτ πιο $οπιποι2οπ νοι·1ιιιοποπ ιινοι·ποπ ιιοππιοιι. Βιε
Μπι ι)οοοπιποτ 1898 πειττο εισιι ποε Αιιοοιιιοιπποιιπποπ
ποε. Ρο.1.ιοιιτοπ ποποιιιοππ 8οποοεοι·1. Β. ν. Ο. ιν81°ο11]ο
ποοιι ποιιιιιοπο Οονοτιιοπεγπιμτοιπο ποοππιιννοιεοπ. Ποτ

Κοπιιιομι ποττο οιοπ ιιιοοιοι·π Βοποοεοι·ι. ποεο πιο εο
οοπννιιτιο 2οτιπιιοπο Ρο.ι·1ιο ποε τοοιιιοπ Ηοιπποε ποι· Εμι
“πιο ειοιι οποιοι081 πο.11οιιππ πιοεο 51οιιο. ιιιοπιι οιο
ο.ιιοπ πιω νοιιοιπππιο νοτπιιτπι πω. ποοπ οιπο τοιπο
ιιππ ττοοιιοπο ινιιππιι1ιοπο ποτποι. Αιιοπ πιο πιιι ποπ
51ιιιιιτιπειπποτπ οιτποπποπ 8οοοιιινιιτο ινιοεοπ οιποπ ιιοιποπ
Βοποπ πιιι. Κοιπο δοπιποιοοπ ποιπι $οπιιιοποπ. 13ο.πο
οοιιτο οιοπ ιπι Απιοπ8 .ιπππο.ι· 1899 οιπο Ειπ1οτι1:ιοΙπποτ
οππιοπι πικαπ. Βιο ιίτιιι1.ο ποοειπποπ τοεοπ πιι οοπινιπποπ.
ποτ Ζοτιπιι ποι· Ι.ιιπποπ ιιππ ποε Κοιιιικομιοε πομπο τπιτ
οιιιιοπ1οι· ιιοι1ιΒιιοιτ πιιπ πιο 94. ιι"οπτποτ 1899 οτιοιέςτο
πο: Βιιιτιιε οποιο.
4. α. .ι.. νοτιιοιτ. Ρτοιι. 24 .Τοπι·ο πιτ. δοπννοετοτ

ιυποι·οιιιπο. ιπι ννιπτοτ 1890 Ιπιιιιοππο. ιπι 8011111181'
1897 Ηιιο1οπ ιι'ιοποτ. Βιιιπ1ιμ1:οο. 211 ποποπ οιοπ ιιπ
Ηοτποι 1897 Ηοιοοτιιοιτ ιιππ Βοπιιιοτποπ ιπ ποι· Κοπιο

εοοοιι1οπ.
“

Βιο1ιιο 14. Μπι 1898: Β. ν. Ο. οοπ. πιο 3. ιιιμμο.
ιιιοιππι. Βειοε.. πτοποπ. ιιππ. Β. Η. Ο. εοπ. πιο δμιπ.
ειοει.μ..ποπ πτοποιι. Απο. ιιππ ιιιοιππι. πω. ι.. ιιπτοπ
Βοιποπ.

Κοιιιιιομι: 51:ο.τιιο. ιιιεεοπιπτιπιπο Απεοπιινοιιιιπε ποε
ιιιιιιοπ Ατγιιποτιιοιο; ο1οιιιο δοπινοιιιιπε ιιππ Β01ιιιιππ ποε

ιιπιιοιι Τοεοποπποπποε. ποοεοιπο ποποοιιι ποε ιιπι€ο Βιιιππι-
ι

πππ. νοπ ποι· πιπτοιοπ Κοπιιιομιινο.πι1. ιιιιιοι·ποιπ ποι·
ιποιοιιι·ο. ιπτοι·οι·μοποιποο. τομ οιπ ιιιιοοιι0ι·ιπιποι· 'Ποια
πππ νοι·π πιο Κοιιιι€ομιιπποιο πιποιιι. πιο διιτιιιπο οι
ποιο". Ρειιιοπιιπ ιιππ ιιππ 5οπιιιοι·ποπ ποιιπ 5οπιιιοικοπ.
ΙΩιτμοιποινιοπι 81.836 (πω. Βοοιιιοπ οπο” "Νι·. 4.
Τοπιμοι·:ι.ιπτ ποτιποι.

Βοποππιππε ποε Κοπιιιομιοε: ΡιποοιιιπΒοπ πιιι Ρο.ιιο.

οπιτιιιμποποιο;ιγοοτιπ ιιππ Ιπποιοτιοποπ νοπ Ρο.τοοπιοτμπο

ποιισειιπΒ. Απι 24. Μέσοι 1898 νοι·ιιοοε Ροτιοπιιπ πιιε
5πποτ‹ιτιιιιπ. Πιο ι)ιιιπμιιιπε νοι· πιο ποιπι Ειπ1.τιιι;. ποοπ
ινοτοπ οιιο οο1οιιι·ποιιεοποπ θγπιμιοιπο νοτοοπινιιπποπ. ιπι

Κοιιιιιομι' πω· πιο 8οιιιινοιιππο ποε ιιπιιοπ Ατμιςποτμοιο
πιει μια οπτιιοι€8οοππΒιιπ. ποι· ιιοποιίϋττπιοο 'Ι'ιιπιοι· "οι
ποοιι νοτιιοιπποπ. ποιο ιιιιιω Το.8οποπποππ που ινοπιποι·

εοοοιιινοιιοπ. Θοινιοπτειπποπιπο 151148Οττπ.

ιιπ Μπι 1899 ποι Ροιιοπιιιι ιισιοποι· Με $οποιοτιιιιπ
οιπ; ειιι ποιτο οππιοπι ιιπ Ποινιοιι1 οποοποιππιοπ; ιιποι·
ποιποπ Ι.ιιιιΒοπ πω· πιιιτοπ "πιο ιιιοιππι. Βο.εο. ου οοπ
ε1οιιιιοπ. πιο ιιιηπποειιοιιιοοιιο Ππτοιιοιιοιιππο οτοοπ οιποπ

ιιιιιιοπ Αηι:ποτμοι νοιι νιιιΙεπιππιΒ ποτιποιοπι Αιιοποποπ
Ποπ ιιιιιιο 'Ι'οεοποππο.ιιπ που ποοπ Βοεοπινιιιιοπ ιιππ πο
ποοιιιο ποπ ετϋοετοπ ιιιειι ποε ιιπιιοιι 81ιιπιπποιπποε. ιιπ
τοτιιοιπ ποι· ιποιοιππ ιιιιοι·οητοποιποο νεπ ποι· ποοοιιϋι·
ιιιιοο 'ι'ιιιιιοτ πσοιι νοτιιοπποπ. Ροιιοπτιπ ινιιι·πο ιιιιι.Ιοπ

ιοπικοιι8ιγοοι·ιπμιποοιιιποοιι ποιιοιιποιι; ποι· Τιιπιοτ νιτιιτπο

ιπι1ι ποι· ιιοι·γπι.ι'εοποπ Βομμοιοιιτοττο οπ1.ιοι·πι ιιππ πιο
ννιιππιιιιοπο τπιι: 70 μτυο. Μιιοπεοιπτο πομιποοιι. ι.οιποτ
ιπιιοο1ο Ριιι.ιοπτιπ πιιιιειιισποτΠπιε1ιππο ινο.ο.ιοποοποπ πποπ

οιππιοπο.1ιιοποιπ Απιοπ1.ιιιιιτ ποε 8ο.ποιοι·ιπιπ νοτιοεοοπ.
πιο 8οπννοιιππμ.ι·ποε Τοεοιιοπποπποε ποι· πιει νοιιετιιππιπ
8οποποπ. πιο 81ιπιπιο απ. ινοππ οιιοπ πιοιιτ νοιιο1.ιιππιο
τοιπ. 80 ποοιι ποποιι1οππ ποοεοτ πιο ποιπι Βιιιτι·ι11. Το
ποτιεοιποο. οποιοι 3.

π. Α. Ο.. Θοιιι·οι·ιιοπ1ο. 22 .Ιππτο πιτ. μπω 4 .Ιειιιτο
ειιι ιιιιοι.οιι. πιοινοιιοπ Ηιιιιιομτοο πιιπ Ρ'ιοποι·. νειτοι· ιιππ

πιιιττοι· ειπ Ρπ1πιειει ποοιοτποπ. Ροι;ιοιι1ιπ ποιιπποι ειοπ
οοπ; πιιι 1898 ιπι 8οιιιιιοτιπιπ.

ι.ιιπποπποιπππ 14 ιιποποι 1899. ι.. 17.13.8198. πιο
9. Βιμμο. πτοποπ. Βιμ. ιιππ ιιιοιιιπι. πιω.. ι.. Π. Ο.
οοπ. πιο ποιπ θμιπ. πω.. ιιιοιιιπι. Βοοε. Β. ν. Ο. ιιππ
Π. Η. Ο. οποοοοιιιν. _Α1.πιπ. ιιππ πιιοποπ. ω. Βοοιιιοπ
θειιιιη 4. Τοπιμοτο1ιπ 87.0-38.5 'ι

.

Απι 115.8ομτοπιποι· ιιιορτο Ροτιοπιιπ ιιποτ $οππιοι·ποπ
ποιιπ 5οπιιιοποπ. Πιο Ιοηπποειιομιποπο Ππιοι·εποπιιπο

οι·οοπ οιπο ιοιοιιτο ΑποοπινοΙιιιπε ποε. τοοπιοπ ΕμιΒιο11ιο
τοπποε. 4 Τομ (που: που πιο Βιιππο πμιΒιοιιιο πιι
10τιπιιοπ νοι·πιοικ1ι. εοιπτιιοτ ιιππ πποπιο1.0ε; ο.ποπ πιο

Ριιοοο ειιγομιειο11.ιοοο πππ Αι·γιιποτμοι ννοτοπ νοτπιοιιι
πππ 1ιποιπιιιιιο. Ρο1:ιοπιιπ ιιπ ειπ οιοτποπ Βοπιποτποπ.
ννοιοιιο ποεοπποτε ιιοι1ιε ποιιπ δοπιιιοι:οπ ινοτοπ.
ιιιιτοι· Ποοπιποπιιοιποοιο ινιιτποπ 8οπτιιιοοιιοποπ ιπ πιο

πριΒιοιιπ. εοιποοιιι; ιιππ πομπο! ιπιτ '70 μισο. Μιιοπειιπτο

Βομιποοιτ. Πιο 8οπννοιιππο πππ πιο 8οπιποι·οοπ ποιπιποπ

πο.το.ιιι οππιο ειπ. πιπ πο.οιι 2 ννοοποπ "οι οι·ποιιιοτ Ποι
ιι€ιωιι ννιοποι· οπΓειιιτοιοπ. Διπ 15. Οοτοποτ ιποοπτο πιιι
ιιπ1οι· Οοοοιποππε1ποοιο πππ (ιοπιτοιιο πιιι ιζοιιιιιομιπμιο
ποι πιιι ποιπ Κοιιιιιομιιποοεοι· οιιιοπ 1ιοι`οπ Ειποοπιιιτι ειπ
πετ Ιπποπιιιιοιιο ποτ ΕμιΒιο11;ιε νοπ τοοπιο ιιπιοπ ποοπ
ιιππ. οποπ. πιο ννιιππο ινιιι·πο πππ; 70 μισο. Μιιοποοιι1το
Βομιποοιι ιιππ πιοεο Ριποοιιιιιοοπ ο 'ι'οπο τιιΒιιοιι νιιιοποτ

πειιι. Πιο 8οπινοιιιιπἔ ποιππι οιιιποπιιοπ ειιι. πιο 8οιιιιιοι·
ποπ ποοιι πιοιιτ. ειιι ιπιππτοπ ιοποοπ πιιτοπ ΡιπεοιπιιΒοπ
πιιι; «ΟττιιοΓοτιπ 4.0. Οι. οιπγ1.ιπ. πιο. 20.0» οοιιπποτ1τ
ινοτποπ. 18 Τομ ποοιι ποιπ ιο12τοπ πιιι€ιιιι ινοι·οπ πιο
$οιιιιοιΙππο ποτ ΙΖμιΒιοιτιο ιιππ πιο 8οπιποι·ποπ νοιιο1.ιιππιΒ

νομοοπινπιιποπ. Ποτ Κοιιιιιομι ινιοε Μοεοτ οιποι· ιοισιι1οιι

Βπιπππο που ΕμιΒιο1τιο. οοινιο Βιιιιιιιπ8 ιιππ ιοιοπιοτ

8οπινοιιιιιιε ποιοι Δηιςποτμοι οιπ ποτιποιοε Βιιπ πιιι.
Πιο 8οπιποποπ οιππ πιοιιτ ινιοποτέοποπτι ιιππ ππε Κοπι

ιιομιπιιπ πω; ποι πιοπι 8οϋ.πποι·ι;. Ι.οιποι· που πιο ιο.ππο
οιπποιιοτππο ΒιομιιοΒιο νοπ οοπιοοιιιοιπ Βιπιιιιεο πιιι ποπ
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Ζεεεε.ιιτΙ εετ Ι.εεεεε. ΒετεεΙΙιε Με ειεΙι εειεεΙε νετ
εεεΙεεΙιεετε εεε Με ΑΙΙεετεειερτεεεοεε ει εεεΙιεΙΙι επει
ΓεΙΙιεΙε.

νοε εεε 21 ΚεΙιΙΙεερίΙιτεεΙεεε εΙει1 Β εεΙιεΙΙε; εΙεο
28,6 ρθε. Με ΗεΠεεε πΙτό εεεεεεΙιεε: νεΙΙεεεεειΒε
νετεετΙιεεε εετ ΘεεεΙιπετε, νι»ΙΙειεεειεεε Ζετεεεεεεεε
εετ ΙεεΙετεεε, Ιεεεεετετ πειιιεεεεεε εε πω, εεεε εΙε
τεεεεΙειιεΙοε νετΙιείεε εεε Ιιει Ιεεε;ετετ ΒοεΙ180Ι1ε11Π8Ι‹εἰεε
εεεεεεειΒε νετεεεετεεε εειεεεε.
θεΙιεεεετε πετεεε 8, εΙεο 38,1 μα. Με εεΙιεεεετε
πετεεε εεεεεεΙιεε εετ Με, ΙιεΙ εεεεε εΙεε ‹›Ιι_ῇεεεὶνεΒεε

εετεεε εεε ΚεΙιΙΙεορίε εεεΙιεεπειεεε εεε Με Ρτοεεεεε
εεεεεΙε εε εεεΙΙειι Ιει.

ΠεεεΙιεεεετε ΙιΙιεΙιεε 7 = 39,3 εθε. νοε Μεεεε 7
εὶε‹1 5 εετ ΡΙιεΙειε ρεΙτεοεετε ετΙεεεε, ειεετ Με εεε
Ξειιεεοτεεει νετΙεεεεε εεε εΙιιετ Ιιεεεεεε ειεΙι εοεΙι ιε

ΒεΙιεεεΙεεΒ.
Ι·ε Ιιει;ε εετ Ιετε Μεεε νετΙιεΙεεεεετεεεε18 @εεε Βε
εεΙεεεε εετ ΙοεεΙεε ΒεΙιεεεΙιιε,ε εΙΙεΙε εεεεΙιτεΙΙιεε εε
ποΙΙεε, εε ιεε νΙεΙιεεΙιτ Με (ΜεΙιειεειιιε εετ ΙιγεΙεειεεΙι
εεεεεεΙεεΙιεε ΒεΙιεεεΙεεε :ειε εετ 1εεεΙεε ΤΙιετεριε, εετ
πετ Μεεε ΕτίεΙΒε εε νετι1εεΙιεε ΙιεΙιεε. .
8ο ΙεεΒε εεε ΙιοΙιε ΡιεΙιετ ειιΙιε.Ιε εεε ΓετεπεΙιτεεε
ειετιε;εε Βρεεετε ειιρεεεετιτε πεε, Ιοιεε _ῇ

ε

τεειεε, ειεεΙι
Ιιει εετ ειιτεΙεΙεεεεεεε Ιοεε.Ιεε ΒεΙιεεΙΙεεΒ πεεετ νοε
εΙεετ ΗειΙεεε, εεεΙι νοε ειεετ Βεεεετεε,ε εεε εεΙιετεε
Ιεεεε ΚεεΙΚορίε Με Βεεε εειε. ΕΙιεεεεπεεΙΒ Εεεε ειε
8εΙΙΙεεεεε εεε Ι.εεεεερτεεεεεεε ετπετιεε πετεεε εει
ειεετε ΡΙιεΙιΙεΙΙεετ, εετε εεΙιεε εετ θεεεεΙεε εε Με εει
εεε ΜεΙιΙεεΙεεε εεεεεεεεεεεεεε 8εΙιτεετεεε _]ει1ε Ι5εεΙεεε
Ιιεεεειιιε. Με ΙΕτΙει·εεΙεεεε εετ Ι.εεεεε Ιιτειπ:Ιιε Ιιει ΙΙιει
ειεεε εΙεειεΙ εεΙιτ ειιεΙιετεεΙε εε εειε, πεεε ετ 8.Ι›8Γ
εισΙιε εεεεεειιε ετεεΙιτε πω, ει» ειτε ειε εε ΙιεεεΙιεειε
τεεΙιε εεε, εεε εε.εε ει εε Με Βγει›Ιιεεὶε 8επεεεε, πεΙ
εεε εε εεεε εεΙιτειεΙιε Με. Εε Ιεε εΙιεε εετεΙιεεε εϋεΙιΙΒ,
Με 1.εεεεεΙετειιΚεε Με ΚεΙιΙΙεορίε‹ιειρΙιεεειειι εοποΙιΙ

ΙιεειεεΙεεΙι εΙεεεεΙεεΙι, Με .Με ΙοεεΙ εε Ι›εΙιεε‹ΙεΙε.
εε εε ει εετεΙιε.εε ΙεεΙε ννεεεετ, Μιεε εεπϋΙιεΙιεΙι εετ

ΚεεΙΚορίεεεετεεΙοεε ειεε εεΙιΙεεΙιεετε Ρτεεεεεε εεεεεΙΙε
Με. Με εετ Ι.εεεεεεεεετεεΙεεε, Με Ι.ειεεε εΙεεε ΚεΙιΙ
ΙειΙ›Ι“Ι‹τειιΙ‹εε εεεεεετε ειεΙι εεειι Ιιεεεεεεεε εεεεΙιεΙιετ, ειε
ετειετι νιεΙ ρειεΙΙεΙιετ Ιε εεε νοτεετετεεε. [Με τΙοεΙι
Με» ποΙιΙ εεΙεεε εΙεετ εε εετ ΚεΙιΙΙ«ιμΓιεΙιετειιΙοεε, εε
Ιεοειιεε εεεεετεε εεΙεεε νετ, τΙεεε Με ΑεεεΙιπεΙΙεεεεε ιτε
εεεετεεΙ6εεε ΚεΙιΙΙεορί εε ΙιεεΙιετεειε: πετεεε, εεεε εετεΙι
εΙεε $εεεοεε Με ΛεΙιειεεε νετΙιιιιεετε πεε. Πετ ιειε
ΚεΙιΙεεεΓεεεετεεΙοεε ΙιεΙιε!ιεεε ΡΙιεΙιιεΙΙ(ετ €εΙιε εε εειεετ

εΙειεΙιεεΙτ.Ιεεε Ι.εεεεεετετεεΙεεεε εε 0τεεεε, εεε εεε ετε
εε εΙιετ, _ι

ε

πεειΒετ Με ΚεεΙΙεορΓεεεεεπετεειι ΙιετειΙεειεΙι

εεε εεε νετετεεεεε ινετεεε. Βιεεεε Ιεεεε εΙιετ €ειιεεεεε
εετ Ιε εἱεεει ΚτεεεειιΙιεεεε, ιιεεΙι Ιιεεεετ ε.Ιιετ ιε ειιιετ

ΕεεεειιΙιειΙεεεεεΙε εεεεΙιεΙιεε, πο ετ εεεεετ εετ εετεΙιεεε
εϋ1Ιι1εεεΙοεε.Ιεε'Ηιετεριε, Με εε ΙΙιε εεεεεο εεεΙιε;ε
Ιιγειειιιεεε-εΙειεειεεεε ΒεεεεεΙεεεεπειεε εεεΙεεεεε Κεεε.
Πε ετεεε ειεΙι εεε, πεΙεΙιε ΚεΙιΙΙεερίετεεΚεε ΜιτΓεε Πε
Με Βεεεεοτιεπι εεεεεεοειιιιεε πετεεε οεετ ειε: εεεετεε
ΙΙΙΙοτεεε, πιε εοεΙιετεεΙε Μετίεε Με νετεεεετεεεεε ιπι
ΚεΙιΙΙ«ιρΓ ευιιι, ειε ευεΙι εΙεε ειπε Ρτοειιεεε εεεΙΙεε εε
Κεεεεε? Σε Με. εεΙΙιεινετεεεειΙΙιεε πειιεεΙιεεεπετεΙι,
Μιεε Ιε Ι.ειιεεεεεἱΙεεεεεΙεειι εετ εεΙεΙιε εεεεεεειιιιεεε
πετάω, πεΙεΙιε ΗεΙΪιιεεΒ εεε Βεεεετεεε, εεΙιεε, εεεε Με
δεεπετΙετεεεεε, :ειε ΙοτιεεΙιτειεεεεειε ΖετΓεΙΙ εετ Ιεεεεεε
εεε εεε ΚεΙιΙΚορΙε, Ιεεεε εεεε εε εεε 8εεεεοτιεε ειεΙιε

εεΙιεΙίεε πετάω. Βει ΙΙιεεε Κεεε εεε ΙικΙεειεεΙι-ειεεε
εΙεεΙιε ΗεΙΙνετίεΙιτεε ειεΙιε εεεεπεεεε πετάω, εεεε
πεεεε εετ Ιιεεεεεε $εΙιιιεεεΙΓτϋεεεε εεε $εΙιπειεεεείεΙΙε
ιεε εε εΙεΙιε τεϋεΙΙοε, ειε εετ ΡτεΙ1εΓεεεεεεεΙεεε εε εεεετ

εΙεΙιεε. εε Ιεϋεεεε εΙεΙι Ι›ει ΙΙιεεε Με ΒεΙιεεΜεεε εετ
εεε” εεε Ιεεεετε ΙΙιτετ Ι.ειεεε εεεεΙιτεεΚεε. Βεε Κεεεεε
ειε εΙιετ εεεΙι ιε εεεετε ΗοεριεεΙ Ιιεεεε, Μιεε ιιεΙιειεε
ειε ε1εειε εεεετεε, ειπε εετεΙι Με ΒεεεεοτιεειΙιεΙιεεεΙεεε

εεΙιοΙΓεε πετιΙεε Ιεϋεεεε, ειεΙιε εεε ΡΙεεε Τοτε εεε εεΙιε
εεε εεε εΙιτι,εεε ιιι εετ ΑεεεεΙε εεεεεΙιεΙιεε Ρεειεεεεε
πεεετ εετεΙι ΙΙιτεε ετοεεΙοεεε ΑεεΙΙεΙ‹, εοεΙι εετεΙι Με
εε εεετΙ‹ε Ιεε.εερτεεΙιεεΙιιεε εεε ΡΠεεεεετεοεεΙε.
πεε ΓετεεεεεΙιτιεεεεετ εεεεεπετΙΒετ ΖετεειΙΙ, εεετΙεε
ΡετΙεΙιεεετιειεεε εεε ΚεΙιΙΙεερΐε ειεε Με εε εΙΙε Με.Ι
νοε εετ ΑείεεΙιιεε Με 8εεε.ιοτιεει εεεεεεεεΙιεεεεε. Αε
εετε εεε εε εΙ›ετ Ι›εΙ εεε πεεΙΒετ εεΙιπετεε Ι.ετεεειεΙεεε,
εεε εεε Ιεί1Ιετεεεε εεε εΙιετΠεεΙιΙιεΙιειι θεεεΙιπετεε. Βεἱ
ΙΙιεεε πιεεε Με ΜεεΙιεΙιΙεειε εετ ΑεΓεεΙιιεε νοε εειε
θττεεε εετ ΒΙειεΙιεειεΙεεε Ι.ειι€εεετΙει·εεΚεεε εΙιΙιεεε18
εετεεεΙιε πετεεε.

Βει εεε 21 Ιιιετ ΙιεΙιεεεε1εεε ΚεΙιΙΙεορΓΚτεεΚεε εεΙ εε
εεΓ, νοε ε·εΙεΙι ετοεεετ ΒειΙεεεεεε εετ (Με εετ εΙειεΙι
εεΙειεεε Ι.εεεεεετΙετεεεεεε ιεεεετεεΙ εε εεε νετΙεεΓεετ
Ι.ετχ·ειτεί1εεεΙοε πετ.

νοε εεε εεεεΙΙεεε εεε Ε.εεεεεεετεεε ΚεεΙΚερΓετεεΚεε
πιεεεε 4 (ε. Β. ΙΡε.ΙΙ Ι, ΙΙ εεε Π) ειεε "Με εεΙιπετε
εεΙιετεεΙϋεε ΑΙ'ΓεεεΙοε εεε Κε!ιΙΙιορίε εεε, ειε Ιιε.Ιιεε ΙΙιτεε

@Με εεεεεεεε τεερ. εεεεεεετεεε Ι.ειτγει: ΙιεερεεεεΙιΙιεΙι
εεει Πιεεεεεε εε νετεειιΙεεε, Μιεε εετ Ι.εεεεερτοεεεε
πεΙιτεεε εετ ΚεΙιΙΙεορΓΙιεΙιεεεΙεεἔ ιτε 8εΙΙΙεεεεε ΙιεετΙΙΤεε
πετ. ΑεεΙι Ιιει ειειεεε εετ εεΙιπετειι Εεεε» εεε ΙεεεΙειε
Αεεεεεεε (ε. Β. ΙΞ'εΙΙ ΙΙΙ) πετ εε εετ Ζειε, πο εε εεε
εεε Ι.εΠΠΒΘΠΙ›εεεετ @Με εεε εετ Ρεεεεε εεΙιετΙ“τεΙ πετ,
εΙεε Βεεεετεεε εετ ΚεΙιΙΚορΓεΙῖεεειοε εε εεεεεεεΙτεε,
πεΙεΙιε ειεΙι ιιι εετ ΑΙ›εεΙιΙεε εεε ΟεεεττΙιε εεε εετ
$εΙιειετεεε εεεεΙΙεΙι εεεεειεεεΙτεε.

Εε ειετΙ ειΙεο ειειεΙΙεΙι εεΙιπετε Ι.ετεεειεΙεεε Με ε:ΙειεΙι
εειιιεετ 8ετιιιΒετεει8ετ Αεεεειιιιι εετ Ι.εεεεε εεΙιεΙΙε,
πεΙιτεεε Βετιεεετεει8ετε Ι.ετεεεΙειεεε εεε ειεΙιε ε.είεε
ΙιεΙεεεεετ 1.εεεεεεΙιεΙιιεε ειεΙι ειεΙιε Ιιεεεετεεε. ΠτειιιεεΙι
Εεεε Με Αεεεε.Ιιιεε νοε ΚεεΙΚομίεεεετεεΙεεεε ιε εὶεε

Ι.εεεεεΙιειΙεεεεεΙε ιε εετ Με εετεεεΙε πετεεε, Μιεε
ΡΙιεΙιΙεΙΙεετ Με ΙοτεεεεεΙιτιεεεεεπι Βεεεεπει·ιεεε Ζετίε.ΙΙ
εεετ εεε ΡετιεΙιοεετΙειεεε εεε θεεεειεε εεε ΚεΙιΙΙεορίε
ειεΙιε εείεεεετεειεε, εοΙεΙιε Με ιιΙιετΒεεεΙΙεΙιεε θεεεεπε
τεε εεε 1εεΙετεεεε εΙιετ εετ Μιεε εείεεεεειιιιεε πετεεε,
πεεε Με εΙεΙεεεειεΙεε Ι.εεεεεεεεεεΙοε εΙεε εΙειΒετιεεεεεε
ειεΙιετε ετεεε Ρτεεεεεε εεΙεεεε.

ΙΣε ει εΙιεε τεε.εεΙιτεεΙ τεεΙιε εεΙιπετ, εεεΙι εΙεειεΙΙΒετ
Ι.εεεεεεεεετεεεΙιεεε ειεε εὶεΙιετε Ρτεεεοεε εε εεεΙΙεε.
Εε εεΙιε εεεετΙΙεΙι ειι:Ιιε εε, εεε Ι<`ιεΙιετεπεεεε οιΙετ εετ
εεεΙιεΙΙι, πεε εΙεΙι θενετεεε εεεΙιπειεεε Ιε.εεεε, Με ΑΜ
ιιεΙιτεε Ιε ειιιε Ι.εεεειιΙιειΙεεεεεΙε εε νετπεΙεετε, εεεε
Ιιει εεε ειεΙεεεε Ε'ΙεΙιετεεεε εετεε Με Τετερετεεετ εεεΙι
Ι‹ετεειε ΑείεεεΙιεΙε Ιιιι 8εεεεοτιιιιιι εοτειεΙ, εΙιειιεο Με
εὶεε εΙεε Μεεεε νοε Κτε.ιιΙεεε, εε εεεειι ειεΙι Οενετεεε
ΙιιΙεεεε εεεΙιπειεεε ΙΙεεε, ιτε ΒεεεεετΙειε εεεεεεειεΙιεεε
ετΙιεΙε. ΝεεΙι εεΙιπιετΙεετ ιει εε εΙ›ετ Με, Με Ρτοεεοεε
εεεΙι εειε νοιε ΙιεΙιεεεεΙεεεε Δτεε εεεεεεΙιΙεΙεεεε ΚτεεΙε

Ιιειεεεεεεειεε εε εεεΝεε εεε εεεε.εΙι εΙιετ Με ΑεεεεΙιειε
εε ΙιεεεΙιΙΙεεεεε.

Ιει Αείεεε εεε .1ειΙιτεε1899 πιεε εεε ΜΙεΙιεεΙιε2°)
εετεεί Με, εεεε Με ΒΙιτΙΙεΙι'εεΙιε Μεεετεεεειοε εεΙιτ
εεε ΙιεΙ εετ ΙΙΙ7εΙιΙ νοε Ρειιεεεεε εε Με Ηει!εεεεεεε εε
εεετε.εεεεε εεΙ.

εεε εετε 10. ΡεΙιι·εε.τ 1899 ΙιεΙιεΙεΙι Με ΒΙεεοτεεεειοε
Ι›ει εΙΙεε ιιι εετ ΝιεοΙειεΙιεεειΙεεε εεε Ξεεεεοτιιιιε Πε
ΙΙΙε εεεεΜΙεΙιεε εεε εε.εΙιεετε εεεειεεεετεεεεει: ΚτεεΚεε
εεεεπεεεε εεε ΜεεεΙΙιε 6Γεετε πιεεετΙιοΙε. ΒΙε εεΙιει
εεποεεεεεε ΕτεεΙιεΙεεε πετεε Μι Πε Αείεεεε εεε εεεΙι
εεεε .ΙειΙιτεε νετεΠεεεΙιεΙιεε, Ιιιετ πΙΙΙ κε εετ ετπεΙιεεε.
Μιεε Με ΒΙιτΙιεΙι'εεΙιε ΡεεεεεΙοε εετι, πο ειε Ιεεεεειν
ΙιιιεεεετΓετΙιιε εείετεε, Με Ρτοεεοεε τεειεεεεε τΙεΙιεΙε
εεεεεεΙιεε Με ΙΞε Ιεε εεΙε Ε'εΙιτεε.τ 1899 Ιεειιιετ-εεεετετ
Ρεεεεεεεε εεεεετεεε, Ι›εΙ εειε εε:Ιιε εεεεε Ιεεεετε Ζειε
νοτΙιετ Με ΒΙεεοτεεεεΙοε εείεεετεεεε ντετε.

ει ΜΙεΙιε.εΙΙε: Εεε'. ΑΙΙε·ειεεΞεε ΜεΜε. θειιετε1εε1τεεε
1899, Νι·. 11.
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- ειιεεει·άειπ σε Βιεεοι·εεειιοπ

Βεπποειι Μ εε ειιει· επιπτειιιιεπ , άιε Απιπειιιπε πιοιιι
εΙιειπ νοιι άιεεει· Βεεειιοπ ειιιιεπειε επ ιπεειιειι. Ιει άει·
Ζιιειιιπά άει Εππεεπ οιπ εοΙειιει·, άε.εε πιεπ ιιππ άιε
Απιπειιιπε ππεειιιιιεειε Μ, ιει Ριειιει· νοτιιεπάεπ ππά πιιι

ιπ ιιιιεπεινει· νιίειεε ειε,
άειιπ άειι άει· Κτειιιιε πιιι ει.ιιιεεποιπιπεπ νιετάεπ.
Ιει ιπεπ ιεάοοιι εεπϋιιιιει_ ιει άει· Αιιιπιιιιιπε επι ειπε
νοιππιετεπειιιιιιε επ νετεισιιιεπ, ιει πιεε επι άειι πιεε
ειιιιοΚιεπ Πιιιετεπειιιιπρεπειιιπά επεειιι·ιεεεπ, άεππ Μ άιε
Πιεεοι·εεειιοπ, επ άει·επ Αιιειιιιιι·ιιπι; ιι

ι. Ιιειιιε ιιεεοπάειε

ΡετιιεΙιειι ππά Πειιιιιιε πϋιιιι€ Μ, νοπ ετοεεειπ ννωιιθ.
Πιιε ευεεεειιιοΚιε Ετε;ειιπιεε άει· Βειιειι‹ιπ, πιιι άεπι Τοπι

ρει·ιιιιιτιιοεεπ άει· Ιειειειι 8ΤιιΒε ππά άειπ Ι.ππΒεπιιειιιπά
Βεπι18επ άεππ επι· Επιεοιιειάπιιε πιει· άιε Αιιιπειιιπε.

Βιιεπετεπιειάεπ ππά Βεειιι·εοιιιιππειι.

Μι. Κ. Ι.ειιιπεππ ππά Βι·. Β.. Νειιπιιιππ: Αιιεε
ππά θι·ιιιιάτιεε άει· ΒεειετιοΙοειε ππά Ι.ειιιιιιιοιι άσι·

ερεοιειιεπ ιπιειετιο!ο8ιεεΙιεπ ΒιεεποειιΙι. Ζινοιιε νει·

ιπειιι·ιε ππά ιιιπεεει·ιιειιειε Αιιιιεεε. Μιιης;|ις;ιι_ νοι·
Με· νοπ 'Τ. Ε”. Ι.ειιιπιιππ. 1899. 2 Βιιπάε. Ρι·ειε @ιιππ

- άεπ 16 Μπι; -ι- θΟ Χοπ. Ζει!.
Ππιει· άειι, επ άιεεει· ΒιεΙΙε εειιοπ ιιιειιι·ιεοιι ει·ινιιιιπιεπ, ιιο
Ιιειιιεπ Ιιειιιιιε.ιι π 'εοΙιεπ Ηεπάιι.ιιεπιεπ πιπιπιι άει· ιιεειει·ιο
Ιοειεοιιε Αιιιιε πιιι άειπ ιιππ ιειμειωεπ θτιιπάι·ιεε ειπε εεπ:
Ιιει·νοι·τεεεπάε διεΙΙππε· ειπ. Ει·ειει·ει· Ιιεειειιι ππε θθ 'Ι'ε.ι'εΙπ
πιιι _ι

ε

8--12 ι”ιιι·ιιιςεπΑιιιιιιάππε·ειι, Ιειειετει· @επι ιιιει·ειι άεπ
Τειιι. ειπε εεάι·ιι.π,ει.εΠειιει·ειειιι άει· Ηιιιιριειςεπεεπειιεπ άει·
Βιιειει·ιεπ ππά ειιιε ειιειιιιιι·ιι‹·ιιε Βεεειιτειιιιιιιε άει· Α.ι·ιεπ. Βε
Ιιεππ Ιιειπειπ Ζννειι"εΙ ιιπιει·Ιιεεειι, άεεε ποτε άει· ι;ι·οεεεπ
Γοι·ιεεΙιι·ιιιε άει· ιιι·ιιιιιιεειιειι Ριιοιο,ει·εριιιε ειπε εειπειιε ΑΒ
ιιιΙάππιεεπ επι· Βερι·οάπειιοπ ιπεπειιει· 8ιιειι-, Βιι·ιοιι- ππά Κω·
ιοιι'εΙοιιιιιιι·επ ι·οι·Ιϋ.πιιιςποοιι άιιι·ειι πιειιιε επ ει·εει2ειι ειπά
ππά άε.εεάιεεεΠιεπ επειι ιιι άει· πτειιιιεοΙιεπ ιπιειει·ιοΙοε·ιεειιειι
Βιάει·επιιπιάιιιεποεε άειπ Μιιιάει·ειειιιιιεπ άιε ε;ιάεειεπ νοι·ιιιειιε
εεινειιι·επ. Απ άιεεειι Γε.ι·Ιιεπιιιιειπ πιιι Ηει·ι· Νεπιπεππ
πιιι επεεει·οι·άεπιιιοιιειπ ?Μεε ππά Ι..ιειιε εεει·ιιειιει ππά εννο.ι·
εοΠεπ ιιππ πιει ειιεπειιιιιειπε Οι·ιΒ·ιπεΙιεπ νοι·ι;εΙεεεπ ιιιιιιεπ
Βιιιιι ειιιιεει· νει·ιι.ιιειει· Αιιιιιιάιιπιζειι άει· ει·ειεπ Απιιιιεεε ειπά
πιει· ππι· ιιεπε Τειειιι επιι.ςεππιιιιιιειιινοι·άεπ.- Πει· 'Γεια ιιιι.ι
ειιεπιεΙΙε ι·εσιιι ιιεάεπιεπάε 2ειιαειιιιιεεε Ζιιει5.ι2εππά νει·ιιεε
εει·ιιπεεπ ει·ιειιι·επ ππά ιιιεει άεε Βεειι·εΙιεπ εειπεε νει·ιεεεειιε
ΡΜ. Ιιειιιπεπ π'ε ειιιειιπεπ, άιε ι·ειιοπεΙΙε Βεπεππιιιι8· άει·
Βεειει·ιεπ άιιι·ειι ειι·επε;ει·ε Πιιιει·ειιιππε· άει· Αι·ιεπ επ Μι·
άει·π. πιειιι· ΒιπιιειιΙιειιιιειι ιιι άιε Νοιπεπειιιιπι· ππά ιιιετάπι·ειι
ιπειιι· θι·άπιιιι,ε·ιπ άιε ΒιιεΙιε επ ιιι·ιπεεπ. Πει· Αιιιιε ππά
άει· θι·ιιπάι·ιεε ειπά άιιιιει· ιπ άιεεει· ?πιιπ επ ι‹Ιιιιιεοιιεπ Ιπ
Γοι·ιιιιιιιοπεπππά ειιπι Βιιιάιιιιπ άει· Βιιειει·ιοΙοειε επι' άεε
ννιιιπιειε επ ειπριειιΙεπ. Κ-ι·.

_ Αιιε:ιιε ειπε άεπ Ρι·οιοιιοιιεπ
άεε άειιιεειιετι ειι·ει1. νει·ειπε ευ. ει. Ρειει·ειιιιι·ε.

(ΝιιοΙιιτεεε επ άειι Ρι·οιοιιοιΙεπ άει· ιεεε-ιεει Βιιειιπε; νοιιι
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Μιά).
Πιεεπεειοπ ιιιιει· ειιιιιι·ε άιεΡτοεποεε ιιπάΒεΙ‹
ιει·ιοΙοειε άει·Τιιιιειειιιοεε Ιιειτειιεπάε Ε`ι·ιι.;;επ.
Ιπ άει· Βιιειιιιε νοπι 8. Μιιι2 ιιιιιει Μεει πε· άιε ΟοιΙει;επ,
ειιεππ ειε ιιιιιει·ειιιάεε Ρειιεπιεπ άειπ ενει.πειεΙιεειιεπ Βιι.πιι
ιοιιιιιπ ιπ Ριιιιιιει·ινε ειιινειεειι ινοΙιειι. εισιι εκει ιιι ιιιιει·πειι
εεπ, σε ποπιι Αιιεειειιι επι Βεεεετιιπἔ νοι·ιιιι.ιιάεπεει. Ηοιι'
1ιιιπεςεΙοεΚι·ιιιιιιε ιιιπειιεειιιι:Κεπ ιιιιπει εοινοΙιΙ άιεεειι (άει άιε
Ειι.ιιι·ι ιιππιει·ιιιπ ει·ιιιιιάεπά ιει), ειε ιιιιειι άει· ΑπειεΙι ιιειπεπ
Νιιιεεπ. Μ. ιιεειιιιιιε πειιιιι:ιι ειπε Κι·ιιπΙιε. άει· νοπ ειπειπ
Αιειε άιε Πειιειειεάειιιπε· ιιιιιιιι Ριικιμιωθ ειπριοιιΙεπ ινιιι·,
ππά ιιιπά ειε εο εσιιινιιειι, άεεε ειε εισιι πιειιι ιιπ Βειιε επι
τιειιιεπ Ιιοππιε. ινωιιιω 'Έ'ιι;;εεπειει· "Με ειε: άιεεε Κι·ιιπιιε
πειτε εει.νιεε ινιιιιι·ειιά άει· Ε'πιιι·ι ;;εειοι·ιιεπ, ιινειιπ Μ. ειε
πιοιιι επ άει· Βε·ιεε νει·ιιιπάει·ι ιιιιιιε. - Πε ιει _ιε εειιινει·
ειοιιειε ΑππεΙιεριιπειε επ ιιιιιι·επ, ιι·ιιππ ειπ Τι·επεροι·ι ποοιι
ιπϋ;;Ιιειι, ππά ειπε Ηειιιιπ8· οάει· Βεεεει·ιιπε· ιιπ Βιιππιοι·ιιιιπ
ποειι επ ει·ινε.ι·ιεπ εει: ει· εεΙΙιει εει επι· Πειιει·2ειιε·ππε· εε
Βοιπιπεπ. .άειεε πιειιι άει· θιι·ιιιι άει· ΒπιννιεΙιειιιπς άεεΜω
Ιειάεπε επιεσιιειάεπά πι, εοπάει·π άεε ΑΙΙιζειπειιιιιει'ι π

άειι. θεΙιι οιπ Ριιιιιιει!ιει· ιιοειι οΙιπε Ι)γερποε πιπιιει·, πιιι
ει· Αρρειιι ππά εκρεοιοι·ιι·ι ει· καιω - εο ιπϋεεπ :Με
εειιννει·εΑιιεειιοιιειι ιπ άειι Βιιιιε;επ πειειιι.νειειιιιι·εειπ. - άει·
ΑιιΕπιι.ιιπιειπε Βειιιιιοι·ιπιπ ειειιι πιειιιε ιπι Κνειεε.

ιΑπιοι·ειει·ει).

πιι-Μι ιιεικεπιιι ειοιι μπε επ άει·εειιιεπ Απειειιι. Απειι
ει· Μπι άιε Αιιιπε.ιιιιιε ιιιε 8ειιειοι·ιιιιπ νοπ ΠεΠιιε νιεΙπιειιι·
νοπι Ζιιειε.πά άεε ΑΙι;ι·ειιιειπιιειιπάεπε ειιιιιιπαεπ ειε νοπ ιιιεε
Ιεπ $γπιρωιπειι. Πειιει·ιιε.πρι εει άιε Ρι·οι;ποεε επεεει·οι·άεπιιιοιι
ιιπειειιει·. Πειιειι·εεειιιιπε·,εππειπ ιιειάειι Βιειιιιιπ,ε·επ Ιιοιππιεπ
θα ε·επιιι; νοι·, ννοιιιι· Η. ειιιιιξε ΒειεριεΙε Με εειπει· Ρι·ειιιε
επιιιιιτι. -
Κει·πιε ιιεειιιιι.ε·ι άιεεεε νοΙΙιιοπιιπεπ. Ι)ιιε ΒειεριεΙ ειπεε
_ιιιιιριεπ ΟοιΙει.;ειι, άει· νει· ειπι€επ .πιω ππιει· ιιππ ιιπ
ΟιιιιοιιοΜιοεριιει άιεπιε ππά άοι·ι ιιιιιει· εειπεπ Ατιςεπ ει·
Βτεπειε, ιει. άει·ιπ ιιεεοπάει·ε ιπειι·πειιν: ινεπι:ε δνοοιιεπ πε.ειι
άεπ ειειειι Επιριιπάιιπςεπ νοπ ΠπννοιιΙεειπ ιινιιτάε νοπ Κ. ππά
Πι·. Ρεπάιπ άει· Βηςιππ άει· ΒριιΖεπεπεειιοπ ππά Βιι.οιΙιεπ
ιπι θρπιπιπ εοπειε.ιιι·ι, ιιπά άει· Κι·επικε εοιπτι πεειι ?Μεεε
ειειπ εεεειιιοικι Ποπ ιι·ιιι. εππιιειιει ειπε ννεεεπιιιεΙιε Βεεεε·
τππἔ ειπ, εο άεεε ειπε Ηοιιιιιιπε: επι θεπεειιπε; νοι·Ιιε.πάεπ
πι”. Μι. ιι·ιιι πεοιι ιιιποπ· ι.:ει·ιπει'ιιειεεπ ρεγειιιεειιεπ ΕΣι·ι·ε
εεπ; Ηειειιιοριοε επι, άιε ειειι ινιεάει·ιιοΙιε, ππά ιπ Μεεετ
Ζειι εε1ε;; άει· Κι·ιιιιΙ‹ε ιπ Ε'ιιιιιεπειειπ άει· ι·εεεΙι ρι·οε·ι·εάιεπιεπ
Επιιιεεπιιιιιει·επΙοεε. Βει.ιεςεπ ει·Ιειιι ιπεπ ?Μπι ννο _ιεάε Απε
ειοιιι Με Βεεεει·ιιπ8 επεεεεειιΙοεεειι εειιειι:ιι, ππά πιιιπ πιιι·
ποοιι ειπε Ηππιεπιιιιι. ειπε εερΙεπιε Βειεε ιιιειιι νετιιιπάει·ι.
ινειι επι” άιεεε νοπι Ι(ι·επικεπ εειιιει άιε ει·ιιεειεπ Ηοιι'πιιπεεπ
ιζεεειει ινει·άεπ -- ππά πιο άειιποοιι ειπε ιιιιετι·εεειιεπάε Βεε
εει·ιιιι;;; ειπιι·ιιι. Βιπ Βειεριει άει· Ιει:ιει·επ Αι·ι κι ειπ ποοιι
ε·ε;ζεπιι·ιιι·ιιε ιπ Ι)ενοε πι·ειειιειι·επάει·ιιιιει·ει· ΟυιΙε,ε.ε. άει· ειε
_ιιιπ8·ει·.-ιι·ει ιπιι εοιιυνει·ει·Βιιπιςεπιππει·ειιιοεε, Ρπειιιποιιιοι·ε.ε
ειε. πιιοιι Πιι.νοε εςειιοιιιιιιειιιει.
ΚΥΜ ά ι ιπ ι ι·ο νν »πιει άει·ειιι ιιιπ. άεεε άιε Ππειειιει·ιιειι άει·
Ρι·ο,ε·ποεεππά άει· Μι. ιιπετινει·ιειε νει·ιεπι άει· ιιιιιειειιΙϋεεπ
Πιιιι·επεπιιςεπ νιεΙιεισιιι πιιι ν ε ι· ε ο ιι ι ε ά ε ιι ιι ε ι ι ε π ά ε ι·

'Έ
'
ιι ιι ει· ι ε Ι ιι ε ο ι Ι Ι ε ιι ιιι άειι νειεειιιεάεπεπ Ριι.Ιιειι επειιιιι-

ιιιεπιιιιιιι.ςεπ πιιιε·επ. Βιε 'Ι'πιιει·ΙιεΙΙιειειΙΙεπ ειπά ιΙιειειιοιιιιοιι
πιοιιι ιιιιιπει· άιε εΙειειιεπ. Νεειι Ν ο επτά ιιιι.Ιιεπ ννιι·Με
νειι·ιειιιιειι άει·εειιιεπ επ ιιπιει·εσιιειάεπ: άιε ΒιιοιΙΙεπ άει·
Βιι.πεειιιιει·ιπιιει·οιιιοεε ππά ιιιειεπιε;ειι άει· νοεεΙ

ι ιι ιι ε ι ε ιι ι ο ε ε. Ι)ιεεε εινει νει·ιειιιιεπ ππιει·εειιειάειι ειειι πε
εοπάει·ε ιπ ιιιι·επ Οιιιιιιι·επ ππά, Με εε εεΙιειπι, ε.ιιοΙι ιιι ιιιι·επ
ρειιιοςεπεπ Επςεπεοιιειιεπ: ιποι·ριιοΙοειεεπ ιιπιοι·εειιειάεπ ειε
ειι:ιι πιει· ιιιεΙιι; άειΙιει· ιιεπιι ιπιιιι ιπι ειπεειπεπ ?ΜΙ πεειι άεπι
πιιιιι·οεοοριεειιεπ Βειππάε άεε Βριιιπιπε ε.ΙΙειπ ιιιοιιι ννιεεεπ
πιιι ννεΙοιιει·Ε'οτιπ ιπειπ εε ιιι ιιιιιπ πει, οι πιιι άει· ι;εινόιιπ
ΙιεΙιεπ θειιμειιιιει·ιιιιιει·επΙοεε οάει· ιπιι άει ινεπιιςει· 8·ειιιιιι
ΙιεΙιεπ νοε·ειι.πιιει·επΙοεε.πιι. νει·ερι·ιοιιι ιπ ειπει· άει· πειπ
ειεπ Βιι2ππἔεπ ι·.ςεπε.ιιει·εΠειεπ επ άιεεει· ιπιει·εεεε.πιεπ ?πιεε
επ ιιι·ιπι;επ ππά ιπεειιι ιπ άεπ Βιιιιιπε·επ νοιπ ό

.
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Πει άειι·ιιιιει· ιιοειι ιοΙΒ·επάε Πιιιιιειιιιπετεπ: Νεειιάειιι 111-
νοΙιε Ι88θ Βει”ιιπάεπΙιει.ιε, άειεεάιε ΒεειΙΙειι άει· νοι;ειιπ
ιιει·οπΙοεε ινεπι€ει· νιι·ιιΙεπι εειεπ ειε άιειειιιι;ει.ι άει· Βιπάει·
ιππει·οιιΙοεε, εοπειε.ιιι·ιε Μει'ιιει 1890 άιε Ππιει·εειιιεάε ιιπ
ειιιιιιι·ειΙεπ νει·πειιειι άιεεει· νει·ιειιι.ιεπ, ινεΙειιε άιιιιπ εποε
νοπ Κ ο ο ιι ειιει·Ιιεππι ινιιι·άεπ.Ψειιι·επά Β ι ι· ει π ε ε, οι ει πι ε·
ιει ε π. Α. πιει· πινει εειι·ειιπιε Αι·ιεπ νοπ Τιιιιει·ΙιειιιειειΙΙεπ
ε.ππειιπιεπ. Ιιειιεπ επάει·ε άιεεεΙΙιειι πιιι· πιι- νει·ιειε:ιεπ
άεεεεΙΙιεκπ ειπΙιειιΙιειιεπ 'Ι' ιι ιι ει· ιιειιιε.οιιιιιε.
Βιιιιςειιιιει·ε Ιειεεεπ ειειι πιιι νοε·εΙιιιιιετοιι
Μεε ιπιιειι·επ ππά πιπι;ειιειιι·ι. Νοοει·ά πιιιειιι.ε
1898Με άειπ 'Ι'πιιει·ειιΙοεε·θοπετεεε :ιι Ρε.ι·ιε άιε Μιιιιιειιιιιιε.·,
άεεε εε ιιιπι εεΙππι.ιεπ εει πιιι ΗιιΙιε άει· <<Βιιο!ιοιιεπιπειιιοάε»
Μ ε ι ε ο ιι π ι Ι: ο νν'ε (Βιπιιιιιι·ιιπε νοπ Βιιιιιει·ιεπ ιπ ιεεεειιιοε
εεπεπ ΒιιπΙιεΙιεπ ιιι άιε ΒεπειιιιϋιιΙε άεε νει·ειιεΙιειιιιει·εε) Βε
ειΠεπ άει Βιιιιεειιιιει·-Τιιπει·ειιΙοεε ιιι εοΙοιιε
άει· νοεειιπιιει·ειιΙοεε ππικιιιιιειιιεπ. Κι·ιιεε
ιιιιά "Με Ρεπειπι ιιπιιεπ άεε νοι·ιιεπάεπεειπ νοπ ?εμε
ιπιιει·ειιΙοεε πει ΜεπεοΙιεπ εοπειειιι·ι. Ν ο ειιι·ά ιει εε εοι;ει·
Β·ειιιιιεεπ άιε ΒειοιΙιεπ άει· νο,εεΙιιιΙιετοιιιοεε ε

. ιι ε άεπι 8 πιι -
ιππι ειπεε Ριιιιιιειιιει·ε ι·ειπειιειιειιιεπ. Βιε Ππ
ιει·εοΙιιεάε πινιεεπεπ Ιιειάειι νει·ιει5.ιεπ ειιιά ΙιειιπιειιοιιΙιειι
ιοι€επάε:
Πιε 85.ιι8·ειιιιει·-Τιιιιει·επΙοεειιιιιι·ι επι· Βιιάιιπις· νοπ Κιιιιι·
εΙιειι οάει· ε·ι·οεεεπΚποιεπ; ιιει άει· νο,ε;ειιιιιιει·ειιιοεειιι·επειιι
εε πιοιιι επι· Ιίποιειιιιιιάιιπέ· επ ιιοπιπιεπ; άιε ει·Ιει·επΙειεπ Οι·
ε·ειιιε ειπά άιι"ιιιε νει·.ετάεεει·ι, νοπ ΒειειΙΙεπ άιιι·ειιεει2ι. Βιε
Ου ι ι πιο π άει· 8:ιιιεειιιιετιιιιιετοιιιοεε ειπά επι' ι”εειειι Νιιιιτ
ιι6άειι ιι·οοιιι-ιιι,Ιιοι·ιςιε·,ιιιιάεπ πιιι'Β'ιιιεει,ε·Κειιειιι.ι·οοιιειιερι·ϋάε
ΒιιιοΙιεπι άιειεπι.εεπ άει· νοεεΙιπΙιει·ειιΙοεε ειπά επι ιι·οειιπεπ
Νιιιιι·ιιιιάειι ειιι'ι.ιεει·,εειιιπιει·ιε·ει·,Β·ιεπεεπάει·, ιιιιάεπ επιι'Πάε
ειειιειιεπ ι”ειιιςε, ειιιιιεεπάε 8οιιιειιιεπ, άιε Ε”ιειάειιιπ άιε 'Ποιο
εεπάειι ιιπά Βοάεπειιιε ιιιΙάεπ. Βιε Ψο.ιι;εΙιπΙιει·ειιΙοεειει ι.νεπιιι;
ριιιιιυρκειιπιι- ΜεετεεΙιννειπειιεπ, ννειειιε _ι

ε.

επ εειιι· ειπριά.πε·ιιοιι
ειπά ιπι· Βιιιι€ειιιιει·ιιιιιει·οιιΙοεε.άεειεςεπ ιει «Με Κεπιιιειιεπ,
Με εε εειιειπι. Ιιεεοπάει·ε εεει,ε·πει επι· Ιπι'ει:ιιοπ ιπιι νο,ςει
ιιιιιει·ειιΙοεε; ιποι·ριιοΙοε·ιεοπ ππά ιπ ιιιι·επι νει·ιιιιΙ
ιεπ επ άεπ Ριιι·ιιειοιι'επ ειπά ιιειάε νει·ιει5.ιεπ
εει.πε εΙειειι. Πε νιειε Βρεαιεε, ππά ιιεεππάει·ε εποε άει·
Μειιεπιι ιιπ· ι›‹·ιάε νωωιωπ επιριιιπ,εΙιοιι ειπά, εε ιιιιππεπ πιιι·
άεε θιιιιιιι·νει·ιιιιιι·επ ιιπά άει· Ιπιεειιοιιενει·επειι Βιε.ι·ειειιεπ, οι
ιπι Βερειιειιειι Με Βιιιι,εειιιιει·- οάει· νοειεΙιιιιιει·ειιΙοεε νει·
Ιιε;;ι. Ρι·ειιιιεοιι ιιιιι.ι·εειιει· ειπ εοΙοιιει·Νε.ειιινειε εειιι· ννιειιιιΕ·,
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ιιτειιιιάιε ΑιιειεΙιτ Νοεε.ι·άε. άεεε άιε νοεεΙΙιιΙιει·ειιΙοεε Ιιειιιι
1ΙειιεεΙιειι ινειιι,ε;ετνιτιιΙειιι εει. εΙε άιε ΒιιιιεειΙιιει·ιιιΙιετειιΙοεε,
ειεΙι ΙιεετιιιιΒειι εοιΙι.ε. Πειιι·ιε;ειιε ιει: άιε νοι.;εΙιιιΙιετειιΙοεε
ΙειεΙιιετ ειι ειι1ιινιι·ειι; ιιιειι Ιειιιιιι άιτεστ Με άειιι Ηριιιιιιιι

οιιΒιιιτειι
ΙιεΙιοιιιιιιειι. πεε Ιιει άετ Βιιιιις·ειΙιιετιιιιιει·ειιΙοεειιιε

εε ιιιι;ι..
Ηιει·2ιι άειιιοιιειι·ιι·ι ινι. ιιι άετ Βιι2ιιιι,ε·νοιπ δ. Πει Ο ιιΙ
ιιιι·ειι Ιιειάετ νει·ιετΜειι νοιι ΤιιΙιετΙιεΙΙιε.ειΙ
Ιειι @Ιιιι Κιιι·ιοΠεΙ, Λεει· ειιά ΒοιιιΙΙοιι) εοιτιε ειιιιςε ΑΙιΙιι1
άιιιιιζειι άει· νοιι ιΙιιιειι Ιιει νει·εεΙιιεάετιειινει·ειιεΙιετ.ΙιιετειιΙιει·
νοιεει·τιΓειιειι θι·ειιιινετιιιιάετιιιιι:ειι.
ΝεεΙι άειι ΜιιιΙιειΙιιιι€ειι νν1εάιιιιιτοννε νοιιι 8. Μετα
ιιιιά 5. ΑρτιΙ ιιειι Μειειιι,ε· εε Πιι· άιιτειιειιε άειιΙιΙιετ, άεεε
άιε Ρτοειιοεε άετ '1'ιιΙιετειιΙοεειπι ειιι:εΙιιειι ΡειΙΙε νοιι άει· νετ·
εεΙιιεάειιειι νιτιιΙειικ άει· ΙιεττεΠειιάειι ΒεειΙΙετινει·ιει.Μ ειιιιιιιιι
εεε ιιιει;. Ετ ετιιιιιει·τειι8·ΙειεΙι ειι άιε ιιιοτρΙιοΙοςιεεΙιειι νει·
Βιιάει·ιιιιςειι, ινεΙεΙιε ειι άειι ΒιιειΙΙειι ιιι Βιιιιειιε νει·Ιειιίειιάειι
Ε'εΙΙειι ΙιεοΙιεεΙιιετ ιιτιάεΙε Πεεειιετειιιοιιειοτιιιειι ειι
ΕεεεΙιειι ννετάειι,Με ιιιοτρΙιοΙοε·ιεεΙιει·ΑιιεάτιιεΙΙ ειιιει· ΠεΙιιιι·ιι
εΙιιιτιε ιιιτετ 1.εΙιειιειεΙιιΕΙιειτ ειιά νιι·ιιΙειι2.
Π* εετρΙι ει.Ιειι: άιε εει::. <<Πεεειιει·:ιι.ιοιιει”οτιιιειι»@ιεειεε
Ιιτειιείοτιιι εεε.) ινιιι·άειι ειπε Ζειτ.Με;; Με ειιι ρι·οΒιιοειιεεΙι
ε·ιιιιειιεεε ΖειεΙιετι ειιεεεεΙιειι. ΠιεεεΙΙιειι Ροτιιιειι ττε.τειιπιιιπ·
επειι Ιιειιιιε· Ιιει άει· ΤιιΙιει·‹:ιιΙιιιΙιεΙιειιιάΙιιιιε επι' ειιά ει·ινιεεειι
ειεε άειιιιιΜε Με εε·Ιιτειι·ιιε, ιιιάειιι ειε ειι άειι εεΙιννετει.ειι
Ζετετϋι·ιιιιι;ειι ιιι άειι Ι.ιιιι€ειι Πιιιτι;ειι. - νοιι ινεεειιιΙιεΙιειιι
Βιιιιιιιεε ειι! άιε Ρτυμ;ιιοεε ιιιιιεε ιιιεΙιτ ιιιιι· άιε Ι.εΙιειιειϋ.Ιιιε·
ιιειι, εοιιάει·ιι Ιιεεοιιάει·ε επειι άιε Τοκιειιιιτ άει· ΒειειΙΙειι
εειιι. Ειιιιε, άιε ιιιιιει· Βιι·ιιετεεΙιειιιιιιιεειι τεεεΙι Μπι Τοάε
ΠιΙιτειι ιιιιά ιιι άειιετι άιε Πεειιοιι άτιιιιι ινεάει· '1'ιιΙ›ει·ΙιεΙιι ιπι
θειιιτιι ιιοεΙι ΜειιιιιΒιιιε ιιιιεΙιινειει, Ιεεεειι ειεΙι ιιιιτ «Με 1ιι
τοιιεειιιοιι, ιΙιιι·εΙι Νιιιινιι·Ιιιιιι€ειι άετ ΒεειΙΙειι ετΙΙΙε.τειι. Πεε
Μιεενει·ΙιεΙτ.ιιιεεεννιεεΙιειι άειιι Οτεάε άετ ιιιΙιει·ειιΙϋεειι βοοει
εΙΤεειιοιι ιιιιά άει· Βε1ιννει·εάεε ΛΙΙΒ·ειιιειιιειιει.ειιάεε ει·Ι:18ι·ι.
ειεε ιιι νιεΙειι ΕιιΙΙετι εεινιεε επειι Με άει· νετεειιιεάειιειι Το
κιειτει. άει· ΒεειΙΙειι.
Η ειειιι€: ινε.Ιιτειιά άει· '1'ιιΙιετειιΙιιι-ΒειιιιιιάΙιιιι;; εειΙι τιιειιι-
ειι άιε ΒιιειΙΙειι ιιιι Βριιιιιιιι ειιιιεΙιιιιειι. .Με οιιιιε άεεε άιε

εοΐξ
«ΠεΒ·ειιει·ιιτιοιιείοτιιιειι»ει1Πι·ε.τειι(Β ι ιι ο τ ι ιι ε).
ει·ιιιε: Πιο ιιιει· ΙιεερτσεΙιειιειι νει·Κιιιιιιιιετιειι Ροι·ιιιειι

άει· Βε.ειΙΙειι ειειιι: ιιιε.ιιειι ;.·;ει·ειάειιι ιιειι εεΙιινει·ετειιΕ'ΙΙΙΙειι.
ΒιεΙιετε ρτοειιοειιεεΙιε 5εΙιΙιιεεε ειιιά ιι·ι·άει·εεε άει· Ροτιιι ιιοεΙι
Με άει· ΖιιιιΙ άει· ΒιιειΙΙειι ιιιι Βιιιιιιιιιι ειι 2ιε1ιειι. Κ. ετιιιιιετι;
ειεε ειιιεε 1·'εΙΙεε, ιιι νιτεΙεΙιειιιεει ειιιειιι εεΙιειιιΙιει· ε·εειιιιάειι .
1ΙΙιάεΙιειι ειιιε ει·οεεε Οενει·ιιε εοιιετειιι·τ ινιιι·άε; άιε Ρ:ιι. Ιιε.ι:ιε
ιιπ Βριιτιιιιι εειιτ νιεΙε ΒιιειΙΙειι Ιιειιιι ΙιεεεειιΑΙΙΒεπιειιιΙιειιιιάειι.
Πε ιιιιιεε ειιι;ειιοιιιιιιειι ιτει·άειι, άεεε Ιιιει· άιε ε·τοεεε Οενετιιε
ειπ ιιΙιεεΙιιηιεεΙι. ινε.ι·ειιά τω επειι ιιιιεεειι εοιιιιιιιιιιιειττ.,εο
άεεε άιε ιιι ει” τειεΙιΙιεΙι ειεε ειιιινιεΙιεΙιιάειι Βε.ειΙΙειι «αμεσω
ι·ιι·ι ινιιι·άειι, ο1ιιιεάειιι Κιιι·ρει· νιεΙ ειι εεΙιεάετι.
11ειειιιις: Βοι ειπετ Αιι1ι.ιρεεΙιιιιε·, ά. ιι. εει ΑιιεΙ:Ιειάιιιη;
άετ Οενετιιειιννειιά ιιιιι. Νει·Ιιειιε;εννεΙιε, ιιιιιεετειι ε.ιιεΙι άιε Βε
εΙΙΙειι ειιιιεΙιιιιετι; Μ. Ιιε.ι.ειιιειι Επι! ιιιι θειιιιιιοι·ιιιιιινοιι Ριι;Ιει

_ιιιτινε ιιι ΒεοΙιεεΙιι.ιιιιι;, ννειεΙιει· ιιιιιι άιεεεε ειι ΙιεετεΠε·ειι
εεΙιειιιι.
Κετιιιις ΠιΙιτι ιιοεΙι ιοΙε·ειιάειι ΡεΙΙ πι· Βε1ετιι.ΐτ.ιειιιιε·άεε
οΙιειι θεεεειειι ειι: Πει· _ιετ2ι. 5Ο-_ιεΙιι·ιεε Ρειτιειιι ιιειι εειτ.
νιεΙειι .Πιιιι·ειι ειιιε Πιινει·ιιε ι·εεΙιι:ε οΙιειι, ειιιεΙι ΙιιιΙιε νετιι.ιιάε·
τιιιι8·ειι (ΒιιεεεΙι;ι ειε.), ιπι Πριιιιιιιι τειεΙιΙιεΙιε ΒειειΙΙειι. Ιιιι
1.ε.ιιιεάει· 8 .1ειΙιι·ε,ννΜιι·ειιά άει·ειι Κ. άειι Ρετ. ΙιεοΙιεεΙιτει,
ιιειι άετεεΙΙιε νει·εεΙιιεάειιειιιτετειιι·τειιτεΚι·ειιΙεΙιειτειιΗιιιιιιειι:ε,
εε.ιιιττΙι. Ριιειιιιιυιιιε, ΡΙειιι·ιιιε) άιιτεΙιεειιιεειιι. .1ειει ιει. άιε
θενει·ιιε εεεεΙιτιιιιιρϊι;.ΙιιιΙιε ειι Ζειτειι ιιοειι ΒιιεεεΙιι; ΡΜ.
εΧρεειοτιτι ι.ιι.ιςΙιεΙι2-Β ΠιιΖειι Ιιε.ειΙΙειιΙιεΙιιι:ειι $ριιωιιιε. Πει.
Ιιει ιετ Ρετ.. ε;ετει.άε2ιιίετΙ:ΙειΙιιε· ειιά ιιιειιιιιιιά ννιτά ιιιιι επειι
εειιιειιι ΑιιεεεΙιειι Ιιιι· ειπεπ ΡΙιτΙιιειΙιει· ΙιεΙι:ειι. Πιε 'Γειιιρετε.
ιιιπ· ιει ειι Ζειιειι ειιιιιεΙιι·ιΙ. ΡΜ. Ιιτιιιε·τ άειι Ποιιιιιιει· τεεεΙ
ιιιε.εειεΜε άειιι Πιιιιάε ειι, ΠιΙιι·ι ιιιιει· άειι ε,·ιι.ιιεειιΜειω
Ιιιιιάιιτειι (8 Μοιιεπει ειιι ειΙιεοΙιιιεε ΖιιιιιιιετΙεΙιειι, μια ειιά
ΠιΙιτι ιιι άετ Βιιιάι ιιιειιιιιΙε εεε; Ιιιι ινωωι- Ιιι·ειιιεΙιτετ τεεεΙ
ιιιιι.εειε Πιε·ΙιεΙι 45 Τι·οριειι 1ζι·εοεοι.ιιτονοιι ει· ιιιι 1.ιειιι'ε άετ
8 .1ιιιιι·εεεΙιοιι ι·ιεΙε ΚιΙοε·τιιιιιιιι νει·Ιιι·ειιεΙιι ω: - Πιιι Βι·ιι
άετ άιεεεε Ρετ.. ιετ εΙειεΙιΠι.ΙΙε τ.ιιιιει·ειιΙϋε. ειΙιει· εεεειιιιιιιι·ι;ι8·
ιιειι. .Ιειιιι·ειιΙιει νοΙΙΙιοιιιιιιειι ειιτ.ειιιΑΙΙ.ε;ειιιειιιιιειιιιάειι.

Πιι·εετοτ: νν. Κει·ιιιρ_·.
8εει·ετιιι·: Π. ΒΙε ε ε ι ε.

1285.Βιτειιιιε· :ιπι 27. Βερι.ειιιΙιει· 1899.
Κει·ιιι.ε·· ερι·ιεΙιι:ιιΙιει· «ΑιιιοεΙιειι-Βιιτει·ιιιε». (Πει·
νοττι·ε8· ιει 2ιιιιι Πτι1ειι Ιιεει.ιιιιιιιτ.)- 11ιαΙιειΙιιιιε; ειιιεε Επι·
1εε ιιιπ ΝεεΙιινειε άει· ΑιιιοεΙιειι ιιι άειι 1Πιεεε (άιιτειι Πι·.
ΠεΚει. Ιιιι ΑιιεεΙιΙ‹ιεε :ιιι άιε Χτε.ιιΙιειιεεεεΙιιεΙιιε Ιιεερι·ιεΙιτ.
νοι·ιτει.ιειιάετ ειιι,ςεΙιειιάάιε ε·ιιιιΖεΙιεΙιι·ε νοιι άετ «ΑιιιοεΙιειι
ΕΙιιτει·ιιιε» Ιτεερ. «ΑιτιοεΙιειι-Πγεειιιει·ιε») ιιιιά άιε ειιιεειιΙϋ.ειαε
1ιιτει·ε.ι.ιιι·(1.ϋεεΙι, ΚοεΙι, ΚετιιιΙιε, Κτιιεε ειιά
Ρεεειιε.1ε. Πει ιιεΙ‹ε ιι. Α.), άε.Ιιει επειι άειε νετιιιι.Ιιιιιεε
άει· ΑιιιοεΙιειι-Πγεετιι:ετιεπι" Ι.εΙιετεΙιεεεεε Ιιει·ιιεΙιειεΙιιιεειιά.

Π ι ε ε ιι ε ει ο ιι. -
Η ο τι ι 2 ειιά Ψ ε ε τρ ιι ε.Ι ε ιι ετινιιΙιιιειι ειιιεε ιιιι ΑΙεεειιι
άει·-ΠοεριιιιΙ ΙιεοΙιεεΙιιειειι, ιϋάιΙιεΙι νει·Ιειιιιειιειι Ε'ιιΙιεε νοιι

άγεειιιετιεεΙιειιι 1ιεΙιει·ειΙιεεεεειιι ι τ Α ιιι ο ε ιι ε τι- ε ρ ε ε. ΙΙΙ ο;
ιιεάιιιειι- Βει'αιιά ιπι ΑΙιεεεεε; άετ Με Ιιετι·ε.1'ειιιειι
.1ερε.ιιετ.
Π ε Ιιι. Ο τοιχ Ιιεωιιτ άιε ιΝ'ιεΙιι.ιΒΙ‹ειι άεε Ιιιι`εειιοιιενετ
ειιεΙιεε Πιτ άιε Βειιι·ι.ΙιειΙιιιιε· άει· ιιι άειι Πιιεεε ε·ει'ιιιιάειιειι
ΑιιιοεΙιειι. Μοι·ρΙιοΙοειεεΙι Ιιιεεειι άιε Ιιει Μεε;ειιάετιιιΙιτειιΙιειι
εεΙεεειιι.ΙιεΙι ιιι άειι ΡΙι.εεε ιιι-ιεΙιινειεΙπι.τειιΑιιιοεΙιειι ειεΙι ιιιεΙιτ
νοιι άειι εΙε Πγεειιτει·ιε-ΑιιιοεΙιειι ΙιεεεΙιτιεΙιειιετιιιιιτετεεΙιειάειι.
ννεειιιΙι .Με ιι Ιιεει8.ι.ιετ. άεεε ιιιε.ιι επειι Ιιιει· ιιι Ρει.ει·ε
Ιιιιι·ι.:ιιιειιτ. εειτ.ειι Ιιει Μεεειιάει·ιιι-Πι·ΙΙι·ειιΙειιιιεειι ΑιιιοεΙιειι,
ιιιιά ειναι· Η οιιιιάι ιι ειι, ιιι άειι Πιεεε νοι·ιιιιάει, ιιιπ· ιιειι ει·
ειε 1ιιετ εει Πγεειιτει·ιεε1ιειι ιιοεΙι ιιιειιι. εειιιιιάειι. πω; Απε
ιιιι.Ιιιιιεάεε οΙιειι ει·ινιιΙιιιτειι ΡεΙΙεε (άεε .1ειρε.ιιετε),Ποτ 1Βιιετ
άεε 11εΙιετειΠεεεεεεειιι άιεεειιι ?Με ειιιιιιειτ Ιω ι ιι ε Βεετε
ι·ιε ιι; ειιι 1ιιιεειιοιιενετειιεΙι ιινιιτάειιιεΙιτ ,ςειιι:ιειιι. Πει· Νεοε
ννειε άετ εεττ. Μοιιιιάιιιειι "κι ιπι Ι.ιιΙιοτει.οτιιιιιιιιΙιτιε;ειιε άει
άιιτοΙι ετεεΙιιι·ετι, άεεε άιε ΓΙιεεε ιινει·ιιι επι· Πιιι;ετειιεΙιιιιιε·

ΙιοΠιιιιειι
ιιιιιεεειι, ννετιιι άιεεε ειε ιιοειεινεε ΒεειιΙτ.ιιτ.ετ8·εΙιειι

ειι .
Πιτεειοι·: ιν. Κετιιιε·.
Βεετετει·: Π. ΒΙε ε εις.

Υετιιιιεειιιεε.

- Αιιι Τ. ΠεεειιιΙιετ Ιιεε,·ιιιεςΡι·οι'εεεοτΟ. νοιι Ρ ε τετεε ιι
άειε 25-ιιιΙιτιε·ε .ΤιιιιιΙΙι.ιιιιιεειιιετ 2ιτετΙιεΙιειι 'ΓΙιιι.ιιεΙιειτ. Πιε
ΒειΙιειΙιΒιιιιε· εεε: ννειιει· Κι·ειεε. εοινοΙιΙ ειιιιιειιιιιεεΙιετ Με
ειιεΙι ειιεΙειιάιεεΙιετ, ειι άει· Ε'ειετ νει· ειιι ιιειιει· Βεννειε Πιτ
άιε ε.ιιεεετοι·άειιιΙιεΙιεΡομιιΙει·ιιει, άιε ιιιιεει· 1ιειιάειιιιι.ιιιι,ιιιειι
Ιιειιιι ινοΙιΙ ειι.8·ετι,ιιι ειι.ιιε

ΠιιτοΒε
ι;ειιιεεει.. Κλίπ· ΙιεΙιειι ιιοεΙι

ειιιειι Ιιεεοιιάει·ειιθτιιιιά Ηει·τιι τοΓεεεοι·νοιι Ρε τε τεειι ειι
άιεεετ ΒιεΙιε ιιιιεει·ειι ΙιετεΙιεΙιειι θΙΙιεεννιιιιεεΙι ειιά ΠειιΙ‹ ευε
ειιερι·εεΙιειι. Θειιϋι·ιι ει· άοεΙι ειι ιιιιεετειι ιιΙι:εειειι ειιά ι·Ιειεειι.ι·
ειεε Μιτ.ει·Ιιειωτιι.ΒεΙιοιι ιιι Ντ. 8 άεε ετετειι .1ιιΙιτειιιιςεε ειι
εετει· ννοεΙιειιεεΙιτιΠ (1878) ιιιιάει: ειεΙι ειπε 0ι·ιε·ιιιιιΙει·Ιιειι
νοιι ιΙιιιι. 8ειιάειιι ω. εειιι Νιιιιιε ιιι άειι Αιιτοτειιι·εε·ιετει·ιι
άει· ννοεΙιειιεειιι·ιι'ι: ειι:ιει· άει· επι Ιιε.ιιιιεει.ειι ειιιττειι. Πε.Ιιει
ει·ειτεεΙιτ ειεΙι εειιιε _ιοιιι·ιιιιΙιετιεοΙιεΤΙιειιςΙεειι: ειι! άιε ιιιιιιιιιιε·
Πι11ιεετειιθιεΙιιει.ε:ειπε ρ;τοεεεΖειΙιΙ νοιι θι·ιΒιιιιιΙε.ι·Ιιειιειι, άιε
ιιιεΙιι. ιιιπ· εειιι ΒιιεειιιΙΠιεΙι Ιιειι·ειι'ειι, Κτιεεει:οι·τεεροιιάειιεειι,
ΟοιιετεεεΙιετιεΙιτε,Βει'ει·ετε ιι. ν. Α. Με ει· ι·ει·ϋΠειιτ1ιεΙιι.ΑιιεΙι
ιιιιάειι ειεΙι υιιιΙι·ειεΙιε νοτι:τιιε·ενοιι Ρι·οι. Ρε τει·εετι ιιι άειι
ιιι ιιιιεει·ει· ινοειιειιεειιι·ιΠ εεάτιιεΙειειι ΡτοτοΙ‹<ιΙΙειι νει·εειιιε
άειιει· ιιιεάιειιιιεεΙιειι θεεειΙεεΙιει'τ.ειι. - Πο ειιιά ιιειι·άειιι νει·
εΙιττειι .1ιιιιιΙε.ι· Πιτ εειιιε τ.τειιεΜιωτιιειτ. ιιι άετ νει·ειιιιε·ειι·
ιιειι ειι ιιιιιιεειιι ΠειιΙι νετιιιΙιεΙιτει ειιά Ιιοιιειι άεεε ει· ιιιιε
άιεεεΙΙ›ε επειι ιιι ΖιιΙει1ιιΠ.ιιιεΙιιι ετιι.:ιεΙιειι ννιτά.- Ζιιιιι ετεΙΙνετττετειιάειι Πιι·ιι.ι:ιτειιάειι άεε
θινιΙ-1ι1εάιειιι ε.1υνεεειιε ιπι Κει.ιιΙειιει1ε κι άει·
ΟτεΙεοΙιε θοιινετιιειιιετιιε-ΜεάιειιιεΙιτιερεει.οι· δι.ει:ιτει·ιιΙΙι Πι·.
Μ. Ν. Γειιοπιειιονι· ει·ιιει.ιιιιι ινωτάειι.- Πει· ΡτοΓεεευτ άει· ΑιιεειιΙιειΙΙιιιιιάε ειι άετ ννετεεΙιειιιει·
Πιιινει·ειΠιτ. ινιτΙιΙ. ΒΙ:ιιιιιετιιιΙι Πι·. Ε). ιν ο Ι τη ιι ε· Πει: εειιι ε
11εΙιτι.Ιιε ω” ει ι ιιειεΙι 27ιιιιιι·ιεειιι Πιειιετ.ειι άετ ε;ειιε.ιιιι
ιειι Πιιινει·ειιιιι: ιι ιι ΓεεεεΙιειι. ΡΜ. ιιιπ. Βειιιιιιιιιιιε·ειι
νετά:ιιιΙα άιε Ψειι·εεΙιιιιιει· Πιιινει·ειιει. άιε ΒιιιτιεΙιτιιιιε άει·
ορΙιτΙιε.ΙιιιοΙοε;ιεεΙιειιΚΙιιιιΙ:. νοιι άειι Ρτοΐεεεοτειι νι·ιιι·άεειι
ΕΙΙιτειι άεε εεΙιειάειιάειι ΟοΙΙεε;ειι ειιι Πιιιει· νετιιιιετε1ι.ει.- Αιιι Ι. ΠεεειιιΙιει· Ιιεειιιε· άετ ιιι Οάεεεε ροριιΙΙι.τεΑπε Πτ.
ΑΙειιε.ιιάει· ΒοεειιΙι1ιιιιι άειε 50_ιεΙιτιεε .ΙιιΙιιΙειιτιι
εειιιετ ιιι·ετΙιεΙιειι '1'Ιιιιτι μειι. Πει· .1ι1ΙιιΙε.τ,ενεΙ·
εΙιει· ιιιιιιιιιαε ιιιεΙιι·ετε .ΤειΙιτε άιε ΙιγάτοιΙιετερειιιιεεΙιειι Ατι
ει;ει.Ιιειιιιι 1(Ιειιι-Ι.ιεΙιειιι.ΙιεΙ Ιιει Οάεεεεί ειιά ά:ιιιιι ιζει;ειι 25
.Ιε.Ιιι·ε άιε ΑΙιεΙιειΙιιιι€ Πιτ θειετεεΙιτιιιιΙ‹ε ιιιι Οάεεεε.ει·Βιιιάι

Ιιοεριιε1 Ιειιετε. ιει: ιιιιεεε.εΙιτετ εειιιεε ι·οτε;ει·ιιεΜειι ΑΙιει·ε
(ετ πειπ ιπι 74. Βειιειιε_ιειιι·ε) ιιοεΙι με: Με ρτεειιεεΙιετ Απ»
ιεειεε. Πτ ιει ειιεΙι νιεΙΠιεΙι ιιιιι άειιι ΘεΙιιει. άει· Ηγάι·οιΙιε
ι·ειριεειιά Ρεγειιιιιιι·ιε Ιιτει·ιι.ι·ιεεΙιιιιιιιιε· ε·ενι·εεειι.- Απι 4. ΠεεειιιΙιει· νοΙΙειιάει.ειι ειεΙι 25 .ΪιιΙιτε
άει· ννιεεειιεεΙιεΗΙιεΙιειι'1'Ιιιιι.ιςΙιειι άεε ι'ι·ιιΙιει·ειι
Ρι·οιεεεοτε άει· Ρεγειιιε.ττιε ειιά Βεετοτε άει· ννει·εεΙιειιει· Πει
νετειιιι.ι.Πι·. Ρ. 1. Κο ινε.Ιε ννεΙει, εοννιε άεε ΟΙιει.ι·Ιαοινει·
Ρι·οιεεεοτε άει· ΡΙιγειοΙοε;ιε Πι·. ιν. .1. Π ε.ιι ι Ι ε ει·ε Ιαι.
-- Πει· Αεειετειιτ Ιιειιιι ΕεΙιτειιιΙιΙ άετ Ηγε·ιειιε ιιι Καπο,
Πι·. ιν. Α. Αι·ιιοΙ άειιι. ιιειι ειεΙι Με Ρι·ινε.ι:άοεειιι
ειι άει· άοι·ιιιςειι Π ιιινετειιιιτ ιιιιιιιΙιιιι·ι.

Μεεε. Ψεειιι. - Ντ.)- Πιε νοιπ «ΒιεΙιεΙει νΨεετιι.» εΙιι·ιι.εΙιτεΝεεΙιι·ιεΙιτ. άεεε
Ρτοι`.'ΓεεΙιει·ινιιιεΙει, ΡΙιιιι·ιιιε οΙοεε ειι άει· Πιιινετειιιιι
.1ιιτιειν (Ποι·ικιιι. :ιιι άιε ΜοεΙαι.ιιετ Πιιινει·ειιιιτ ιιΙιει·ε;ειιιΙιτι
ι·ι·ειάε ειιά Βοι'. Μ ιιτειοντ, ί.·ιγιιιιΙιοΙοε,·εειι άετεεΙΙιειι Πει
νει·ειιιιτ, ειεΙι ειι άειιι Οοιιειιτεε εει· Βεεετειιιιιι; άεε νεεειιτειι
11εΙιτειιιιιΙεάει· θειιιιτιεΙιιΙΙ'ε ιιιιά ΘγιιιιΙιεΙοειε ειι άει· Πιιινει·
εκει Κεεειιι Ιιετ.ΙιειΙιεε, ιι·ιτά νοιι άειι Ιιειάειι βειιε.ιιιιτειιΡω
ι”εεεοι·ειιειιτεεΙιιεάειι ιιι ΑΙιτεάε ι.εεετεΙΙι: εε εει ιιιιιειι νοιι άειι

Αιιεε.Ιιειι άεε «1Ι.ιεΙι. Ινεετιι.» ιιιεΙιτ.εΙιεΙαι.ιιιιτ. Πει· Ιιειι·ειι“ειιάε

_',.:τ:.εζηττπΡ-·ς :
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Οοι·ι·εεροιιι1ειιεάεε «Μεε. Ψεεειι.» 1'ϋΙιι·ε Ζιι εειπετ Βιιεεε1ιιιΙ
‹Ιἰειιιις επι, Μεε ει· τ11εεεΝεεΙιι·1εΙιεειι «Με ειπετ εεΙιι· οοιιιρε
εειιεειι 0ιιεΙΙε» ει·1ιειΙιειιΜεεε.- Πει Π1ι·εοεοι·ι1ει·ιιιει11ειιι1εεΙιειιΚΙΙιιΙΙι Ιιι ΗειΙΙε, Ρι·οι'.
Πι·. 'Ι

' 1
1
ε ο ά ο ι· 11' ε Ι› ε τ. ενε1εΙιει· νει· Κιιι·2επι εειιιειι '70.

ΘεΙ›ιιι·εεεε,ε 1'ειει·εε,ετ1ιε ι1ειιιιι1ιεΙιεειιι άεπ Βιι1ιε
ε ε ε. ιι ε.- Οτι1ειιενετ1ε11ιιιιιςειι: Πει· Ινε1εεε Αι11ει·

θι·ι1ειι - άεπι Ιιεετε.ιιι11ΒειιΙΙΙΙιε·11ει1εάεε 111111ε1ι.ι·-ιιιει11ε1ιι1
εεΙιειι .ςεΙε1ιιεειι Οοπιιιεε, θε1ιε1ιιιι·ιιιΙι Πι·. Ρ1οιι·οννε 1ι1
ιιιιι1άεπι 11ΙΙΙειι.ι-ΜεειειιιιιΙΙιιερεειοι· άεε Ι'νιιι·εεΙιειιει· Βε21ι·1ιε,
θε1ιε1ιιιι·εΙΙι Πι·. 11εεετειι1ιο. Πει· 8ι. ΈνΙει:11ιιι1τ
Πιό ε ιι 2. ΟΙεεεε - Με Μ111εει·-111ει11ε1ιιε11ιιερεειοι·ειιιΜε
0ι1εεεεει· Βει1ι·Ιιε. Πι·. ΠιιΙιιιιεΙιι, ιιπά άεε 1ιειιΙαιε1εεΙιειι
Βει1ι·1ιε, Πι·. Με1ιιιιιι.- Βε16ι·‹1ει·ε· Ζιιιιι θε1ιειιιιι·ιιεΙι - Με Ι›εεεϋ.ιι
‹11ιςεΜιιεΙ1ε‹1 εεε 11111ιιιι·-ιιιεειειιι1εοΙιειιεεΙεΙιι·ιειι ΟοιιιΙιεε
Πι·. Α 1 ν ε ε Ιιε ιν ε 1ι1,ιιιιι·1εει· ΑΙ›εΙιε1ΙιιιιεεεΙιει' εει· ΟΙιει·-111Ι1·
19.1·-11ει11ε1ιιιι1-νει·ινε.Ιειιιις,Πι·. 191 1

ι
ο Ι ε.) ε ιν.- νει·εεοι·Ιιε ιι: 11 Αιιι 29. ΝονειιιΙιει· 1ι1 8ε. Ρεεει·ε

Με: άει· 1ιιΙιεΙιει· ιιιιι1Π1τεετοι·ε1ιιει·1ιιεεἱεειι ρενοΙι1εει·1εοΙιειι
Ηει1ειιιει:ι1ε. νν1ι·Ι‹Ι. 8ιιιεεει:ιι1ι Πι·. Α 1ε κει ιι ιΙ ε ι· Ε

”
ι· ε γ
· .

ιιε.εΙι Ιειιι;ει·ει· Κιε.ιιΙιΙιειε ιιπ 82. Ι.εΙιειιε_ἱε.Ιιι·ε. Πει· 1·11ιιςε
εεΙι1ει1ειιε1ιιι.ειεεε1ι1ειιιε‹11ε1ιι1εε1ιεΑιιεΙι11ΙΙιιιιε επι άει· 1ι1εε1
εεε ιιιετΙ1εο-εΙι1ι·ιιι·,ε1εεΙιειιΑεσιι1επι1εει·Ιιε1εειι. Νιιο1ιΒι·1ειιειιιιι.ι
εεε Αι·:ιε·ι·ιι0εε 1ιιι .1εΙιι·ε 1880 ινιιι· Γ. 0 .1ε1ιι·ε 8ι.ε.‹1εει·κειιι
Κειιι (ειιιι 1'νειεεειι ΙΙ11εει·ε).νοιι ενο ει· Ιιε1ιιι1”εινε1ιει·ει·νει·
νοΙΙ1ιοιιιιιιιιιιιιε; άει· ιιιε‹Ι1‹·ο·εΙιἰι·ιιη:Ιεε1ιειιΑι·:ι‹1ειιι1ε ειιεοπι
ιιιε.ιιι11ιτννιιι·‹Ιειιπά ειεΙι ιιιιιι ερεειε11Με άει· 1)ενε1ι1ιιει1εεε·
εε1ι111εΙριε.1ιιι .1ιι1ιι·ε1889 ννιιι‹1ε ει· Οπ11ιιεεοι· ει" άει· νοιι
Πι·. 8εΙιιι12 1ι1ει·εεΙΙιεεεε.τ.ιιϋιιι1εεειιρενε1ι1ε.ιι·1εο1ιειιΙΜΙ
ει1εεεΙτ,ι11εει· ·ιιε.ε1ι άει· ΠεΙιει·ε1εάε1ιιιι€·εεε Πι·. 8 ε1ι ιι Ι 2

1ιιε ΑιιεΙειιι1 εεΙΙιεεειε.ιι:11ε 1ε1εεεε ιιπά ιπι .18111°01879 ειιε1ι
Ιι11.ιι11ιεΙιει·ινε.ι·Ι:. Πιιεει· 11'ι·εν'ε Π1τεεε1οιι 1εε ‹11εΑιιετε.Ιε
νοιι 12 Βεεεειι ιι.ΙΙιιιε.Ιι11ε1ιειτε '70 Βειεειι ει·ινε1τει·ειιπά νει·
νοΙΙΙιοιιιιιιιιεε ινοι·ι1ειι,εε (Μεε 81810121.‹11εει·ϋεεεεΡι·ινε.ιιιιιειε1ε
ιιι ΒιιεεΙε.ιιτ11ει.ιιπά ειοΙι ειιιεε ειπεε 11ιιι'εεΙιι κε1ιεειειι Κι·ε1
εεε ει·Γτειιε.- 21 Απι 24. Νονειιι1)ει 111άεπι 15`1εεΙιειι11ο1ιι·ιι_1ει
Κε11ιιοιν1ω@ιιιΗεννειι1ςοιοι1Ιιε'ευ1ιειιΚιε1εε) άει· 1.ιιιικ1ιι.ι·2ε1

.

Α. Κ ιι Ι Ι 1ιο ιν ε κι ιπι Μιει· νοιι 41 .1ε1ιι·ειιεπι 191εεΙιει·ρΙιιιε.
Με άεπι ει· ε1ε1ιΙσε1εει· ΒΘ1€11.11101ιι11εάει· ειπετ άεπ Αι·Ιιειεει·ιι
ε1ιιεε θιιεεε ειιεεεΙιι·οεΙιειιειι ΤγρΙιιιε-Βρ111ειιι1ε1ιι11ε1ι·εΙιεεεε.
ΠΙε 21ι·πεΙ1εΙιεΡι·ιιιι1ε Με άει· νετειοι·1ιειιε εε1ι: 1885Μεεε
1101.ή 81 Αιιι 27. ΝονεπιΙιει επι' εει· 1ιιεεΙ Ι.ιιεε1πριοεοΙο (101
ιιιει1εεΙιει· 1ν1ιιιει·ειιι·οι·ε Πεεεει·ιε1ε1ιε1άει· θε. Ρεεει·εΙιιιι·8·ει·
Απε Α 1ε ιιι ιιιι‹1 ει· θει·‹1 1ιιι 1.εΙιειιε_1ε.Ιιι·ε.Πει· νει·ετοι·
Μεεε αει· ειεε εεΙΙ. 2 .1ειΙιι·ειιΜε Απε ιΙιεε1ε·. - 4ι Ιιι Βοιιιι
εει· ιη·ιιεΙιοΙοεε Ρι·οι'. Πι·. Ο εο τα Κ ι· ιι Ιιε ιι Ιιει·8· ιιπ Μιει·
νοιι 48 .1ε1ιι·ειι, ινεΙε1ιει· Με εειπετ Αρρι·οΙιε.ειοιι Με Αιιε
11880)επ άει· 0ιιΙνει·ε1εϋ.ε Βοιιιι ι;εινιι·Ιιε Με, ειι1'ειι.<.ιεεΙε
Αεε1εεειιτ. ι1ιιιιιιεΙε Ρι·1νεεάοεειιε. 1894 ει·1ιιε1ιει· άεπ Ριο
Γεεεοι·ε1ιεΙ.- δ) Αιιι 5. ΠεοειιιΙιει· 1ι1Κεεε.ιι άει· 1°ι·ΙΙΙιει·εΒικι
εοι· ιιιι‹1Ρι·οιεεεοι· άει· ΡΙινε1οΙοιςΙε εει· εοι·ι1ι.ι·ειιΠε1νει·ε1ε1ιε
νιιιι·Ιι1.8ιειιεειει1ι Πι·. 0οιιεεειιτ.1ιι ννοι·οεεΙι1Ιοιν εει
11ει·2εεΙιΙειεε 1πι 68. 1ιεΙιειιε1ε1ιτε. Νιιο1ι ΑΙ›εο1ν1ι·ιιιιι; Με
Οιιι·ειιε ιιπ άει· ιιιει11εο-ε1ι1ι·ιιι·ε:1εε1ιειιΑσει1ειιιΙε ιπι .1ιι1ιι·ε1888
ιιιιι11Σι·Ιειιι;ιιιιςάει· Ποετοι·ιν11ι·ι1ε1ιιι .1ιι1ιι·ε1871 ννιιι·‹Ιε 911.
πιιι· ινειιετειι νετνοΙΙΙιοιιιιιιιιιιιιιι ιιιισΙι ΠειιεεεΙι1ειιι1 ε1ιεοιιιιιιιι.ιι
ε11ι·ι,ινε ει· Ιιε1 ιΙειι ι1επιε.1ε1ιει·νοι·ιεεειιεειι Ρι·οΓεεεοι·ειι ε1εΙι
ερεε1εΙΙ Με άει· ΡΙινε1ο1οεΙε 1ιεεε1ιε.1εΙαιε.Με εε1ιιει· Β11εΙ1
1ιε1ιι·ΙιιιΙ:111ε1ι·εεει· ε1‹·1ι1879 Με Ρι·ινιιισ1οοειιεΜι άει· Αεει1ε
Με, ινιιι·ι1ε ε.Ιιει· 1878 Με ειιεεει·οι·ι1ειιι11εΙιει·Ρτοΐεεεοι· Με
ΡΙιγειο1οιι1ε ιιιιοΙι Κεεειι νει·εεεεε. 1889 ει·ι"οΙμιεεεειιιε Βι·
ιιειιιιιιιης πιο 11εεεοι· άει· Κε.εειιεεΙιειι 11ιι1νει·εΙ15ει.ινεΙεΙιε
8ιεΙ1ιιιι€ ει· Με πι» 8εριειιιΙιει· ό. .1. Μεε Μεεε. Βι· 1εε ειιε1ι
918111101111εει·11ι·1εε1ιεΙιειις ι.ιεινεεειι.

·

- νοιιι ε1111ε.1ι·1Ιαι.ιι1εεΙιειιΚι·1εςεεεΙιιιιιρ1εεεινιιι·ι1ειι1ι1ε_1ει2ε
εννε1 '1'οι1εε18ΙΙε νοιι Αει·κεειι ;.τειιιεΙε1εε: Ιιι άει·
8ο1ι1ιιεΙιε1ιε1ΒΙε.ιιάε1ε.ει.ι·εε1εεάει· ‹1ειιεεεΙιεΑιιε εει ι1ειι Βοε
τειι Πι·. Οοεεετ €ε1'ε.11ειιΜε ιιι άεπι 1ιε1ε.Β·ει·ιειι1ιε.‹1νειιιιεΙι
ινιιι·ι1εεει· ειι€11εεΙιε Απε Πι·. 8επι·Ιι ι1ιιι·εΙι ειπε ΒοιιιΙ›ε,

ννε(11:Ιιε
ιι·εΙιι·ειιι1‹1εε 1)1ιιει·ειιι εεε Βογε1Ηοιε1 ε1ιιεε1ιΙιηι·,πε

ιιι εει.- Π1ε ι·ιιεε1ε‹·Ιιειι Αει·2εε, ννεΙε1ιε Ι1Ι›ει· ‹1ι·ε1
.1ε1ιι·ε Ι›εἱ άει· 111εε1οιι 1ιι Α1ιεεε1ιι1ειινετινε1Ιε
1ιεΙιειι, Ι‹ε1ιι·ειι,Με ειε «8ι. Ρετ. Με.» ει·ιε1ιι·ειι, ιπι .1ιιιιιιε.ι·
1ι1Με 1:1ειιιιε.ε1ιειιι·11ε1ε.Πει· Νει.ιιιε Με ιι ε Ι 1 Ιι νοιι ΑΙιεεε1
ιι1ειι εοΙ1 νοιι άει· εεε·ειιει·ε1εΙιειι '1'1ιε111,ι.ι1ιειεάεε 11ιεεΙιεΙιειι
Ρει·εοιιιιΙε εει θεεειιι1εεεΙιε1'ε Π: Αάι11ε-ΑΙιε1ιιι εε 1›ε1'ι·1ει11ιιι
εε1ιι, Μεε ει· ι11ε Αει·εεε Ζιι εε1ιιειι Βε1Ι›9.ι·Ζεειι ει·
ιιε.ιιιιε Με.- Ιιι άεπι νει·Ιεις νοιι 8ε1ι.ε ιι. 8οΙιειιει· ιιι 1111ιιεΙιειιει·
εεΙιε1ιιε1η 1(11ι·2εε1ιι ιιιιεει· ΜΙενν1ι·1ιιιιι;,;·νοιι Ρι·1νεεάοοειιε Πι·.
Βιιιι;, Ρι·1νεεάοεειιε Πι·. 15'ιεεΙι1, Πι·. Τ1ι.8. Γ1ε.εε.ιι,
Πι·. ΠιιοΙιε, Πι·. 8. θο1ι1εεΙιιιιιι1ε, Ρι·οι'. Πι·. ΗοΓιει,
Πι·. Με:: .1οεερ1ι. 18:01'.Πι·. Κϋιι1ςεΙιϋίει, Πι·. 1.1
11ειιιεΙι1,Ρι·οε.Πι·.Μει·ειιιε.Ριοί. Πι·. 111.Μει·ιεε1ε

ε ο Ιι τ
ι
. Πι·. Β ο ε ε π. Ρι·1νε.ει1οεειιεΠι·. 8 ε Ιι Νε ι· , Ρι·Ινιιε

‹Ιοεειιε Πι·. 1191ιι‹Ι εεΙιε1τ1. νοιι Α. ΝοΙιι1ιιιε· ιιπά 1
1
.

.Ϊ ειι1ιε.ιι Ιιει·ειιεεεςεΙιειιεε «Ηειιι11ιιιεΙι ι1ει·Ρι·ορ1ιν
1ιιχε». Πει: €18.11”ν17ει·ΙιινΙι·ι1εεννε 40 1308ειιειιιι·Ιι Με ιιι

10 Α1ιεε1ιιι1ετε2ει·ίεΙ1ειι. Ζιιιιι1εΙιεε ινΙι·‹1 ει·εοΙιειιιειι : Δ Πιε

Ρ1°001ιγ1εΧΘ1ιι ι1ει·θε1ιιιι·εεΙιι11'ειιπά 8νιι11ΙιοΙοἔ1ενοιι 18ι·ινιιι
τΙοεειιε Πι·. 8 ο 1

ι
1
1 Με τ - Ηε1ι1εΙΙιετε.- Β1ιιε ιιειιε Αιιει:εΙιε άει· Ι‹11ιιἱεε1ιειινοι·1εειιιι,ι.ιειιαπό πο·

ι1ει·ει·Ινει·1ιε άεε νει·εε. Ρι·οεεεεοτε θ. 8ε.ε 1ιιιι·_1 1 ιι Μιά ειι
ιει· εει· 1ιε1ειιιιιιεο1ιιεε8ο1ι111ει·εΡι·οι'. Ν. Γ. Η ο Ι 11110ιν άεπι
ιιιιε1ιεεειεεΙιε1ιιειι. Πἱε ιιειιε Διι1Ιεειε ιν1ι·ι1ειιεΙι ε1ιιε Βιο,ε·ι·ιι
ρΙι1εΜε άεπι Ροι·ετειε άεε νει·εεοι·Ιιειιειι ειιεΙιεΙεειι.- Πει· Μιει· άεπι 11ο1ιειιΡι·οεεεεοι·εε 1. 11:ι_1εεε1ιεάει· Κει
εετιιι 11ει·1ε. Ρεοι1οτοννιιε. ε1ε1ιειι‹1ενει·ειιι Ζει· Βε
118.ιιιιιΐιιιιι.ι άει· 1.ιερι·εΙιιι θειινει·ιιειπειιε 8ε. Ρε
εει· ιιΙιιι Με; Με. Με εεε ι1ε·ιι .1εΙιιεεΙιει·1εΙιε Ιιετνοι·ιι·εΙιε, 1ιιι
νει·11οεεειιειι.1ειΙιι·ε 11Ιιει·87000 11.111.ε1τιαειιοιιιιιιειιιιπά 1111·
ι11ε1ιιι .1ιιιιιΙ›ιιι·;ς'εεΙιειιΚι·ε1εε Ιιε1ει:ειιεΟο1οιι1ενοιι Περτϋεειι
9457 1181.νοι·ε.ιιεεειΙιε.Πιιε 1(ιιρ1ειι1άει· θεεεΙΙεαΙιε.1τ. ννε1εΙιε
ρ;επειιννει·ε1ε879 1111ε·11ει1ει·211118.1εε Με 50.000 Β1ιΙ. ειι
ςεινεεΙιεειι.- Ζει· Β1ιιτ1ο1ιει1ει.ιάεε 8ιι.ιιειτοι·1ιιιιιεΜε ιιιι1ιειιι1εεεΙεε
Κι·ιιιι1ιε Ιιε1 .1εΙιε ιε1°ι·.Ντ. 47 ό

.

1νοεΙιειιεοΙιι·.) ε1ιιι1Με _ιε11τι.
1ιε1άεπι ιιιιεει· άεπι Ρι·1ιεΙ‹1Ιιιιιιάει· Β'11ιεε1ιιΒει·_ι εειιιε 1ι1
εεεΙιειιάειι Βιιιιειιιιι1ιε Βεεειι 18.000 11.91.ε1ιι€εΙειι1ειι.- Ζιιιιι Βειιι ε1ιιεε ιιειιειι θε1ιειιιι1εε ί'ϋι· ι11ε
1ιεΙιι·εεϋΙι1ε εει· ΡΙινε1 ο1οε·1ε άει· ε1Ιε·. Ρε.ε1ιο
ΙειςΙε ιιιιι1 ι1ει·ΡΙιει·ιιιιι1ιοΙοε1ε Ιιε16ει· ιιι111ιε.ι·ιιιε‹Ι1
εΙιι1ε‹·Ιιειι Αεει1ειιι1ε 1εε ρι·‹ι 1900Με 8τιιιιιιιιι νοιι 50.000 1161.
ειιι;ειν1εεειι ννοι·ι1ειι.- ΝιιεΙι ε1ιιει· Βει·εεΙιιιιιιιε; άεε Πι·. 8 εο1 ο κι ε ιν ννει·ι1ειι
75 ρ0ι. εΙΙει· Κι·ιιιιΙιειι1ιε1ιιεει·ιιι ΒιιεεΙε.ιιι1νοιι άεε 11τει111εοΙιε1·
εειι ιιιιιει·1ιειΙεειιιιπά νετννε1εεε.- Π1ε Αιιει.=ιεΙιειι άει· 8ειιι1ε 1818·ιι111ι· ι1ειι 11η·
εει·Ιιε.1ε άεε 111ει11ε1ιιε1-, νεεει·1ιιιιι·- ιιπά 8ειι1
1ι.εεεννεεειιε ειιιΙ, Με Μι· άει· «Π11ιιε-Ζει;.» ειιιιιε1ιιιιι-ιιι,
ετο 1900 εει' 491.428 1181.(επι 188.886 ΒΙ›1.ιιιε1ιι· εΙε 1899)
νει·ειιεεΙιΙειι·ε, εει ειιιειπ θεειιιιιιιιιΙιιιεςιιε νοιι 81711918 ΒΙιΙ.
Πει·11ιιιει·ΙιεΙει1εε εεϋ.‹1ε1εοΙιειι Κι·ιιιι1ιειι1ιιι.ιιεεε Μιά
Με 910.409 18.01.ιιιιιι 48,894 11111.ιιιεΙιι· ιι1ε1ιι .1. 1899) νει·
ιιιιεεΙιΙει;ε ιιιι‹Ι άει· 11ιιιετΙιε1ε εεε Α ι· ιιι ι τ

.
ε ε ε ει1'ε ε 1ι ε ιι

Κ 1 ιι ‹1 ε ι· - Η ο ε ρ1ε ε
. Ι ε 1ιειιιιερι·ιιεΙιεεἰιιειι Οιει11τνοιι 54.100

15101.1110·άεε 1
1

ερι·ε.ιιεν1 ε1ιιι12000 1181.ιιιεΙιι· Με Ι;›1εΙιει
ει·Γοι·ι1ει11εΙι.

'

- Ρεεε πω Ιιι·1ε1ι εεε. Ιιι Ιιιι11ειι 1ιεττεε1ιε:Πε Ρεει.
1'ιιεειιιινει·11ιιι1ειε.1ιι άει· Ρτ11ε1ι1ειιεεεΙι Με Βοιιι1ιε ε

ει·1ει·ιιιι1ιτειινοιιι 4.-17. Νοι·ειιιΙ›ει· ιι. 81. 6178 Ρει·εοιιειι ιιιι
ειιιτΙιειι 4788 Ρει·ε. εε εει· Ρεεε. Ιιι άει· 8ειιι1ε Βοιιι1ιιιγ
ει·Ιιτε.ιι1ιεειιιιι ι1ει·εεΙΙιειιΖω 956 ιιπά εεει·Ιιειι 161 Ρει·εοιιειι.
Ιιι Ο Ιιι ιι ε. 1.

1

Μεε) Ιιειιιειι νοιιι 8
.

Με Τ
.

ΠεεειιιΙιει· 4 1911119111·
1ιιιιιιζειιειε Δεν Ρεεε νει. Ιιι Ρο ι· ειιι.ιε.Ι (Πρωτο) ει1ει·ιιιιΙιτειι
νοιιι 18.-80. Νονειι111ειιι. 8ε. 99 Ρει·εοιιειι επ εει Ρε81. ιιιιι1
εεει1ιειι 10 Ρειεοιιειι. νοιι Βεειιιιι άει· Βρ111ειιι1ε14 .ΤιιιιΙ) 1111
Με :πιο 1
.

ΠεεειιιΙιει·. ιι. 8ε. ννιιι·ι1ειιιιι άει· 8ιε‹1ι Οροι·ιο ιιπά
ι1ει·ειι11ιιιεεε·ειισ812 ?Με νοιι Βι·Ιιι·ιιιι1ιιιιι,ι;ειι ιπι ι1ει· Ρεεε
Με 108 Τοι.1εε11ι.11εοοιιεεειειι·ε.

Μ·- νε.ειιιιιιειι: 11 Πειιι1εεΙιε.1εεει·ιεεεε1Ιε Με

Κ τε ι ε ε .Ι ιι ι·ε ιι ε 1
:

((101117.1νοΙοειιΙε.1.ΗεΙιειΙε 1500 15101.
_19.Ιιι·Ι.Ζει· 11ε1εε:ιιι άεπ Βεεεἰιιιιιιιιιιι;εοι·ε ινεπ1ειι ι11εΡι·ορ,·οιι
μ.ι·εΙι1ει·111ι·εννεΙΡΐει·‹1εεεειιΙι1ε. Α ι1 ι· ε ε ε ε:«Ηρειιιεκεε 8ειιιεκειιι
δ'πριιιιιω. 2

1 ΒιιιιτΙεε1ιιιι'εεειεεεεε11ε ιπι Κι·ε1εε

Α ε Ιι ιι ι· ε Ιι (θεον. 8:ιι·ιιιοιν). θεΙιε1ε 1200 Β.1ι1.19.1ιι·1.Α τ
1 -

ι·ε ε ε ε : «Α·ι·ιιερειιεε 8ειιοκιιει δερεειι».- Πιεθεεειιιιιιε2ε1ι1 σει· Κι·ει.ιι1ιειιιιι εεε Ο1ν1Ι
ΙιοεριεειΙ ειε 81.. ΡεεετεΙιιιι·ι.ι·ε 1ιεει·ιιιι· επι 4. Πεε.

1
1
.

.1
.

8414 (8 ιιιε1ιι·εΙε ιιι ό
.

1Πιι·ιν.Ι.<Ιει·ιιιιεει 509 '1'γιι1ιιιε-

(19 ινειι.1. 805 8γρ1ιΙΙιε -- 150ενειι.1.217Ξε1ιιιι·ΙειεΙι- (18 ιιιεΙιτΙ.
189 Π1ρ1ιε1ιει·Ιε- (8 ενειι.1. 98 11:ι.εει·ιι - (5 ιιιε1ιτ) ιιιιιΙ 88
ΡοεΙιειιΙιι·ειιΙιε - 15 ιιιε1ιι·εΙε ιιι άει· νοι·νν.).

Μοτεε11εεεε-Βυ11ετ1τι εε. Ρετει·ε1ιιιτεε.
Ρετ ειε 11'οεΙιε νοιιι 28. Νον. Με ειιιιι 4. Πεο. 1899.

Ζε1ι1ι1ετ 8ιει·ΙιεΕε11ε:

1
) ιι:ιεΙι 01εεε1ιΙεοΙιειιιι‹1Μιει·:==ιεε-εεεεεεεε..

ΙΠΙθ8112ΘΠΞἑἑΞΞΞΞΞΞΞἐΞΞΞ=88.8 ' ·· -"-:ώ

Μ-ν-Βε-ΐ818881888881έΞΟ··~©:ε.πεεεἑ:εἔ
4188197801588114620181849810859579841
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' 2) ιιιιι:1ιω" Ί'οάοειιτευ.ο1ιοι1: + ΝειοΙιε1:ο 8ιτειιιιε άοε νοτοιι;ιε 81: Ροτοτε-
11γρ1ι.οιιιιιιτ1ι.Ο,'ΗΜ. Μιά. 19,Ροοι·ιε ι·οοιιι·ιοιιο1,Τγρ1ιιιε

ο1ιιιοΒοει.ιιιιιπιιιιςάοι·11'οιιιι1,Ροο1ιοιι 2, Μειοοι·ιι18,8ο1ιο.ι·Ιαο1ι21, ΜπεθΓ Δθι-Ετα Βω11"Βε άΘΠ 14· 1300· 1899·
Β1ρ1ιτ1ιοτιο81, 0ι·οιιρ 2, Κοιιο1ι1ιιιετοιιό, Οι·οιιρϋεο Ι.ιιιιιαειι- ΤιιΒεεοιἀιιιιιιἔ: 1) ΕΠ πιο: 'Παω. νοι·οοΙιε1τοιι.
οιιτ.πι1ιισ1ιιιι.=ι3:1.ΕΙι·γειρο1οιεΣ. θι·1ρρο 4. Ο1ιο1οι·οιο.ιιιατιοοιΟ, Σ

!) Η ειιιειι τοι·ιι: Ποοοι· οιιιιιζο ΒοάιιιειιιιΒοιι
Β1ιιιι· 4

.

Βριάοιιιιοο1ιο Μοιιιιιςιοιε Ο
.

Λαικα· θοΙοιι1ει·1ιουιιιοι- οοτ ΡειωοΙπἔοι·ιιιιι; ιιιπ! Α111-ΜΠιΒΙΙΙ12;ιπι

ἔειιἐιιε

1
,

ΡιιιδιιΨε εριι1οπιιιοιι

1
.

ΒΈ21ιταιι1ι1ιο1τΟ,
Αιιτ1ιι·ιιιι Ο

,

Γειι2ο11;ειινοΒο(ΑοτιοΙο;;ιο άετ Ροοι1ιοι·ιιιοιι).

χ· ιορ1ιο11ιο , ιιοι·ρει·ιιΠοιοι· Ο γε£ιιιἱοιιιω Βορτιοιιοιιιιο θ _ ι ι ι ο ι _ ο _

ἔΐἔθ1ἴ011ι08θ
(κι'
ἑΛΒΙΒὶθΠ

Μ·
!ΓυΒΞΓο"ΊΦΒΒΕΒ.ΠάθτθΓιΟ·-ἔ8ΙΙθ

2
8
: ΕΠΙ1ΙΏπη; άεπ· 111ι181ιω1ε1ιοιοι·ειδοΜι· €18.51ιι.ιο1ιεθοδι111Γ.

ο ο ἱειιιιιο ιιιι ε1ι·ιιιιιι ιτειιιειιε 2
.

ο11οιιεεοιννϋο!ιοιιιιι1 . ·· · ·· ·

Ατι·ορ1ιιο.ιιιΓιιιιιιιιιι 60, Μιιιο.ειιιιιε εειιι1ιε 17. Κι·ιιιι1:1ιο1τειιΜε ΐ

φ Νεο11εω 8ΠΒιιΠΒ άθ81)Θπωω10Π 8ΓΖω10ΒΘΠ
νοτι1ειιιιιιεεοοιιιιι1ε50, Τοο1η;οοοιοιιοΠ. 1 ν01'01118: Μ011'Έ8.8 6611 20._Β00θΙ11Όθ1' 189θ

Ε·-ΔΝΝΟΝΟΕΣΝ
.ΤΒ1)ΒΒήΞΒ'Ι'"δνοι·οδιίήϊΕ1έί111ιο111ιδί1ά111118 Μιι

κ.οι.Τιιιοι:Βιιι€.Ήι
-

8ο. Ροτει·εουις. 11ογε1ς]-Ρι·.η, ερινιε ιιι ιι11οιιιιι-ιιιω ειιιε1επιι‹1.Αιιιιοιποοιι-Εοιιιροοιι·οιι οιιι€οιιοιιιιτιοιι.
·

κ ν., - .

ιιειοι··ο οι ·ιοιιοιιιο πιοιιπκοΝΑπ 11151·1Α 991111ΒΜ“

ι

ιπι τοπιο σο ιιοτιιιι ιιριιποο-κειιικιιιι:

οιιιιοι·ο 1900 τοποιιω ιο<=ι====-ο ο εοιο οι: "Μο1.113 Μι ιιι, ΟΠΕ. Έ _ι οιπο τορο.Εεεε ιιοοτειιιιιι: 1
) ιιι Μιι-ι Έ
,

οιιοιιιιι. ιιο;ιιιιισιιιιιιιιιιο "Εκ Μ, κοΠ.Ι.00.ΒΗ.Π·"_ 118κ!!! (ΣΤΗ.

|ιοποιοο-ε ο
. οι.κ. :ιιιω κ

Ροοοικ . . Ρ

ι3ο:::ι.::.οι1οι..οοει:: ο
ι ι' Π !Ο

ι ιιοοιιιιικοιο θ ρ
. 50ιι. .Γθἑἔ3:ἔ0ἔ:2οΡΙἑἰ2ῖ

κι. 01113.

11οιιιιιισιιικιι4111111131»ιιο:ιχιιιιι·ι,κι 1900 τ.:

52 Ν°Ν° ικγρι48:18 ”1·1ΗΒΑ“ “ιο 1500 οιο.ιι6ιιοιι·ο· · Φακο”. ιι 800 ι·ρειι-ιιορι).

12
Ι10.11ΗΛΙ'0 Ο0ΒΡΑΠ1$1 001ΙΠΒΕ11Ι11|
Η. Β. ΓΟΙ'0.11$1, κοιοροο @ποπ

ΒθθΙ:ΜΒ 3ΗΒ'·ΙΠΤΘΠΕΠΟ ιιοτιο.ιιιιοιιο ΜεΙΤΘρ18.1ΙΟΜΒ,118
ιιοιπ·Βιιιειιιιι.ιιιι οι ιιοο:ιΜιιιιιιι, ιιειιιιιιἰιικ·ι›σαι. Γοιιοιιιι, τ

ι

με”, ο·τιιειιιιι·ειιιιιιπι Χορ0ΙΙΙ011ιιιω ι·ιιεοποοικικιιοπ6χιιιιι·1ι.6

ιοΜια οΒοοιιιέ111.2.:3:.
ιιοι1γ:ιεριιο-ιιιηπιπιε σποτ", ιιιιορκιι ι

ι

πρωι.
οοπροοιοκιιωκι1η2 ΝοΝ° ργκομιιωιωω

ο
ι οι,ιιικιωιωκι ρο6οι·ι. κ ιιι.ιιιροοιιι,οι

ιιιι·τοροινιη. . ·
κατγρωιωογιοιιοιιη·ικιιγ(οιωιιο θΟΟμπαι-ειι. ι

ι ιιευιοικ.)

1
2

ΝηΝ°
,,ΠερκικσκιοΧΈ Μ01ΚΒ“ πιο 300 καμπ" τω» › ι θ'Ι"ΒΗΠ(111ΕΑΞΙ1ΞΗ11.11°Βιιπ 1900 τ..ιιοιικι·οιιι.ιοριιοκιιιιιιι.° ° .10',1οπο ιιο0:ιΜιιιιοπ Φοιοοιιιιιο·ι.:ιγιιιιιιοκτποιοιεροιιω. 1 1 ΠΠ11ΡΠΕΠΠΕΜΜΒ1Ρ"ΡΠΕ|ΗΗΠΕΠΠΠΠΠ11Ε11ΗΒΗΠ1ΕΤΠΠΕΕ3ΠΠΠΠΠ.

Τρε6οΒειιΠι ωιρεοοικιι·ι, ΒΊ:ο Γ.τιειΒιι_γιο Ηοιιι·οργ ικγριι. ,,Η14ΒΑ“ Ο.-Πει·ορ6γρτΈ, Με:ιειι Μοροιωει, 22.
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1 τ

1. 111ΒουκΒουιε
Ζ9Ω809ΘΠ

ΡΘΩΚ80Π, 1
1 ··Ε·.;:.ε.:::.·.::.·:..:::ε:.ε:ε··”
Βιι1ιοι:"κι 1. ΠΜ Με :Με 1. 0οτ.ο15.2.
Βιο-ιωηι10ι·11ωπΠωπι1νυ"ω"π ω .ΠΟΠΑροπ1ιοΜε"απόΛρω1ιε1ωιιενιιτοι:-ΗΑΜ1Μπσωπιιι 1:ηϋι·-._ _- ΑωκτωτωαπόΡι·οιιροοωνοιιΜ" ΜΙΠωινωιω
νω"ωω.. ΡΑΝ., 80,Ε" 8Μπι-Θωτμο.

1)1Θ Θ1311ΕΘΙ1Ρθετεο11°8011811, Με 13811°οπε11ι1811Μα11ωωωικο Π: ΗΜ" η->” ά __Ατ
[68τιπρ θωιωωΠΔω, ΥΑ809ΕΝ-ΡΕΑΒΕΑΒΑΤΕ 1

Α ΌΗ
Ηεξ
ΘΜε!

Αόϋἐ?β. . . . ΗΓ 1.1Π 8· ΠΠ 1' 1 ΗΠ δ·
..1011θ ιιπιά 1Ο%. Νιο11τι·οιΖεπά ιιπιά Μι·11ουάΜε .1οάκιιιοτιιτ. ΟΗ Γε Η Βεἱ 5οἱ ν..Ε ο ΒΠι ΗΠ(έω ε88_
Κτ008013 20 σε: 1νι1εεοτ1ὸεΙἱο1ιπω! ΜΜΜ :ιι νετττε;;οι1. Μ. π·ι· 11ο σ11ε ρ ο πι1ττε π Κ1ιπ1επι άοπι

-σίδ11σεΤ&οΐοΕΜ: Ζιι εο11Μετ2εΠ11ευάοπΒ1ιιτε1ΒιιιιΒου. ©1112” νν1Πωϊ ΜΠόΠΤώ Μ 2 Β1οΗΓ ε Η
'ιιπιά 11χότςρετ1Μεο1τε ειπεπ Μι·οσοΕοι·ιπ 8% - Βει11ογ1 10% στο. εια. 811111]θΕΖΕω ; 1
Ετκνε.ο11εεπειπι

Οτ181ι1ε1ρεο1επι1εοπ νοιι 80 ιιοά 100 Θι·ειιτιω . Μ· *1°11Μ κ1ΠόεΤΗΜ1011Πω
1 θεοϋεά ΑΒΒειι1ει.

άι1το1ιΜε Αροτ.1ιο1ωτιοτ1ιϋ1τΙἰο1ι.-Πειππ 1301Βοετο11ιιιι€ωι
ΜΜΜ; 11101111ΗιιΜε1 1

Βθῇηὰ]ἱοῇθη ΨΒΕΠΠΟΒΘΠ ΙΙΙ1Π.Μ.10110Ι1 ιιπτετεο1ιο1ιεπκνεττ1οιι.νει·εο1πτε1Βο1ὅ
“Μ” 1

Π
τ
. Μ. Πι. ν. ΜτΙ

0τω1πε1ρειοκιιη Ροειι·εοπ Α1°088

0 (ΦΜΑΠ Η11ΝΒΒΝ).

.ιιπιά «οπο εο1ο1ιεΜΜΜ; ετ1ι111τ1ἱο1ιε1ιιά, ινειιόε πιω: ε1ι:1ιειιι

ΜαΗἰετετ Η. ννε 0118,
Κετηεηποοεττοκνε1‹ἰ Ρτοερ. Ν). δτ. Ρετετ5Βιιη;. Ϊ 80111111118180111811:

1 Βο1ιτΒιιο11

1 `

άει·

ῖ

'
ι·ε κ

ι

δ
ι

0ο. Θ
.

πι. 1
1
.

Η.. Ηειππϋιπ . . - - -

1 ν88098"ΜΒ"κ 'Μ' ο ο

1 ερεειε:11επ (]11ιτι1τΒιο-·· - ·- · · ·· ~ έ ?κά1 7 · Μ 7 7' 1111·“Πω πιω Μιι«11ι·ωιι1ο
ν. θε1ι. Μεά.-ΗΜΙ1 Ρτοί. Πτ. 11τειιιι1ίδιι18.

81ο1ιοπ1οΑιι11:η;ο.

. 111.Β‹1.ετ.8. 11111184Ηο1ιεο11η.119111.14111.Χ ` Ρι·ε1ε όεε νο118111υά1,εςοιι1Νετ1‹εε4-1Μ.

' 17.-ΗΜ:νοι;.@8·πετ 111τεο1ιΜι1άΜ Βετ11ιτ.

νοτ1ειςχρη-111181ι!Ει·φ11Μι11111ι:Βο1:11Β

Κιιο11 & 0ο., Βιιάνν18ρε1ιαΓοπι ει.]111ι.

Τ Β " Η δ ' Β Ν η (ΚΠοΗ) ~

Β:11:ιτπΒ:21:1ιο;:1 ιιπιά Ει·π111ιτυπη
άει·

θεευπι1επ υπό κωπΚεπ
νοπ Ρι·1ν8.ιόοοουτΠι·. 1·'ο11:ι111τε.ο1τίο111.· ·· 11ω·111ιιι1ω·

-
1900 8 Ρ · ~Μ Κ·

πιω Ει·νπιο1ι8οποπ
"Η Ό ω.

ειιι‹·1ι111τι11)ετΒιι1ϋεωιΕ'2111οιι. Μ] ΠθΜἐΜ" Α1θΧ8ΠάθΓ:Η08Ρ]ωι "Πα
. . . . . Νειο1ικνο1εοττ.11ε1ΙτΜου· πι· 281Β ‹1ἰοπε1;
Κωπει·1οι 8ο1ιΜιςυπο «Με Μεμπε οι1οι· 8115τυπ;; Με Αρροϊι1ε. . Μ...

Ρ"Μ, Η.. Ρ"Μ...,,,,0,.. ω, ω.,
ρτἱνειτοΚι·ιιι11ιωιρΒομ (εοΒοπι Ζο.111ι1ιις

11).11.Ρ. - 1νοττ εεεο1111τιτ)
νοτ:ἰὶ;;1ἰο1ι1πων511ιι·τΜΗ

νοιι 50 Οορ.1.

Κ Α11.1'θ88θΙ1νοιι Κτ1111εου.ρΒοεοτ1ηιιοτι:

( 110 ) 01811Βο:1ε, Μια. οο·1·ρ.,14 Με., χ. 88_ · . ·· . κια. 2
.

Π) Η' Ρ” `κο" εθεώιιωω Ρι·ιιιι Δ1118.11εΒοΒ1112Υ Φοετωπκιι .λ513'7,
.Ιοάοΐοτι11-Β11νείεε-νετ111πάιιυε,εαιιιΒΜι1, ιι1ο1ι1Μ11οιιι1,οικω· άοπι νοτ1κιιι6ε κι. 119.

111519οτυο111οε! (Μετα Οπτ.ποιιιι, θερτΜποκιιε, μ. 11517,

. . . κεειρ·ι·.19.

ΡΕ11:.εε:..::8 8:11.1.τ:.τ3::: 1:.9.01.92€9:.. 2.... .* ' · ' . προοι1.π. 186, Με. 18.
ΜεΙοε Υ11υικ1ε1τειιου1νοτ. 1 Βερτε Φεποροπ118. Πε.εοιπα_Φγριπτειιτ

. 011311Υπ. π. 45, Με.
' , ?Μα Ηωεεπ1ιιεει. Μιωι.11σιΜΝεοκ. ει.Η,

βί2επι2κω· ωιιἰ Μακίστ εω Βιετωίετι. κε. 16.

. ?πιπ Οιιι1ωτ1ιιτ 1111ο11ε1εοιι,ΓειτΑρπε·

1 ω:ειε γ:1κτωιπ. 80· π. Π.
Ματια Ψ11ι1:1ει·. γτ. 0011111088116ρ.π111111

. τοαο11ποεοπο11μ, μ. 4
, κι Π.

Δ18χΗΠ(1ΙσαΚΒΒΕΡΗ10Ψ! ΗΕκοπαθΒοπ88- γ π. π. 81, κε. 82.κ” 1111ειι·1εΚι1Βετο, στ. εωιιιωτδω.

Β

_

Έ

Πε." ό. Ρ11ι1118011811Κ1το1ιοθ-8, 1.1.19.
130” (Με αισθω'ι ε' Βο11ννοετοι·Οοιιετ. Βο1ιω1ε1τ,ΠοΦορ6. σε.'

Με.τε1ιοΒοκει.πΗ. π. Θ
,

πω. 20.

.

Μ81°18 1110111.Β. ο. 1.1. ω, Η. ε.

Ροιπ υι·ερω-ω· εο1-ωΘπιε 1'εειιι ει1οο11ιι€Ωειπευεε. 1

ΡΓΒὅῇῦἔἙἑΠ-
1117·Ο··Π·Μ"ων ΗΜ” Μ 18

πό”. πω. Οικί11 11εκα6ρΞ18911τ.
π
11ε1·σ.ιιε1εε11οι·1)1.13.10.11»... έΒιιοΒι11·π1:1τοτο1;.*Α.ν1'1οπεο1ωΚειτ1ιετ1πέυ11.131.1·111Ε



ΧΧι)(. .ιιιικωιιω Νειιο ΡοΙΒο Χνι. .ιιιιιι·ιι,.Μ. ιιιιιιιιιιιι

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιιετ άοτ Βοιιιιοιιοιι νοιι

Πτ. 1οιιιιιιιιο8 Κτειιιιιιιιιιει.
Μετα.

τω. Πτ.
εετι
Βιιιιιο.

.Ιιιτιονν( οτυΜ.).

Πτ. ΜΜΜ Μιπειι:ιι.
8ι. Ροιοι·ειιιιτε.

Πιο «Μ. ΡοιοτιιυιιτΒοτιιωιωιιιιωιο Ψνοοιιοιιιιοιιτιι`ιιετιιοιιοιιιιμέοιι]- Διιιιι11ι6ι1ι011ι8·Α11ΪΉ°ἔῇ9 "ΥΠΟ 8.110Ξ1180τ8ι0 Ή
Πο τιιιιιιο ιι α

!. - Πει Αιιοιιιιοιιιοιιιηιτοι.ιιι ιιι Βιι"1"ω, 8 ΗΜ. Πιτσιιιιιιωι ιιιιιιι ειιιεεοιιιιωειΙιοιιοιι Με Βιιοιιιιιιιιιιιιιιε νοιι Κ. Σ. Βιοι:ετ ιιιΗΜ, 4 ΗΜ. Πιτ (ΜειιμΙΙιοω" πω. Ροειιιιιιιοιιιιιιε; ιιι @τι ειιό.στοιιδι.ΡοιοιιιιιιιτΚ,Νεννειιγ-Ρτοεροοι.Η14, ιιι τιοιιιοιι.-λ'Η πι" 02°ιΡιο
Σι|ιιιι.οτιι20 Μπιτ μιιιιιιιιι, 10ΜΜΕ ιιιιιιιιιιιτΙιοιι.Πει· Σιιιοτι:.ιομηι:σωεοινιοοιΙο ιιιΠΙιο ΚοιιιιοιιοιιιιοιιιΒιιοιιοιιΜιιιιωιιιωεωι ιιιιιοι ιιιιιι ιπι
σειι-σιο3Μι ΕοεριΙιοιιοπιω ιιιπιπ ιιι 10Κορ. οιιοτ35 Ρίοιιιι.-Ποιιιιιοιι ε· οι ο ι

ιω.Η ιι τοιιιι ο ιι Βικιωιοιιτ Πτ.Βιι.0.0ΠΎΜποιι ιιι 9ι.Ρε
Διιιοι·οιιννοτιιοιι25Βορειιιιιιιιιιμιιιιοτ0ι·ιειιιιιιι·ιιιιοΙ ιιιμιιΔιιιιι.-Ειοι·ι-ιιιιιι·Ε,Ροιοι·ιιιιιιι·μι·8οιιο,Ροιοι-Ραιιιιιοοριιιιι ιιι ι·ιιιιιιοιι θρτοοιι
Βοιει·αιο ννοι·ιιοιιιιιοιι εισαιΘεια: νοιι 18 ΚΜ. ρτο Βοςοιι ιιοιιοι·ιτι.ι ειιιιιιισιι Μοιιιιιε, Πιιιννοοιι ιιπά ΓιοιιιΒ νοιι 2-3 Πιιτ.

Μ

ή ή η

8ι. ΡΘίθι·ΒΒΙΙΙ'Β, 16. (30.) Ποοιιιιιιιοτ

_
ιιιιιιι1ι: Βι·. τικό. 'Ι'ιιοοιιοτ ν.Ρω:Ιιι: Βειιιειιιιιιιςοιι ιιιι·,'ΓΙιει·ειριεάοτ Ιιιιιι οιιιιιιιοι·οιιιοιε ιπι Ποοιιςοϋιτεο. - Βει'ετιιιο:

Η. Βειιει·ιιιιιιιιι; Ποιοι· ινιτιιιιιιρ; Μπι Αιιννειιτιιιιι€,τάοι· Ηγάι·οιιιετιιριο Μι άοτ ειιι·:ιειιιοιιιο.- Βιιοιιοτε.ιιιοι,ιμιιι ιιπά Βο
εμτει:Ιιιιιι€ειι: 1

) ΗοιοιιειιιικιιοιιιιιΙΚιιΙειιιιοτ Πιτ Με ω” 1900. Ηει·8.ιιεςεεειιειι νοιι Ρτοι'. Πτ. ΒιιΙοιιιιιιτ8· ιιιιιι Πτ. Δω.
Βοιιινιιιιιο ιιι Βοι·Ιιιι. 2

) Πειιιοιιι8.ιιι8.Ιειιάετ:ιπι Με .ιιιιιτ 1900.Πει·ιιιιειτοεειιοιι νοιι Ηοιιιοιιιαιτειιι Πτ. (ζ
.

ινοιιιιιει· ιιι Βοτιιιι.-
Ο. Ο ροιιιιοιιιιοτ: Οιιοιιιιεοιιο 'Γεοιιιιιιι ιιπ Αω·Ζω. - Οιιο Νειο ω: Νει·νειιΙοιιιοιι ιιπά Νοι·νεπιεσιιιιιετ2ειι,ιιπε Βοιι8.ιιιιιιιιι€
ιιιι‹ι οιιιιιιιτ«Μ» Η:.ιιιιετιιιε. - Ρωτ. Πτ. Η. πω: Κιιιιιωιω ι·ϊ.ιιιτιιιιιτειιιιιιοι· Ι)ιιιιιοιοε ιιιυιιιιιιε. - Ρτοι. Πτ.Οιιο ΚΜ
ιιοτ: Πιο ειιι·ιεειι Βτιιτειιιιιιιιι€ειι άεε 8οιιιιιιοιιιιειιιιι.-- Ρι·οιοΙ‹οιΙε Με Χι. Αοι·2ιει:ιςεε άοτ ιιωιωιωιωτι πω. Αοτπιε .ιιι 'νν:ι.ΙΙι. - οι·ιιιιιιοιιιεε. - Μοι·ιιιιιιιιιε-ΒιιΙιοιιιι 8ι. Ρειετειιιιι·μ. - Αιιιοιεοιι.
Βοιιιοτιιιιιηιοπ :ιιτ Πιοτειιιο άοτ Μιιιιιοπιιιιιοτοιιιοεο

ιπι Ηοοιιιιοιιιτ9ο.
νοιι

Πτ. ιιιε‹ι. 'Πιο ο‹1‹ιτ ν. Ριιοιιι.
Ποι·ιτιι€, ετοιιιι.Ιιοιιππι 9

.

Νονειιιιιοι· 1899 ιπι Πειιιιιοιιιιιι
ΑΙοιιιιιιιιοτ-Ποεριιο.Ιιιι Βι. Ροιοτειιιιτι.>;).

Μειιιο Ηεττοιι! ννειιιι κι πιιτ ιιιιιιιε Πιτο ΑιιΓιιιετιι
ειιιιιιιοιι ετιιιιιο, ιι:τι ειιιιΞε Βειιιετιιιιιιεθιι πιτ Βειιιιιι0ιιιιι€
πιει· Ι.ιιιι€ειιιιιιιοιι:ιιιοεο ιπι ΗοοιιΒοιιιτρο ιιι ιιιιιιιιοιι, 80
ιι:ι.ιιιι εε ιιιοιιι ιιιοιιιο Αιιειοιιι εοιιι, ΙΙιιιοιι οιιιιιιι νοτια
ιιιιοιι ιιιιτ Κιιτ2οιι ΠειιετιιΙιοιι ιιετεειι›οιι ιιι 8ειιειι; Μι
ινιιτιιο διο αυτοι Αιιίιιιιιιιιιι8 Ιιειιο.ιιιιιοτ Τιιιιιειιοιιοτι ιιιιιι
Μειιιοιιειι ετιιιιιιιειι. Αιιιιοτοτεειιε ειιι‹ι Μι ιιοτ νοτιιτοι
ιιιιιι>;Μι· ΤιιιιετοιιΙοεο νιοΙο ΗοιιιιιοιΙιοτιοιι νοτειιοιιι, ιιιιοτ
σιο ιιιτ Ζοιι οιυ ιιιιεοιιΙιοεεειιιιοε ι1τιιιωι πισω ιιι68Ιιοιι.
ΜΜΜ Ιαιιιιο ΚτιιιιιιΙιειι Μι οιιιειι 80 νοοιιεοινοΙιειι νετ
Ι:ιιιί Με ιιοτειιο σιο Ι.ιιιιΒειιιιιιιοτοιιΙοεο, ιιππ ιιιιιιιι ωιω
οιι ιιιοιιι οιιιεοιιοιιιοιι, οι σ” ΙΞτίοιε Πιερ. ΜιεεοτιοιΒ νοιι
άοτ ιιιιΒοντε.ιιιιιοιι Τιιοτιιριο οάετ ιιιιιιοτειι ιιιιιειιιιιιιετι ιιι
Μιιει. Βοι ιιοιιιιιτ Κτειιιιιιιοιι ω. Γοτιιοτ άοτ Βωἔτιιι άεπ
Ποιιιιιι€ τοερ. Βεεεετιιιιε- ινοΙοιι° ιοιιιοτε εισιι οτι ιιιιτ
ω: 8γιιιριοιιιο, ιιιι:ιιι ιιι! άιο Κτει.ιιιιιιοιι «πιει ετειτοτ:ιιι
-- ειο ι1ειιιιιιιι.τπω! ιιιιιιοειιιιιι11ι. 9ο Ιο.ιιΒο ειιιετ ιιι άειι
νετει:ιιιοάειιοιι ΞΑιιειιιιιοιι ινοιιοτ οιπο ΠειιοτειιιειιιιιιιιιιιιΒ

ιι
ι

άοτ ΕιιιιιιοιΙιιιιε άοτ Ετιιτιιιιιιιιιι€ ιιιιοιι ιιιτοτ 5οΙιννοτε
ετ2ιεΙι ω, οοιιι σετ Βιοιοιιε Μιιιιεειιι.ιι ιπι άιο εοΒειιιιιιιιιο
ΗοιΙιιιι8 8οιοΒι Μπι, κι ειπ ιιιιεοιιΙιοεεοιιιιεε ΠτιιιοιΙ
ω” άιο ειιι2οιιιοιι 0ιιτοτιο τεερ. Οιιτιιιιιιιιοιιοιι τιιοιιι
ιιι68Ιιοιι.
Ζιι άοτ Βτιιοιιιιιιιιεε ιιιιιιωι ιιιάοειε άιε Ροτωιιιιιι€ειι
ω! άοιιι θειιιοι ‹ι‹:τ Ι.ιιιι€ειιιιιιιοτοιιΙοεε Βειιιιιτι, ιιιιεε Πιτ
απ: πιοιειειι Ριιιω άιο ΒιιΙιειιιιιιιιιι€ ιιι ΒοεοιιΙοεεειιοιι Ατι
ειιιιιιειι Με ιιειιιο Μ. Ι)ιεε ειΙι ιιοεοιισοτε Πιτ'ε Ηοοιι
ΒειιιτΒο, ιιι ιιοεει.οιι τιιιτοιιιιιιε ιιιοιιι ιιιιιιΠοτειιιοιιι ΚΙιιιιει
ειο ιιιιενοοιιιιιιιεειιιοε νοτιιιιιιοιι άοτ Ριιιιοιιι.οιι ιιιιτιιι οτι
εοιιοιι ιτιιιιτιεει ΡοΙΗοιι Βιιιιιιιιι Ιιιι, ννιιιιτειι‹1ιιιιιιετετεοιιε
άιο Τιιοτειριο 8ετιι‹ιε ιιοτι Με Βιιιιιι2οιιιιειοιι ΒοειιΙιειτο
ιιιιιννοιει.

Με Ζω ‹1‹ιτ Βιιιιιιιοτιοιι κι ειιιετ Βοτιιιε ιπι νθτωιιι
Πω ιιιιιιΑιι‹1τιιιιΒ νοιι Ριιιιοιιιειι, ιιιιτ ειπ ιιι.ειιιετ ιιιωι
τιοτεειιιιιιι Ισιιιιι ιιι ιιιιιοιι Αιιιιιιιιιιιιο ιιικιοιι, Μ: Μπιτ
ετοεεο Μοιιτωι κι» ιιι πιοιιτ οιιοτ ινοτιι€οτ Βιιι Μιμι
τιοιιιοιοιι Ρειιειοιιοιι ιιπά Ηοιοιε ιιιι‹ι Γιιιιτι ιιοτι οιπο ιιιοιιτ
οιιοτ νοιιιεετ ιιγΒιετιιεοΙιε Ι.οιιοιιεννοιεο.

Ιοιι ιιιιιιο ιπι νοτιΒειι ινιιιωτ ΟοΙεΒειιιιοιι €εΙιιιιιι 2

δι:ιιι·νειιοτ Ηϋιιοιιοιιτοτιο Κοιιιιειι ΖιιΙοτιιοιι, κι Μαιο ιιππ
'ΗΜ ιι

ι

οιιιιιιιι Βιι.ιιιιιοτιιιιιι, ιιιιιι ΤΙιειΙ ιιι νετεοιιιο0ειιοιι
Ρειιειοιιοιι Βε!ει›ι, 11110ΜΗ ιιιιτ Μι σετ Βοτιοιιιιιιι€, άιο
άιο ιΠιιιιΙ ιιοε Οιιτοτιοε Πιτ ΒιιιιΒοιιιιτιιιιΚο ω, ετιιιιιιιοιι,
1ιιιιειι οιιιιΒο ΒεοιιιιοιιιιιιιΒειι ιιιιιιιιιιιειιοιι.

νοιι Μιιιο Βοοοιιιιιοτ Με Μιιιο .Τιιιιιι8.τ Ιειιιο Μι ιιι
Ι)εινοε. Οιιιιο ιιιιοιι ω άοτ 5οΙιιΙιιοτιιιι€ σοτ ιιιι€ειιιοιιι
ιιοΚιιιιιιιοιι νοτιι1Βε ειιιίειιιι8.Ιιειι, ΜΗ Μι "ιπι οιιιιΕ.;οιι
κοψει Βοιαι.ιιιιιοιι ΠειιοΙειιιιιι1ετι 2ιιννοιιιιοιι.
Αι1Βιι.ιιοιι ιιιιιεε ιιιιιιιι:ιιει Με ιιιιιιιε ΙιεΙιοιι ιιιιι“8Ι.Γ8.880Ι1
πω! Ριιιι2οιι. Βιινοε κι ιιι άειι Ιειιιωι .Μιτου Ηειιιρι.
ειιιιιιιιωιριιιιοι Πιτ άοιι ιΝιιιιετεροτι ριωνοτιιειι, ιιιι‹ι εειτιι.‹ιο
Με ιιιιοτιιιΙ ειι:ιιιιιιιτο εροτιιτοιιιειι‹ιο Ριιιιιιι:ιιιιι νετΙειιιι
0οιιι Οτι 8ειιι οιιιοιιιιτιιιςεεΑιιεεειιοιι. Απι Ζωι·ειτοιιιιιιε
ι”ειιΙι εε ιιιοιιι, ω" Με νιειοιι εμ‹›τιΙιειιοιιι1οιι ΒιιΒιιιιιιιοτ
ινιτιιοιι ιιτιτοΙι Πιτ Βοι8ριοΙ ειιιειοοιιοιιιι. Π” εοιιτ ωιιιω
ρεγοιιιεοιιοε θΙοιοιι€οιινιοΙιι ιει ιι

ι μια οιιιι.τειιιιοτιειιεοΙι
Πιτ άιο ιιιειειοτι Ριιιιιιειιιοτ, ι`ιιιιΙειι ειο ειοιι οικω ννοιιΙοτ.
80 ειιιτι ειο 20 εοιιτ ιἔειιειἔιιιιττ κτιτω ιιι ιιιιετεοιιιιι2οιι
ιιιιτι ειι:Ιι επι νετειιιιΒιιιιΒοιι ιιι ιιειιιοιΙιεειι, άιο ιιιιιειι ιιιοιιι

Βιιι ιιιιιιι. Μι ιιιοιιιε ιιιοτ εροοιοΙΙ Με 8οιιιιιιοιιι ιιπά
Με ιιιιιιιιι νετιιιιιι0οιιο ιιιινοτειοιιιι€ε Βοτ8ειοιΒειι, ινοπιιι
ειοιι άιο Κτιιιιιιοιι ιιιιιιΙε ιιιιι, ιιιοιΙε οιιτιο 5.τ2ιΙιοιιο Ετ·
Ιειιιιιιιιεει ιιοεσιιΜιιεθιι. 0εννιεε κι ιιι, ιιιιεε όιεεε Χύτρα
Ιιοιιειι ΑιιειτοιιΒιιιι€ειι άειι Κϋτροτ Κτιιιιιι8οιι ιιιιιι ειιιετ
ιειι, ινειιιι ειο οτιτειιιετι ντοτιιοιι, ιιιι‹ι εε ιιιιιε ιι

ι. Μι ιιε
Βιιιιιοιιιιστ Ι.ιιιι€οιιιιιιιοτοιιιο8υ Ρειιω μιση, ιιι ιιειιειι εο
Βιιτ ιιιεεετ $ροτι νοτιτιι€ειι Μπι, ιιι ω· ιιιιετινιεἔοιιιιειι
Μειιιτειι.ιιι άοτ ΡιιΙΙο τ 2 νοιιι ιιιοιιι ιιιιιιιετ - Μια Μπιτ
άιο ΒιιιιοιιοιιιιιιιιΙιιιιε ιιι νοτιιιιιιιιιιι8 ιιιιι νοτειοιιιι€οτ Βο

ινοΒιιιι€ ειοιιοτοτ Μπι ΖιοΙ Μιτου.



Μ!!!

!!!!'ε!ο!!εεΜειεεε νεε Βεννεεπεε !τε ε!εεε!εεε Ε'ει!!ε άεπ!
Κτει!!τε!! εετ, άετ!!!ιετ ε!ι!ά Με Αεε!ο!!τετι εποε εε!ιτ νετ
εο!!!εάεε, πετ!!!εε!!ιετ !ε Πε.νεε εετ Γεετ !εάετ Ατετ εε!εε

ε!εειιε Αεε!ο!ιτ, άσο!! εο!!ε!ι!τ Με Βπεεεε!!εεά!εεε ε!;ετε

τω” Αεεεεεετ επ 8ενν!εεεε. Ε!!! Βο!!ετεε. !εεετ ε!ο!!
ε!ο!!τ επίετε!!εε, ππά εε!!!ετΜε νεε νο!!ει!ά ππά 'Ι' π τ

ω!!! εεετε!!τε Ε”ετάετπεΒ άει· ε.εεο!πτεε Βεεε !!!τ Με
εεττιάε !ετ !ε!άετ εεε!! ι!!ε!ιτ ε!!εετεο!ε εεετ!τεει!τ. Με
!!εετεε Ετίο!εε επτά !!!ετ νετεπεε!ο!ιτ!!οε άετ Ατετ ετε!ε
!ει!, άετ !!!ο!ιτ Με Κτε!!!τεε!τ εεεάετε άει! Κτε.ε!τεε εε

εε!!άε!τ, άετ ιιιεετ ππτ άπτο!! Βει!ει.πε Βεεεεο!ιτει!ε Με
ε!εεε!εει! Ρε!!εε, εεεάετε εποε τε!τ ερεο!ε!!ετ Βετϋο!τ

ειο!!τ!επεε άετ Ιι!ά!ν!άπε!!τετ άεε Κτεε!τεε Γεετετε!!τ,

ενε!ο!ιεε Με.ειεε νεε Βεινεεπε8, ά
.

ε. Πεεπεε,>τ,άεεΙ.πεεεε
επεεπιπτεετ πετάει! άετ!. Ζε ννει!!ε Βεννεεπεε ιν!τά άει
ω! πε Ηεοεεεε!τΒε ετετε ννεε!εει· εο!!εάεε, Με επν!ε!.
ά!! εε! Μι· άπτοε Με !!πττνετά!!εεεεε εεΜεετεε τ!ε!ετεε
Ατετεπι!ε Με Ι.πεεεε εποε !ε άετ Βιι!ιε εεε!!εεεά νεε
τ!!!ι·τ ννετάεε. Μεε ντ!ο!!τε;ε ΑπΓεεεε άεε εεεεεάε!εάεε
.!τετεε !ετ εε Μεετ εε!εε Κτειιι!τεε νετ ε!!!ετε Πε!ιετ
ειεεε νεε Βεινεεπεε επ !!!!τε!!.

Αι! ε!ιιετε εε ετοεεεε Οττε ε!ιετ Με Βενεε, εε άεπ!
εε ν!ε!ετ!ε! άπτο!ιει!ε !!!ο!!τ εεεπεάε νετεεπεπεεε!! Βε
εετεε τνετάε!!, !εεετ ε!οε ε!ιιε Βε!!επετε Οεεττε!!ε άεε
Κτεε!τεε εετ !ε ε!εετ εεεοε!εεεειιε!! Ατιετε!τ άπτο!!!!!ετεε.
Ο!!εε ά!εεε θετιττε!!ε ε!τετ Με !!εοεεεε!τεε ν!ε!ε θε
!ε!!τεε. Νεο!! Με εεάετετ Νεοετ!ιε!! εετερτ!εετ Μ· Με
Κτει!!τε!! εεε Με! Ππιετε!!άε, Μεε Βενεε ο!!! !ειετ
Πο!! νεε εε.. 1000 Βρεττε!τεεεάεε εεεποετει· 8ρεττρ!ετε
. Βεννετάεε !ετ: Με θεει!εάει! εε!ιπιεε άειι Κτεε!τεε άεε
!τε.πτε, πεά εε τεετ!τιντιτά!έ εε !τ!!εεει! Μετς, εποε ά!ε
εεττ. Βενεε !ετ ε!!ιε !τ!ε!εε 5τειάτ έτεινετάεε, !ε άετ ει!
!τε!τεε ν!!!ετεττεεεε ε!εε εεττεο!ιτ!!οεοΜεεεε νεε 8οεετιι
ετε!εεε τεποετ. Μεε !τει!!πιτ εεε!! άετ Βεπο!ι άετ Μεεε
εεεε. Βε! άετ εε!τεεετεε εεά ν!ε!εετ!!επιτει! ν!!!!!άετ!!!ε
ιτε Μινεεετ Τε!!! !εεεττ Μεεετ Βεποε πττ τεεε!εεε !!εει·
άεπ! Πειτε, εε Μεε νεε «!!!ετετο Βετε!πίτ !τειι!πι εεερτο
ο!ιεε πετάω ε!ππ!. Πει Μεεετε ει!!εετεε!ε επιρ!πεάειιε!!
Πεεε!ετεεάε εετε!!ε!!εε, !ετ ρτο!εοτ!ττ Με Κε!!!εεε!επεε
άπτο!! ε!ε!τττ!εοεε Ηε!2πιι€ ει! ετεετεεε, Με Βεεε ιπι!οετ
νετεπο!!ε ιε!τ νεττ!οετπεεεε Με Με !Κεποε νετετε!!εεε
εο!!ε!!, ε!εεττνε!!ει! εεετε!!τ ε.εετ ά!εεετ Πεεε!ετεεά ι!εο!!.
Βεεε!οεεεεά !ετ ε!!!ε Βεπιετ!τπεε, άιε ε!ε ε!τετ ΟπτΒεετ
τειτ εεεεεπεετ τεειοετε. !ο!ι ττε.! !!ιε επί άεπ! !!!!εΒε
πιιτ Βο!ιετεε!ρ, ο!τοε 500 Ε'πεε πεετ Βενεε, Με εεε Μι·
νεεε!ρετερεοτ!νε Με!! Με Μεετ τει!ο!!εεάετ Βο!ιετιιετε!εε

ετεεεετ!ττε. Ετ εεετε επί Πε.νεε Ρ!8!:2 εεε.τεεά; «Βε!ιε!ι
Με, Με Μεε Γεετ!!τετε.άττ νει· :το .Ιεετεε εετ!! !οε
Με !ιε!!επιιεε!εεετ Ρετ!ει!τ Με! ετετεε Με!ε Με!! Μινεε.
Μιππι!ε !ε!ιτε τεεε !ε ρτ!τε!τ!νεε Ρει!ε!εεεε, εεετ ννετιε
τεε.ε Με εε!εεπι Ζ!πιπιετ πω, ετ!ιιεετε ειεε Με εοεεεετε
τε!!!ε Βετε!π!”τ; !ετετ !ε!!τ πιο!! π! Ρε!εετεε, ε!!ετ πεε!!
τεε.ε Γτ!εο!!ε εεττ ετετεεε "ει, πιι!εε πιεε 160 Μετετ
ετε!εε!ι.»

Με εεεε εεεε!π!!ττεε Πεεε!ετε!ιάε νετεε!ε.εετεε πεε!!
νοε Βενεε Με!! Ατεεε. εεετεπε!ε!!εε, Με ε! Μι· επίτ
!!ε!ε οτι. 12 !!!!!ετεετετ νεε Ι)ε.νοε εετΓετετ, νοε !ετετε
τετε εετ άπτοε Με ε'πτ!τεεετεετ Βεττεεετ ππά οτι. 250
Μετετ !!ε!!ετ Βε!εεεε !ετ. Με εεεε εεεε!!!!!ττεε Πεεε!
ετε!!άε εετ Ατοεε ι!!ο!ιτ; εε εετ ε!ε!ιτ ε!ππ!!
ΗπεΜττ ΟπτΒεετε Με Βενεε Τεπεεπάε πω!. Με Πεπ
εετ Μεε!! ε. ΤΜ!! ει! ΜΜΜ εετεττεπτ τω! άετ ν!!εετ
εε!τε Με ειπε!!! 'Εεε!εε. Ι!ετε!.ετεε !ετ εεεετ εεά ΙΜ!
τιετ Με Με Με! νο!! Μινεε. Με Με τ!! Ατεεε. !ετ εε
άεπτειιά τε!εετ ππά εετερτεο!ιεεά άετ ετϋεεετει! Ηε!!ε
εποε Μεεετ, πεε Μεε ι!ετετε.εΜι·ε!!! επεεεε Μτετε!τ!τετε!ι
$οι!εεεεττε!ι!πεε ννε!ιτε!!ετετ, άει· Υ'Υ!εάεο!!πτ2 !ετ εεε!!εε
νε!!!τειιιτεεε. Ιτε Πεετ!εεε !ετ Με !ί!!τεει, Με εε εε!
άοτ· Νε!!ε `εε!άετ Οττε ε!ο!ιτ επάετε εε!ε Μεε, Με
ε!ε!ο!ιε. Ατεεε !ετ άεπ! Πε.νεε νετ 20 .!ε.!!τειι ε!ιε!!οε,
εετ ε!!ετά!εεε εποε ε. Τεε!! Με Νεο!ιτ!ιε!!ε. !Σε εετ

εε ντε! Ξ

εεοε !τε!εε Βε!ιε εεά Με 80 Κ!!ειεετετ νεε Οεπτ τεπε

εειι τε!τ άετ Ρεετ επτεο!τεε!εετ ντετάεε; Με Ηεεεει· ε!!ιά

ε!ι!!εο!ιετ-πεά !τ!ε!ιιετ Με ἱε Μι.νεε, Με !λ!εεεπεεετι
ε.εει· επιι! Βτεεεετεε τω! Με ΑτιΓετάετπεεεε άετ Ην
ε!εεε εετερτεοεεεά. Οπτεε ?Μεεετ πε! ε!ε!τττ!εο!ιεε
Ι.!ο!!τ ε!εά !!εετε!!, Ηο!ετε!ε!επε άετ ΜΜΜ, Μεε!εεπι
Γεεεεεάετιεε!εε πεά εννεο!τιπεεε!θε Μεεεεε!!εε !ε άει·
!!!ε!!τεεε! άετ Ρεπε!εεεε. Με ε!ερ!!εά!!οεετ ε!εεετε! !ετ
ε!ιετ Με εετ!εθε Απεινε.ε! Εεε!εεετει· ν!!ε!ιεεεεεε.
Θτεεεετε νετειι!!επεεε!εοε!ε, Με 'Ι'εεε.τετ-, θεποεττ- ππά
Βε.!!εε!!ε τε!!!εε !ε Ατεεε., Με!! πιοο!!τε ει! Μεεεε π!ο!ιτ

εετεάε Με Νεο!ιτ!!ε!! εεεε!οεεεε, Μ ε!ο !ε !)ενεε τετ
ε!ο!ιτ ινεε!Βε Ρετεεεεε νετε!!εεε!εενο!! πετάει!. Με
δο!!!!ττεοει!!ι- ππά 8ο!!!!ττε!εεεε τε!ι!εε !τε!!!ο!ι εποε ε!

Ατεεε. ε!ο!ιτ. Ιο!ι !ε!!τε άεττ !εεεετε Ζε!τ !τι ε!τιετ επε
!!εοεεε Ρεεε!εε, !ε άετ ίεετ ει!!ε Κτε.ε!τει! !ε!άεεεοεε!τ!!ο!ι
εο!ι!ιττε!τεε, εεά !τεεετε εεεεεο!ιτεε, Με ν!ε! ετϋτ!τετ
εεε!! !εάεπι Βο!ι!!ττε!τεεεεε εεεπετετ ντι!τάε. !)ετεττ!Βε
Βεεεειοετπεεεε Μεεετ! τι! ε!!!ετε επτεε!ε!τετει! $ετιετε
τ!επι ε!ο!!τ €εττιεο!!τ τνετάεε. Ιο!ι !!εττε θε!εε:εεεε!τ ο!!!

ίτεπιΜε Κτεεεεετεειτετιε! Με άετ !!'ετεε επ εεεεεοετειι
ππά !τοε!!τε εεεειι, Με ε!ο!! Κτειι!τε !τε Βετεπεεε εεε!

Βεεπεά επ τνετάεε ε!οετ ειπε Ι.ε!ο!ιτε!εε, εει!Μτι! Με
Πε!τεεετε!εε εο!!εάετεε.

Νεο!! Με! Υετο!!ετε Ατεεε.'ε ν!!! !ο!! ε!οετ πεετνν!!!ιετ
!!!εεεε: εε ε!ππ Με επτεε εεεεεε Βρεε!ετεεεεε !ιιι ν!!ε!άε

εεά Με εεεεεε Ππιεεειιεε. Ιο!ι εε.!τε !ετττετε ι!!οετ !!!τ

Μεε ε!ε!ο!ιε!!τε;; άετ ΑεεΙ!ο!τ άετ εοεεεεε Νετπτ ιν!τ!ττ
επί Με ρετ·ο!ι!εοεε Βε!!εάεε εεά Μι· Με!!ι!εε άεεεε!εεε
επ! άεε νετ!επ! άετ Κτεε!τ!!ε!τ !ετ εενν!εε ε!ο!!τ εετ!εε.
Με!ιτ άεε!! 'Ι

' π τ!! ε τ
ι

πι άετ·8τετ!ετ!!τάετ !ιι εε!εετ Αεετε!τ
εεεειιάε!τει! Κτεε!τεε πε 20,1 ρΟτ.. Μεε τετ ιιιεετ Με
ε!ε ε'τ!είτε! ε!!ετ Με! τ.τε!ετε;ε, Πεεετε.εεττεεεετιε εεά
θετε!!τεεεεινεεπεε Με ά!ερειι!τεεάεε Μετεεετ ει!.

Βε! ειι!ετε νετε!ε!ο!ι νεε Μινεε πετ Ατεεε ετε!ε!ιτ
ε!ο!! Με Ηι!πρτνετεεε νεε Ιιεινεε ε!εε εττεεεετε Απεινε!ι!

εεε!εεετετ ι·νεεεεεεεε, Με !·Ιειιμτνετεεεε νεε Ατεεε
εεεεετε !.π!τ ππά εεεπεάετε !!εεεπεινε!εε άετ Οπτεεετε.
Ι)ετ ν!!ε!ιοιιτεττ Μινεε εετ επ εεετ άεε 0!ιετε!ττετ ε!εεε
θι!τει·τεε νετ!οτε!!, εε!τ ει· επε!ε!ο!ι εεεε.επτετ δεεττρ!ετε
εεννετάεε !ετ, ννε!τ πιε!ιτ εετερτιο!!τάετε Με ετ!!!ε Ατεεε,
εεά τι!!! το!! εεετεει!ετ. Μεε πετ εε! άετ Με!!! ε!εεε
Ηε!ιεεοπτεττεε Ατεεε άεε νετεπε εεεεε τεπεεετι, εε εε!
Μεε, Μεε ινε· πεεετε Ρετ!εετε!! !ε Μεε ε!τεε!τεεετε
Ηε!!ει!ετε!τ πετετετ!ε8ει! Μεεετ!.

Νεο!! εεεεετε !τεεε!τετε !τεεετε ν!ε!!ε!ο!ιτ ο!!! Βεεε.το
τ!πτε !ε Ατεεε. ετε!ε!εε ππά πετάει εε τε!τΜε Με εεεεεε
τε!ο!ιεε Πετετι!ε!ιπιεε ετεο!ιε!εεε !ε Μεε!! επι Μπετο
τ!πει επ πεεετε Ι.ει!άε!επτε ει! εττ!οετεε, Με εποε Μ!!!
άετ!ιετε!ττε!τειι άεε Αε!”εετ!ιει!τ εε Μεεετ!! εοεεεεε Οττε
εττεεε!!ο!ιτ, πω!! !ετ Μεε ε!!! εεε!! !ε ινε!τεετετ Ρετι!ε

!!εΒοεάεε Ζ!ε!. Ζπεεοεετ πι!! !οε νετεποεεε π! επιετ

εετ ε!εεετ!ο!!τετεε Ρε!!ειο!ι ε!ι!!Βε Ι.ειιάε!επτε Με!! Μ!!
·!ιε Έ π τ ε ε. ιι 'εο!ιεε 8εεετετ!πτε πε!!ο!ιεε !Ρτ!τιο!ρ!ε!! ει!
εεεει!άε!ε.

Με!εε Ηεττε!ι! Ιοε Μεε εεε!! νεε ετε!εεε Πεεε!
ετϋ.εάεε εινε!ετ Οπτεττε Με !!εοε,εεε!τεεε εεερτεοεειι,
Μ. !!εετ Με Πεμ Μεε, εο!!εε ιν!τ πεεετε Ρετ!εετοε
άεε θετε!ιτεε Με Ηεεεεεε!τεεε επεεετεεε, Μ. _!

ε

εποε
Με Αεετε.!τεε Με ε!εάετε!! θεε!τεεε πεά Ρ!εοε!ε.πάεε
Βετο Βεεπ!τετε ετε!ε!εε πεά εινε!!ε!!εε ε!εε ετεεεετε Αε
εεε! νεε Τπεετοπ!ϋεεε Με Ηεο!ιεεε!τεε ε!οετ νετττε!ετ.
Νεπιεε!τε Απτετ!τετεπ !ιεεεε ε!ο!! τετ Μεε Βεεεεά!ει!Β
άετ 'Ι'π!!ετοε!εεεε !ε !!ιτετ Ηε!τεετε επεεεεετοοεεε ππά
!ε ε!εει· !!!εεετε!ι Αεεεεά!π!!8, Με !τε Οοτεεει·!ιε!τ άει·

'Γεετε.τιεπτ!εο!ιεε Μεεετε!!είτε ετεο!!!εεειι !ετ, !τοπιιιιτ Μ.
Με!εεεε-Ηεεεε!ιοεεεί επτε Βο!ι!πεε, Μεε Με Μι·
Με Ηεοεεε!!!τΒε !ιε!τε.ειιτε Απεε.!ιτεε ε!εετ νετιπε!ιτπεΒ
άετ τετ!ιεε Β!πτ!τϋτρετοεεε τι! άετ Βεπιπε!ε!!ε!τ νετε.πε
ε!οετ!!ο!ι ε!ε επί Γεε!ετ!!ε.!τετΒεεεεοετπεε εετπ!ιειιάετ !ττ
τ!ιεπι ιετ, πι!ά Μεε εε! άετ Βε!πιπά!πεΒ άετ Ι..πεεεετι.ι
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Με!·εε!εεε Με Οει!!!εΜΙιε!! Μ! θε! ειε! ει! ΜΜΜ· 8ιεΙΙε
ε! Βε!ι·ε.εΜ!. Ιιε!ι!ιι!!. Ει· Μ ι!ε!· Αεε!εΜ!, άεεε Με Λεε
ι!ει!!ε!.ι εει· 8ειιεΜε!εε Νεινε!!!·ε!Με ΙΜ ε!Με Μ!!!εε!!εεΜε!!
Οε!·ει·ιεε Με Ε!ε!!εεε ε!εεε Αε!”εε!ΜεΙ!ινεεΜεεΙε ει!ι!ει!,
Μεεε Με Νει·νεΜιε!Με Με !ει!ε!!! !ε!! Με Με!Μ!Βεε ΕΜ
!!εΜ!.εΜεεε νετεε!!εεεε Μ!!!εε!!εεΜεε Ουτε!!! !ε !!εΜ!!εει·
Ψνε!εε Με! Με Κι·ι!εΙιει! ΜιΙιε!! ΜεεεΜ, εει! ΜΜει· Με
νετε!ε!!ει!ε ε!Με! ερεε!!!εεΜεε Ε!!!Μι!!ι!εε ΜΜΜ Γ!!! Με
ΗεεΜεεΜ!!Με εΙε εεΜε!!Μιιι· !·ειΙεεεεε νιει·ι!ε!! Μεεε.

Πεε ΕΜ!!εεε ι!ε! Νει·νεειε!εε Μι·ι! ΜΜΜ! Ν!ειΜε.ει!
ΜεεεΜ, ΜεΜ Μι·ι! Με!! Με!! εΜεε ερεε!!!εεΜεε Ε!ε
Μεεε Με ΗεεΜεεΜ!ι·εεε ΜεεεΜ!! !!!!!εεεε, Με!! Με! εε
εινε!!ε!ΜεΓι ει!! ΑιΜ!!!εεε ι!ε!! ΒΙε!ΜεεεΜε!!εεΜε!!. ΑΙΜ

!!!εΜε εει! Β!ε!ΜεεεΜε.!!ει!Με!! ερ!εΙεε Με! Με! ε!!!ει· Ει
Ι!!·εΜΜεεε ι!ε!· Ι.ει!Με!!, Με εεει!ιε.εει ειε :!ΜΜιιι!εεε!8
ειεε Μι·εΜ Βε!ε Με!! εει! Με!!! Ε!·εεΜ!ει!Β ΜεΜεεεε!!
Μιά, ε!Με Μεινει·ι·εεεει!ε Βε!!ε! Η!!! Με ΗεεΜεεΜ!ιεε
ε!!!ε ερεε!!!εεΜε !!ν!ι!ιεΜε Με! ΑιΜ!!!ε!!ε εει! ΒΙε!;ΜεεεΜεί
!ε!!Με!!, εε Με! εε ΜΜΜ ε!Με εε!εΜε Με! Με Κιε.ΜΜΜε!!ε
ρι·εεεεε ι!ε!· Ι.ι!ι!εεε.

Βε! εει!εΜε!ει!!!ει· Υειι!!!εεεεε ι!ε!· Με!! - !ε Ι)ενοε
Με!!·Μετ ε!ε ο!!ι!ε. Μ! Με !ίε!ειεεΜε - !!!εεε Με ΑιΜ!εεεε
εε!εριεεΜεει! !!είει· ει!ει· εεΜεε!!ει· ινει·ι!ει!, Με! Με!ι!εε,
ειε Μ ι!ε!· Ζε!!εΜΜε!ι Με ει!ε!εΜε Ωεεε!εε! Με!! ε!Με
εεΜ!!!εε. Βεεε Με ΜιεΜ !!είει·ε Λ!;Μ!!!εεε ΜεΜεειε ει!!!
Ιιειε Ι)εΜεει!8 Με Ι.ι!εεε!!ρειεεεΜγιεε Με! Με Κιε.!!ΜΜε!!ε
ριεεεεε ε!εεε Ε.Μ!!εεε ειι!ε!!Μεε Μεεε, Με!!! Με! ι!ε!· Ηεει!.
Πε!·εΜ ΜΙεΜε, !ε!!. 8εε!ει εεί!!!!!ε Βι·εεεΜ!ο!εε, ινε!εΜε
Με Με!! Με! εΜει!!εεΜΙ!εΜει ΑιΜ!!!εεε ΜΜΜ! ΜεεεΜ,

ΜΜΜ! ε!ε σ!! ΜεεΜ ΙΜ ι!ε!· ΜιεΜ !.!ε!ειε ΑιΜ!ι!εεε Με
Μεετε!! ε!ει!ιε!·ειι [)εΙ!ε!!1!Β ‹!ειεεΙΙ!εε, Μονο!! ΜΜΜ ε!Με
Με! ι!ε!· Αεεεε!!ε!!ει! Ιε!εΜ!; !!Μειεει!Μεε Μεεε. Ι)ε!εΜ
ε!Με Μι!ει·ει! ει!!! ΒΙε!ε!!!ι!ε.εε!Β νει!;!εί!.ε Α!Μ!εε!!Β νει·
ι!εε Με ΜεεεΜ Μεει·ι!ι! !ε εεΜεεεει!ε!ει· ΙΙΙΙε!εε νε!!!!!!!!,
Με!! εεΜει!εει!ει Με ΜΜΜ Βεινε;.;εεε Με! Δ!!!ειι!εγιι!
ΜεεεΜ. νε!Με!!!ι!!!εενεΙΙ !!ε!!!! Μεεε ι!είει·ε ΑιΜ!!!εεε Γ!!!
Ριιι!ει!ιεε ινειι!εε, Με !ε!! ΜεεεΜ Εει.ε!!ει!εεεεε, ινε!εΜε
ε!εΜΜι·ι·Μ ΜεΜειεε Ε!εΙ!ει· Μεειι!ε!!!!τε!!, !εε Ηιι0ΜΒΘΙ!!Γ88
ΒεΜεε. ΑΜεεεε!ιε!! νοε ι!ε!· (!εΓεΜι·, Μεεε !!!Γεε!.!εεεΜεεεΜ
!!! ΜΜΜ ΜεεεΜ Ι.εΜΗει!!!!ε!Ιε νει·εεΜΙερρι ενει·ι!εε, Μεεε
Με ει·Ι!!·εε!!!εε ΜΜΜ! Με εε!.Μ!!!εΒεΜε, ε!ε !νειι!εε ΜιεΜ
Με ε!!!.!·Μειε ΠεΜεεεε εε!ε!ε!., Με Εετε!!ΜΜΜε Μιι! Με
ε!ε!ιζει!. Αι!εΜ Ιε!εΜ!; Ρ!εΙ!ει·ει!ε ιεεε!ι·εε Με! ε!Με ΠεΜει·

ε!ει!ε1εεε Με ΗοεΜΜεΙ!!ι·Με ει! Μ!! ε!Μει· 'Γε!ερει·ε!ε!·ε!ε!
8ει·ι!εε. Εε Μ ΜΜε!· εννεε!ιε!!!εε!ε, Μεεε εε!εΜε Κι·!ιΜ
Με!! ε!ε!!! εΜεε ΖΜεεΜεεε!.ε!!εε !εε ΗεεΜεεειιΜε ΜεΜεΜ.
Με ιΜεο!·ει!εεΜε ΠεΜει!εεεΜε Μ!·ι! Μι·εΜ Με Ει!”εΜιι!εε
Μεε!ε.!!ε!; !εΜ !!ιεεΜε ε!!!ε!!! ερεε!εΙΙ εεΓιεει·κεε!ε, Με!!
ε!ε οί!. Με!!! Νει:Μ!Με!Ι ι!ε!· Ρε!.!εε!ε!! ΜΜΜ!.Μει!!ε!ιε!εΜι!ει
Μ!·ι!.

Δε! Με νοε Με!εεεε !ι! ΑΜ!ει!ε εεετε!Ιτε ΑΜΜεεε!ε
Με!! ι!ε!· ΒΙε!ΜεεεΜε!!εεΜε!!. νε!! Μ! Μεει·εεΜϋΜε ει!εεΜε
!ε!! !ε!! ειινεε !!εΜει· ε!εεεεεΜεε. Με !εεεε Με!!!!!!!,
εεε!!!!.2! Με! ΑιΙΜιεε νοε θε!!.ε!.ε!Μ εει! $εΜι·εε
εει· Με!!! Βεεε!!ε.!, Μεεε Με ΤΜει!!ε-Ζε!εε'εεΜε
ΖεΜΙΙιε!ειι!ει· νεε Ι.ε!!ι!!εε!! εΜΜεεε!Β Μ, Μεεε Αει!ι!ε
ΜεεεΜ ι!εεεεΙΜεε ΜΜΜ Αεει!ε!·εεεεε ι!ε!· !ε!!. Μεεε!!!

Αρρει·ε!. ΜεΙεει!εεεε ΖεΜΙεε Μει!!εεεε, !ε!!ΜΜ «Μεεε Με

νε!·ει!εειειιεε!! Με ΒΙειεε !ιε Αρρει·ε! Με ε!εΜ! !ιε
Με!!εεΜει! εεεεΜεΜεεο. - Με Αι·ΙΜιεε νει! θιει!;ε!ε!ε
ει!!! $εΜι·εει!ει· νιετι!εε ΜΜΜ Με ΠΜ!.ειεεεΜεεεεε νοε

8εΜεΙοιι·εΙιγ Με!! Κει!ι!!ε Μ ι!ε!· Τε!Ι›ε.ε°εεΜει!
Αεετε!!. ΜΜΜ! Μεε!ε!!ει, ι!εεΜ ΜΜΜ!.Με!εεεε, Μεεεε!εΜ
Με! !ε!.ετε!·εε Μι·εΜ ΠενοΙΙΜε!ε!!!ε!!Με!! ι!ε!· Αρρει·ε.!ε εει!
ΤεεΜ!!!!ι Ε'εΜΙε!· ε!εεεεεΜ!!εΜεε Με.Μεε. Βε! εΙΙεε ΜεεεΜ
Πετει·εεεΜεεεεε Μεεε!! εε ε!εΜ ει!! ΖεΜΙει!Β ι!ε!· ι·ειΜεε
Β!ε!Ιιει·ρειεΙιεε !ε!! Με! ΤΜειι!ε-Ζε!εε,εεΜεε Ζει!!

ει!ρειε.!.. !;Με!!ε !ε!!, !Με!Ιε οΜΜε 8εΜ!!!2Μειειεε!·. ΙεΜ ΜεΙ!ε
εεε !ιε νει!ι.;,εε Ψ!ειει· θιεΙεεεεΜε!! ΜΜΜ! Μ Μεεε.
Β1ειΜει·ρειοΜει!Μεε!!!ειεει!Μεε Με!2εινεΜΜε!!, Με εΜ εεε

Ι!εεΜει Απ!! Μ!. ΟΙ!νει· Με ΜεεεΜ) π!!! ε!!!ε!!! Με!
εει!ετεε Ρι!!!ε!ρ!ε!! Μει·εΜειιι!εε Με!! νοε Ι.ε!!Μ·εε!ι !ει!εε
ίεΙΙε εεεΜΜε.Με!Βε!! Αρρει·ε.!. εεετε!!!ε. Βεε Ρι!ι!ε!ρ Μ
ίεΙιεεει!εε: ΕΜε Μεε!;!!ε!ε!.εΜεεεε Με! Μ!!! Μ ε!!!εε!
ΟΙεεεείεεε Μ!!! Η ε ε· ε ιε°εεΙιει! ΜεεεΜ νει·ι!εεει, Με ε!Με
εεΜεεε ΒειεΜε!εΜ!.!8!!ε!ι ει·ι·ε!εΜ! Μ. Πε Με ι·ε!.Με!ι
ΒΙε!ΜειρειεΙιε!ι Με Πει!ι!ιεΜε!εΜι!ΒΙιε!ι Με ΒΙε!εε Με
ι!!εεεε, Μ ΙΜ ε!ι!ει· Αει!ι!ετεεε ι!ε!· Ζε.ΜΙ ΜιεεΙΜεε ε!Με
εε!εριεεΜεει!ε Αεει!ει·εΜε ι!ε!· νει·ι!!!εεεεεεί!!!εε!ΜΜε!! ετ
Ιει·ι!ει·Ι!εΜ, ει!! Με ες!ε!εΜεΒει·εΜε!εΜ!!ΜΜε!! Με ει·Ιεεεε!!.
Ι)ει·εΜ Με Με!!Με ι!ε!· ει·Γοι·ι!ει·Ι!εΜε!ι νει·ι!!!εεεεεε!!!!εε!ε
Με!! Μι·ι! Με Με!!Βε ι!ε!· ι·ε!Μεε ΒΙε!.Μει·ρει·εΜεε Με
ει!!!!!ετ. Με Πε!ε!ει!εΜεεεεε ε!ε!! εε!!! ε!εΓεεΜ εει!
εεΜεε!Ι Με ιεε.εΜεε, Με εεννε!!!!εεεε ΖεΜΙειι Μεεε!! Με!
ε!Με ΠεΜει·ε!εε!!!!!ιεεε8 Μ!!! Με Μι·εΜ Οει!!.ι·εΙΙιεΜΙεει.χει!
Μ!!! Με!!! 'ΓΜει!!ε-Ζε!εε'εεΜεε Αρρε.!·ε! Μενιεεεε!!ει!.
Εε Μ Μ”, Μεεε Μεεε! Αρρε.ιε.τ νει!! Ι.εί!.ι!ι·εεΜ ΜΜΜ
Μει!ε!ε Μ, Με! Με!! Μεεε! Αρρει·ει Με! ε!Με Ζε
εειΜ!ι!ε ι!ε!· ιο!Μεε ΒΙε!Μει·ι!ει·εΜεε Με! ΜεεεΜιι!ει!ι!ει·ΗϋΜε.

ι!
.

Μ
.

Με! εΜ!!εΙ!ιεειιι!ε!!! Ι.εί!.Μ·εε!ι. Αεεεει·ι!ε!ε ε!Με!!!
Με! Με !ει;!!εΜ ειε εεΙΜεε ΟΜ_!εε!ε Μει!ει·Με!!.ε Ζε.ΜΙεεε·
ι!ε!· ιε!.Μεε ΒΙε!!!ει·ρειοΜε!!. Μεεε Με Ζεεε.Μιι!ε Με!Με
ρ!ε!ε!!εΜε, εει!ι!ειε ει!!ιι!εΜ!!εΜε Μ, Με!! ε!εΜ Μ Αι·εεε
Μ! Ε..Ι-8 ΙΙΙίεεΙ!ει! ετε!.ι·εεΜ!ε. Ι)!!ειι ΜΜΜ! Με Ζε.Μ! ειι
ε!!Μει·ει! εεεε!εε!. Εεεε ε!Με !!ετει·ι!Με εΙ!!!!εΙ!!!εΜε Λεε

ι!ει·εεε Με ΒΙε!εε !!ε! Μ! ΜεεεΜ!! Οιεεε!ε!!!εε Με
ΜΜΜ!. Με Με!εεεε εειι!!!!!ι!! !ιε Αρρει·ετ νει· ε!εΜ
8εΜεε Μεεε, ΜεεεΜ ννεΜΙ Ιιε!εει· Ει!ιΙ!!ιεεε.

Νε.εΜ Με! εΜεε θεεεε!εε εεΜε!ετ !ε!!· ε!Με Ιίει·ιεεΜ

ι·ε!!ε ι!ε! ι·ειΙιει! ΒΙι!!Μειρει·εΜεε Μ ι!ε!· Βεε!!!ε!ιιΜε!! Με!
εεεεΜ!ι!εει!ε!· ΕιΜεΙ!εεε Με! Με Μεει·εεερ!ει!εΙ ει!ει· Μ!!!
ει!ι!ει·εε !ΙΨει!εε ε!Με νει·ι!!εΜιεεε Με Β!ε!εε Με! !!.!!
ι!ε!!!εεει!ε!ε Ι.είτι!ιεε!ι εινε!!ε!!εε. Ε!!! ε!Με ι!εεεεεε
Με!!ε !εΜ Με Μεεε, Με εε ε!εΜΜΜε! ειι! ε!!!ε ιεΙε!;!νε νει·

ιι!εΜιει!8 Μ!! ι·ε!.Μεε ΒΙε!ΜετρειοΜεε ΜΜΜ Αεειι·εεΙι!!ει!,ε_
Με! ε!!!ε ειΜεε!ε!ε νειι!!εΜι·εεε ι!ειεεΙΜειι ΜιεΜ Νει!Ι!!!
ΜΜΜ Μει!ι!ε!!. ΙεΜ Μεεε 'Γει·Με!! ΜΜΜ! Με!ε!!ε!!!!εε,
Μεεε ει· εε.ε!: «Με νει·ι!!ε!Με!ιε !!ειεεΜ!ει!εεει· Αε!.ειεε,
Μεεε εε ε!εΜ εει· εε! ε!Με ι·ε!!!!!νε Αι!ε!ιι›εΙιεει!Β Με
ΒΙε!εε ((!ι·ει!ν!ιε) ει!ει· ειε ε!Με νετεει!ε!·ιε ΒΙε!.νετ
ΜεεεΜ!! (Ζει!ιε) Μει!Με, Μ ΜΜΜ Με ΑιΜε!! νε!!
.ΜεεεΜ εει! Ξειει ινε!!! εει!ε!Ι!;!!ι Μι!ει·Ιεε!». Με
ΑιΜε!! νο!! .Τεει!ετ εει! 8ετει· ΜεινεΜ ι!ε!· ε!εεΜ
Μειιε!!εε!! ΕΜΙ!εεε Με Ηοι·ΜΜεΙ!!ι·,εεεΜε! Με ΒΙε!.Μ!!ι!εει;,
Μι!ει·Ιεει Με! !

ε Με!εει· ΙΜε!εε Με Αε!!εΜ!εε ε!Με! Ε!!!

ΜεΙιεεε Με Β!ε!εε ΜιεΜ νει·ΜεεΜε!;. .Τε Μει!!!εε!·
ι!ε! Ι.ε!!ι!ιεε!!, ειι! εε ειει·Μει· Με νει·Μεε!.εΜΒ, Μ!!!
Με ΡΜι·ε!Μ. Με εεε!.ιεε!ιεεει!ε Ιν!!Μεεε ι!ε!· ΜεεεΜ,
ιι·εεΙιε!!εε ΗεεΜεεΜ!!εε!είι !!εε!! .!ει!ει· εε ε!εΜ εεΙΜετ Με
εΜεεΜ!εε, ε. Β. Με Ηιιιε!, Ηε.ε.!·, Ι.ει!εεεε!!ει·ε!: εει! -8εει·ε!,
Ε!!ε!ειεεετεε Με. ΙΙν!ε εε!!!ε ε!εΜ, ινε ι!ε!· Μεεε Κ!!!
ρει· Μεεε! εεεεε!ι·εεΙ!!ιε! Μιά, Μει·ει!ε Με ΒΙε!., ι!ε!· Μ!!!
ει!! !!!ε!ετεε ΙΝεεεει· εε!ΜεΙ!ει!ι!ε Βεετε.ιιι!!Με!! Με Κει
ρει·ε, Μεεε! εεε!ι·οεΜεεει!ε!ι !ν!!·Μεεις εε!ε!εΜει!. Ν!εΜιε

!!εε! ε!Με! Με Με ΖεεεΜ!!!ε ι!ε! !·ειΜεε ΒΙε!!!Οιι!ει·
εΜεε Μ! ΗεεΙ!εεΜ!ιεε ΜιεΜ ε!Με Ε!ΜΜεΙιει!ε Με ΒΙε!.εε
!ε !·`εΙΜε νοε !Νεεεει·εετε!εΜεεε Με ει·Μ!!!ι·εε, εΜεΙε!εΜ
εεεεεεΜεε ιινει·ι!εε Μεεε, Μεεε εεΜεεΙ!ε! ε.εεΜ εει!ει·ε Με
Μ!εειε !ε Βε!.ι·εεΜι Ιιε!ε!ι!ει! ΜεεεΜ, ερεε!ε!! Μεεε ε!Με

ΝεεΜ!!Μει; ι!ε!· τε!ΜεΜ ΒΙε!Μετρει·εΜεε.

Μεεε Ε!ει!!εΜεεε Με ΒΙε!εε, Με ε!Με ερεε!!!εεΜε Ψ!!
Ιιε!!ε Με ΗεεΜεεΜ!ι·εεε Μ, Μεεε Μ!! !!εε Κι·εεΜΜε!ιε
ρι·εεεεε !!!εΜ! ΜΙε!εΜε!!!!ι.ι εεΜ, εε!Μετ Μεεε εε ε!εΜ ι!ε!·
ει!! ε!Με ι·ε!ε!!νε νει·ιεεΜιεεε ι!ε!· ι·ειΜεε ΒΙε!!!ειρει·
Με!! Ιιε!!ι!ε!!ε. ΑεεεΜε!εε Μεεε ε!!!ε, Μεεε Με Ει·ε!!Μ

ι·εεε ι!ε!· θεινεΙ!ε ΜΜΜ ε!Με εεεεε!!!!·!ι·!ειε Νε.Μι!!!!εε!ε
Με!!., Με ε!ε Με Με! !ιε ΗεεΜεεΜ!!·Βε ι!ει·ειεΙΙι, ε!!!ε
ε.ει!ει·ε, εει! ΜΜΜ· εεε!·ε!εεΜει·ε Μ, εΙε ΜΜΜ ε!Με νει·
ι!!!εε!ε, εει! Πετε!ει!εΜει!εεε !!εε 8τε!!ινεοΜεε1ε νοε

Ι.0ινχ· ΜεεεΜ ΜΜΜ ει·εεΜεε, Μεεε ι!ει·εεΙΜε !ιε ΗΜΜ

ΜεΙ!!ι·Βε Μεετε!Βει·ι Μ.
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Μιτ ρει·εϋιιΙιειι εειιειιιτ Με ειιεττοεπιιειιεε νιίιι·Κιιιιε εεε

ΗοεΙιεεΙιιτρεε ιιοειι Ζιι ινειιιε 8εινιιι·ιιιετ, ιιπά εει εει·

Μεεε ΜΜΜ εειιιεΙιειι Μι· ιιιιεειε 1ιι·ειιΚειι. Με Βοώ
εειιιι€ε Μιει· Μ ιιειι Βιιι1ειι ιιοεΙι Ζιι ινειιιε ιιει·ϋεΚειεΙιτιπτ
Ζιι εεΜ. Οιιιιε ιιιἱειι Μ ΜεοτειιεεΙιε Βει.ι·ειεΙιτιιιι€ειι Ζιι
νειΙιει·ειι, πι!! Μι πιιι· ει·1ε.ιιΙιειι Πιιιειι πιππ εΜιέε Βει

εριεΙε ειιειιΠΜι·ειι:
ΒειιιεΚειι Με ειιιεπ ετ.ιιι·Ειειιιιιιιιιεειιειι Ρετιειιτειι. εεεεειι
Βιιιι ΙιοεΙιειεειιΒ Ιιγάτειιιιιεειι Με, Με Ηοειιεεειι·ιιε, εε
Με εει ειπετ ΕιιιΜεΚιιιιε ειεε Βιιιιεε Με Ζιι 0 Με 7
ΜιΙΙιοιιειι ΒιιικΚϋιρετε!ιειι ιπι Οπιπι. ειεε ππι εει. 'κι -]/ε
εεε νοΙιιιιιειιε Με θεεειιιιιιιΒιιιιιιιειιεε Ζιι @Με ινειειειι,
σει· Κι·ειιιτε Με ειεε εειι!εειιτ ΗΜΙειι, Με Ηοειι8ειιιι·εε
Με νει·ιι·εεειι. Μιιιι·ειιε εει ιιιε.εει€ετ Αιιεπιιε Με ΕΜ
Μειιιιιιε ειεε Βιιιιεε ειπε ιιεεεειε Ει·ιιειιι·ιιιι8 εει Χειροτ
πεινεΙιε πιιτ! ΜΜΜ ειπε Βεεεει·ιιιιι; εεε ΑΙΙΒειιιειιιΙιεπιι
σειιε πιιι· ?ειεε ιιιιιιειι πιιιεε. Μεεε ΠειιετΙεειιιι€ «ιτε
Μιι·εΙι Με Ρι·ειιιε εεετειιιιι. Ρει·ιιει·: Βοι Ρει·εοιιειι πιιτ

Δ επιι·Ιιειιι Αιιεινιιι·ί »Με Μιι·ειι νειι·ιιι€ει·ιιιι€ πει· Ι.ιιιιεειι
εκοτειιοιι Με εει· Ηιιειειι νει·ι·ιιι€ει·ι πετάω. εεΜιι·ειι
Μιει· εκει πιιι· ειεε ειιΒιεειινε Βειὶιιεειι εεεεεεει·ιι, εσπ
ι1ετιι Μιτειι Βιιιιι€ειετεΙΙειι πει· Ι.ιιιιεειι ειιεΙι εΜ Πάει·
εει·ιιιεε πιιτ ΗειΙιιιιε ειΠΙΙΙΙ: πετάω. Βει Ρει·εοπειι πιιτ
ττοεπειιειι θετει·ι·ιιειι Μι€ει;ειι. Μιει· ΠΙοειει.ιοιιειι Με
ΚειιΙΚορίεε «πιο εει· Ηιιειειιι·ειε «Με Με ειιετι·οειιιιειιιιε
ννιτΙιιιιιε εκει νει·πιιιιοΙει·τ, εοιιι1ει·ιι ειιει ι·ετετε.τΚι πει·
εειι; εοΙεΙιε ΡειΠειιτειι εειι6ι·ειι Μ επι Γεω: Με ΚΙιιιιει.
.Με Μεεε ΠεΙιετΙεειιιιΒ Μπι ΜΜΜ Με Ρι·εκιε ιιεει.ε.
πω. Ε'ετιιει·: Βει ειπετ ΡΙειιι·ιι;ιε ιιιιιιιΜε Μτά εεε
ΕιιειιΜιτ ιπι ΙΙοεϊιεειιιι·Βε εειιιιεΙΙει· ειιιεεΜεΙα. ιιεερ ιε
εοιιιιι·τ ινει·εειι, εΙε ιπι ΤιεΠειιι0ε; εει ειπετ Ρ|ειιι·ιιιε
εισαι εεεεεειι Με επι Βιιιιει.ιπετ ΙΒιιιΒιιεε ιιιειιι Ζιι ει·
ινε.ττειι εεΙπ. ιπι θεεειιιιιειΙ Μιά Με Μι ΠοεΙιεεειι·Βε
ιιοΜινειιει8ε ιιείει·ε ΑιΙιπιιιιιΒ ειιι·ειι επιι·Κετε ΒεΜιιιιΒ
ω· ΡΙειιι·εε!ϋ.ιι;ει· ειιιειι ιιιιεϋιιειι8ειι ΒιιιΠιιεε ειιεΜιειι.
Απ! Μεεε Πιιτει·εειιειειιιιε ιει Μ εει· Ριειιιε ΜεΙιει· ιιιειιι
εεεειιιει; Με εεε πειιπιειι ΒεοΙιεεΜιιιι€ειι, Με κι
εεΙΙιει: ιιιε.ειιειι Κοιιιιτε, εεΙιειιιι ειιειι Μεεε Πεεει·Ιειιιιιι8
ειιιτειΈειιι1 Ζιι εεΙπ.
Νεειι άεπι ειιειι ΑιιεεΠ:Μι·τειι εεΙιειιιι πιιι· ειπε ερεοΜ
εεΙιε ννιι·πιιιι€ εεε ΗοειιεεειιΒεε ευ! Με Ι.ιιιι€ειιιιιΙιει·
οιιΙοεε ιιιιεινειίεΙΙιείτ Ζιι εεΜ, ινειιιιεΙειειι πιι8επε!ιειι πει·
ιιειι Μεεε, Μεεε Με εΜεεΙιιειι Ρεοιοτειι, Με Μεεε Ψιν
πιιιιε Ιιετνοι·ι·ιιΓειι, ποππ εκει 8ειιιι€ειιιι ετΓοτεειιτ εΜά.
ΙεΙι ΙιεΙιε ιιιιεΙι Ιιεπιιιιιτ. Με ειιεεΜεεΙιε Ψιιιιιιιιε επι”
ΑΜπιιιιιΒ πιπ! Βιιιι.ειΙειιιιε ιιιιεΙι2ιιινειεειι ιιπά Με ειιΓΜε
ΜΙπειιιειιι Ιιειιιιιιιιιε, ειπετ Μ ιιιτει· Βεεειιτιιιιπ ινειιιε εεε
ινιιι·Μετε ειιιττοεΚιιειιιιε ννιιιιιιιι€ εεε Ηοοιι€ειιιτεεε επί
ιιιετΙιεειιι Ζιι πιε.ειιειι.

Βειειειε.

Η. Πεττει·ιιιε.ιιιι: Πε!ιει· Ψιι·Ιιιιιι8 ιππ! ΑιιιτειιΜιιιε
εει· Ηγετοιιιει·εριε εει ω Νειιι·εεΜειιιε. - Ζώτ
εεΙιτιι”τ Μι· ιιιΜετιεειιε ιιιι‹1 ριιγειΚε!ιεεΙιε ΤΙιει·εριε.
ι·εΜεἱττ νοιι Π. ν. Ιιεγεειιιιιιε Α 0οΙεεεΙιεΕπει·.
Πειρ2ιε·. Υει·Ιερι νοιι 'Ι'ιιιειιιε. Βιιιι‹Ι ΙΙΙ. Ηειτ 3 ιι. 4.
Ζιιι· Ει·ΚΙ8ιι·ιιιιιι·άεε ννεεειιε ω· Νειιι·ιιετΙιειιιε ιιιιιεε Με Βι·°
ΚΜι·ιιιιε ειιιιοι·ιιι νει· ειεε ε;ειιειιόει· 8τοπινεεΙιεεΙνοτι.:8.ιι€επετ·
ε.ιιπεποι.ι;ειινιιετιιειι,ιιιιιι εννει· ΙιειιιιεΙτ εε ειεΙι επι «πιοΙεε ιι
Ιει-εΙιειιιιεειιε Αειιιιετιιιιε άει· Βι·ιιειΙιι·ιιιιρ; άει·
Ν ε ι· ν ε ιι ε ιι ιι ε τε ιι ε», ΜΜΜ Με ειεε ΜΜειιάειι @Μεε
Βι·ιιιϋάιιιιι.ιεετοΙΤειιιιιι 8ειιΜεΙιειι ιιιοιιτ ςειιίιι;ειιά εειιιιεΙΙ ειπ
Γει·ιιτ. οπετ Με Λιιι'ιιιιιιιιιει'ειιιεπειε άει· Νει·νειιειιΙιειε.ιιε ειπε
ιιιι€ειιιι€ειιιιε υπει· ειιιΙΙιειι Με ΒιιιΜιι·ιιιι€ειιιειει·ιεΙ τω· ΜεεεΜε
Ιιειιι πιιι·ειειιειιάεεΜι.
Βἱει ιιιιεΙ‹ ι. άεεεειι Βιιιιιιιιτει·ειιεΙιιιιιπειι :ιιι Νειιι·εει:!ιειιι
Ιιειιι Ζιι άεπι ΒεειιΙτιιι εειιιΙιιτ. ΙιεΙιειι, Μιεε Μεεεε ειπε ιιιιιιοι·ιιι
εει·ιιιιι.ε Μειιιέε νοιι Β"Μιιιιοπειι ειιτΙιεΙιε, εεΙπ. Με ιιεΙιε νει·
ινειιόεειιιι.Π εει· Νειιι·οεειι πιπ άεπ Πι·Ιιι·ε.ιιΒιιιιιςειιΙιει·νοι·,άει·ειι
ννι>εειιΜε ειιιιοι·ιιιειι Οεγάει.ιοπενοι·εειι€ειι Με·
Μια ιιπά ειιιειπ.Με ίιιιιοτιοιιε!!ε Νειιι·οεε ιιιειιτ εΙε ρι·ιιιιει·ε
ΒτΙιι·ειιιιιιιιις άεε Νει·νειιεγετειιιε ιιπ. εοιιάειιι Με Με Ρ ιο

άπετ ειιιει· ρι·ιιιιε.ι·ειι Οκγόει:ιοιιεεεϋι·ιιιις Με
εεε Νει·νειιεγειειιι.
Πιε Πγιιι·οτιιει·εριε πεππ Ιιεἰ ι·ιε!ιτιιι·ει· Αιιννειιάιιιις νοιι
ε;ι·οεεειιιΝιιτεειι εεΜ. Πιε Γοι·ιιι άει· Νειιι·πετιιειιιε,ννειειιε πιιτ
<<ϋΙιετιιιΕεειεει·Βει:ειιιρϊ'5.ιιε·ΙίεΙιΚειτ»ειπΙιειαεΙιτ, Μπι ΜΗ.Μιιειι
ΒΜετιι ΙιεΙιειιιπειτ. ερειει· μπι πιππ Ζιι ΒΜτει·ειι ΡτεεεΜιτειι
Μιει·, Με 'ΓΙιεἰΜΙιννιιεεΙιιιιιεεπ 25-17° Ο.. Αιιι·ειΒιιιιιτειι νοιι
άει·εεΠιειι Τειιιρει·ε.ιιιτ. πω. ινειιάει ι·ιεΙΓεειι ΤιιιιειιιιιιιΙει· νοιι
25-20° (δ. πιιτ!4-θ-8 θεειιιιάειι Πε.ιιετ απ; Μεεε ἱιϋειι ειιιειι
ΠϋεΙιειαειι Βειπ Με ιιιιτει νει·ιιιειάιιππ νοιι Σνει·πιεειιτ2ιειιιιιιε.
Βιιιι·Κει· "πιω Με Ι:ΙιιΙΙιιιιιιάιιπά θειιινειιΜικά.
Βει άει· ειιιόει·ιιΕ'οι·πι. άει· «Ξεει:ειει-ι·τειιεΙΙ8ειιιειιιειι ΒΜινι·5.·
οΙιε>>Μειιειι ΤΙιειΙ- ιιπά θειιιεεινεεειιιιπε;ειι ιιι ιιϋΙιΙει·ει· Ε”οι·ιιι
πειτε 'Ι'ειιεΙιΜι.άει·25 -18° Ο.. πειτε Αιιινεεειιιιιιεειι, Με Ιιε.Ιιειι
Ιι1Μετ ιιπά ΙιεεοιιιΜ-ιε Με ΠοιιεΙιειι 22-Ι2°Ο., ποιπ-ι άετ θτιιιιιι
ειππ πω.: Μπιτ, Με εειιιιεΙΙ. ΠΜ ΙιεΙιεΙιτειι Ζιπιιιιει·ιιοιιεΙιειι
εΜά Με ιιιιεοιιιι·οΙΙιι·Βιι.ι·πιιι·ειιειιιειιι νει·ινει·Γειι.
Πε πω Με Βεερι·εειιιιιιιι· άει· Μιιιιεε!ιειι ΒιιιιεΙΐοι·ιιιειι Μετε
Ιιι·ειε, εειι·(ΙΜΙε,άγερερειεειιε. εειιιιεΙΙε εεε.) ιιπά Με ε.Ιιιιειιιειιιειι
Βε,ε,·ειιι,ιιιεΙειιε Επι· Με Αιιιι·ειιόπιιε εει· Ηγάι·οτΙιει·ε.ριε εει
ιιειι εΜιεΜειι Ε'οι·ιιιειι ιιι Βειι·ιιεΙιτ ιιοιιιιιιειι.

Ε ι ιι ε ε ιι.

ΒΠειιει·ειι:επιειι ιππ! Βεερι·εειιιιιιμειι.

Η ΚειεΙιετιιεάιειιιεΙ-Κε.Ιειιεει· τι” πεε Μιει·
1900. Ηει·ειιεεεεεεειι νοιι Ρι·οΓ. Πι·. Βιι!επειιη;
ιιπά Πτ. .Ι ιι Ι. 8 ο ιι ινΜε ε Μ Βει·ιιιι. μειρΖιε' Χώι·];"ζ·
νοιι θεοι·Β· Τιιιειιιε. 2 ΤΙιεἱΙε εειπετΒει!ιεί'τ.

2) Μεσιει ιι εΙΙιεΙειιι1ετ επί εεε .Πιιιτ1900.Ηετ
ειιιεεεεεεειι νοιι ΜεΜειιιεΙτειιι Πι· ε)

. Ψειιιιιετ ιιι
ΒθΓΙΪΠ· νει·Ιιικ νοιι Αιιε. Ηιι·εειιικειά ιιι ΒειΙιιι. 2 'Ι'ΙιειΙε.

Πει· νοιι άεπι ι·ει·ετοι·ιιειιειιΠι·. ΡειιΙ Βό ι·ιιε ι· Ιιεε:ι·ιιιιόετε
πππ _ιετ2ι νοιι Πι·. .ΪιιΙιιιε δειιννιιΙΙιε ι·εΜΒιι·τεΒειεΙιε
Μ ε ιι ι ε ι ιι ιιι - Κ ει

.
Ι ε ιι τ
ι

ει· , ινεΙειιει· ω: άεπι νοι·Ιιε8·ειιάειι
Ξειιι·ι;ιιιιςε εοΜ πιιω-ε Πεεειιιιιιιιιι Ιιε;ιιιιιι. Με ιιιιειι Μεειιιε.Ι πιιτ.
ειπετ εοΙειιειι ?Με ιιπ άεπ Απε ιιιιι:ΙιεΙιει· ΑιιειιϋιιΓεε πιιι·
εειιιιεΙΙειι Οι·ἱειιιιι·ιιιις ιιι πει· Ρι·ιικιε ε.ιιει:εετειτει.Μεε ιιιειιιΜπι
άεε Ζειιρ;ιιιεεΜΜΜ νετειι.εειιΒειιιι. άεπ ννειτιζειιειιάετειιΑιιΓοι·άε
ι·ιιιι,ε·ειιάει· Αει·ετε Βεειιιιιιιιε; ι;ειι·ιι.<:ειιιιι ΙιειΙιειι. Πιιι:ει· άεπ
πε.ΙιΙι·ειεΙιειιι2Ιι ΑΡιεειιιιΜειι, ινεΙειιε ιπι 'Ι'ειεειιειιιιιιειι ειιιει
ι;ειιι·ιιειιι: ειπά, νει·Μειιειι Ιιεεειιπειε Βειιειιιιιιιι; «ΠΜ Μεεε
ΗϋΙΐεΙειετιιιιιε· εει ρΙϋΙ.2Ιιειιειι Βι·πι·ε.ιιΚιιιιςειι» ειπε πετ Πάει·
ειεεΠι·. .Τ

.

Θε ιι αν ε. Ι ε ε, εοννιε πει· αΙιιιι·2εΜπι" άει· Πιε.8·ιιοεε
ιιπά Τιιετεριε άει· Ριεειιιι·ειι ιιπά Ι.ιιπετιοιιειι» νοιι Ρι·οϊ. Η οίΐιι
ίινϋι·πιιιιτι.τι ιιπά άει· τιει'ΙΙιεΙιε «Αιιι·ιεε άει· ι;ειιιιΜεΙιιιΙΒιεΙιεπ
ΟρειετιοιιεΙειιτε», πιιτ 28 ετΜπτει·ιιάειιΑΙιΜΙιιιιιιἔειι νοιι Ρι·ινε.ι
ιιοεειιι. Πι. Ρ ι·ειιιιά (Βει·εεειιιιι·ς). Ιιι άεπι Βειιιεϊτ Ιιε.Ιιειι
21 Κ ιι ι· 2 ε ε Μ. ε ε τ ε Ε ε ε ε
.

γ'ε Μιει· ικιειιτιεε ΟειριιεΙ πει·
ΜεΜεἱιι Πει: .πεΐιιι1ιΜιι.ειπετ άειιειι πιιι· ιιιιπιειιι1ιοΙιάεπ Απί
ειιτι «ΙΤειιει· άεπ _ιειιιιε·ειιΒιιιιιά άει· ΒΒιιτ..<.ι·ειι-Πιιιει·ειιειιιιιιεειι
Αιιε πει· Ι·'ειιει· νοιι Ρι·οί. θι·ιιιιιιιιιε ιι (Βει·Ιιιι) ιιπά Με
«Κιιι·ιε Αιιιειιιιιι2 :ιιι ΒιιεΙινει·εεεπειεειι-ΤιιετιΜΜΜ άεε Αι·ετεε
ιιι άει·Κι·ε.ιιΙιειι-. Πιιι”ειΙΙ-,ΙιιιιιιΙιάιΙΜε- Με ΑΙτει·εΒεεεεπεεΒιιιιε»
νοιι Πι·. .Τ

.

'Ι'ιιιει·εειι (Πειρεις) Ιιει·νοι·Ιιε!ιειι. Πιε ει.ιιεεει·ε
Αιιεεωτειιιιε Με ΚιιΙειιάει·ε πε ε.ιιειιάιεειιιεΙ ιιιιιειει·ι;ἰιΙτιες.Πει·
"πειτε 'ΓΙιει!, ινειεΙιει· ,εεννϋΙιιιΙιεΙι ερε.τει· ει·εεΙιειιιι. Με ιιιιε
ιιοειι ιιιεΙιτ 2ιιΒ·επειιιιςειι.
Πει· ΜεάιειιιεΙΙιε.Ιειιάει· νοιιΠι·. ννε!ιιιιει· Μ: άεπι
Βϋι·ιιει·'εεΙιειι ΒειεΙιειιιειιιοιιιεΙ ΚιιΙειιάει· ειιιιΙΜιι ειιεεεεωιιιετ
(εοΙΜει· Εεεει·ειιιΙιειιά πιιτ νει·εειιιιιεεΜερρε) ιιπά ,ε>ιεινειιι·ιπι»
Με Ρι·ειιιε εποε ΜΜΜ· ειιει·ειειιειιιιε Απειιιιιιιτε. εοΜι.εεει· Με
νεάειιιεειιιιι Μι· Μπι ρι·εειιεεΙιειι Αι· τ ιιιιι·εΙιε.ιιε Ιιι·ιιιιοιιιιιιι·Με
ιιπά ΜΜΜ εΙιειι0ιΙΙε Ιιεετειιε ειιιρΐοΙι ειι νσε1·άειιΙιειιιι. Αιιε εει·
ΖεΙιΙ άει· νοιι Βε!ιιιιιιιτειι Αιιι.οι·ιτειειι ιιειιι·Βειι:ετειιΠιιι›ἱτεΙ
ι"Μιιειι ππι· πιει· πιιι· Με ΑιιΙεἱτιιιιε· πιιι· Αιιιςειιιιιιτει·ειιεΙιιιιι€
νοιι κα. Β ε ιι πι ι ά τ - ΕΠ πι Ιε τ. «ΠΜ εΙιειιιιιιεΙιε ΠΜΒιιοειΗ:
άεε ΜεεειιιιιΙι:ιΙιε» νοιι Ρι·ο. Κ1ε ιιι ιι ε ι·ε ι· ιιπά Με «Πικετ
ειιειιιιιιι; ειεε ννιιεεει·ε. εει· Ι.ιιιΐτ. άεε Βοάειιε» νοιι Ρτοι°.ΒιιΙ
Ιιοικειιι επι. Πει· Π. 'ΗιειΙ, ειιι ετιιι€ΙιεΙιει· Βιιιιιι νοιι εει..
1500Θειτειι. ειιτΙιειΙτ Με Ρει·εοιιιιΙιειι πεε ΜεάιειιιεΙννεεειιε ιπι
Πειιιεειιειι Βειειιε ιιπά Με ιιειιεει.ειι ιιιεπιειιιιιιςεεεε21ιοΙιειιΒε
ετιιιιιιιιιιιιι·ειιΜ άεπ νει·εεΜετΙειιειι εειιιεειιειι 5ττιπιειι.

Β ε ι· ιι ιι ο Π'.

Ο. Ο ρρειιΙι ει πιει: ΟΙιειιιιεεΙιε 'Γεειιιιι!ι Μι· Αει·ετε.
Βει·ΙΜ 1809. Ε. Ηεεεε. Ιιι 160.70 εεε.
Πειε ΒιιεΙιΙειιι Με επ άεπ ρι·εειιε«Ιιειι Αι·ιτ. Ιιει·εειιιιετ, άει·
οιιιιε 8·ι·ϋεεειειι Αιιίιν:ιιιά νοιι Ζειτ ιιπά ΜιττεΙιι ειιιιι;ε ΚΙιιιιεοΙι
ειιειιιιεεΙιε Πιιτει·ειιοΙιιιιι επ ειιιεΗΜι·ειιΜΗ, Με Μιει· Με Νινεειιι
άει· Βιινειεε- πιπ! Ζιιε ει·ριοΙιε Μι Ηιι.ι·ιι ιιιιιιιιιεςεΙιειι. νοιι
άεπ ΜετΙιοειειι εΜά πιιι· Με ειειιετετειι ιιπά Ιιειιιιειιιει:ειι ειι
Βειιιιιιι. ΜΜι·ωιεοριεεΙιεε ιιπά Γειιιει·ε ε·εινιειιτειιιιεΙγειεεΙιεΠε
τιιοι!ειιετο. εΜά ε.ιιεεεεειι1εεεειι.-< Πε ιει επι ι.ιειιπ ιιιιιιιοιι
Ιιει·εε ΜεΜεε ΒιιεΙι, άεε Με ει·όεεει·ειι Ηε.ιιΜιιιεΙιει· άει· Μιει
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ΜΜΜ Πιιτετειισ1ιιιιη;ειιιετιιοσειιιιι σετ σ1ιειιιιεσ1ιειι'1'εσ1ιιιι1ιει·
€δΠΖτ. κ..-!
Ο ι 130 Ν εε ιι ε ιι : Νετνειι1εισειι ιιιισ Νει·νειιεσ1ιιιιετσειι,
ιιιτε Βειιε.ιισιιιιιε ιιιισ Ηει1ιιιιε σιιτσ1ι Ηε.ιισετιιιε
σειιιι. 1'ει·1ε,ιιινοιι θ. Γιεσ1ιετ. 1899. Ρι·ειε 248 Η. 146 Θ.
Με εινειοε Αιιι1ει;ε σιεεεε νοτ 5 σε1ιτειι ειιιειιιιι σιεεετ Ζειτ
εοιιτι1τ.εεερτοσιιειιειι Βιισ1ιεε ιιι·ιιιι;τ ιιι ετινειιει·τει· Ε'οτιιι σιε
νοιιι πω. ειιεεεει·1ιειτετε111ετ1ιοσιιισετ ιιιεσιιιιιιιεσ1ιειιΒε1ιειισ
ιιιω: νοιι Νετνειι1εισειι. νει·ιιιιιιτε1ετ€ειιιι.ιι 1ιεεσ1ιτιεσειιετιιιισ
σιιι·σ1ιΑΜιιΙσιιιι€ειι ετ1ευτεταιι·Ηειισει·ισ'ε εει ιιιω. εει ειιιετ
1ειιεειι Βσι1ιε σπιτι'Ι'ιιει1σιιτσιι Κι·ειι1ιειιεεεσιιισ1ιτειιι11ιιεττιττετ
101.11::απ: ιιιισιιι1ειισ,ι;ιιτεΒεειιΙιετε ει·σιεΙτ. 11*ειιιιετΜεεε
εειιι νει·ιιι.1ιτειιιιισ1ιτιιιιτ εει ίιιιισιιοιιε11ειι ιιιισ οτεειιιεσ1ιειι
Νει·νειιει·ιιιιΚιιειτ.ειι ειιιριιε1ιΙι,εοιισει·ιι σε Με ειπ' σιε Ρεγ
σ1ιοεειι ιιιισ Με σε.τ.ει·ι·1ιιιΙιεσ1ιεΖιιετε.ιισε ιθσιιιιιιρί'ειι,Αιιε;ιιιιι)
ειιεσε1ιιιειι ΜΗ, εε ετεσ1ιειι11:σιε Βετεσ1ιιιιι·ιιιι€ σεειι ιιιισ σετ
ιιι ει·ινιιτιειισε Νιιτπειι σοσιι ι·εσ1ιοεινειι'ε11ιιιιι:.Ιιι ειιιει· Μιι
ιξετειι Βιιι1ειτιιιιιι·ιιιισ ειιιειι εοιιετ εει _ιεσετθε1ειι·ειιιιειτιιιιισιιι.
νοιι. εεε;ειι σιε Α1ιεσιιΜ2ιιιιε 1Ττοιιτ,ιιι·εισ1ιεεειιιε 11ε1ιτενοιι
νετεσιιιεσειιειι Νειτειι ετ1'ε1ιτειιω. ιιισειιι ειε Με ιιιε.ιιιιε1ιε
ειιιεεεετινε Μετιιοσε ιιε2εισιιιιει:ιινοι·σειιω. ΙΜε Μ: ιιιω εειιιε
Βε1ιιιι€ειι ιιιισ εειιι Ηειιιιι1ιειι, σιε ρ1ιγειο1οπιεσ1ιεινιτΚιιιιις
εειιιετ Πειιιριιιιιιιοιι και· εει' σιε Πιιιετιιιιιιιιιιιι;σετ Οιι·σιι1ιιιιοιι
ιιιισ 1ιιιιετνειιοιι ειιτιισιιιιιίιιιιι·ειι, ει·εσιιειιιι:πεειι Με νοτ Με
Βε1ιειιιετιειιιιιειιιισ ιι.ιτιι.ιιε'ΓΙιεοι·ιε. Πει ειιτεσ1ιιεσειιει·Μιεειςτισ
ιετ εε. σιιεε νει·ι'. εειιι Βιισιι ειιιειιει» Μισο. ιιιιειιιιειιιειι ιιιπ
ιιι ειιισειιιειι Α1ιεσ1ιιιιικειι,ιιει·εσιιιιετΜε. σε ειιι '1'1ιει1εειιιει·
Βιιιισι.ιι·ιιΤειιιιτ σειιιι εειιιε ιιιιι.ιει'ε.1ιτ1ισιιπι.. πεειι ιιιε τισ1ιιιε
ιιιισ νοι·εισιιτισ·ε.ιιιςεινειιστινετσειι. 'Ποτε εο1σιιετ1ι1ειιΒ·ε1εειιιε
σειε Βιισ1ι σειιι εειιιε" ιιιιιιι Βι.ιισιιιιιι ειιιριο1ι1ειινιιετσειι,σε.
σε ιιιι· σιε ει·ιιιριοιιιιιιιεσ1ιεΒειιιιιισ1ιιιιι.ι ιιετνσεετ 11εισειι εειιι
Β.11ε$2ει.ιειιι νιει·ιιιι·σ11ετινε” νετιιιε1ιττ.

Πισ1ιε1εοιι.
Κιιιιιεσιισ ΕτΓε1ιτιιιι€ειι 111ιετΒιε

ιιειεε ιιιειιιιιιε. Με» σειιι Τοσε σεε 1ιετίεεεετε εε
ιιτιιειτει ιιιισ 1ιετειιεεεεεεειι νοιι Τε. Βιιιιι μι”, Οι.
ΑΙσειιοΠ ιιιισ Ν. Βιιιισιιιεγ ετ. δεσει.
νοιι (Νεων Ρ'ιεσιιει·. 1899.
Πιτ σει· Βειι.ι·1ιειτιιιιε·ιιιισ σετ Αιιεςε1ιε σετ νοιι «ει. Ρτοι'.
Κιι1ε ε;εεε.ιιιισε1τειιΚτεεΒειιεεεσιιισιιι.ειι ιιιιετ σιε Ζιισ1ιει·
ιιιιτιιτιιιιι·Μεεε ειεε σιε ιζειιειιιιτειι Αιιιοτειι ειπ ι;τοεεεε νετ
σιειιετ ετινοτιιειι. Απε ειιιειιι 11ιιτει·ιε1νοιι στι” 1100 Κι·ειι
1ιειιι;εεσ1ιισιιιειιιιιπ Κιι12 ?Η ειιτ 1'ει·όσειιιιισιιιιιιις εσωτε
ιινιι1ι1τ,συσ1ινει· εε ιιιιιι εε1σειιιιισιιι ιιιειιι· νετεισιιιιοοτσιιειισε
11ειισειι σιε ?ΙΜε νοιι 1ιιιιτετιε.1ειιιιιΙσρ;ειι, - σιεεε Αι·1›ειτ
Μεεε ιιιιιι ιιι σιιιιιοειιεινετ11ιετΜεεε εειιιε ιιιισιιετειι1ι"ι·ειιιισε
ιιιισ 8σιιιι1ετιι1ιετιιοιιιιιιειι. 1ιι 4 Θι·ιιρρειι ειιισ σιε Κτειι1ιειι
εεεσ1ιισιιιειι ιζεοι·ιιιιετ: 1) 11'ι111ε,ννε1ι·Ιιεεει ειι·ειι€ετετ ιιιω
1ιειιιειιοσει· εριιτειι Ζιισ1ιει·ειιεεσιιεισειι ιιιισ εειιιε ινεεειιιιισ1ιε
Βεο1ιει1ιιιιιιιι.ισει· Νιει·ειι πειιτειι. 2) Πωσ. ννεΙσιιε σει επεσε·
ιιιει· Πιιτ 1ιειιιειιοσει· Ηριιι·ειι Ζιισ1ιετ ειιεεσ1ιεισειι, ειιετ ειπε
ε·εεειιο1ισ1ιεΒειιιειιιι;ιιιιΒ· σετ Νιετειι σειι.ιειι. 3) Πωσ, ννε1σ1ιε
1ιειεκτειιεςετει Με” πιεσε πιισιιετιιτει ινετσειι. Μ· 1σιεσ1ι-ιιιισ
Πεεει·σειι€ετ'ει1ε. Πιεεε 1εωοε θι·ιιρρε ειιι.1ιι11ινιει· Πικετ
ειιτ1ιειιιιιιςειι: ε) ΜιεσΜ'ε11ε ιιιιι: ιιιε1ιτι'εσιιειιι1ινεσ1ιεε1σετ
11'οι·ιιι.ω Πειιετειιιισειιι11ε νοιι σετ εσ1ιννετειισετ 1εισ1ιτειι
Ροι·ιιι. σ) Πειιει·ι;ειιρει”ι111ενοιι σετ 1εισιιΙειι Μιι· εσ11ννετειι
11'οι·ιιι,ιιιισ σ) εειιιε, ινεισ1ιε ειιιειι σ118·ειιιειιιΐοι·τεσ1ιτειιειισειι
1.11ιετεειετ28181111.Οιεεε ειιιπειιιειι Ητιιρρειι, σιε :Με 111152·
1ισ1ιειινετιιιιιτειι σετ Ζιισ1ιει·1ιει·ιιι·ιιιιι·σει·ετει1ειι, ννει·σειι επί
θι·ιιιισ σετ ιιιιετ'ιιιιι·ΙισιιειιΚτιιιιιιειισεεσ1ιισιιιειι ει ει· ειιιε.ειιειι
σειι Αιιιι1γεε ιιιιιετπο8ειι ιιιισ 1ιιετειιειιιειι. Πιτ σε ρτε1αιεσ1ιειι
Ατει ειιιειι ειιεεετοτσειιιιισ1ιειι1ινετιιι. Νιισιισειιι σιε Αιιτοτειι
ιιιπ' σιεεε 1νειεε σιιε ιιιιιι'ειιει·εισιιε Βεο1ιεσ1ιιιιιι€ειιιετει·ιε.1Ιιε
ιιιιιισειτ Μεεε, νιιει·σειιειιιεειιιε 1ι'τιιι€ειιε.ιιι' σειιι θειιιειε Με
11ιε.1ιεΚεειιιε11ιιιιε ιιοσ1ι ειιεϊιιιιτ1ισ1ιετ 1ιεερτοσ1ιειι,ειι 2.13.
νιισιιιετΤε. Βιιιιιρτ' ειιι θεριτε1 σειι Ο‹›ιιιρ1ισ:ιιιοιιειισεε
1)ιε1ιεεεει 117.θα ιισιιι ε γι” ει·25ι·ιετ1:ειιισειιειισ ιιιισ νοιι σειι
νει·εσ1ιιεσειιειειιθεεισιιιεριιιισκειι Με σιε Αιιιιιιοιιιιιιιε.ιιεεσ1ιει
Με;; εει σου νετε‹:1ιιεσειιειι11ε.11ειι,εεερτισ1ιτσιε Αιιιιιιοιιιε1ι
ειιεεσ1ιεισιιιιι: πεειι ΖιιΓιι1ιι· νοιι Α11ιε1ιειιιιιισ ειεΙΙο σιε Βε
σειιτ.ιιιι.<.ςσιεεεε θγιιιρι.οιιιεε τω· σιε Ρι·οειιοεε τω. Πετεειιιε
Αυτοι· σε1ιιιιισε1τειιιειι σε.ε θιιιιιιε1 ιι1ιετΜε Ασεκοιι, σιε Ασε:
εεειέειιι1ι·ε ιιιισ σιε θιη·1ιιιιτει·ειι.ιιτε. Ποτ Βετιιει1ιε·ιιιι€σσι·Νιο
τειι εει σειιι 1)ιε1ιειεε ιιιε11ιοιιειιιε ειοειιίε11εειιι σεεοιισεττετ
νοιι Α1σε1ιοι'ί' 1ιεει·ΒειιετετΑιιεσιιιιιιπ ι.τεινισιιιετ.Με ιιιω·
ιειι θεριοε1 ιιιω· σιε ευεσιεΙΙε 1)ιιιι.2ιιιιεεσετ Κιιιιι1ι1ιειτ ιιιισ
πω· σε Βειιιιιισιιιιιι; σει·εε11ιειιειιισ νι·ιεσετιιιιινοιι Βιι πιει'
εισεεεει·1ιειτειινοι·σειι. σωσει σιε νοιι Κιι1ε 1ιετνοτιςε1ιοσειιε
ιιισινισιιε11ε σιετειιε‹ι1ιεΒε1ιειισ1ιιιιε 1ιεεοιισετε ειιι€ε1ιειισ εε
ωιιιιιιΒι ιιι·ιι·σ. 11ειι Ιιιτετεεεειιτειι εει σιεεεε Μπι ειι1'σεε
1ινε.τιιιετεειιιρΓο111ειι. Α ιι ε 1ιιιε ιι ιι.

Ρτοί. Πτ. (Πιο Κστιιετ: Ι)ιε ειτι·ιεειι Ει·Κτειι1:ιιιι€ειι
σεε 8σ1ιιιιιειιιιειιιε. 11'ιεε1ιιισειι.ιιιω" νοιι σ.11.Βετις
ιιιει;ιιι. 1899.
1'οτ1ιε8·ειισεεΒιισ1ι ιιιι‹ιω ι.ι;ενιιεεει·ιιιεεεειιειεε Βι·εειιειιιιε
ιιι σειιι εσ1ιοιι νοτ ειιιιεειι σειιτειι ετεσιιιειιειιειι 117ει·1ιεσεε

Ρτοι”. Πτ. Ε. Κιι12:

νει·ιεε·

εε11ιειιΑιιτοτε «Πιε οτιιιεσιιειι 111τ1οτειιιιιιιιεειισεε 11ιι·ιιε. σει·
Ηιτιι1ιιιιιτειιιισ σει· Βιιιι1ειτει·». 'Ποτε ι1ιι·ει·επιιιιειιτειιΜε»
ιιιι1ιειτ Μεεε σιε ειιι·ιεειι Βτ1ιτειι1‹ιιιιςειι σεε Βσιι1εΐειισειιιε
ιιιιι· ιιι ινειιιε.ειι 1ιε1ιτ-ιιιισ Ηειισειισιιετιι σει· Ο1ιτειι1ιει11ιιιιισε
ιιιισ σετ Ο1ιιτιιτειεειπε, ι1ιτετ-Βεσειιτιιιιιτ ειιτερτσσιιειισεΠει·
Β1381111ΠΒ'ε·ειιιιισειι. Πετ νοτ1ιεειειισειι Βειιτιιειιιιιιε σει·ικε11ιειι
1ιεεειι ιιιε1ιι·Με 300 εοι·Β·ι'ιιιτιε·ε·ειιιιιττε Κι·ειι1κειιεεεσ1ιιο1ιτειι
σετ νοιιι νετιεεεετ εε11ιετεσεειισιιτετειι·10111εειι θτιιιισε. 1ι1ι·
ειε1ιτ νει· Α11ειιι ειεε Κατσε ΠεΙιει·εισ1ιτ.σει· ειιιι.ιοιιιιεσ1ιειι
νει·1ιειιιιιεεε, σε ειπε νει·ιιι·ειτιιιιι; νοιι Κτειι1:1ιειιιειιιιιιθσ1ι19ι.
ΐειισειιιε εε1ι›ετιιι:σ :ιιιε σειιιεε11›ειιιιιι.σ1ιευεεειι ιιιισ ιιιιιειι
1ιειςιιιιειισειι. 1ΒεΜ" σετε.ιιΓειπε εειιι· ειιειιιιιι·1ιι·1ιεΒεεσ1ιι·ει
ειιιειι σει· νετεσιιιεσειιειι Ροι·ιιιειι σει· ειιτισειι 11ιιειεισιι;ιε
σιιτσιι εειιιε ιιιισ σ1ιτοιιιεσ1ιεΟ1ιι·ειιετιιιιιτειιιι1ιτεεΚΙιιιιεσ1ιειι
17ετΙειιΓεεεει Βτινιισ1ιεειιειιιιιισ ·1(ιιιιιει·ιι,ι1ιτει·1)ιιιιζιιοεειιιισ
'1'1ιετεριε. Βεεοιισετε ικ·εττ1ινο11πι. ιιιε νοιιι νει·ιιιεεει· :πεπει
ιιιειιιζεετε11ι.ε'1'ε1ιε1Ιεπετ Βτ1εισΜετιιιι,ε;σετ Πισετειιιιε.1-Πιιι
ειιοεε 2ινιεσ1ιειισειι θσιιιιιε11ιιιιιι;ειιιιιιιτει· σετ Ο1ιι·ιιιιιεσιιεΙεει
Βιιι.ειιιιιιιιιιειειι ιιιπ Κιιοσ1ιειι ιιιισ Ριιι·ιιιιιιε1ιι «Με ιιεΙιστεειισεε_
σιε ιιιιτιιιιτει·εε1ιτεσ1ιννει·ιινει·σιι·ιι1ιιιιιιι. Ειπε εειιι· ε·τοεεε.
εει·εσειιι ειιιεσ1ιεισειισε σιεςιισειιεσιιε Βεσειιτιιιιιιι ω. πεειι
σειι ΠτΓειιι·ιιιισειισεε νει·ι'ειεεετεσεεΑιιι'ι.τετειι ειιιει·11ε.ιιιριιιιι€
σεε Κιιοσ1ιειιεσ1ιιι1Ιεεεει Ρετσιιεειοιι σεε ννει·σειιΐοι·ιεε.ιεεε ιιι
σειι ΐτειιισ1ι εε1τειιειι ?εΙ1ειι, ιιι ινεισ1ιειι ειπε 1ιετι·εισιιτ1ισ1ιε,
ι·ειεσ1ιί”οτι.εσιιτειτειισε,σειιιτιιΙε Βιιιεσιιιιιε12ιιιια σεε Κιιοσ1ιειιε
οιιιιε _ιεσε θσ1ιενε11ιιιιςοσει·· Πτιισ1ιειιιιιιιιισιισιι1ιειτ.σετ Ο1ιει·
Μεεε 1ιεετειιι;. Βεεοιισειε ειιιεε1ιειισ 1ιεερτισΙιι νει·τεεεετ σιε
1ιισισε.ι.ιοιιειιπι· ορει·ιι.τινειιΒε11ιιιισ1ιιιιε;σετ ειι.ι·ιε;ειι1ι1εετοι
σιι.ιε ιιιισ σιε νετεσ1ιιεσειιειιΜετ1ιοσειισει·εε11ιειι. ιι

ι

σειιειι νοιι
ι1ιιιι ειιιιε·ε εε1ιτ ννισ1ιτιε;εΜοσιιισει:ιοιιειι ειιι.ι.ιεΓιι1ιτιιινοτσειι
ειιισ. 1ιιι 0ιιριτει ιιιιετ σε.ε Ο1ιο1εετεετοιιι"ει" νει·Γεεεει· ιιιε
Με σιε Νοτιινι·ειισις1ιειτειιιει· εττειι€ειι Πισετειιιιι·ιιιιιτ Ζωι
εσ1ιειισειι Ο1ιο1εεεεε.τοιιιΜιιι1ισ1ιειιΜεεεειι (Οιιτιε ιιισσιιι σεεειιιι·
ιιιιιτινε οσει· Ρεειισοσιιοιεεισε.τοιιιι ιιιισ σειιι ινιι1ιτειιθΙιο1εετεε
1οιιι, ικ·εΙσ1ιεε ειιιε 1ιετει·ορ1ιιετιεσ1ιεΝειιιιιισιιιιε: σιι.τετει1τ;
1ιεισε 10οτιιιειινι·ετσειιοιιιεΐιι1ιτ1ισ1ι1ιεεσιιτιειιειι.1)ιε Γοιιςειισειι
Α1ιεσιιιιιιτε ειιισ σετ '1'ιι1ιει·ι:ιιιοεε ιιιισ Αστιιιοιιιγσοεε σεε
$σ1ιΙϋ.ΐε·ιιιιειιιε€ενι·ισιιιετ. Ιιιι Αιι1ιιιιι:ε ιιεερτισ1ιτ νει·Ι'εεεει·
πεειι σιε Μιειι.ι·ιισειι θεεσιιιιι·ιι1ετεσεε Βσιιιιιι'ειισειιιε Με σιε
1ιγειει·ιεσ1ιειι1στει·1ιειιιιιιιπειι.σιε ειεε Ετ1ιτειι1ιιιιιεισεε εειιιε
ιειι1ιειιιε νοιτιιιιεσ1ιειι. ινε ιιιιιιειι Με ννετ1ι ιιιπ ι.ει·ϋεετειιι
1ιιτετεεεεε;ε1εεειιιιιισ ιιιισειι. ειεεε εε ειισ1ι_ιεσειιιθιιι·ειιιιτστε
ιιιισ Οιιιτιιι·ε·ειιεε1ιτινι111ιοιιιιιιειιεειιι νιιιι·σ.

Α. Βεσ1ιετ.

Ρι·οιοιιοιιε σεε ιιι. Αει·τιειεσεε
σετ Θεεε1ΙεσΙιεΕτ 11ν1ε.ιισ. Αστειο σε. 1717ε11ι.

Ζννει·ιε 8ι11ιιιισ.

Ε'τειιιι.ε σιιιι 20. Αιιιιιιει. νοιι 0-2 Πιιτ νοι·ιιιιττει.ιε.

1
.

Βει·ισιιτ ιι1ιει·σιε τιιειι€ιωιι σει· εει' σειιι 17111.Αετ213ε
ω;; εενι·ιιιι1τειι Οοιιιιιιιεειοιι ιιι θεσιιειι σετ Ριιτεοι·σε σε
θειετεε1ιι·ειιιιιε.

Πτ. Βειιι·τ Η. Η. Με ιιιιιεεειι, σιιεε ειιιε Ποιιιιιιιεειοιι εεε
11ιτετΜεεε εειιιε 3 .Τε1ιι·ειιιιιιε.1ι1εεειιςοιιιιιιε; Με, σιε Ε'ιιι·εοτιι;ε
ει» θειειεε1ετε.ιι1ιεΜι.ιιει·1ισιιει·Ηει·1ιιιιιιτ σειι·ιεσιι.ιειισ ειι πιο·
ειιιιτειι ιιιισ ειι οι·σιιειι. Με 8σιινιιιετιε;1ιειτειι,σιε σιεεειιι Πιι
ιει·ιιειιιιιειι ειιτεεεειιτι·ετειι ειιισ ειι ειεεε. σιιεε εε1ιιεττεσειισ
ειπε ιχετιιιιιιιεΜε ετΐοτσετιισιι ιετ, ιιιιι σιε ιι.ιιεεει·ειιΗιιισετ
ιιιεεε ειι ιιιιετννιιισειιιιιισ ειπε ει·1`ο1ιιι·εισΙιε'Γ1ιε.τιιιιΙιειεειι ειιι
ννισ1ιε1ιι.1)ετ Ε”ει·ιιετεεε1ιειισε1κειιιιεισ1ιΚειιιιιειιιετισιιιιι;ενοι·
επε11ιιιιι:σε.τιι1ιει·Βιισειι. Με εσ1ι1ερρειισσει· Οσες σει· νετ·
ιιειισ1ιιιιεειι ιιιισ υνεισιιε ιιιιει·νισιτιειεΠειιιιιιιιιιςειι ειιιιι·ετειι!
Ι)ιι1ιει· σει-Μιι σιε Ατ1ιειι:ετεειιιιεκεσει· Οοιιιιιιιεειοιι ιιιιιιισιιειιι
ιιιι ΗιιιΜισιι Με σιε Βρειιιιε Ζειι, σιε εειε σειιι 17111.ΙΜ.
Αετ2ιεΙειε ειι 11νειισειι νει·ειιιιιε·ειι Μ.. ι·εσιιιι εειιιε; ει·
εσιιειιιειι.
νοτ Α1Ιειιι Μπι σε σει·ε.ιι1°ειι, σεε ι.>ιεριιιιιοεΠιιτετιιε1ιιιιειι
επι' ειιιετ εεεισ1ιεττειιιιιιιτετιε1Ιειιθτιιιισιιιε·ε ιιιισ εει ειε ειισ1ι
ιιοσ1ι εο 1ι1ειιι, ειιιιιιιιιιιιειι ιιιισ ειι ειιιιινισ1ιειιι.Με νιιιεεειι
ιιι. Η. σεεε Μι· ιπι .1ιι1ιτε 18% ιπι Νονειιι1ιετ ιιιισ Πεσειιιιιετ
(ει. νετ1ι. σ

.

1ιν1.Αετ2τετιιε·εεισιε Ηι1Γεσει·Βιιεετεσ1ιει'τειιειι
τιοΓειι ιιιισ σειιεεΙ1ιειι ιιιιεετε ΡΙειιιε σει·1εωειι. Με Βιιιιει·
εσ1ιείτειιΒιν1ειισε τιιισ ΚιιτΙιιιισε ειιοινοττειειι ειιετιιιιιιιειισ ιιιισ
νετειιι·ε.σ1ιειισιε Βεεκι·εσιιιιε·ειι σετ θεεε11εσ1ιεΐτ1ιν1. Αει·ετε
ειι ισισει·ιι ιιιισ ειι ιιιιιετειιιτ.2ειι. Πετ Ασε1εσοιινειιτ σει· 1ιν1.
Βιπει·εσ1ιε.ί'ι: ιιιιισιιτε ιεσοσιι εειιιε Βιιιινειιιιιοιι νοιι σει· Βε
ιιιιιιι·οττιιιιι; ειιιιιεεετΡτει;ειι ειιιιιι.ιιι.ιις.σιε εεε νοιι ιιιιε ειι
ιι.1ι1ιειιιτιςειιιτιιιισειι στα ιιιι Οσιοιιει· σεε ι'ο18·ειισειι.Ιε1ιτεε
ει·1εσιι:1:ιιιιιτσειι. Ιιε ειιιειι” σεε σειιτεε 18117Γε.ιισειι νετ
1ιειισ1ιιιιιιειιιιιπ σει· εειιιε Εεεε ειε.ττ, ννε1σ1ιειιιι .1ιιιι.1807
ειιι;εεσ11Ιοεεειιιιιιιιι·σειι. Αιιι 20. Αιιτι1 1898ει·1ιιε1ιειινιιιι·σιε
Πιτι1ιει1ιιιιι>;,σει· οτσειιτιισ1ιεΒειιστε.ε σει· 1ιν1. ιιιιιιωσιισιο



οπο

!ιο!ιο ππ!ο!ιοπιτοο!πἱο‹!οοοπο! οπο!!ιοι·ο!τΜο ο·οοιοοοο!πιο8ο!ινοο
Οσο Πι Βοιποπ.:ο νσο 400 ΒΙι!. _!ο!ιι·!ιο!ποοά 50 Μι!. 0!οποο!!Β·Η Ζο!!!8ο, οποιοι οοοοπ·ο εποιοοΒοσνοοπισο Μο σ!ιι·ιο!ποιπ1ιο!ιο
Βοοποιιοοπιο ο1°!ιο!ιο.Ιππ οοπ· ΤΜΑ οι·ο.ο!ιτοποοο Μο θσονοπ·
πποοιοοτεπ·οο!οποπιοΜι· οσε!πινοοι!ιο.Με θποποο!ιι.οοσοι· Μα!!
οιοο!πι!ππ!ιοιΙπποεοοο θσππνοππιοπιποοι:Μν!πιοι!ο οιοοο!ιο!οο οοπ!
πιο οποοο!!ιοοιπποοι·οοπι2οοοοΑοπ'π·οο·οπο π!ο!ιποο, ιο ιν!οινοπτ
ο!ο-οοο!πνοοιισο οοπ· !ιν!. Βποιοι·οο!ιοπ'τ!ποτπ·οιΤοοι!Μο Ροπ·οσπ·οποθοποποο!κι·οο!;οπ·!ιο.οοι·Ιιο!ιοι·Ηοι·Ιπππποι'ππ·οπ.!ιοοιπιοοπ! Μιπο!!ο!π
οι·οο!ποιοο:Πο.ςοςοΙ1 !πσπιπιπ.οΜο οπο!. ΒΜοτοο!ιο!'π.ι!πποΒοο
νοοι.ισπππιο Βοπ;π·οο·οοσο 200 ΕΜ. _ιο.!ππ·!!ο!ποσε!οιο!ιο!ι!πποποοο,
Μι ι!ποο Βοοο!π!οοεοπι!ο!πτινοιποπ·οοπ· θσονοι·οοππποπιι.οσοοϋποο
οοποτ!ιοο;οο. Ποπ· Βιππορι·οο!ι οοπ· θσονοι·πποποοοιοπ·οοιοπ·οοε
!ιοοποπποΜ1οοποριοππποΠοιοπ·οο!πποοπι,ννοοο ο.οο!ποποιο οοι!ει!
Με, ου οσι·!ι οσννοιπ,σοπιο ι!οι·οσοπ·οιιοι!οπ·οοποιοο πςοποοποο
Μπι νοποπι·πο!ιοοπ! Μο θσποπιπιππο!σπισ!ιοο οποοο οο!!ο!ι!νοπι
!οοτοο!ποιπ!οο πιιο!ιτνομο ι!οπϊπο ι!πι·ο'Γ!ιοι!ο!ιοιπ ιο !ιοειοοοο
οοπ! ποιο ΡΝιποο 2ο νοοινιπ!π!!ο!ιοο.Ποιοι οοπ·οοπ! οο Βοοι·
π!ποι!οοςάοο Ηοπ·π·οΜοοιοιοο!ιπιοροοιοι·Ιοιπτοποοποιο'οιοο!ιποο
ιπο8οι°οπ:Βοο!ιο @Μας οοπ! πιο 8ορι.οπο!ιοι·1898 οι·π'ο!ειοοοπ·
οοσο;πιπποιοΒοοο!ποποοοπ· !ιν!. Βιιιοπ·οο!ιοϊπ, ι!πι·ο 8ο!ινοοιισοπ
πιπο.τοοοοοοιιοτ οοτ! Μο θσονοποοπιιοοτο!ιο!πσπ·οο!πο!ιιοι!οπ·ο
ο!ποπ οπο Ζο!ι!οοπο.Βο!ι άοππινοπ. !!ν!. Αο1°2ΙΒΜπειο ννοοι!οο
1896 οιπ-οππιοπιπιο! νο!!ο .Μοτο νοτοπι·ιο!ιοοοοπ! οοΜπο!ι οπο:
οοπ· Ζοπιπιοπι!ιοοι·οο!πιοοοπι,πιο ιππο!ο!ποποΜο Οσποππι!οο!σοι!ιπ·ο
'Γ!ιο.ππε!πο!π.οοπ'οο!ιππιοοι!οπ·Γιοοοά !ισοοτο.
Πο πιιοππο;ο!!ποπ'το!!!!ποσπ·ο;οπιο Οο!οποο!ιι·οο!ιο οπο' άοππι
Ισοπππ!ο,»πουοο!ισο οοπ .!ο!ιπ·οο!ιο!ιοοοτ οπο! Μο θοοο!!εο!πο.ϊτ
ΙΝ!. Αοιπ:ιο !ποπποοο!τ !!ιπ·οποΒοοπο!ιοο !ππιππποπ·νιπ!οι!οπ·νοο
Νοοοπο οππιοι!τ!οπ;οπιπ!οΒοπσπ·πο!ιοϊοπ·ινσπ·ι.οι..νσπ·οο!π!!!π.ιποο!!οπ·
Απ ποοο!πτοοοοπ', οπο! ου Μο! εε !ππάοο πωππωπι οοπ·ο!οοο!!
πιο!ιοΐοοποοπ!, Μεε Μο οο πι!ο!ιι:οππιοπιἴο!ι!οπιΜε Απι!'ππιοπ·Ιππ
πιοιπι!ιοιπσο: οοιππροποοι.οοΚι·οιπποπιο! Μο Νσπ!ι!οο·οο” Μιοοι·
!πο!ποοθο!οποο!‹ι·οο!ποο2ο οιο!ιποο.Μπι .Μοτο 1839 οποο!πιοο!ο
οοπ· !!ο!π. Μσιποοοσ!ιπ·ιίοΜο ΗΠΓ8£θΠί1ΒΒο!ιτ!ίι.Μοτο!!οε:
«Πο!ιοι· τοοιρσπ·οπ·ο Αοιπ!ο ΠΠ· θοὶοτοοΒι·οο!ιο»_
οοπ!Μ!!Ηι.!ι1°ο18θΒ !!!ιοττο!ο!πωΒι·. [)ο !Πο Μι Αππαπ·ο,Β·οάοο
νσποποποοοοοοπ·θοοο!!οο!ποίπ.ΙΜ. Αοι·οπο οοπ! οπο' νοι·οο!οο
οοοε .άοοοπποπ·ε!οπιιποπιΡπ·οοοοοΗοι·πο Πι·. ποιο!.Η. 'Ι

' π·ιπ!ποι·ι;
οοτ !ιν!. ΒΕττοι·οο!ποπ'ο«οοποο νσπ·οο!π!οο;οπι· Βοσι·οοο!οο.1:!σο
οοπ·!π·οοιιρ!!ορ;οιπι Μν!οπιπ!»πο.!προοι·οο!πτ!πι νοι·Ιιοοο!. άοο πιο.
Αοι·2ιοΙο.€.). Α!!ο Βοοιι·οοοοοποπποοπτ.!οποο!πο!οο Βπ·ίο!ο·ο. Ιο
οοπ·Ηοοριοοο!ιο οιοιπ ο8 !ιο!πιπΑ!τοο. Νο.ο!π ποιο νοπ· οοο!ιτοο
Μο !ιοπιοι·Ιιο!ποοθο!οποο!‹ι·οο!ποοπ!πι·οΖο!!οο!ππ.!ο άοπιΟσ!!οπ;ιοο
οοπ·ο!!π;οπιποιοοοΕ'οιοσπ·οοοπο! πιοο!πΜο νοι· Μιι·πιοο Μο 2ο
1ι·ιοι!οοοο!ππ,ινοοπππ!ιπ·οΝοιοοππΜο Βοροοποοε!οιπ!ποιοοοο!ιπππ!πο!π
πω. Βο!!ποΜο Θοοο!!οο!ιο.ΓπΙΜ. Δοι·2Ιο άοο ιπνοο!ιοοοι!οοΝσι.!ι
απο π·ο!πι€ πππιποοοο!ποππ,οσ!!ποπιΜο !(!οπ;οπιοοπ·Βοπιπ!ο.ποπ.ο
οοεο!ισπ·ι. νοπ!πο!!οο,οσοι· ΙΙ1ΠΒο!38πποιοπ·ο!!οππΠππποποοοοοοοπ·
νοτοοο!π ο;οννοο;τινοι·οοο οππιοοιο·οοι· !ο!πιπιτπνοΕ'ϋι·οσπεο πιο
σοι.οοπ1ιο!ποθοποποο!ιποο!ποιπι ιι·οοοι! ο!οοι· ?οιπο επι σπ·Μποπι
οοπ! 2ο οοοιο!ιοο'Ρ- Ι)ο :ποπποοοΜιο!ποοΒοπ'ποιο;οοπιο οποοοο
π;ο!ιοοάοι·Βιο!!ο οοπ· θοοο!!οο!ιοίι.ΙΜ. Αοι°2Ι.οεσοπο!ι!ιπι [πιν
!ειοι!, Με οοο!π ιο Κππτ!οιππ!οοπ·οϋππΜο·οΒοοο!ποιπ!ινοπιι!ο, Ι π

·

ι·οοοιιοτο!ι.οο ινοι·οοο ιο οσοο!π!ιππτοι·Ζοιπ ο!ο!πο
οπ·!ιο π

ι
π ινοπ·‹!ο πι, οσ !ιοοο!ι!σοοΜο θοοο!!οο!ιο!'ι.οοι·οι·οο8

!!ο!π5ο!ππ·Μο2ο οι·οτο!Γοοοπο οοπιπΝσπ!ιοι.οοι!επι οιοοοι·ο. Μο
Οοοππο!οοισο,ινο!ο!ιο οπο!ι ιοπο οοπ· Επ·οΒο οοπ· Ιπ·π·οο!!!ποστεο
Πιι· Ιπὲ!πποι·!!ο!ιο£!ο!οιοο!πτοο!ιοιποοοιποππιμο,οπο! οεο!ο!ιοπ·ιο!πΜο
Β!ππο οποιο οιποιικο!πσπ·οο,ο!πε νσο άοι· !π!οοεποε,Μο Επιτ
οσι·Β·ο πιο ο!πι·σπιποο!ποΘοποποοκποο!‹οΒοπο2 πι.οο !ιπποπιιΡω
ε.ςπ·ειππιππιεπι οπ.πο!ο!ιοπποοπ! Μο Ε”ι·ο.Βοοιπ !ποοοτιπνσπ·τοπι.οππιοο!ο‹!
ο.οοιο 6οποποο!επ·οο!ποιο !ιο!ιοοι!οιππ,ιο ννο!ο!ιοι·Ννοιοο !πιποο
οππιο Ιποι!!ιοπ·ο;οι·οοιιοπ'ο!πι;;οΙοοΜοοοο νοι· Βιοο!ππ!πιπιοοοπ!
Β!οοπ! !ποννο!ιπ·οππ.1ο !Μ!ο!ποιο!ππ.οπο' Μο Ριηο!ι!οιπιο οοπ!Μο
Βοοεπιπ.:οοΕπΓο!ιπ·πιοοοο.ιππο!ο!ιοΜο Βοπ.π.!ιο!ποοι!!οοεάοι· οσο
ποο ο!οιοποο!πποοΜποιποοοποιοι,ω!" Μο Οοποοι!οο!σοοοτ Θο
οο!!οο!ιοπ'οΙΜ. Αοι·ιπο νοπ, ι!οο νοι·οοο!ι :ο οποπςοοΜο Βοιπ
οο!ιοοο!οπιο !πο πςοϋοοοι·οοΜοοοοπο!πο2ο νοι·νιποοι!οοο οοπ! οπο
π'ο!ι!άοο Ηοπ·π·πιΟσ!!οπ;οοιιιιϊ οοιιπΒοοπ!ο Μοοοο ιπισι!οο οοπ·
Βο!ιοππο!οοποποοιπποπ·6οποποο!οτοπποοπτΡοι·πιοι·ινοπ·Μο Οσποππιιο
ο!σο οοπ·Αοο!ο!ιτ Μο !ιο.οο!πο!ιοΒοπι.!ιο!ιοοι!!οορ θο!οποο!ιπ·οο
!ποι· οοι·ο!ι Μο Αππο!ι!!Μιπιεοιοοο π.ιποο!ο·οοποοΡί!οοοροπ·οσοο!ο
ιο οοποποπ.ϋποοο.Πι εισ!!τοΜπι Ρ!!ο.ο·οροι·οσοο!!ιοι·οοο,·οοσπ.τοο
νιποι·ι!οο,οπο άοππιΑι·οπο οοπ· Βο!ι.ο 2ο οπ.ο!ποοοοπ! οοιοο Βο
οττο!ιοοεοιπνοι·οποοοο!οονσ!!πο πιοποποι.οιοοπι.οιπο οο!ισο 8ο
ειπ.,οππ.,Μο ΒΜοτοο!ιοϊτοο Ιον!οοι!ο οοπ! Είοι·Ιοπιι!ο !ι!!!ιο·ι.οοάοο
Ρπ·ο_ξοοΣοοπ·!ποοο!ιο!ιοπιΒο!ποοο!οοες θο!οποο!ιι·οο!ποι·οοπ! εο
ννο.!ππ·π.οπιΜο οι·σοποπιοπιιοποι·ιο!!οΠοτοπ·οποιοοιιο. οποιοιποοποο
ννοι· Ηοι·π· !)!π·οοοσπ·ΤΙΜΜ; οσ !ιο!ιοοοιπιπϋποιο·οοπ! οι·ο!ϋ.π·ιο
οο!πιοΒοποιων!!!!ο!ιο!τ,Μο Αοο!ιπ!σοο8· οσο Ρ!!οεο!πτΜποο !ο
οοπ·οιοι!ποιο!ιοπιΑοοπο!π Β.σπ.!ιοπισοπ·ο·σο! Βιμ :ο ο!ιοπ·οο!ιππποο
οοπ! Μοοο!!ιοπιο ποτοο οο!ποοϊι!οοο Βοπ·ο!'!ππι Ηεπιιοο οοπ! οπο'
οοπο@οποιοινοπ·οο!ποπ·οπποο.
Μ. Η. Πιο Ε"π·οοοΜπι ο;οοιο·πποιοοοοπ! !ιτοοο!ι!ιοι·οοΡί!οι;ο
ροπ·οσππο!ιοπ- Μο !ιοοο!!ο!ιοΒο!ιοπι‹!!πιο,<:θοιοι.οο!πι·οιι!ποι·2ο !ιο
οο!πο!Τοππννοι· οιοο οο!ιπ οο!πινἱοι·ιμ;ο.Μο ινιοοοο, Μποοκομο

ο α. Βο!ι τ: Μ. Ροτοπ·ο!ι.ιοοΜο Ψσο!ποοεο!πι·ιίτ1895Νπ·.44.

πινοπτ!ο!ο άοι· ,ςπποιοιπΨο!τ Μο ΒοοτπποσοππΒοοσοι· Ιι·π·οοοι·οι.ο
Μι!π!οΜο!οο, πιο· Μο Βο!ποοι!!οπιοοοπ! ννοι·ιιιοο· οοπ· θο!οποππ
!πι·οο!ιοο οιο ποϋς!ισ!ιπππ.τοο!πτιπ;οοοοπ! ο!οοιο!ικονσ!!οοΡ!!οεο
ροππισιιο! :ο οι·Μο!ποο. Απο' ο!!οο νοποοοιιο!πποεοοοοπ·!π·π·οο
οποιο ορπο!πΜο Ε'π·επεοοποιο οιπιοππιποο!ιτ.!ο·οοΨοι·τοροι·οσοο!ο
Μο Ηοοριτσ!!ο οοπ! ποο!ιπ·οοπ! ποο!ιπ·!ιο!'οοτ!ο;π.ο!ο!ι Μο Πι·
!ποοοππι!οο,οποιοΜο Θ!ιτο άοο Ρ!!οο·οροποσοο!οοπιο Βοτ.πιο!ιο ο

ι

πιοπ·Αοοιο!τ ι!ποοο!!ιο!!Ηο!ιτ!ο!ιο!ι:οοοοορπ·οο!πτ,ιπιπ!οΜο 'Ι'οο!ι
ι!ι;!‹οιι: σοι· !ιο!ποοι!ο!οτ!οοΑοπ·οιο. ννοοο οιπο Μο Βοοοιοοοο
οοπ·8πο!!οο ππι οἱοοπ· 8οοο!ι!σοοοπιοοΑοπππο!ι:ΗοΙιον!οπ·ιο·οο!ποο
!ιοτο!τοπι,οοππο!πινο!Βοι!οοο οοπ άοι· !ιοπιο!!ο!ποοΒο!ποππο!οοο;
Θποιοποο!ππο.ο!«οπ·,πο 5οοοοπ!πο!ιοοπ'άοππιΒοοοο, οποΜο ΒοππΓοι·
ιποοο άοο Δι·ιποο_νσιπ ι!οο Ρο.π.!οοιοο οιοο ο·ι·σεεπο,οπο! ο!πιο
π'σπτ!ιποΐοοι!οΟσοιπ·ο!!ο2ο άοο !!οπιισε!ιο!ι!ποιπποππΒο!ισπ·π.8σ!!οοο
ΟσοΜοπο οοπ! Μι!ο νστ!πσππιποο!οοονοι·οιποοοο πνοιι!οο, οσ
ποοοοι.ο νσο νσπ·ο !ιοι·ο!ο Α!!οο ο.ππΓεο!ισπ.οοινοππ!οο, οπο Μπι
Ρπ!οι;οροπ·οσπιο.Ι!ποπ·οοοο!ιι!π!οο,ιπιο!ο!ιοοΜο ννονποοε θο!οιοο
!ππ·οο!ποπ·ποιοΗ!οπ;ο!ιο οοπ! Βοο·οιοτοπ·οοπς ο!ο οιπι
!νοτ!ι οοπ· Νοο!ιοι.οο!!ο!ιο. οιο!ιπ. Με οιοοο Ισο
οοπιπ!οο Βτννοι·ο !ποτπ·οο!ιι:οπο. Βο!!!θ!' σοοι·!π!σοοΜο
Οσππιππιιοοισοπιο οοπ· νοι·ινο!ι.οος άοπι !)ποοσοιοοοππ!ιοοοοοοιπ
ΒἰΒο ιιι Βοο!ο!ιοπιο·ιο τποποοοοπ ιοοοο ποσπ;!πο!ιοο!ιππι·οοποπο
πιο άοο Βοπ·πιί'άοι· !ποοο!!ο!ιοοΙπ·π·οπιιι!!οΒο!ποποοοο!πι!Μο. Πιο
Οσππππιπιπποισπιι;!οο!ιπο σο! άοο Βο!ποιοετοτοοιοιυοιοοπι ππισπ·ο!ι
οο!ποπιΕ!,οποοοο!ιοίκοονοποοοιοπποι.οοο.ιοο!ο!ιο σο! σοι· Βο!ιοοο
!πππιοΗοιοτοο!πι·οο!ποι·οπποι·!οοο!ιο!πο!οι!:θοπ! οιπ! οοπ! !Λο!ιο.
Μι ο;οποοο‹!σο!πΜο Πποοσοποο!οοοοσο! ι!ιποπ Αοοοι!π!οππε !οι
Μπιτποι·Ιποοεοοοπ.οπ·νοποποτ!πιοοπο!ιο;!ϋοοππ!Μπιπ!!!οοοο!ποι·ο.ο
οποο!ιοοιπ.Ροπ·οοι· οπο: Μο Οοππποι!οο!σοοοπ·Αοο!ο!ιπ, Μιοο Μο
Γπο.<ζοοοπ· Βοοοπο!ο!ιτ!εοοο;άοο ννοττοροι·οσοο.!οο,ιιο!ο!ποοπππ
σο: Ρπ·ο.ππιππι!ποπ.!ποπιο!.Μιπο!ι Μο Ηοι·οοοιο!ποππονοιι !)ιοι·σπποι
οιοοοπι !οιο!πι.οπ·επι !ϋπιοπι,Μο Ζοο·ο!ιπιτ!ο;!ποπτι!οι·οο!!ιοοεπι ο

ι

οοππι!”οοι.οπινοτοπιπιοοι!οππιΑι·ιιο οοπ'άοππιΙοιπποοο!πποοι·ϋοεοπ·ο
ιιιστο!!οο!ποΒιο!ιοι!ποιπ.ςοινο.!πτ!ο!ειο,Μο Μο Ηοπ·οππι!ο!ιπποεοσο
οο!ιο!·ποοπιτοπιοοπ! ΐπ·ο!ιο!!!ιοοπιΡ!!οεο!οποπ'τοο.
ννοι·οο Ροι·οσοοο !ιοοοοι·οπ·8ποοι!ο πο σοι· Κπιπππ!κοορπ!οι;ο
ι!ιΜ.ιο. οποι!ο!ο οο!!ιοτπ·οι!οπποΜοεοτ θοοιο!ιτοροο!πτπο”. οσ Μο
Μο νοπ!πο.!ποιοοοοσοι· οιπο οιιιοπο! !οι;οπι, ποοοππιοιοοο οσο
νσπ·ππ!ιοπο1πιΜπι·οοΐ !ιοι!οο!πτοο!πιοιοιοοιεοπι !Σ!οιοοοιο Μ: Μο
!ιοοο!ιο!πο Βο!ιοοι!!ιποο;Θο!οιοο!ππ·οο!ιο:ο !οπ.οι·οοοιπ·οο,ποο!σ!ιο
οοπ· !)ιοπ·ιρ!ιο Με Μοτποι·!ιοοπποοοοποπννσι·ι`οο,οοο!ι !ο άοι··
Ε"πιοι!ποιπειο Ζοο!πτοοπ! Οππ!πιππππο·πςοννο!ποι.οιππ‹!.Βοο!πο!ι τω»
ιππσι:οπιΒοι!οο!ιοο οοπιππο!ο!!οπ·Απο. Βο! άοππιο·οπ·ιοςοο Βοοςοπ,
ννοιο!ιοοοοπ Οσποππι!οο!σο:ο θο!ισιο οιοοπ!. Μιπ·ϊπο :οιπο ποπ
ο!ποοιοο!πσ!ΤοοΜπι·ο!πΜο ΗοποπιΜο!ιοοπ.ι;νοιι 8ο!πινοετοι·πιΜο
!ποπιο!ιο!ιοΒο!ιο.οο!ιιοΒ· (ῖπο!ο$οο!‹ποο!ποπ·ιο Μοτο Βο!ιοοο ιο
!οιιοπι οοπ!Με Ποποποο!ιποοο2ο Βπιπ!ο:ο Γο!ιπ·οο.
Ν” Μο εοοπο!πποοιπποΑτ!ιο!τ. άοι· Πιοοσοἱοοοο οπο! .οποιο
!ιοιπ·Επϊπ.,:ο οιπο οπο!._ξο!ιοι·!ιοοσππι!οι·π-πνοιι Βο!ποοάοοο.ι·2ι!!ο!ιοππ
$!ιοπιπ!οοινοτπιοοπ!οΒιιιπιοιοο Μπιτ ;;οινοι·ι!οο. ιπι·ο!ο!ποΜο Ζο
οιι.ποππποοινιπ·οοοοοπ· Ποπιπϋι;!ιο!ι!ιο!!:οι·!π!οι·οπποπο! νπο!ο!ποΜο
8ο!!ιοιἱι!ιοπ·!πο!ποοεοοπ! Μο Νοιο;οπιπ;ςάοππιΒ!πιι!οοο τ!οο !!οπ.
τοπ!ποοοοοοιο!ππ·2ο οο!ισπο!ιοπι,Με άοππιΑι·ιτο. ποιοί ποιοο!ππ!
Ιο!π οι·ννο.!ιοο!ιιοπ·οοπ· άοπιθσο!!ιοι. άοο νοι·Μοπιι.οππΠιπ·οοισπ·
οοπ·8ιοοιοπττοοοπποπο!ποπι2ο Βι·οποοπι,Πι·. Βο!πσ!ο. ιιιο!ο!ιοπ
ο!ποπιιπ Ρσ!.<;ονσο Ι)!!!”οπ·οιποοοποιπάοο δσ!ιννοοιοτοοοπ· Βσπ!ο!
οο!πΜοοοο!ιοο Αοοιο!τοπι οοοινοπππςοπιω! πποιο.Με οιοοοπ·
κιπ!ο,ςοο.Τι·σπο Μοεοτ !ιοιπϋ!›οοοοο Επ·πο!ππ·ιππιοοιι.Μο οο Βο
πποεοοοι!ιο!αππποιιετ, ε!πιοσιο Μο Οσιιιππιιοο!σοτ!οο!ποιπο άοο
νσπ!πιο οοεοπϋ!ππ·ιοπιθπ·ϋπιοοο πιο! Μο Βοποο!οοοποο8Ψ!ι·!ποπι
ο!ποπ. ιπι νοτιπο!ιτ.οππ.οσπιπ!οι·ιπ!ιοἰ !!ιι·οπ·Ασοιο!ιτ 2ο νοι·οοι·ποο.
Ι)!ο Βοποο!ιοοο·οπιΜο Βο!ποιοοι.οτοπ!" !)!οποοο!οοοο!ιοιποοοπιο·
Μο Ιπ·ι·οορπ!οεο 2ο π.>;οννιπιοοππ,π'ο!ιπ·τοο2ο ο!οοπο“ποιπ Βο
οιι!ι.οπ. Ποπ· εοι;οοιιιοπ·τι€ο Βοοτσι· άοο !Μοοσοιοοοο!ιοοοοε ιο
Βιμ Ποιο· Ροοπσπ· Ζιππο οοπ! Μο ΟΙιοι·ιπι ι!οο Ηοοοοο εγω
ροι!ι!οιι·τ.οππππι!π ιππιπεοπ·οοΒοοπτο!πιποΒοοοοπ! !›οοσοπ!οι·οοοπ·
Ηοπ·ι· Ρεποτσι·νοι·οοι·οο!ι Α!!οο, οππιοιο ειο!οοππΚι·Μιοπι οιοπιπ!ο,.
οοπιπποποιοο, οοπ οοοοι·ο Βοο!πο 2ο ΐσι·ι!οι·πι οπο! οοπ Ηο!ιοοι!π
ιο πιοι:οιι!
Νοο!π νιο!οπιπΠιο οοπ! Ποπ· ινοι·ι!ο ιπο Βοοοπο!ιοπ·άοο ιπσι·ϊο·οο
.!ο!πι·οο!ιοοο!π!σοεοοοπιιοι· άοο Βο!ιννοετοι·οι!οο!)!ο.οσοιοοοο!ιοο
οοο οιο2οΐι·οεοπι, σο οιοπ,<.ςοΒοοο!ετ ννο;ι·οο οιο!ππ'π·ο!νπ!!!!ο
οοπ·Κι·επο!ποοιι!!οΒοσο! θο!οτοο!ιπ·οο!ιοπι2ο οΜ!οιοο. Βο εο!ιιοο
οσπ!πννοπιπ!ιο;οοι·επάοάοο ίι·οπιι·ι!!ιπςοΜο!ι!οο πο !ιοισοοπι.Μι
νιο!Γοο!ιο Ε!π·π'ο!ιπ·οπιοοοο·ο!ο!πι·π.!ιο!ποο. Μι.οο οπο· ι!!οποοποοο
Ροπ·οσιιοο,ω! οο Αοπ·πο. οοι εε Ρ!!οΕοπ·,ποιο ιοο!ππ!ιοΓι.οοιΒΠοπ
οπο! οοπ·Ιπ·ι·οορ!!ο8οννιι!οιοο, ινο!ο!πο!ο Μο!ι οο!!ιοι:άοο Ππ·οοε
οοο!ι Μοεοτ Βοοο!πο.ΐι:ιοποοπ.:οπορ!!οτ!οπιοοπ! οιπο οτοι·!πονοι·Ιοο
ποοπι!!ιι·οο οππποιιο!ιι:οτοο Μιτοποοοο!ποπι οιπ !ιο!
π'οπι. Σεπ ποο!ε!οποπιοιο!ι πο! Βο!ιοποοποπο,Βο!πινοοιοπ·ΑΒ·οοε
οοπ! Βο!ιπνοοτοπ·π

ι
π ! πιπο. Πο Μο νοι·ινο!ιοοο· άοο Βιοσοοιοποοπι·

!ιο.πποοοοιπ Β.!εο. άοο ννοοοο!ι ο.οοοοτπο!!ιπ·ο (!!!οι!οπ· πιπιι· ιπι
!!ιν!οοπ! 2ο !ιοοο!ποίοιο·οο,οπονοι·οοοι!ο!τοΜο Οσππιππι!οοισο@Μαο
ιοιππο; πιι!π οοιππΒοοισπ· άοο Βιοοοο!οεοο!ιοοεοο :ο οποιο, Μ·
οιο!πιτο Μο σοπιοπ!ιο!ιοΒο!ιοοο!πποοπιπι Κοι·!οοι! Με!! Βο!ιννοο
απο οιποοπο! ππιο!π!οοιπνοι·ι!οο.!ιοιπ!οπ·ινπιτπ!οιιοο νσο άοπι
άοι· Βοοο!ποιο,ι!οοο οοεοοινοιοτιο·!πο!οο Ρ!!οπζο!ιτΜ”π.οάιεπροοι!ιο!
ινοποο. οσ ΜποεπΜο Οσποπο!οο!σοάσσο ο;οοινιιοοοοινοι·Μο οοο!π
ππ·οιννι!!ιοππιο!π!οπιπ!οοΚι·οο!ποοο!!οοοι·ιοοοοοοιοιιοο!ιοο.Βοποο!π!οπο



κι

Μου ευ ειεεειιι ΒετιιΓε οιιι' Με Βιυριουιιιυε εεε Μιητιιειιεε ε"
Όοιυτιιιεειευ Πτ. Α.Κοι ι.ετιειε τ.ειυε ειιευιοιιο·ε θουνιιεειετ
εεε Πιιιοευιεεετιιιοιιεεε οιι Μου. Βουννοειετ 0ιιι ιιο, ννεΙουε
ειου υοτειι. ετι‹ιε.τιε ιυ Κιιτιουε ιυ ιιιιεετειυ ΑιιιιτοττεΜε τιιι
τω· ιιυεετετ ιιειιιιυο ευ ε.ι·υειιευ. Αιτι 1. Ρουτιιοι.ι·Μεεεε σου
τεε υεπεεευ Με στο Ριιεςετιιιυευ Με Ατιετειο Βοι.υουυετο
οιυ ειου εειυ Πιιιοτι·ιουι; τουιιυιει·ινοτί'ευ ιυ εετ ιλιειεε, Με εε
εννιεοιιειιεετ Οειιιτυιεειου ιιτιε εετ νετννειιιιυε ω Αιιειοι1
Βειιιετιυετι.τι'ι·ιιυετ νει·ειυιιιιτι: πετ. $ειυει:τεεειιε ιιιιιτεοιι Με
ετει θοιιινεειει·ιι τετ Με Ζει: ιιιτοε Αιιιευτυοιιεε ιιι εετ Αυ
Με εευ Ριιει;ετιυυου οιειοιιςειιτειιι ιιυε ιιυιετιεε:ευ εετ
.ιιιτιεειοτιου εεε ι·ιεττυ Πιτεοιετ 'Πι. Τιι ι υ π. Ηετι· Πιτεοτοτ
'ι'ιιιυε ιοιτειε εου Πυιεττιουι, ινειιοι ε." εετ Οοιιει.ιτοΒοε
ιιου ιιυιειειιιτοτε. Βυτερτεουευε εευι ινιιυεουε εετ Οειιιυιιε
ειου υι.υιο εετ Πυιοττιοιιι ιο ε" Με" έτοιοιιετ,εεεε Με
Ριιεο;ετιιιιιευ ιυτο 'Ι'υιιιιευοιτ «ι ιιι ννυουεοε.Ιοε ε. ιι

.

ιιτι
Βοιιυεοιιτειιο;ει·τιιιυιετετ Με ιιοιιτευ Κτειυιτευ ευειιυτευ. Ι)ιε
Πειυυιιεειευ ιιευιιιετ Μοεου Αυιτιεε ιιιτι εοιι Ηεττευ. Με εευ
Πιιι.οιι·ιι·υι ιειιει:ευ ειτε νοιιοτυ Ηετιευ τουεπυιτευ ιιυε εετε.υ
στο οιυο ευ ιτυιιει”ευ, νιιευυ εε Μεεετιιιυ Με ιο Ζιιυιιυιτ
εστω ετιι·οιεευ εειιιο εεε Πυτεττιουτ ιο τω» υιευοτιοευ
ννοιεε ιετιειιεοτεευ. Πιο υειεευ θουννεει:ει·υ νιιτυ ο ιιυε
Αε;τιεε νετιιεεεευ ειε Αιιειειιι Με Ι. ΗΜ. Με 8οιιυνοει.ετ
Οτιιιιε ιιτυ ι. .ιιιυι.
ειι-ιοι.οοιιιο ιιιιι: εετ Αιιευιιειιυι.τ νου Ριιεοοιιτ:ι.ιτειι σε Με
Βευευειιιιιο θειετεευτε.υυετ :τι Ηιιιιεε αυτ ειο θουιιυιεειοιι
υεεε.οιιι οιευιρετιι.τεΑει·ιε» 2ιι εσυευ'ευ οιυ ειειευιοετι θειει:εε
υτιιτιι‹εευ νετρεεεευ, Μιτου Βευιιυειιιυες τουΗειιεε ειου Με ιιτι
υιει.2ιιι·υει·ινοιεειι εοιιτε, εει εε εεεε Με Πυιεευιιυοτ υιιυεετ
νι·ετιιιιο;, Με ιιιιευι:ιουου εετ Ρεεεε Μουτ υε,ε;τιιι'εεετ Με
ειιεεει·ευ νετιιιιιτυιεεε, ετννοεεε ;τευιοιυειιιιιεΖιιευιιιυιευινευυευ
ετυιετ Κυεοιιιείιιυιιιιευ Με Βειιευειιιυε εε Ηοιιεε ιιιουι πτυ
εε.υι ειεοιιοιυευ ιιεεε. Ιου ετννιι.ιιυιετετιιιυ. εε.εε ιπι .Πιυτε ιεεε
επι' Μου ιινΙ. Αετει.οτιιιο;εΠτ. Μοτυιιυ ιοιιιρετιιτε Με..
ιιιι·θειει.εευτευυε νι·ε.τυιυει“ιιτννει·ιοιεΜε ειυυι”ειιι. Μ ε τ υ ι ι υ

νετειιοιιτεΜε Ιεοευ θτιεειιι,ι:ετε ιιι Ι.ινιευτι ρτε.υιιεοιι οιι
νετινεττιιευ ιιτιε Μαιο ιιυετιειιοευε υεινιεεειι. Με ειυι'εου ιιτιε
νετυιιιουιεειιιιιεειε ιειοιιι. ιιοτειτοιοοΑεγιο ιιι υει.:τιιυεου Μιτου.
Ετ εκει πει' τ

ι. 100 ω. Βου. Μευοιεουτι'. Βευε ΧΧΧνιιι.
«Βιιυειεεε ει·εεεετε Βιιιει εειιιο οιυ εοιοιιεε Αογι ιιοειτοου,εε
του εοιιτε ιτιοεειυεευει.ιιιιεο τειιιρετιιτυιειοιτι ινοτεευ υιιιιυοιι.
ινε ειοιι οιυ Βιοειιιτουιτευυειιε ιιυεοτ ιαιυυ οιυο ιιεεουεετε Αυ
ιυειιιιιιι,ς ιιιετιιιι· ειυε:ετιοιιιοι ινετεειι. Βιε Βιυτιοιιι.ιιυο Μεεετ
υιι.εειοεγιο του οιυο ιιιιεεετει ειυι'εουε εειυ. Με που” οιετιιιιοιι
οευιριιοιι·το Βιιιτιοιιιιιυς οιυετ Ιττευετιετειιι.Με ει”. εε
ιτειιιυιι υιετ υιιτ εοτειιι' ευ, ειι.εεΜε Κτουιιιευ Βιιιιο εεε Βε
ειιιειουιιςιιυε ιιυεου» τι. ε. οι. ι..ειεετ υιιευευ Με Ψετεουιιιοε
του Μετιιιιυ οιιυο Βεοοιιιιιυ,τ,ς.Μ. Β. ιε.ιιτΜε ΒοιιΜετιο·
ιτειτΜε Αεγιε οιι ιιοοι·ιιιιεευ ιινεεευιιιου ιυ εειυ ιιιιιιυιτει,ιτε
ειιςυειε Ριιεεευτιιιιε οιι ιιοεοιιειιιευ.8ο ποιο ιυοιυε ρετεευιιουευ
ιετιιιιιτιιυΒιετιτειουευ, πειτε εεου εετ ειιιε εεετ εετ ουεετε
Οοιιορ.;οοιι Με Βεετιιυειιυιο ειιιεε ιουιρετιιτειι Αεγιεε ιιοι·ε.ιι
μπετου, νεου ιυυ Μουτ Με Πιιιυεεςιιοιιιιειι.οιυ ι'νειι·τερετεε
υε.ι ιιετειιιιιυιιεευ Μενου ε.υεεεουτεοια υιιι.τε. Μετιιιιυ
ειιιιιυιο υιο Ιι·ιειιουειειιου οιι Πετρει ιιτιε Μοτο τυιιεετευΜε·
εειυ Με.ιιεει ευιιειιευ Με τω" Αεγιευ Ρεεε:ευι·ειτο πιιτ νετ
ιιιΒιιυε, ειειιου. »νοε ιι.ιιετενειι”ειιεε ιιτιε; Μ. Πιο ιι·ι·ευευετοι
του ειιιριιιιεευ εεε Μειιτ.τειπιο οικου Ριιεεευτειι.ειι εε εουννετ,
ειι.εε .ιο ιιτιιιιοιιιιιιτεΒιειυευτε Πιτ Με Ρτινιιτρεεεε εοου υιιτι
ιυ Αιιευευπιει'ειιοιι Ζιειιευ ιιι.εεευ. Πιο ΟοιιιτυιεειειιΜι.τ ειτε
Μεεειιι θτιιυεε εετ Αιιειοιιι, ιιτευτιεε ιιιτ υιιτ εειιυτεευ εειιτε
ειε υιοιιοιιυετεε Ριιεςερετεουει ιιετευειιυιιεευ ιιιιι οοιιτο
θειειεευι·ευυο ειιιεεετιιειυεετ Αυειειιτ οιι νει·ειιεεευ. εε.εε εο
ιιιιι. ιπι Ρτιυοιρ Με Γι·ειτε εετ Αεγιε Β·ειιιετννιιτε. Ιου ετ
ιιιιιιιο του· ευ ειεεετ εωιιο Με νι·'ετιε ιιι Μεεετυοιευ, ινοιουε
εετ Οειιιιιιιεειουευετιοιιι ιυ Ρει·υε.ιι ειιιιιιιιιι: (οι. νε τ υ οιι ει.
τι. 76) @νεου Μτ ειυυιιιι εε ννειι.εειιιυε;ι: ειυε. εει.εεΜι· οιυ
ε;εεουιιιιεε ΡΠεε·ερετεουει.ιυεειιιτευ, εε ιει. Με θι·ιιυειιυε Κοιυ
ιιετιιτοι· Αεγιε Με ειε εειυετεειι. Πτ. Μετυιι τ

ι

νετεοιιιιιι;
οιυο υετυννουειοε θειιεεοιιειιε οοε ευυε 8οιιΜετιε
υειιευ οιι υεινει·ιτειειιιι.του..Τεεετ Απο, εετ ειπ' εειυ Μιυεε
ιιι εειυευι Ηοεριιιιιε θειειεευι·ειιιυε υιιι: ι·ιιιιο ειιιοε υιιιιει,ι;ευ
Ρετεευοιεε νετρεεει. Με τυοιειιουιιου εουου οιυ Αεγι ιιε
ετιιιιεει. Πιο Γετεετιιυς οοε Πιιι·οιιιιιιιτιιιιε Μεεεε θεεευυευε
εειιειι.εΖιει ιιυε εεε Βι.ι·οιιου ιιυεετετ ινοιτετευ

Α τιιοιι ιιι ι εευ». - Πιο υιιιιειιουε Βευευειιιυε ·θειετεε
ιιτει.υιιιετιιιιε Με Ιειυτιοιιιιιυε; νου Αεγιου εουιιεεεευ ειου
Μουτ ειτε ιιυε Με υειυεενιιοοτευοι.ετει.τοιι,εοτιεοτυ υεειυι.τευ
οιυειιεετ. Με Οειυυιιεειειι ιιππ εοιιει· ινιιιουε οιι νοτεοιιιοεο
υευ ιειουιι ιιι εττοιουευεευ θευττευ. ινουιεειιοιι ιτε Αυεοιιιιιεε
ευ Ι.ιευευεεριιιιιοτ ιετιιρετιιτε Αεγιε τετ 245 Κτουιτο ιυε
βουευ ευ τιιιειι. Ποι·ειι·ιιοε Αεγιε, ινοιοιιε ιιι οιοοιο Ζιιεευι
τιιευυους υιιι εετι Ιιε.υειιοεριιιιιει·υ εεεεοιιτ ειυε, ιιεεεειι Με
ευυε ο·τεεεε εουΜετιουειιου ει·τιουιευ ιιτιε ειο Μιι·εευ ιυιιυετ
υιευτ Με” υειιτοττουεεε νετιιττυειι οιι Ζετεοϋτευι
Με Μιτου ει: ιι το Ο ειε το ευτ οιυ ιτε ειιιεετε οιι υειιειιιεειιι
Με υ ο τ ο τι ι ο υ Κτειιιυο ιιυε υεειιι·ιευ υεεευεετετ Η ο ε τ

ι ι·

οιιιετ. Μ
ο
υ

ιιο.υυ ευ ειεεετ Βτειιε ειιι ειεεε Ε'τεςε Μουτ τω.
τετ ειυεουευ ιιυε νετινειεε ειειουιεευ Οειιεεευ, νι·ειουεΜε
Ε'ι·οοε ιιιιοτεεειι·ι ω Με ιυειι·ιιοιιιινε Αυιιευειευι; νοιι

Πετυυιιιι.υ «Πουετ ειο Βευε.ιιειιιυττ εετ θει
ει.εευτειιυευ ιιι εευ Κτουυουυιιιιεοτυ»ιι.
Μιτου ιιι Μεεου νετυοτειιιιυΒευ. Με ΟειιιυιιεειουΜαιο εειτου
ε.τεεοοιιιιιι ιν ευ εετι οιυ Αεγι οιι εοιιοιι”οιι,τι·ιιι'ιιυε Με τη!
ετινεττοιε Νειουτιουτ: εε υιιτιε ειοιι ιι

ι

ι.ινιιιυιι οιυο βτινοτο
θεεειιεοιι:ιιτ εευιιεει. ιτειοιιε Με ιι·ι·ουιιιι·εοτοεευοτἔιεου τω
εετιι ινειιε ιιτιε Μτ ιεεευ ιυ εετι Ζοιιιιυεου.· εε υοειιιυεο Με
Αιιειουτ Με ευειιιοιιοε Ι.ειυεεεεοιιιιιε ευ Βιτιτευτιιυ ιυ @ω
Ιττουοιυειιιιτοιι νετινιιυεειιι. Ιιι εετ Φωτ ννιιτεο Με Ρτοιωτ
ειιιετ υειι τουετυοιιευεευ ιττευευετιιιτ ΑΜ' εευι ειοειοι.ΜΒΒ
Βευειοετε εετ ιιν1. Βιι.τει·εουειι υευευεειι: Με Με ι.ουειι0ιω
νειιτιου οιυο υεειιυιυιιε Βιιιιιυιο ειιτυ Αιιευειιι οιοοτ υοιιευ
Ιττευυυειειτ (οι. Ου υιι.-Ζειι.ιι υ ο

· ιοεο, Ντ. 52). Με (χω.
υιιεειευ ινιιτ ευ ειεεετ Νεοιιτιοιιοειι υεειιιι·ει υιιε ετιι·οιιι:, ω.
ιτουι. που υιιυ ευειιου ειιιιιιιιι Με Γιιτεοτο·ετετθειει.εευτυηυο
ευει·ιτιεοιιιιι Αυττι·ιιι ,ο·ευειιιυιουινιιι·εε, ιιεειιιτοτ »του Μου υιο
ιιυεοΜεεε Με” οτιιου, "ιτε Με ιινι. Βιιιοτεοιιιιι'ο Με" τ,..
εουοιεουεε Πιιτετιιουτυου υεου ι'ετιιετιιιυ ιιυτοτειιιι2ου "τι"
υιοιιι? νιΐιτε εε υεου ειιιιιιιι.ιιιιεςιιου εειυ ιιιυ οιυο Πτυιιιιιιυετ
εετ Βιιυνευτιου υε.ουειιειιοιιευ-εεετ υιιιεεευ Μτ Μεεε Πειι'ιιιιιητ
ευεοιιιιι.τ υεςτε.υειι?ι υ'ιειιυε;ιειου εε ειου νετ εετ @Με Με
ρ;ετιυετοΒιιτυυιου υε.υεειιο, εε ιο;; εε Με ιυ εειιι ννοεου τω
εετοτ Ριιιυο, Μεεειιιοτι 2ιι ετννοιτοτυιιυε ειιιιεοιιινοιεευε ινοι·ευ
νου· εετ Αυειοιιι., ιπι ιι'ειΙε ι.οιειιιυιτευ ιιι νετιειουυιη1 ω;;Γουγ
Με Βιιοετεουιιιιευ ινειιετ ιιυι Ηιιι'ε ουειιτιιι'ευ που τι;" ειιι.)
ρ;τεεεοτεΒιιιιιιιιε οιι εοοιευιτευ.
Αιιε του Νεουι·ιουιευ, Με” ιιτιε ετιιυετευ, τιιιιεειο "μου
ευυευτυοιι. εεεε ειε Νειιετιιιιειιυς οιυει· Αιιει::ιιι; ιυ ινοτιιιου
νετ εετ 'Ι'ιιιιτε ειιι.υε ιιτιε ειε Οειυιιιιεειου υεεοιιιοεε εευ θε
ειιιιυευ ειι1εε τευιτιοι·ιιτευΑεγιεε ιιι ι'νουεευ Μου οιι ]:ιεεευ.
οιυο Αυετοιι ιιυε οιυ Αεγι υειεε ιυ οιοοτ εε ι‹ιειυι=υ Μπιτ
εουιευ νοτιιι.ιιιιε;υιοιιι: τοιιυεουι. Πιο θευιπιιεειευ εοιιιυειο εε.
ιιετ οιι εοτυ Ευτεευιιιεε οιυ εει·ιιττι.ε;οεΛεει ιυ Μετα ιυε @τουτου
ευ τιιιευ, ιιιιι εεεειυετ ειι υοι.ι·ειεου,ιυ νιιειοιιοι·ΑΜ; ειε ειου
ιιιτο 'Ι'ιιιιιιιτικειτεεεε.ουτ Μοτο. Πιο Οοτυιυιεειευ ννυι·‹ιο υοι
Μεεετ θτιιυειιυε· νοιι ι'ειο·ευεευ Βτινιιο;ιιυοου ττοιοιι;ου ιν”
εευειι ιιυετοιι, ιιι εετ ιιιιΖευ ννοιι. Με «Γιιιοιιτ πι· Βιιιετ».
Πευετοιι ειτιιτυοιιΜε ευευεινοιιυετ εετ Βιιιετ ιιτιε ει·ιιυι;ειι
ειου ιιι Με ιιιειιειτιοοειιιι·ευ Βοιυετι·εεειιε υιιεευ Μεεε Μυε
ιιιιουιιεευ Βιειυευτε Μουτ σιο Βοετοιι εετ Βειιοι·εουει.ιτ.εευεετιι
Με ιιττυετουυεειτειοεευ ιιυε εειειιιτ ιευιιοτευ Βιειυευτε. ι)ιεεε
ειευευ ιιι Με Βιιιειε Με ειειιοιιιι·ευ ιιι ειιιετυ υεεουεοτειι
θττε.εοοιι θοιειεευτευυυειτου ιιυε νοτιιιευτευ Μουτ υιιτ εεε
Ρουροτιειιιυε εευεοτυ υεειιιο·ου ει.ιιοιιοιυο ;;οΜιιιιο·ε Ζιιυο.υυιο
νου θειειοευτιιιιιτευ ιιυε Νετι·ειιυτουιτευ. Πιο Αιιειιιιιευ του
ειιεειυειυοιι ειιτεετΒο Μεεευ ιυιτ εεε Κτειυυετι υιουιε ευπ
ιευττειιΜε Με Βιιυεεευιειιιεευ ειυε ιι.ιιεεει· θιε.υεε ιιιτ ιιπε
ειιιιτειυεετου (ιιιεεετ οιι εετεευ. θιοεοιπ Μτ ιιιι.ττου οιυο
ιιειιε Αυετιιιτ ιιι ιιυ'ειιεειι εεετ εουετ οιι ιτ,οειιεειιιευι ΟττοΠιτ
200 εεετ :τετ Πιτ 400 Κτιιυιιε. Ψι6.τε ειοεε Αυει.ειτ. Μου εετ
ουτιετυτ.ιυ εετ Εεεε ειοεευ Νει.υειιιυε ει: υεεειιιεευ? Πιιιετ
υετιιιιιιευ Μτιυεουοίτιιουευ νετιιιιιτυιεεευ Μιι·ο εε εευυιικτ,
εποε ιιει ειυετ ιιιιι:τιετουΖιιιει· Πιτ θειετεευι·ιιυυε 4 ετο ιιιιιιε
οιυο Αιιειειτ ιιιιετειοιιευ υϋυιιτε, Μουτ ειιιετιιει εε οτεοιιινετι.ευ
Ιιουευευεειυε;ιιιιεευ Με ειε Με θετ.ι;ειιννετεοιιειτουιει·ιειι·ουιιυε
Με θειειεευτειιιιιιειιετι ιιυε Νετνευυι·ουυιιειιευ ιιυενι·ειι'ειιιιιιτ
ειιυειιιιιευ. Βιιιο ιετιειιειε εετ θοιετεευτει.υικευπιει'εουι Ι.ευεο.
Με ειεεοιυο νοιι εετ Οοεο1ιεουο.ιτΖει· ιι`ιιι·εει·,ε·εοι» θειειοε
υτε.υιτειτι-ριιιυι Μτε. Μιτεε εοου υειυ νεΙιειιιυιιιαοε εετι επτ
ευειιευ ιιτιε ιιυε εεου Μουτ ειιιει· στο Μιυτε Ζευειιιιιιε εετ
θοιειεευι·ιιυιτευ τεερ. εετ εουνιιετευΝοτνειιυι·ειιιυουειιι“υιϋ.τειι.
Μι εε Μου εοοιι Με ιιυιιιι5ειιουυετοιιεειειιου "Με Με ιευειιει.ε
οιι? Με ε:τεεεε πιο εετ ιιιυειιιιουιιο;ευ Βιειυευτο ειιιεειιεουυευ.
υ'νειιιε υιιιιι ειιιιετ, εε ε.τειιιιιετιιιι·ιο στο θειιιιιιιεειου ινοιτετ,
άοιιιετιυπευεετι Νειιιετουεε ευ Με θειειεευτευυευ υιιιιοτιιοιιετ
Ρι·ενειιιευι ευιιεΙιειι. εε Μιι·ε Με Βεει·ιιυειιυε· ειυεε Αεγιοε
ιο οιοοτ Ιυειιεττιοειοει οιυ ετιιιιιτουεεε ΒοΜιτι'ιιιεε ιιυε οιυο
Νοιυιιτευειιτυοιο Βιε τειιιυοτετευ Αει·ιε ιι·ιιτειι ε.ιιοιι ιτεΒιο.υεο
Με υτε_ιεοιιι·τεΝειι-Αυετοιι οιι ευιιο.ειου Με νετ ειιιετ Πειιετ
τιιιιουι.τιιι υεννευτευ, Μι Με Αυετοιι οοτεεεειιυίτευΒειιετεοιιοιι.
οιι θιιιε ιιιιιιιε. Μιιιτευε Με νε.ειτειιεειι,ιευειτοτυεευ Βιοιυευιο
ιιι ειυειιι εοιουειι Αεγι Πιιιει·ι‹ιιυιτ ιιτιε νει·ριιε,ειιυ.εςτιιυιου.
Ιιιι Αιιο;υει Μεεεε .Ϊειιτεε νι·ιιτεονου ειεεειυ θεειουιεριιυοτε
Με οιυ Λεει ιιεετιιυεετ ιιτιε νεευε·ιειουεε υοου ιτειυε Εειει.ιιιι·
ι.τευειιιειιννειεετιυε.ι, εε ιοο εεου ω· Αυιοτιο ;τοιιιοουι ιιτιε
εετ ετεε 8οιιτιιτ νοιιευεει.. οιυ εει·ετιιιτοε Λεει ει·ι`ει·εετι
ιιευιιιι·τ Βοι·ιιιο;οιιιιιιοι ιιτιε κι ειιτουιιιιε οι·ιινειιοτιιυεειιιιιι;.
Βουννοει.οτοιιιιιο ειευι. εειιι Ηειιεε νοτ ιιιιε Μι· Με ιιε
ι·ειτ.θειετεευτε.υυε ιιιιιιει·ιιοιιετΗοι·ιτυυιι, ειε ιιι εετ Ροιιεει
ετιιιιειι Βοιιιευυει·ε; ιιιιε Αιειιε.υεοτειιευε ε.υεοΜεεευ νι·ει·εευ
οιι νει·ριιοε·ου. ετιιιιιιι;τυευιιιευ τιιιι·ετει Κτειυι‹ε Αιιιιιειιιυιε
ιιι1εευ. Βοι ειιιευι ιιιοιιιειι Ζιιεοιιιιεε νοιι θειιευ εετ νετρεεε·
του ιιεεεε ειοιι _ιεεεειι εεε Πυτοτυοιιιιιου ει·ινειιετιι ιιτιε ευε
υιιιιειι. Βουννεετε· Αευεε ιιτιε νιιιυ ο Με νοι·ιιιιιιιο ιιιε
υιιιιτοτυιιιιε ειιι·ιιο εειτοιιι·ι ιιυε ιυιιεεευ ειιεεΙυει ει·υειιευ. Μ.
ιτυ Αιιοειιιιιιοιτε οιυ ε;ι·εεεει·ιιιιυυ,ιτειευ Ριιοαουτιιιτευ ειου
υευιετιτυοτ υιει.ουι.. Πιτ Με Ζιιυιιιιιι; Με; Ηεττ Ριιευετ Ζιυε
νοτειιι·οοιιευΜε υειεευ ιιι εετ Ηιιιιερι"ιε;;ε ευ ι·ετινευεευ, εε

°) Ροειεουτιιι: Πιτ 'Ι
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Μιά άιε νοτιιιιιιιιιεεο ιπι Πιο.οοιιιεεοιιιιειιεοειοιι ;ςιιιιειιο·οτεο
ειο.ιιοιι.
π” άιε Ποτο.ιιεεειιο άεε Ιιοιιτιιιιοιιοε πιιι Πιιιεττιοιιι. Πιτ
άεε ΡιιοςοροτεοιιεΙ ιιοιι·ιι'Π, εε ιιιιιιοιι πιτ νοτιιιιιιι8· άιε Ιάοο
ε.ιιι€οι.ιοιιοιιοιιι ιιει1εεΗειιιάισιιοιι:ιιι εειιι·οιιιοιι, άει άοτ νοτοιιι
Βοιιιεοιιοι· Ιι·τοιιιιι·ειο Πιτ άεε ιιοειε άοι·οτι:ιςο Βιιοιιιοιιι οιτι
Ρι·οιεειιεεειιι·ειιιοιι οι·ιεεεοιι εει. ινιι- ιιοειιειοιιιιεοιι άοιιοι· ιιι
Ζιιι-ιιιιιΠ ιιιιε οτι άιοεο ιΣάιιιοιι ειιι2ιιιοιιιιοιι ιιιιά άεε ειι οτποι·
τειιάε Βιιοιι οιιιιο.οιι ιιιε Εοττιεοιιο ιιιιά Βειιιιεοιιο ειι ιιιιοτ
εοιεειι!3ι
Μ. Η.! Βοποιτ άει· Βοτιοιιι, ποιοιιοτ άιε Ιιοιειιιιι€οιι ιιιιά άιε
Αιιι€ειιειι άοτ Οοιιιιιιιεειοιι οιιιιιιιιι.Θεεωτιειι Βιε πιιι· ιιιιι· ιιοοιι
ειιιιι;ο Ιιοιιιοτειιιικοιιι Χι'ιο Βιε :ιιιο ιιιιεοτοιιι Βοτιοιιι οιιιιιειι
ιιιοιι ιιιιά “οι οιιάοι·ποιτ.ι€ιιιιι·ιειι, ιιοετοιιοιιεο€οιιπετιις οποι
Θοεοιιεοιιοιιοιι, άιε άιε Γιιτεοτε;ο Πιτ Θειειοειιι·ειιιτο ειιειι·οιιοιι
ιιιιά ιιοιιοιιιοιι. Πιο οιιιο ΠοεοιιεοιιιιΠ υπο: οιιιοιι ρτινοιοιι
Οιιιιι·οιιιοτ ιιιιά ειιιιει ειοιι επιι άιε 'Γιιοιιιιειιιιιο ιιιιά άεε νιιοιιι
ποΙιοιι άεε Βιοιιοοιιιζιιιιιάοε.άιε οιιάοι·ο ποιπ ιεοιιτι. ιιιιά πιτά
ιιιιτ άιιι·οιι άιε Αοτειε Ιοιν1ειιάε νοτιι·οτειι. Βιιιο απο Βτιιιιι
τιιιιἔ ιοιιτι.,άειεε εε ιιιιε Αοτει.οιι ιπιτ ιιι ΑιιειιιιιιτιιοΠι.ιΙοιιΒο
ιιιιοι. ΒεποΒιιιιιζειι ιιιε @οιιοο ειι τιιιοιι ιιιιά άεεε ιττοεεοΡεο
ιιοιιιιι Πιτ ιιιιεοτο ιιιτοτοεεοιι:ιι εοπιιιιιοιι. Βιπιιε Αιιάοτοε ιει
εε, ποιιιι οιιιιιιιεει·οιοιιο Ιιειοτι επιι οιιιοτ Βιιοιιο ιιοιιιϋ.οιιιιο;οιι
ιιιιά οε άιε Αοτειο νοτειοιιειι Ροτεοιιειι νοιι εεεο11εοιιοΕιιιοιιοιτι
Βιιιο ιιιιά Βιιιι€ο οτι άιε 6ριιιο ιιιι·οι· Βοειτοιιιιιι€οιι ιιι ετοι
Ιειι. - ιιι άιοεειιι εροοιοι1οιιΒ`οΙΙο ιιιεετ άιε Βιι.ειιοοιιτεοιιιοάοιι
Πιτ άιε ΠοεοιιεοιιιιΠ πιο. Αοι·ειο ιιιιΒιιτιειι;! Μ. Π. ποι·άοιι
πιτ Αοτ2Ιο ει1οιιι. οιιιιο άιε ΠιιιοτειιιτειιιιΒ· άεε Βιιιιάοε ιιιο
ιιιιά ιιιιιιιιιοι· νοι·πετιεεοιο.ιιιτοιι, εστιάσειιι τιε οτ Π ιι ι ο τ ιι ο ιι
ιιιειι ιιιιιεε ιιιιά πιτά εοιιοιτετιι! Μεε ιτειιιιι οιιιποιι
άειι. πετάτε ιιιιιιιιοιι άοιιιι εποι θοεοιιεοιιοΠοιι ιιιοιιι ιιοιιειι
ειιιοιιάοτ ιοττιιοετοιιοιι,άιε οιιιο Πιιάει·ι άοιι Βου νοιι Ιττοιι
ιιιιειειιοιι, άιε ιιιιάοτο οι·εε.ιιιειττ άιε ιιιιιιειιοιιο νοι·ριιο,<τιιιιε;
Θοιειοειιι·ιιιιιιοι· ιιιιά εοΙιειΠ τοιιιροτει·ο Αεγιο! Ποτ Βιιιπειιά
πιιι-ε ιιυιιτιο, ποππ ιιιιεοι· ι.ο.ιιά Ετοεε οιειιιιο πιιι·ε ιιιιά εω
τοιοιιο Ηιιτειι·ετιε νοτιιιο·οιι πιιτάο. ινοιιιι πιτ οιποτι›οάοιιιιοιι,
πιοεο ιιοιάο ΠοεοΙιεοιιει”ιοιι ιιιιιιιοι· πιοάοτ άιεεειιιοιι Κιιι·ροτ
εοΙιεΠειι ιιιιά άιοεοιιιο Ωοι·ροι·ιιτιοιιοιι πιο Με ειι€οιιοιι, εο
εοιιοιιιι εε πιιτ ποιιιεειοιιε, ειε οι› ιιιιεοτο θοεοιιεειιοΠ άιιιιοι
ιιι ιιππ ιιοιιιιιιοιι ιιιιιεειο! 8οι.Ζοιιπιτ άοιι τω, άεεε άιε Βιτα
τοτεοιιιιιι.οιιάιε Βιιονοιιιιοιιοιι π·οιιοι· ιειιιοτι, πιο ειο εε νετ
ερτοοιιοιι ιιο.ιιοιι, εε "κι άοοιι οιτι άοάοτ οιιιεοιιοιι, άοεε ιιοι
οιποτ ετιιεεοι·ειι Αιιεάοιιιιιιιι€ ιιιιεοτοε 8·εριε.ιιιοιιΑει·ιτιοικοε
άεε Πιιιοι·ιιοιιιιιοιι Με Μοιιο;οι υ.ιι Μιτι:ειιι ευ Πι·ιιιιάο εοιιοιι
ιιιιιεε, ποιιιι άιε Βιιιινοιιιιοτιοιι»Με οι·ιι6ιιτ ποτάοιι! Ψοτάοιι
πιι· εε :ιιιεετπει;οιι ιιιιε :ιιιπ εποικοιι Μαιο επι άιο Βε.ιιάεοιιο.ί
κοιι ευ ινοιιάοιι. πο άιε Βιιιοτεοιιοιίι ιιινιειιάε άοτ ιιοιιοτι θε
εοΠεειιειΠ ιιιτ Γιιι·εση;ο Πιτ Ποιειοειιτοιιιιο εοοιιοιι πιιι' ιιιτοιιι
ιοιειοιι Εειιάιειιο ι·οιειιν εο ι;τοεεο Μιι.ιοι πι· νοι·ιιιΒιιιιο· Βο
ειοιιι ιιππ? Ιοιι @οιιοο ιιιιιιιιιι
Πιο Βι·ι`ιιιιτιιιιι;ει”, άοιεεΙι·τοιιιιιιειεΙιοιι ιιιιοι·ιιιΙ ειεε εοιιιει
οι·ιιο.ιτειι.ι)ειιιει· πιιι· άιε Οοιιιιιιιεειοιι άει· Μοιιιιιτιε, ποι: άοτ
εοτιιι€ειι Βιιιινοιιτιοιι, άιε Αεγιο ιιιιά άιε Ηειιεριιο;το άιιτειιειι
Πιιιτειι Ειιιιοιι εοτιιιΒοιι Βοιιτο.8· ποιιι.ο ιιιειι νοιι άειι Βιοε
ιιιι;τοιι οτιιοιιοιι ιιιιά άο.άιιτοιιάιε Πιιιιοετοιι ισοειτοιτοιι.Αιιοτ
άιιι€ε, ιει πιοάοτιιοιο οε ιιοοιι οιιιιιιο.ι ιιοειειιιά άει· ιοιεε
π ιι ιιεε ιι άιιτοιι οι·ιιοιιιο Βιιιοιι άεε ιιιιιοτιιειιιιιοιι ειιεειιι.ιο
ει.ε.ιτοιιιιιιά πιι οτποιιοτιι. Βιε πω· ,ιτοπιεε ιιιιιοτ άιεεοιι Πιπ
ετ.ιιιιάοιιοιιι Οριιιιιιειιιιιε, άεεε πιτ ε.ιι άιο Β`ι·ειςεειιιεε Λεγιοε
ιιιιοι·ιιοιηιτιιοι·ειιιι·οιοιι ει.ιιοι·άιε Πειιοτιοιιοιιιιο, άο.εε άει· ιιο
ι.τοιοιιο ιδιος άιε ιι·τοιιιιιτεοτι;ο άοοιι νοι·πιιι·ιε ιιτιιιοοιι ιιιιιεεο,
Ιειιοιο ιιιιά πιει: ιιιιε άο.ειι ιι.ιι,οιιοο ιιιιεεετοιι νοτιιιιιιιιιεεειι
πιιι 'Ποιο, άειι νοτειισιι πιιι οιιιοιιι Αεγιο 2ιι πο8οιι ιιιιά
άιο ιιιωειιωιο νοτριιοΒιιιιις θοιετοειιτιιιιιιετ ιιι εοπιεεο Βιιιιιιοιι
ειι Ιοιιοτι ιιιιά άοτ ΖιιιιιιιιΠ νοι·2ιιο.ι·ιιοιιοιι.
Μ. Η. Βιε πειτε ειιι νοι·ιιιιιιευιεει·οιΙοι· Ιιτιιιιιιιι, ποιιιι Βιε
€Ιιιιιιιοιι, άει· Βιιιι οιποτ Ιττειιειιει.ιιιι, εοι εε ιιι ννοιιάοιι οάετ
εοιιει πο, πιιτάο άοτ »Με επειιετιι. κι οιιι.πιοιιοιιε εειιοιι
νοι·ιιιιι, άειεεεεε άειι ιιοιιιιοειι εοοιο.ιοιι νοι·ιιε;ιιιιιεεοιι άιιτοιι
άεε Αιιποοιιεοιι άοτ 8ι.2ιάιο,άιιτοιι άιε νοτιιάιιιιιτ άεε Ματιά”
άιε θειειοεΗτειιιιιιοιι.ειι 2ιιιιοιιιιιοιι ιιιιά άιε ΝεοιιΓτοἔο ιιιιοιι
ιι·οιοιι ΡΙΜεοιι ιιι οιιιιιζοιι .ιιιιιτειι οιιιο οιιοιιεο ιιι·οιιιιοιιάοεοιιι
πιτά πιο ιιοιιιο. Πιο νοι·ιιιιΙιιιιεεε ιιι ινοετ-Βιιτορε ιιειιοιι ιιιιε
άοιιτΙιειι άιοεοιι Βιιοπιοιτ1ιιιιο·εμιιε εο2οιιιι. Ποτ Νοιιιπιιι οιποτ
Αιιετοιι πιι·ά άιο Νοι.ιι ιιιεετ ειοιιοτιι! Αιιι;οιιοιιιιιιοιι εοΙιιει
άεεε οιιιο Βο2ιτιιειττοιιο.ιιειοιι ιιι Βιι.τε εοιιοιιι; ποτάοιι εοιιιο,
πιο άιε ιιοιιο Κτοιιο ιιοιιιιειοιιιι,ιτι ^

),

εο ποτάοιι ιιιιοιι οοιιειιοτ
:ιοιιιιτειιιιιι·άοοιι ιπιτ 50

€θτ.
Με· (ιιοιειοειιτειιιιοιι άοτ Οετεοε

ρτονιιι2οιι άοεοιιιει νοτρ εειιιιε ιιιιάοιι ιιιιά άιε εποιιε Ηιιιιιο,
άιε εποιτ.οιι 50 ρθι. πιιι·άοιι ιιοοιι πιο νοτ άεε Β1οιιά ι.ιοτιιιοιι
τοιι ιιιιά άιο Ρτινοτιιιιιο ιιι Αιιερτιιοιι ιιοιιιιιοιι. Μ. Η. εοιιιε
εε οιποτ άιοεοιι Πιιιετιι.ιιάοτιιιιοιιι ιι1ϋΒιιοιι εοιιι οιιιο νοτ
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) Αιιιιιοι·ιι. πιι.ιιτοιιά άοε Πτιιοιιοε. Μι ιιιιιοτάοεε άεε Βιιοιι

ιοιιι νοιι Π. Βοιιοιε νοιι άοιιι νοτοιιι Βοιιτεοιιει· Ιττοιιιιτ2το
ρτοιε;οιτι·ιιιιτιει, εο ιιιπ άιε Ποιιιιιιιεειοιι ι›οεοιιιοεεοιι άιοεοε
Βιιοιι πι· ΘτιιιιάιοΒο επι ιιοιιιιιοιι Μιά άιιεεειιιε ιιι άιο Ιιοιιάεε
ερτεοιιο ειι ιιιιει·ι.τιι€οιι.
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ετειι‹ιιἔιιιιι; ιιοι άοτ ΘοεοιιεοιιοΠ ιιιιιιιιιειιιιοιι! Βοιάο θο
εοιΙεειιοΠοιι νοτιοι,ςοιι ιπι θτιιτιάο άεε 8·ιοιοιιο Ζιοι ιιιιά άοιι
εοιιιοιι Ζποοιι άοιιι Βιοιιά ιιι ετειιοτιι ιιιιά άοιι Νεοε
ει.οιι ευ ιιοιιοτι!Βινιο.ιιά ιει πιι ιιιοιιι, ιιιπ επει θιοεοιΙεοιιοΠοιι
ειι οτιιοικοιι. πιι.ιιτειιά οιιιο νοι·οιιιτο θοεοιιεοιιεΠ. ποιιι ιπι
Βιειιάο πειτε άιιτοιι ετοιιιοιιιεειιιο'Ι'ιιιιι.ιιςικειτ.νοιι Αοτει.οιι ιιιιά
@Με άιε ΙττοιιΠιτεοτεο οιιά Πτι;; πι; Ιιιεοιι ιιιιά ιιι οτάιιοιιι
Ιοιι οτΙοιιιιο πιιτ άει ιι οι· άιε οιιοο;οιι άι·ιιιρ;οιιάειι ιιιποπ άιε
εοιι ιιιιιιιεοιι ιιι ιιιιιοτειιιι.οοιι ιιιιά ιιιιεοτ Ρτεοειάιιιιιι οτι ιιο
νοιιιιιιιοιιιι€οιι πιιτ. άοτ ιιοιιοτι θοεειιεοιιιιΠ ιιι Βοοιοιιιιιιε ιιι
ποιου, άοιιιιι οιτι οιιιιιοιιιιοιιοι· ινο; ιιοττοιοτι ποι·άο :πιιι
Νιιιιοιι· ιιιιά Β'τοιιιιιιοιι άεε Βειιάεει ιι'οι·ιιετ ετΙο.ιιιιο ισιι πιιι·
άοιι Ηοττιι ΟοΙΙοεοιι νοτειιεοιιιεεειι, οιιιο οτιιοιιιο Οοιιιιιιιεειοιι
ειι οι·ιιειιιιοιι ιιιιά ιιιϋΒιιοιιει νιοΙο Β'οιοιιιοιιτοιιιιιοιιιιιιπε.ιιιοιι,
άιο οιιιεοιιοιάοιι εοΙΙοιι, σε Πιτ ιιιιεοι· Ιιο.ιιά ιιιιι.οτ εοιιιιιιιοιι
νοτιιιιιιιιιεεοιι άετ Βου οιποτ ετοεεοιι ιι·τοιιοιιει.ο.ιιπιτιιιιοιι
ε.ιιιιιειτοιιοιι ιει, οάοτ σε ιιιεετ άει· Βιιιι ιιιιοιιιοι·Οειιτ.τοιετεΠο
ιιοιι πιιτ τε.άιιιι·ειιιτοοτάιιειοτ Ηειιερίιοεο πιοιιιι€οτ ιιιιά Ιοιοιι
τετ ειι ιιοποτιιετοιιιο·ειι ποτε, ειε άιε Νοιιεοιιο.ιιιιιιε ειιιοτ Ατι
ευειτ. Πιο ΒοιεριοΙοιιι Ι.ιει·ιοιιιι ιιιιά οτιειιάετοιι Οι·ιοιι ιιοποιεοιι.
άειεε άιο νει·ριιει.=ιιιιιεθοιετοειιτο.ιιιιοτ επι' άοιιι Ιιειιάε εοι
Βειιοι·ιε.ιιιιιιοιινοτιτοιιιιοιιοε Ιοιειοι ιιιιά ΑοιιιιΙιοιιοε ποτε ιιι. Ε.
ιιι Ιεινιοιιά :ιιι οτειι·οιιοιι. 8οιιιειι·οάοιιά ιιιιιιιι ιιιοτ ιιι Βιιιιάο
ιιοιιιε Οοιοιιιο ε ιο. Ι.ιοι·ιοιιιι ιιι ΒοΙΕιοιι Β·οεοιιιιιΐοιιπετάοιι άιι
πιι· ιιοιτιοΠϋτίοι· ιιοειιιτοιι.ποιιι οΜτ Κάποιο πιεε ιιι Αιιιοιι
ιιιιιι8· ειι άεε Βοιειεοιιο Μιιετοι· οιιιο ΟειιττεΙετ.ειιοιι αιιι άοιιι
Ι.ιιιιάο ιιοιττιιιιάοιι ιιιιά τιιάιοι1Πιτιιιιε ιιιι ιιοιτοΠοιιάοιιΚιτειι
εριοΙ ποιοι· Μιιπιι·ιιιιιι8· άεε Οι·ιερι'εττοτε εοο1ΒιιιοΒοΒοοει
Πιιιιιιιοιι πιτ Ριιοετο νοιι Ηοιειοειιτειιιτοιι ιιιιά Βοοοιινοιοεοοιιτοιι
ιιοι·ιιιιειοιιοιι ιιιιά άοιι Βιιιιοι· οιποτ νοτιιιι.ιιιιιεεοιι νοι·ριιοι.ιοιι,
άιε ιιιιιι εγιιιρετιιιεοιι ιιιιά οτι ποιοιιο οτ νοιι .ιιιε,·οιιάΜε εε
π3ιιιιτ ιει..
8οιιιοιι άοτετιιο·ε

ΑἩιο
ιιιο Εοιιοιι ιι·οιοιι.

εειιιοιι ιιιοιιι ιιιιι ά̂οιι οιειοειιτειιιιοιι ιιοιιο", εοιιάοιιι εε πιι.ι·ο
ειιοιι οιτι Βοιοιιτεε ιιοι·νι$εοιιΡοτεοιιοιι ιιειιοτιι‹·ιιοι· Ηοι·ιιιιιιιτ
οιιιο νοτιιιιοι;οιιοιιάο Ζιιιιιιειιι ιιι οι·ιιιιιιζΙιοιιοιι. πω· ιιιιιεεοιι
ιιοάοιιιιοιι, άιιεε άιε Ζιιιιυ.ιιιιιοάοτ θοιειοειτο.ιιιιοιιειιιιιιιοτ πιιτ
οιιιοι· νοτιιιοιιτιιιιις άοτ Νοτνοιιιιτο.ιιιιιιοιι:οιι οιιιιιοτποιιι, ιιιιά
άεεε άιε οι·εοιιποτιοιι πιτιιιεοιιιιΠιιοιιοιι Βοάιτιιτιιιιι.τοιιεοι άοτ
ε.τοοιιοιιάειι ΒενιιΙΙιοτιιιιις ιιιοιιι πιιι· θειετοειιτειιιιιιοιι.οιι ιιοιι
άοτιι ειιοιι εοιιποτε Πιιιοιιοιιοιιο Νοιιτοεοιι ιιι Βοιιάετιιοιτ.άιε
Η γειοτιο ειιεΙΖιεοιι. Νοτιιιιεοτο Ατιιοιιοτιιονϋιιιοτιιιι€ιιοιιιιτ..
ποιεε ιιι ποιοιι ει·εοιιι·οοιιοιιάοιιιΜεοεεο άιε «Ηγειοι·ιει
νιτιιιε» ειιιιιιιιιιιι ιιιιά άοεε άιε Ηγετοι·ιο άιοεοιιιο Αιιι'ιιιοτιι
εειιιικειτ νοι·άιοιιι., πιο άιο Ρεγοιιοεοιι ιπι οιιτοιιιιιοιιοιιΒιιιιιο
άεε ποιωει Πιο Ριιι·ει›ι·ιτοΠιτ θοιειοεικτιιιιιιο ιιιιά άιε Ράτ
εοτο:οει» Νει·νειιιιτειιιιιο ι;οιιιιτοιι επι; 2ιιεειιιιιιοιιιιιιά εο ιιιτιο,·ο
άιε ιιοιιτιεο Οιιιιιιι·ειι·ιιιιιιιιιιτ επιιειιι, ιει εε ιιοι.ιιποιιάιο;νοιι
νοτιι ιιοτοιιι ιιοιάο Ρι·οιιιοιιιο ιιιε Αιιι.;·ο ιιι ιιι.εεοιι ιιιιά οιπ
ερι·οοιιοιιάιιι ιιοιιειιάοιιι.
Εε ιει ιιιοτ ιιιοιιι ιιιιιιτιιοιι εΙΙο οιιιεειιιιι,ιτικοιι Γιοςοιι ιιι
οι·οοιιϋριοιτ Βιε Μπι ιιιιι· άει.τειιιι”οτι, άιο Αιιιιιιοτιεεειιιικοιι άοτ
Αοι·ειο πιιι' άιε ΖιιιιιιιιΠ :ιι ι·ιεΙιτοιι ιιιιά άιο Ηοιι"ιιιιιι; Μεεε
ερτοοιιοιι, οε ιιιϋπο ιιιιεοι·οι·Οοιιιιιιιεειοιι ι·οτο·ϋιιιιι εοιιι οιποτ
ειιάοτοιι Εοιιοιιειιοάιιιςιιιιοοε οιιιο οτιιοιιτο 'Γιιει.ιιΒιιοιτιιι ιιο
ειιιιιοιι ιιιιά ιοιιοε Ζιοι ιιι εωθε άετ ΙττοιιΠιτεοτεο ιιι οτ·
τοιοιιοιι, ποιοιιοε άιε ΠοεοΙΙεοιιοΠ πω. Αοτειο ειοιι νοιι Ατι
ιιεςιιιιι ιιιτοτ 'Γιιιιι;ι,;τιιοιτω, εεει.οοιιι ιιοιιο.

Πιεοιιεειοιι.
Πι·. 'Γιο χ ιιι ειιιι-Βι,ε;οι άειιιιιι άοτ Οοιιιιιιιεειοιι Πιτ ιιιτο Αι·
τω, ιει. οιιιοι·άοτ Αιιειοιιτ.άιιεε Πι·. Β οιι τάιο Χιιιιιιιιιτειιιιιιις
ιτοιτ άοτ Οοιιιιιιιεειοτιειι ροεειιιιιετιεοιι άιιτειοιιο. άει άιοεοιι›ε
άιιτοιι άιε εεεεειωιιιμο Θτιιιιάιιιιο άετ Οοιιιτειιττοιιοιιετοιι
ιιοιιιο Βοοιιιττειοιιιιειιιις 2ιι ἔοπϋτιιιτοιι ιιοιιο. Πι· ιιιιιεεο ειεε
εποε άειι ινιιιιεοιι οιιιοι· ι'οι·ιιιοιιοιι Ε'ιιειοιι άοτ Οοιπιιιιεειοιι
ιιιιι άοτ οι·πιιιιιιιοιι «θοεοιΙεοιιεϊι: εετ Ριιι·εοι·οο Πιτ Θοιειοε
ιιτιιιιιτο ιιι Ι.ινιοιιά» ε.ιιεερι·οοιιοιι,άει οιιιο εοιοιιο άιιτοιι νετ·
ιιιιΠοιιιιιέ· άοε Αοτ2τουιοε τιιιιτειιοιιιιοιινοτιιειιάειι εοι, ιιιάοιιι
άοτ Ρι·ιι.εοεάεεεοιιιοτιειε εοιοιιοι· ειιειοιοιι νιοορι·οιεεε άετ ετ
πιιιιιιιοτι Ρτινιιι8·οεοιιεοιιοΓι εοι. Ποτ ιινΙιιιιάιεοιιο Αοι·ιτει.οιε
ιιιιάο ιιοτοιτε άιο νοτιιιιτιοιιιιις Πιτ ιιοιάο Ιιιειιιιιιιυιιοιι, οτ.
άοτ Ρτιι.εοε"Με άιε Ιιιιοτοεεειι άει· νοιτι Αετοιοιιιι.ι; "Μει
τοιι θειιιιιιιεειοιι _ιοάοι·ιοιι ποι·ιιι νοτι.τοιοιι.Βεεεοιιιε πιιι·άο
@πιεε οιτι επειτα θοιιοι.ςε ιιιιιιι, άετ εοΙΙιετ. Ρεγοιιιιιι.οτ. ε.ιιοιι
πιιι νοτποΙιιιιι,ι.ιετοιιι άοτ οι·ποιιιιιοιι Ρτινετε;οεοιιεοιιιι.Γι8ο
ιιιιτε (Μ: ΒοΚειοπειιγι. Αιιοιι ει.ιι.ιιάοιιάοτ Οοιιιιιιιεειοτι
οιιοο ,ε·ειιιι;οιιάε θοιάιιιιιιοι ιιιπ Υετιιιιιιιιιις. ννοε άιε νοτιι
νοτιτο€ειιάοιι οι·πιι.ιιιιιο θτιιιιάιιιιι.ς νοιι ιιιιιιοι·Ιιοιιειι Ιττειι
οοιοιιιοιι ιιοοιι άοιιι νοτιιιιάο άοτ ιιι ΒοΙειειι ιιοειοιιοιιάειι οιιι
ιιειειιο;ο, εε οτεειιοιιιο εε ιιιιιι ειι·οιΓειιιειι, σε άοτοτιι,<;οιιιε
τιοιιτιιιιιςοιι ε ιι ι· Ζοιι ειοιι εοι _ άοιιι ε·οτιιι€οιι θιιιι.ιιι·ιιινεο.ιι
ιιιιεοτεε Ειιιιάοε ιιιι νοτιιιιΙτιιιεε ευ άοιιι_ιοιιι€οιιΒοιΒιοτιε μια
άιιτοιιιιιιιτοιιιεεεειι.
Ι)ι·. Γιεοιι οι· ιει άοτ Αιιειοιιι Πτ. Β ο ιι τε ιιιιά ιιοΠιτποττοι
οιιιο ιοτιιιοιιο νοτεειιιιιοΙειιιιε άετ νοιιι Αοιετοιοε οι·πε.ιιιι.οιι
Οοιιιιιιιεειοιι ιιιπ άοτ 0οεοιιεοιιειτ πι· Γιιτεοτ,<;οΠιτ Ποιειοε
ιιι·οιιιιο ιιι Εινιο.ιιά.
Ειπε εοιοιιο νοτεοιιιιιειειιιιο; εοι ιιιπ εο πιοιιτ ο.ιιετιειτοισειι,
Με άιε Βι·ιοικο άιιτσιι οιιι οιιιιιοιτιιοιιοενοτςοιιοιι ιιειάοι· ιιι

80 πιιτάοιι άιε
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ειιι.ιιι.ιοιιειι ιιι ΙιϋΙιει·ειιι Μειεεε ΒεννεΙιτΙειετει. εειειι. Ηἱιιειειιτ
Με άει· νοτιεεεειιΙει:ειιειι Ηι·ϋιιιιιιιις νοιι ιειιιροι·τιτειι ΑενΙειι
Πιτ ιιιιι·ιιιιιΒε θειειεε!ιτιιιιΙιε Με άειιι ΒιιιιιΙε εει ετ άει· Αιι
ειι:Ιιι.,άεεε Με Ι.ιιιιιιιι.ι·ειε άιε Αι1ι`ειεΙιι ιιιιει· ιΠεεεΙΙιειι ιιιειιι.
ιιι·ϋι·ιιι-ιιιιιιιτειιτιιΙιτειι Ιιϋιιιιειι. ννειι εε ιιιιιιει 8οιιννιειικΚειτειι
πιει», άιε ιιιιτ ειιι εεεο!ιιιΙιετ ΡενοΙιιιιιει· Μιετννιιιιιειι Ιεϋιιιιε.
Πι·. Ττε νιιιο.ιι ιι: Βτ ροΙειιιιειτε άιιτειιιιιιε"Με @με Με
Βεεττειιιιιι€ειι άετ Οοιιιιιιιεειοιιιιιπ! ειεε Πτ. Βε ιι τ, Μειιιε Μια·
ιιειιάετ Μειιιιιιι8·, άεεε ειπ ειιιιιειτ.ΙιοΙιεε νοι·εεΙιειι εειιοιι άε
ιιιιτοΙι 8ειιιι·ιιιιι·Ιειετ.ειεει. άεεε ιιι άειιι ιιιιε Π. ϋΙιειιετιι Μετε
Ιιειιιιειι νει·ινε.Ιιιιιιεει·ετιι άετ Ρτινει-θεεεΙΙεοΙιείτ εετ Ρτ2ιεεε
άετ θεεεΙΙεοΙιείι. ΙινΙιιιιιιιεεΙιει· Αει·ετε Με νιοερτΕεεε ετννΜιΙτ
εει ιιιπ! Πιτ Με Οοιιιιιιιεειοιι_ιει1ετεειτειιιιτειειι Ιιϋιιιιε.
Πτ. 8 ιιειι ιιο τι Ιιειοιιι: άιε ινιοΙιιιεΙιειι άετ τειιιροτετειι
ΑενΙε ερεοιεΙΙ Πιτ Με ιιιι.οΙιεΕεεε, Ηιτε Βεει·ϋιιάιιιις εει ιιοι:Ιι
ιιοι.ιινι·ειιιιιιζετΜε άιε ει·νι·ιιιιιιτεΕιιειοιι.
Πτ. νοιι Βιι€εΙΙιετιιτ-Βιμι: Ειπε νετεειιιιιεΙειιιιΒ άετ
Οοιιιιιιιεειοιι ιιιιτ. άετ θεεεΙΙεειιιι.ιι. Ζιιι· Ρϋτεοι·Βε Πιτ θειετεε
Ιιι·ε.ιιΙιε ιιι Ι.ινΙε.ιιιι εει εοΙιοιι ιιεενν·εεειι ιιοιΙιννειιιιιε·, ιιιιι Με
ΙθιιιΙιιιιιιιι ιιιοΙιτ ιιιιιοΙι άιε ειιτεε€ειιςεεετετειι Βεειι·ειιιιιιςειι
Ιιειιιει· - Ι.ιιιιάεειιτειιειιιευιΙτ. οι1ει· ΑενΙε - ιττε ειι Ηιιιι·ειι
ειιά ιτειιιιιτοιιειιιε εειιιειιιεε.ιιιεΜιτννιτΙιιιιιςι1εεεεΙΙιειιιιι ?τεμ
ειι ειεΙΙειι. Βιιι ννειιετετ (ὶτιιιιιι ιιπ άιε νει·εοιιιιιεΙειιιιε εει
άειτιιι ειι εειιειι. άεεε ειε νοιι Πτ. ΒεΙιτ ειιιιεει.ι·εΙπε Βε
Β·τιιιιιιιιιιι;νοιι ιειιιροτε.ι·ειι ΑενΙειι ιιι άετ ΡτινειεεεεΙΙεεΙιετ'ι
ιιοοιι εκει πι· ρι·ιιιοιριεΙΙειι Ετϋττετιιιιει ιτεΙιιιι€ι εει. Πιιι
επειι ιΠεεετ Βεειι°εϋιιιιΒ°ειι ιιιι·ειιι ΒεεΙιι. ειι νει·ΙιεΙτ'ειι,ιιιἱιεεε
ειε ιιοι.ιιννειιΔιειετΨειεε ιιιιτειι τειοιιΙιοΙιε ΜιιιεΙ ιιιιιετει.ϋιει.
ννετιιειι, εοΙειιε ειϋ.ιι‹ὶειι εΙιετ ιιιιι· _ιειιετ€τεεεετειι θεεε1ΙεοΙιει'ι
πιτ νετιιιειιιι€. Ιιιι νει·ινε1ιιιιι€ετειιι ιειιετ ΙιεΜειι νετεοιιιιιοΙ
:επειι 1ιιει.ιι.ιιιιοιιειι"Με άειιιι ει·ει. ιΙιε Μεεε ειι ειιιεοΙιειι1ειι,
οτι ιιι ει·ειει· Μιιιε Με Β0€ι·ϋιι0ιιιιε ειιιετ Ιιειιάεε-Ιτι·ειιειιεαιΙτ
οάετ ιιιειειιι€ε νοιι ιειιιροι·ιιι·ειιΑεν1ειι ιιιιειιεκτεΙιειιεει.
Ι)τ. ΜιάιΙιοΠ: Π». άιε Οοιιιιιιιεειοιι επειι νοιι άει· Κοτ
ΙΒιιιιιεειιειι Βιι.ιετει:ΙιεΕι.ειπε Βιιιινειιιιοιι ΙιεειεΙιε, εειειι άιε Ιιι
τει·εεεειι Κιιτιιιιιάε εΙειοΙιιιιΙΙε ειι ΙιετιιοΙιειειιιηε·ειι,ειιιιιειΙ άετ
Νοι.Ιιει.ιιιι0 άετ θειειεειιι·ειιιτειι άιιεεΙΙιετ. ιιοοιι ιζι·ϋεεετεει εΙε
ιιι 1.ινιιιιιιι. Βιιι·εΙι Με ΒεετιιιιιιιιιιΒ· ειπετ ΜιιιΔεε-1τι·ειιειιετε1ι
Ιιιι· ΜνΙειιιι εει ειπε ΑιιεειοΙιι. ειπ' Μιιιι·ΙετιιιιιτΜε ΝοιΙιετιιιισεε
άει· θειειεε!ιτειιΚειι ιιι ΚιιτΙ:ιιιιι ιιιιιιιι εερ;ειιειι, ειιετ ιιιιι·οιι
Με νοιι άετ 0οιιιιιιιεειοιι ιιιιεεεττειιιε Βει;ι·ϋιιάιιιιε ι.ειιιροι·ειι·ετ
Αεν1ε. ΙΒε ετεωιειιιε άτιιιεΙιειιετ, Ιεπειετε ειιιιιι.οΙιετ.ιιι
ετι1Τειι ιιειιιιιετι ειιά ιιιιιιιι επι: ειι άιε νετεειιιιιεΙειιιιε· νοιι
Οοιιιιιιιεειοιι ιιιπ! Ρτινε.τ.8εεε!!εοΙιεΕτ.Ιιει·ε.ιιιιιττει.ειι. Ιιι άειιι
Ρε.Ιιε ενιιι·ι·ΙεΜε ΡτεετιΒε ιιειι· ετει:ετειιεπειι ειιι ειιιερτεεΙιειι
εεε εειιι ιιιπ! Με νετεειιιιιε!ειιιιε ιιιπ ειπετ εο!0!ιειι Οοιιιιιιιε
ειοιι, ειπεπ Βεειι·ειιιιιιι.τειι Ιιετειιε 6.ιιι·ι:Ιι Με 'Ι'Ιιε.τ. ΒεννΜιττ
ιιτιά νοιι Βττ'οΙε;ιτειιι·ϋιιτ.ειπε, ννϋτάε εειτειιε σετ ει·ι·ι·Μιιιτειι
ΘεεεΙ1εοΙιε.τι.€εινιεε ειπετ Βιιιιειι€ετειι Βειιτιιιει1ιιιιι; ιιιιτει·
Μεεε.
Πτ. Βειι τ· Μεεε Ιιειιιιι άειι Βιιινι·ειιιι, άεεε ειοΙι Με ι.τει·ιιι€ε
0ιιΙι.ιιτιιινειιιι ιιιιεει·ετ ΜιιετΙιειιειι Βενειιιετιιιι€ άετ Βεετϋιι
άειιι: ειπετ ΟοΙοιιιε ει: θειετεεει·ειιΙιε ιιειιιιιιειιιι ιιι άειι ννεε·
ει.εΠειι ιιϋιιιιιε, ιιιειιι Με ειιι:ΜιιιΙιιΒ ειιιετ!ιειιιιειι. Βε εει
τιοΙιτιἔ. άεεε άιε Οοιοιιιε ιιι ΗΙιεει ω· ειιιε Μεεε νει·Βιι.ιιιτειι
ιιειι. ιιιτΠο!ιεεΙιε ιιιπ! ιΙετειι Βενι·οιιιιει· εε ιιιιτοΙι .ΙεΙιτιιιιιιτΙετιε
Μεεε Τιειιιιιοιι ετΙει·ιιι. ιιΜτειι ιιιπ ΘειειεεΙιτειι1ιειι ιιιιιιιιιτειιειι.
Αιιι1ετε Μεεε σε»νετΙιεΙτ.ιιιεεε ιιι Μετιιιειιιι. ιιει·ειι νιιΙΙοιιιεεΙιε,
ττειιεϋειεσιι ερτεοιιειιιιεΒενε1Μετιιιις εισιιετΙιεΙι ιιιοιιιε νοι· ιιτι
εετετ Μιιιει·Ιιειιειι ΒενϋΙΙιετιιιιι; νοτειιιεΙιε.τ.ιε,ττοιειΙειτι εειειι
Με Βεει.τεΙιιιιιΒειι ι1ωι·τνιιι·εϋεΙιεΙι €εΙιιιιιτειι. Με Αιιειιιιιτ
ιιΠει· ΙιεΙ8ιεεΙιειι ΡενοιιιΜετ Ιιιιιιε ιΙειιιιι. άεεε ειπε ιιειι ετειειι
Βειιιιιιτιιιι€ειι Πιτ Με Ει·ιιοΙιι.ιιιιε ειπετ Ιττειιοο1οιιιειιι ειπετ
Μ.ιιει·ΙιοΙιειι ΒενϋΙΙιετιιιιε· ιιι άετ Βε1ιειοειι.ε.ι 2ιιει10ιιοΙ1 εει.
νντιειιΙΙετάιιιεε ιιι Ι.ιετιιιειιιι ιιι ΙιοΙιειιι Μιιεεε άετ Μι εει. -
Ζιι Με Αιιειιιιιτιιιι,ςει·ι Με ΟοΙΙεεειι Β'ιεειιει· Ιιειιιει·Ιιε ετ,
άεεε άιε Βειιννιει·ιειιειιειι ω άετ ΒειιιιιιάΙιιιι€ θειετεεΙιτειιιι-ιει·
ειπ' άειιι Ιιιιιιειε ιιιι:Ιιτ ευ εεΙιτ ιιι άει· Πιιιιι6ΒιιοΙιΙιειι ειπετ ρ;ε
ιιιι€ειιάειι Βεειιίειοιιιιιςιιιιε· θειειεεΙ-ιτειιΙιετ εειιειιε ι1εε Ατειεε
Μεεε, εοιιιΙει·ιι ιιι άει· ΠιιιιιϋεΙιοΙιΚειι. ειε ἔεειςιιειεε ΡΠεε:ε
ιιιιιιετιιιΙ ειι Ιιεεε!ιιιΠειι. ννω Ιετει.ετεε νοτιιιιιιιΙειι, ει: Πειτε
ειεε - Με ετ ιτειιιιιι ννιεεε- ιιιιιιιοΙιετ Εειιιι.ιτει ινοΙιΙ ειπ.
εεΙιΙοεεειι, θειετεειιι·ιιιιΙιε ειι ΙιεΙιειιτΙεΙιι. - Ζιιιιι ΒοιιΙιιεε ιι ι ε το
ει· ιιοοιιιιιιι.Ιε,Δ εειιιε ιιτιά [Μ. νοιι ΒιιιτεΙΙιετάι.'ε
ΑιιεϊϋΙιτιιιι,ςε ιι ειι Ιιετιετει€ειι ιιειι Με νει·
ειιιιιιΠειιιικ τεε. ΥετεοιιιιιεΙειιιι€ άετ. 0οιιι
ιιιιεειοιι ιιιιτ άει· Ιετιιιιιι.ι;ςεεεΙ1εο!ιε.ιτ ειι επει
ιν ο τ τε τι.
Πτ. Τι·ενιιι ε.ιιιι-Βιεςιι ννιε0ετΙιοΙτ, άεεε ετ άιε νοιι Πτ.
Βε ιι ι· νει·τι·ειειιε Αιιεσιιιι.ιιιιιις ιιι άειιι νετννιιΙτιιιιιεςει·ετ.ιιάει·
θεεεΙΙεο!ιειΙ%ειιτ Ιττειιτ'ιιι·εοι·ε;ε_ιει!ει·εειτ.ιιιιιει·ετιιιεειι ννει·άε,
τοτάεττμαθει Πτ. Βε ιι ι· αυτ',ιεειεε, Με εε Πιιιι εεΙιειιιε, πει·
ιετεεΙιειιάειι ΝϋιιεεΙιε ιιι ειιιειιι νοτει:ΙιΙει€ ειι ίοτιιιιιΙιι·ειι.
Πτ. Β ε ιι ι· - Β.ιι;ιι εοΙιΙΙι.ει. ΐοιε;ει1άεΕ'ει.εειιιιπνοι·: άιε θεεεΙΙ
ει:Ιιε.ΓιΙινΙ5ι1άιεοΙιει· Αετ2τε ινειιάε ειεε ιιιιτειι Ηιτειι νοτετειιό
ειι ιιειι νετννεΙιιιιι.ι.τετιιιιιάετ θεεεΙΙεειιείτ ειιτ Ρϋτεοτεε Πιτ
θιειειεεετε.ιιικειιι Ι.ινΙνιιιά ιιιπ άετ Βιιω, Με ΡΙειιι ε άει·
νοιιι Σ'ΙΙΙ. Ιιν·Ιϋ.ιιι1ιεεΙιειι Αετειειειειε ετινΜιΙ

Αιι-
'

τειιθοιιιιιιιεειοιι Ζιι ει·ννϋ.8·ειι ειιά ιιιιτ Πιτ Μι
εειιιειιιεειιιετθτιιιι6Ιεεε ιιι εειιιειιιετιιιιε'Ι'Ιιε
ΜΒιιειι.ειι ι.τετειι.
Με νετειιιιιιιιιιιιι,ι.ς·ιιιιιιιιιι.ιιειι νοι·εεΙιΙεε· Πτ. Βειιτ'ε ειι.

(θειιιιιεε ίοΙτετ).

ΥετιιιιεοΜεε.

- Πει· Πἱτεοιοι· άει· Ιιιεειις·ειιΒιιιιιιιι6ιιιιεεε.ιιειεΙτ Ρι·οι`.Πι·.
ΝΗιοΙει ΙΤειιοιιιειιοιν κι νοιιιιετ ιεειεε ττειιι!ΗιοΙι
ενιιει.!ιοΙοειεο!ιειι θεεεΙΙεοΙιείτ ιιι Μοε!ιιιιι
ειιιιι Βιιτειι ιιιιτεΙιεό ε

ἔεινειΙιΙι.
ινοτόειι.- Πιε ειιεεει·οι·άειιιιιοΙιειι τοιεεεοτειι άετ ινε.τεοΙιειιετ (Ιιιι

νει·ειτει. Ι)ι·. Κ ιι ά ι·ε ννε ο ιι ι (Ι)ιτει:τοι· άετ τΙιετερειιι.ιεε|ιειι
ΓεειιΙιΜεΙι!ιιιιΒ) ιιιπ! Πι·. Ν. Η ιι ο ιι ι ιι (ΡτοΓεεεοι·ω» ερει:ιεΙ
Ιειι ΡειιιοΙοε;ιε ιιειι ΤΙιετ.ι.ριε) ειιιιι ε ιι ο τ ιι ε ιι τ.Η:: Ιιε ιι
Ρτοίεεεοι·ειι ετιιιιιιιιι ινοτάειι.- Βιιιε ιιειιε ΕΠιτιιιι€ννιιτ6εεπι 8. ΠεοετιιΙιετιι. 8ι. ι1ειιιιιε
τϋιιιιιιειι ΗνειειιιΙιετ Ρτοι'. Βι·. Ρ ε τ.ι:ε τιιι οΠε τ ιιιιΠιι.εε!ιοιι
εειιιεε 81. θειιιιτιειειΒ·εε ειι 'Ι'ΙιειΙ ιιιιι·ειι ΠεΙιετι·ειεΙιιιιιε ειπετ
νοιι Μιιιιοιιειιει· ΒιιτΒει·ιι ;εειιίωτειι Βτοεεειι
εοΙι1ειιειι ΜειιιιιΙΙε ιιιιι; ‹Ιειιι Βιιόε :Με θετοιετ
τε τι. (ΑΙΙ,ι;. ιιιειι. Ο.-Ζιε.ι-- Αιιι 1. (18.) Πει:ειιιΙιει· ΙιεΒιιι8· άετ ΙιετϋΙιιιιτε ΚΙιιιιΙιει·
ΡΜ. Πτ. ν. Ζ ιε ιιι ε ε ε τι ιιι ΜιιιιοΙιειι εειιιειι ΤΟ. θ· ε ιι ιι ι· οε -
τι ει

.

ε.-- Ιιι άετ .ΙιιιιτεενετεειιιιιιΙιιιιΒ·άει· Ο ε ε ε Ι Ι ε ο ιι ει
.

Η ιι ο τ

Κιιιιιετε.ι·2τε ιιι ει. Ρετετειιιιτι.: ει.ιιι 1
.

Πεοειιιιιει·
ννιιι·άειιτω· άεε ιιεειιειε Βιειιιιιιιιιι ιιι άειι νοτει.ειιιι ε·εννιιιιΙι:
Ρτινειιάοοειιι Πι·. Η ιι ε ε ο ιν - 2ιιιιι Ρι·26.ειάειιτειιΡτινιιΜο
ι:ειιτ Πι·. Ι). 8 ε Με Με ιν - :ιιιπ νιοερτε.ειιιειιτειι,Με ΠΙ)τ.
Ν. Ρτο τ :ι.ε ε ο ιν ιιτιά Ν. θ τ ιι ε - ειι δεοτει5τειι ιιιιτΙ
Θ. Α. Οει.τοεοτειιι ειιιιι 0ειεειτετ. (ννι.ι- Αιιι 18. Νον·ειιιΙιει·ννιιι·‹Ιε Με 85_ι Β τι τ ι ε· ε .Ι ιι »Με ιι ιιι
άεε ΚνιιεειΙΒοινεο!ιειι Κτειεισ.τετεε Ι. (τι.θα] ο ι.νεΙιι ιιι Βιε
Μια Ζετιιονν (Θεων. Κιεννι νοιι άειι ΟοιΙεεειι ιιιπ! νετειιι·ετιι
ιΙεεεεΙΙιειι Βιεϊειετι. Με Αει·ετε άεε ννεεειΙΙιοννεσιιειι Κι·ειεεε
ειιά νοιι Β] ε Ι .τι ε

. Ζ ε ι· ιι ο ιν Ιιε.τ.ι.ειι100Μι!. εεειιιιιιιιειτ,Με
ιιιι Νιιιιιειι Με .Ι ιιιιιΙιιτε ω· ιιιειΙιειιιιεεΙιειι Πιιτει·εωιιιιιιεε
εεεεε ιιΙιετιιιΜεΙτ. ινιιτάειι.- Ζιιιιι Ρτεειιιειιτειι Μ” νι·ιεεειιεοΙιεΗΙιεΙιειι
Βεστιοιι άεε ιιενοτει.εΙιειιιιειι Ιν.ε.ιΙτιι εειεεΙιειι
ρΙιετιιιιιοειιτιεοΙιειι Οοιι;;ι·εεεεε ιιι Ποε!ιειι ιετ.
ειιιειιιιιιιιιει ιΙει· Ρι·οΓεεεοι· άετ ΡΙιετιιιενειε ειι άει· ΜοεΙαιιιετ
υιιινετειιΜ Πτ. Ψ. Α. Έιειιο ιιι ι ι οιν ιιιπ! ειιιιι νοτε ιι
πειιι·1οιι άετ 0οιιιιιιιεειοιι ειιτ Βετε.ιΙιιιιιε ρτειιι
τ.ιεοΙιετ ΡτειΒε ιι άει· Μει.Βιετ.ει·ριιιιτιιι. Ψ. Κ. Η ε ι·ι·ειιι
ι;ειντιιιιτννοι·ι1ειι.- Πει· Γτειρι·ε.οι.ιοιτειιάεΑπε Α ιι ο Ι τ

' Κ τ Με ε τ ιετ Με
Τιιε!ιιιιιιεειιετ Κτειεει·2τ (ιιι Κιιι·Ιιι.ιιά)ει.ιιε;εετεΙΙιννοτάειι.- Πιο ΗΝ· Με Βιιεειεο!ι-ΗοΙΙΒιιάιεοΙιε ΓειάΙο.
εετ ε τιι κατ' άειιι ειιιΙείτιΙιειιιιεοΙιειι Κτιεεεεο!ιει.ιιρΙει2ε ιιε
ειιιιιιιιτειι Αει·πε ιιιιε ΒιιεεΙειιιιΙ ιν ε ιι ε ι· . Κ ιι ο ιι ει τ ε ιι κ ο ,

Βοτιιιιιιιιρτ ιιειι ν. Β.ειιιιειιιιειιιρί ειιιἀ ιπιπ 5 Κι·ει.ιι
ΙιειιρΠειςετιιιιιειιεπι 14. Πεεειιιάετ νοιι ιιιει· ιιιιοιι ΝεειρεΙ ειι
ι;ετειει, ννο ειε ειεε ιιιπ. ιιειι Με ΗοΙΙιιιιιΙ ειιιιι·εΙΤειι6ειιΑστε
ιειι ειιά άειιι ΡΠεεεχιετεοιιιι.Ιεει” άειιι Βε.ιιιρτει·άετ Οει.είτι!ιει.
Μαιο «ΚιιιιεΙετ» ειπ 22. Πεοειιιιιετ ιιιιοιι Τι·ιιιιενειι.Ι ειιιει:ιιιίΐειι
ινετάειι. Πιε άτει ΙιοΙΙ5.ιιάιωΙιειι Αετετε, ννεΙοΙιε :ιιι άειιι Βιιε
ειεεΙι-ΗοΙΜιιόιεοΙιειι Βιιετιι·ει!ι τιι€5.ι.ιεεειιι ννει·άειι. ειιιιι Πι·.
Ε. ν ε. ιι Ε ε ε τ ε ιι ιιι (ΟΙιει'ει.ι·ει.άεε ΓειάΙειπιιτειιιε)Με Αιιιειετ
άειιι, άετ ΟΙιιι·ιιτε Πτ. Οιιτιιει· ν ειι Ι)ιεεεΙ ειπε ΜεριιεΙ,
ειιι ι“ι·ιιΙιετετΑεειετειιι. Ρτοι'. ν. ΒιεεΙΙιει·ε'ε ιιι Πττει:Ιιτ
ιιειι Πι·. Ρ ο Πι τη τι. Αεειει.ειιι Ρωτ. Κ ο ι· ι ε ιν ε ε· ' ε ιιι Αιιι
ετετάειιιι.Με Αάιιιιιιιεκτιιωτ ι.τεΙιτάει· Ιιιιτειιιειιι· Μο ο ν ε ιι .

ννεΙοΙιει·νιεΙε .Τειιτε ιιι ΒιιιΙειίτι!ιεεεΙειιι. Μι, ιιιιτ, ε.ιιεεει·ιΙειιι

5 ΡΠεε·ετιιιιιειι ιιιπ! 2 Κι·ιιιιΙ:ειιιν1ι.ττετΜε Αιιιεεετάει.ιιι.Βιιιιιιιιτ
ΙιοΙιε ιι.ιι8·ειιιιιι·ιεΜιτεςΙιεόει· ιΙεε ΓεΙιΙΙειΖει·ειΙιε ερι·εοΙιειι ειπε
οάετ ιιιειιι·ετει'ι·ειιιάεΒρτε.ειιειι ειιά ειΠε Πιεεεειιό.άειιιεεΙι. -
Ι)ιε Βε.ιιιιιιιιιιιεειι Ηιι· ιιιεεεε Βιιεειεο!ι-ΗοΙΜιιόιεεΙιε Β'εΙάΙειε.
τειΙι ιιιιιιειι ιι

ι

Βιιεειιιιιά Ι·ιει·ειιεει" 100.000Με. ετ8·ειιειι.- Βε.ε ΑΙΙετιι6οΙιετε ΈνοιιΙννοΙΙειι ετϋΠιιετ Πιτ
ε.ιιεεεεειοιιιιετειίι·ιέειι Πιειιει.: άειιι ΟΙιετιιι·ετ.άει· ΜιοΙιιι.ιΙ-Ατ
τ.ι|Ιει·ιε-ΑοΜειιιιε, ννιτ!ιΙ.Βτε.ειει·ετ.ιιΠτ. Νικ Μαι ων.- 0ι·άειιενετΙειιιιι Μεεε: Βοι· 8ι.. Αιιιιειι-Οι·
άειι Ι. ΟΙε.εεε έ άειιι ΜιΠιιιτ-Μει!ιοιιιεΙιιιερει:τοι·άεε Μιτ
Ιιεει.ιιιιεοΙιειι ιιιιιιιιιιιωι·ιιε, ινιτΙιΙ. Βι.ειιι.ετιι.ιιιΠι· 'Γ ε

ι τ ει ε ε ε

νν ι τ ε ε ιι; ιιειι θοτ εϋ.τετειιθειιειιιιτειιιι Πτ. Κ ει
.
ε τ
ι. τ
ι
ε ιιι ιιιι‹Ι

ννιτΙιΙ. Βι:ειιτετιι.ιΙι τ. Σ'νιΙιε.ιιι οννειιι; άειιι ΟΙιετιιτει «Με
Βιεειιειι 0οιινοιε Βι·. Κειε. Μιι_ιεετει, ννιι·ιιΙ. Βωιιιτει·ετιι Πτ.
ΓοΙ_ιαΙιονν. Βοι ἔκ. 8ι.ειιιεΙιι.ιιε-Οτάειι 1

. ΟΙεεεε- άειιι θεΙιιΙΓειι άεε Μ1Ιιτιιτ·Μεάιοιιιε.Ιιιιερεοιοτεάεε ει. Ρε
τετειιιιι·ΒιετΜιιιι.ΕτΒε2ιτΙιε,ννιτΙ;!. 8ι.ε.ε.τετειιιΠι·. Βοεει; ιιειι
θοιινετιιειιιειιτε·ΜετΙιειιιε.Ιιιιερεοιοτειι,Μπι. Βιιι.ειετΙΜΙιειι: Πτ.
Βεοτιιι ι.εοΙιεννεΚι (ιιι ΟΙιετεεοιιι ειιά Πι·. Ποιιτεε
ΙεννεΙιι (ιιι Ρειι·ιΙιιιιι). 1)ει·ΐιτ. ινιωιιωιι--οι-σω
01 ιι ε εε - ιιειι οτάειιτΙιεΙιειι Ρτοτ'εεεοτειι άει· ιιιιΙΜιτ-ιτιειιιτι
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π1ιιοποπΑοο.ι1οιπ1ο:Βπτοπ-Εε1ποπ1τιιι·ρ,·ειιΒι·. Κ τ·ιι Β· ο νι·ο Ια1,
Πτ. 1

.ι
ο π ο π ο ιν ιιπά Ρι·οί'.' οπ1.το.οτά.Πτ. Ρ τ
·
2 ι π γ τ ο 1
ι ,

ι1οπι(1οιινοτιιοιποπτε-Μοι11οιποΙιπεροοιοτνοπ 'Ι'πτετ.Βι·. τ
.
1 ο ε
ι 141.- Βοτ'οτάοτι: Ζιιιπ ιν1ι·1‹11ο1ιοπ 8ττιπετοτ1ι -

Με Οοι·ρο11ι·21.ο1)ι·.Ηϋι·εοπε1ιππππ ιιπι1 Βι·. Κοποιοπ

ο ι π ο τι· 1 τ ο ο111 πιο θεπι11'οπ πω· Μοι11ο1πιι11ποποοωτοπ:Με
Απιιιτο·οπ1οτε,Πι·. Η ο ιι 111 π πω τ, ιιπά άπε Μοε1τιιιιοι·111111121.ι·
ποο1τ1το,Πι·. .Ι ε

ι. 1
:
ιι π ο ιν. άετ θοιινοι·ποιπεπιε-Μο‹1ἰο1πΜπομπο

τοτ νοπ θεπιοΙοπιι1:,Πτ. Β τι τ
ι;

ο11ιιι τ ο τ
.

- νοτετοτ1›οπ : 11 Αιπ 7. 11οοοιιιπει·ιιι Κτοποιο.ι11:πω·

1
ι

1
`

ππά 1 ε11πετιιο11οι1ει.111ονοι·τ1ιο111,νν111ιτοπι1
€1.1τοι·οΑτ2τ ποτ 16. Ε'1οττοποοιιτρ:ι.ι.το,Ηοΐι·πιπ Πτ. Α 1ο πιο π -

1

πω· Νου ιπο.π π ιιπ 42. 11ε1τειιε.1ιιπι·οιιπ Ρ1ικ1ι1ιι1ε.Με 8οππ
ε1ποεΑτ2ιεε πι 12ε11ππι1ἔοποι·οπ, πω” ι1οι·πιιππιο1ιι·ΗΜΜ
εο1ιἰοι1οπο1τπ.Τππτο 1877Με ΠοτρΜοτ·Ππ1νοι·ει11Μ,ιιπ ιιιτο1ο1ιοτ
οι· Μο 1888111οι11οιπετιιι11ττο.
ινιιτι1εοι· πωπω πι Κτοοειιγ δει· (θοιιν. Αεττοοπο.π), επο
118118οποτ ποτο1τεπο π11ο1ιετίο1,ιμπάοπ.1τιπι·οπιιο1ι1(τοιιο1ο.άτ
πω. »τοοτππ11ιπ,<;επ. ]ππΒοι·οι· Οτι11πιιτοτ,ποππ Με 191οιτ.επ
οτα πιο Ζιι εο1ποιιι11οποπεοπτ1οίιιπ,<.>ς1ττο.Ιτι ποπ 8θετ .1ππι·επ
ιπιιοπιο ει· Με ετοΙ1νοι·ιι·οιοπι1οτ111ιετοι·Ατπ οεε Κο.ποποιτ
Μπιτ. «Βο1›τ·»Βε1ειοπποππ Οιτιο.ο1οπ,.1ειρππετο. - 2) ΑΜ 26.
Νονοιπ1›ετ ιπ Αε1.ι·οο1ιο.ππποπ _ιππτε1οπαεπι $1εοπτπιιπι πω·
1τ111ιοτοΟποι·πι·π Με τ1οτι1εοπΚτιιπ1ιοπ1ιοπεοειάποΟο11οπ·1ιιιιιοπ" π11ρ;οπιο1ποπ11πι·οοι·ιςοΠτ. Ν11το1πι Ο οτ: 1ιπ Α1τοτνοπ
5Β .1ο.πτοπ. Ποτ νετιποι·1›οιιεινοτ 1ιπ Οσον. Βικιτιποιν ;;οποτ·οπ
ιιπά πππι: οιποπ τπε‹1ιο1π1εοποΑιιοπ114ιιπε 1887-1873 ιιπ άει·
Ποι·ριι.1.οι·Πιιινοτο1τ11τετππ1τοπ, 41ο οτ 1878 πιπ ποιπ (1τπι1ο
οιποπ Πι·. τποι1.νει·11εεε. 1π ποιπεο1ποππω.. πωπω οι· Με
Αι·21. άει· θτοεοΐϋτε1.1π Κιι1:ποτ1πει Μ1οππ11οννππ
Ποιι1.οο1ι1οπάπππ και ι1οιιπ 8ποι·οεοινο Οτ‹11πο.τοτ,1)1τεοιοτ
τω» Οοπ11ι·ππιπο11ιιπΒ·ιιπά 1888-1315Οποτ·πτπ ποπ Κτο.π1τοπ-

`

πωπω οσο Ο‹›11οε1πιπεπω· ιι11ιτοπιο1ποπΡϋι·οοτε;ο 1ο Λεττπ- 1

οποπ. 1889 πππιπ ει· εε1ποπ Απεο1ι1ει1:Με Οποτιιτ21.ιιπά Μά
«πω» 8101129112εο1ποτ ο.ιιορ;επι·ο1το1οπΡτ1νιιτρι·ιικ1ε ιιπά ποτ
πτετ11οποπ'1'1ι111.1ι;ςποιτεπι ννοιπ11ο1ιοπΟ·γιππο.ιπππι ιιπά άεπ
Βροτοπιιι1εο1ιπ1οπ.Μιπι;οτο Ζο1τ πιιτ οι· ποππ Ρι·21εοεΜε 1ι1
11ιοτ1εοποπΚ1ι·ο1ιοπι·ιιιπει1οιιο11ιετ.
Μ. Ρετστεπιιι·Β·πω· Αι·21 πιπ ο1:9ι11.1εο1ιοπΟοπ11τοεγ1Με Κο
1οπιππ-8ιτιπτι1ιο11ε,π·1τ1τ1.Βιιι:ι1ετπτ1ι Ν11το1ο.1 Βοπιι1
Β·οννε111.1πι 156.11οποπεποπτο.Νιιο1ι Αποο1ν1τιιπε πεε Οπτ
ειιε ιιπ πω· πιοι11οο-ο1ιιτιιτε1εοποπΑοιι.ι1οιπ1ε1ιπ .1ει1ιτο1868πω· .

πω.. ο.πΐππιτεΑτ:τ ιιπ νοτεοπιει1οιιοπΗωρ11111οι·π.πιο οτ 1ιπ
.ϊο.1ιτο1874ότι:Βοποπ; άπε ειι11ι1τιεο1ιοπθεπι1.ι·ιιη·1ε11ποτποπτπ.- 411π 8επτοτοιν Πτ. .1ιι11ιιε 11ο1ρετπ ιιπ (1οπιτππρο
ρ1οκ1ε. '1'τοι2301:1.1ιι·1ιι·ετπιιιη.τεπι·ο1το1οτΡι·ο.κιο εο11ω· τω.
810τ119118,Με Με ι1οτιι,<τοΜπιτ ετΓ111ιττ,πωπω πιπτοι·1ιιεεοπ
11911911.- 5) 1π 11Ποιιππι Θ. Ποποιπποι· π. 81. ποτ Ρτοίοοεοι·
ιππ· οποιππ118οπ πιιπ11εο-οπ1ι·ιιι·ρ;ιεοποπ.1οοορ1ιο-Αοπ.τ1οπι1οΒι·.
ΒΜοτ νοπ Ηοπεο1ι1ια.
-.Απ18.εο1το1ιοεπ 97. 8:11'πιιπο·ειο.,ε,·οο ι1οτ Ππ1νοι·
ε1ι14.τ .1ιιτ·]ενν 1Ποτμιιτ) Γατιάοιιι12.Βοοοιπποτ 1π άει·
Αιι1ο.τω· Ππ1νετιπ1πι πω· πππι.. Ροετοοιιιει πω. πιιτ' ινο1
ο118Πιάει· ετο11ν.ειιιοοετοι·ι1.ΡτοΓεεεοι·ο" (1οιιτποποπιιπά νει·
,ς1οιι·1ιοπι1οπΒρι·οο1ιπιιιιι1ο.Βι·. Κ ιι ‹1ι·_ῇε

ι. ινε 111, :11οΓεεει·οάο
ί«Ποποτ πιο ν1οι·11οποποεπει.ά1οππω· π1τοπ1πι1ετ»›π1ο11,ινοτιιπΓ
πω· .π1οοιοτπππι· Με 1Στ.<το1ιπ1εοπω· ι·οπ άεπ θππι11ι·επι1οππεο

Νποπ Πι·1ιιπε·,ιιπ.π·πω· Ποοτοτιν11τι1ο,

Β
) Αιπ 5
.

1)οοοιπποτ1π .
11

Ρι·οἰειιτποιι ‹.1)ἱο προο111εο1ιιποι·ποοιιι1εο1ιοΒο1ιει.πι11ππεΜε
Κτοπποε ποπετ ΠπτΙο;;ιιπἔ άετ 1τϋποι·οπ ιιπά ποτ πεποετοπ
Ηο11πιοτποι1επ»; πιο ,π·ο1τ1οπο τ. Βτοο1τε·Ποτ1ο.11Ιο
άεπι 8πω. πιει!. Ν11το1ο.1 81:οτ π απο Παπ ιιπά οιπο ο11

π ο τ τ
ι ο Μοτ1τι111εποιπ Βτιι‹1.πιο. Ε) ο ιι ο τ π Κ 111 π 1 π ειπε

1πν1ππά- Βο1τ1οιι1111·(11οΡι·ο1επτποπ«Πιο Βπτ.ινιο1σ>1ιιπειιπά
ποτ ε·ειτοπιν11ττ1τ.το$1:τιπ:1πω· 11επτο νοιι άεπ ππτ1ιο1‹τε,ἱεοποιι
νοτππι1οτιιππ·οππιπ Β11ο1ιοποπττ·ο».1ι1 τι” 1 ιι τ1ετ1εο1ιο π

?τι οπ11.11τ ννιιτι1οπ 1 8·ο111οποιιπά 3 ε11ποτπο ιιπά ιπ άει·
πιετοτ1εο1ι-ππ11οΙοε1εοπεπ π'ο.οιι1Μ11 1 ,ι.>;ο1σ1οπο

1π πετ τ1ιοο1οιι·ι
εο1ιοππππ ππγει1το-ιππ.τποιπο.11εοποπΡοοιι1τ51τπιιτ Με ,=μ-οω11
τοπ Ρι·εἱεππτ'ςπ1›επ1το1ποΒειιι·πεἰτιιπεοιι 81ος029Πεοπ ντιιτοπ.
Με ιν1ο1Μο·οτοπ1)πτοπ απο άεπι .Πι1ιτοεπει·ιο1ιι.πι·1πι;οπ ντιπ·1ο
άετ πϋ.ο1ιοτοπΝιιιπτποτ.- νοπ άει· Α11οτπϋοπετο1πιτεειοτιτοπΟοπιιπἱεεἰοπ πιιτ νετ·
πϋτιιπε πω· Ρθ81 ιν1ι·ι1ιπ1τ.Βοτπε111,ποππ 5 _ἱ π ο ο

.
π 1 ο ο π ο Η 1
5
.

ΐοπ. ι1ιιι·ιιπτοι·Οεππο. ΠΠ τοπ άετ Ροιιτ καιω” οτ
1ι111ττινοι·τ1οπο1π‹1.

Μ'
-1)1οθοε:ιπιιπτειι.π1άοτ1ζι·ιιπ1ιοτι1ποοπθιν11
ποεπἱΜ11οτπ 81. Ροτοτοπιιτις·π τω" πιο 11.1)εο.

π
.

δ. 8459119 ινοπ. απ: 1ι1 π
.

νοτιν.1. τ1τιτππτοτ518 '1'ι·πππο -'

(9 τποπτι. 908 πωπω - 11113πιο1ιι·1.223 Βοπιιτ1τιοπ-(θ ιποπτ).

ι

1ϋε1οιιΡι·ο1εοπ11τοποππετιο1ιτοτοιιπά πεπ .1ει1ιι·οο1ιοτ1ο1ιτνοι·1πε. .

ννο.ε πω Εϋιιιιιιι;· ποτ Ρι·οιιιππΓειιποπ 1113111111,80 εο
1οιι€,·τοπ,ντιπΜι· πετ «Νοτι111ν1.Ζτο·.» οιιτιιεΙιιπει1.1ιπ θπποεπ

8 ,ι.ςο1ι1οπο ιιπά θ ι:11ποτπο ΜΒ118.111811επι· νοττ1ιει
1ιιπιι·. 1)ονοπ ινιιτι1οιι 1ο άετ τπω11ο1ιι1εοποιτ Ρο.οπ1
τω Β 1ι1οι1ο.ι11οπ 2ιιοι·1ιοπιιτ. ιιπά Ζνι·ιιι·: ο1πο ο11
1›οτπε·ι1οιιι15τιιτ1.πιο‹1. θεση; Κ8.1Μ10181Θι11. Μι· 41ο

172 1)1μπτ1ιοι·1ο- (17 π·οπ.). 9θ Πο.εοι·π - (Β τποπτ) ιιπι1 4.2
Ροο1ιοπ1ττει.π1ιο- (4 ιποπτ Με 1ππω· 17οτιν.).

ΜωιπιιιιιωΒπιιωπ 81;. Ροτστεπιιτεο.
Επι· πιο 117οοπονοττι 5. Με πιππ 11. Ποοοιπποτ 1899.

Ζοπ1ι1οτ Ξτοι·πο19.11ε:

1
1 ποππ Θεοο1ι1οο1ιτ.ιιπά Α1τει·:

==··:1:5::ΕΞ.έΞΣέ1·1-1
1πιθιιπ2οπ:ἑἑΞΞΞἑξ'-ξἑἔξΞ·ἔἔΕ,,,ζ==:=επποεπεεεεΞ··"·ιιι.1111ι11ι1==ο””'Ό:ΞΞΞΠΕΞΕ'ΐο:
δ55Ξ325 1181111641514214 18 217ό? 86 50444237181

2
) πποπ ποπ '1'οτ1πεπτεο.οποπ:- τω. οιτειπι1ι. Ο, τω.. οπο. 27,ποππ. τοοιιττοιιο Ο, 'Ι'γοπιιε

οππο Β9811ττ1ττιιιπαι10τΕ0τι110.Ροο1τοπ 7
. Πο.ιιοτ1ι22.Βοππ.τ1ιι.οπ20.

1)1οπτ.ποι·1ο36, Οι·οπρ ό
,

Κοιιο1ι1ιιιοποπ11,θι·οιιροπο 11οπεοπ
οπιπϋπι1ππε 26.11ττε1οο1ο.ε 2

.

Οτ1ρρο 12. Οπο1οι·π π.ιι1ει11οπΟ
,

Βπιιι· 1
.

Ρ1π1ι1οιπ1εο1ιοΜοπ1πο·11:1ε 1
.

Αοιιτοτ θο1οπ1ιτποπιππ
11ετπιιε Ο

,

Ρο.τοτ1τ1εορπ1οτπ1οπ Ο
,

Βοτ:1ετππππο1τ Ο
,

ΑπΕπι·πιτ θ
,

Ηγι1τορποπ1ο Ο
.

Ριιοτρετιι111οπ-οτ1
,

Ργ11.τπ1οιιπά ΒοριὶοιιπτπἱοΙΟ,
'1'ιιποι·οιι1οποποτ Βιιπτ,τοπ80, 'Ι'ιιπετοιι1οεοο.πι1οτοτΟι·εο.ιιο 14,

1 Α11το1ιο11επιιιειιπά Πο11ι·1πιπ1τοιποπιι 7
. Βοποπεεο1ιιν21ο1ιοπππ

Αττορπτο.1πΓειπιιιπι49, π1πτιι.ετπιιεπεπ111ιι28, Κτιιππ1ιοἱποπ Με
νοι·ι1πιιιιπεεοπππΙε 47, Τοι1τεοποτοπο27.

+ Νεοπετο 811:πιιτιε :Με νοτο1πε 8τ. Ροτοι·ε
πιιτεοτ· Δοτπτο: 131οπετο.8 ι1οπ 28. 1300. 1899.

Ειιιπ1'ππ8πω· Μἱ181ἱοι1ε1ιοἱΙτ1ἰἔο1'11τ«Με π5ιοπεπο.1ππι·.

+ 1Ν19ο1τιετο81τιτι1πε άσο 13οιιτεοποπ 5.τετ11οποπ
νοτο1τιο: 111οπτοε άεπ 20. 13οοοι:οποτ 1899

. ΔΝ1το1τοποι ποππ πιππ· Μ.. 111 π.. πποπποπαιππέΜι κ. τ.. πιοκπιπ π. .~-$1. Ριπετεπιιτε. Νονε1ιτ-Ρτ. 14, εοιν1ε ιπ ει11επι1π- οπο ειιιε11ιπο.Απποποοπ-Οοιπρτο1τοπ ο.οποποιππιοπ. ήτ

Ηιιιιπ1-Νἰπι1οτ1πἔε,
ίΛοΐοτοπ1. Γ. ά.1πιπι1εο1ιοίτ,Βοο;1πιοιιτει·,ΚτοιιΚοπ1ιππποτ.Αροτ.1ιοΙ‹οπιι.1)ι·οο·ιιοιιο·οοο1ιπΓτο.
νοτπιιπι1-Μιιτοτιιι1,Βιιπάειο·επ,
πΙπ8·οπιν11τιπει·.ΧΥο.ο1ιει.ιιο1ι,
Βοπνι·8.πιιιιο.Ριιιεο1π, '1'πει·
ιποπιοιοι·(111:ιπ1ιπο1-,Ζιπιπιετ·
π.Ε'επιποτ-).Βπτοιποποτ,Ατοο
πιοιει·, Α1οοπο1οιποιοτ, Βτ11
1οπ,Ριποο-ιιο:,Βιποο1οο,Βοτ;;
ποποπ πω.» '1'1ιετιιοτ.Κιιιπο
τετ, Βοιιις1οε, Ρπ1νοτιεπωτο
πιιτ Ζιπιιποι·ριι1νοτ1οιιΠοππ.
απ· πιο 11εο1πΐποτ1οιι.

Αοι·2το

ΗειιιρτοΒοπτιιτεπΠιτ Μι1ο1ιιιιε1ι1π. £οικ1ι2τιώτιε11111011νοιι Η. Χοο11οπι 1'ει·οι·.

Με 11ιιπι1ο1οπιιιενοπ Α1.ΕΧΑΝ0ΕΒΠΕΠΗ.. Βτ. Ροιοι·οπιιτε. Βτπποπειτοπεο88. 1

Ιππιτιιπιοιιτο Ζιι νοι·πππάεπ. 1

2ιιτ Απιριιτπ11οπ, Μι· Αποπ
ο1ιοιιτ·οπ. ε. ιν.

Ζιι1ιπποπ111οεο1,Ζιιπποιι πππ
Ζιιπο1ιοτ.
νοιοτἰπιι1ι·11ι·2το.
Κορτ'-π. Ζτιπππ1ιι·ετοπ.(Μιτο
ροι·‹:1ιο-π. Ηοι·π1‹11ιπιπο.Πτω
ε111οπΠΜ· πο. 111ειεπομ.

1ζ.-. ιι Δι1τοοποπ νοπ Κτππ1ιοπρΠοποτιπποπ:

11τιιιι Οοοπιιι·1ιπ 1111οπε1εοπ,Γειι·πρπιτ

1 απο γ:ιππο. π. 30, πο. 17.

1119210Ψ1111:1ε1·,γτ. Οοιπποπο οπο. τ
ι

Ποπ
Β11,12π(Μ ·ι·ωιο11ιιοποποπγι. τι, 4

,

πο. 11.
οπο ΡΘ1ι1εο1ιοοτ81·. _

Α1οποπτ1ι·ο Κιιοοι·ιπονν, Ηπτωπο.οποκοει
γαι. π. 111,κιτ. 82.

Ποπ ΜΜΜ Κι11ιοτπ, Οι. 8ι.π111ιοπιτ.ι·.
Πειτε π. ΡιππἰεοποιιΚἰτοπο θ-Β, Ω.19.

Βοπινοπτοι·Οοπε1ι. 8οπιπ1ι11:, 11οτορ6.στ.
Μοτο·πεποποπΠ. τι. 9

,

πο. 20.

1 1Πιιι·ιε ποπι πο. 1.1. πι, π. π.
Ρι·ειιιθί11ποπ. 11".Ο.. 17111ιιΙο.Ηειιιε 16,

1πειι·ιιιποπτο 111τ
Βο1ιτειιειι.

@ιι 10.
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1.9 ΟΩ) Ρ.

ΠΙ ποιοι. ΗΒ11ΑΗΙΗ
ΕΪΗΕΜΉΕΗΙ ΙΗΑΓΟ ΗίΥΡΗΑ.ΊΑ

,,ΠΡΑΚΤΧΊΕΠΚΜ ΝΙΒΜΧΧΗ.)”.
Βο·ιιιιιοπ πι. ιιι-ιι ποιπ. οποοι·ο ογπιοο·οποποπιπ,πηοπο.11. ππιιι·ι. @ποππ ποπιιιιι·Ιιπποο.ιι·Ι.ιιοπιι·ι·ι.ποπ ιιοοι·οοπιιι·π.κοποοο.π

ππο.ιιππ τοππο οιι οοιτπ.ιπο·ι·οποπο πποπο.πιοπ·ι.π ποοπ.ιιι.ποοπι.ιπο.ιιποπιοκοτοοοπ ο6οπποιιπποοιιιγ ποπ ποποοο·ι·πιοιιι;ιπ@για οποο.
....ιι. θ·ι·ο οοιιγοποιο. ιι ιιιοντοοιπ.ιιι.πο,π ποειπο·ι·ποπποο·ι·ο.ιιι.οι3.ιοι·πιιιοιιιοοππιιιγ πο .ιιοι·ιη·ιοιιπποπγ,πο..ιιπτο.οτ·ι.ιιπ ποιοι.οϋπποπ
πω”. πο ·ι·ο:ιι.κοπγ·ι·κο ο·ιποοπτι.οπκι. πο·ι·οοϋποο·ι·πποππιιιπιι·ι. ........ιι, πο π ι1οιιιιοπιπ·ι·ι.πιο!.οποοππιπ πι. ·ι·οπγ, πιι·οϋι.ιπο
·ι·οο6ποοτιιοππ πο.ιιιιιποοϋπ ποπιιιοιπποπο.ιιποοιι οοποοπιοπποογιιοπιιο·ι·ποοοπιο.τΙ·ιο ππτ οοππποπ·ι.ο” οϋποπ.πποο·ι·ι.,ιιοιοποι.ιππο·ι·οπ
:ιγπιιιο ποιο ππιποο:ιοποιοιιιππι. ποοοπποπ·ι.οοππποπιπ; ιιπ·ι·π·ιιο.ιιπγππιιπ·ι~ι.πω. ποιο, πιο οππ πσιιγπο·ι··ι.πι. οποο οποιιοοπιποπιο
οιιιι·ι. οποποο6οπ.οποπιιιπκι.κογιιπι.ιππ. ποππποπι. ποιιπιιπποιιοπ :ιπ·ι·οοπτιοι.ι. Μιπποο·ιι. ιιο·ι·οοι.ιιι·ι.οιπο γογιιγ6.ιιιιοποπο6πιππ.ππι.ιπ·ι.
ποιοι. γπο.ο·ι·ιοπ1.πιιιππιι·ι.πι.ιιιπιοπιπποππιιγππι.ιιι·ι.απο., ιιιο6ο:ιπο οοι·.ιιοοπιιιιιιιιιοππππ·ι·ι. πο. οοϋπ Φογ11·ι.οοιιππ·ι·ποοπι-ιπιπποοο
ποποπ·ι.π οοο·ι·ππιιοπιιιποοοκοιιιιιιιι.ιιιι.ιιοπο.ιιποπιπ. Οπποπ·ι. οιιοοππ·ι·ι.ιππ·ιι.,πιο οοποοιπιιπιο ιιη·οπο.ιιο πο. ΙθΟΟ ποιοι.. 6.ιιπ.τοππ.οπ
οποοπγ οποποο6οιιοιιο.Ηοπ.ιιο·ι·ποοπτι.πο. οπππειιιοποππω. πσΒιιι. οπο πποι·οπποποππι.ικ·ι.ιιπτο·ι·οποπ.
Ποοππποποπιπ. πο.π·Βιιοππι.ιπιιππ ποπππιοπιπ πι. ιιιγοπιπιπ -έΠοιιΚΤΕΠ80ΚΒΕΜοιιπππποι»πι. 1900 τ.:
Ι. Ποτ. Ν. Οτίιιοι·. «Λοιιιψι πο πιιο·ι·ποπτοοιιπιπππγτοοπππια.οοιιτοποπο.:Ξποππ..
2. ΠοοΦ. Ε. ν. Ι.ομΙοπ, ωοποιοιιοτιπ,πω... ιιιποιιοτιππ τοοιιιιιιιιιιπππιιι». Ποοοποιι·ι. οι. ποποπκπι·ο ποιοι. οοιιπππἰοιο π οι.

:ιοπο.πποπιπιιιπιικοιιοπππο. Α. ει. πεππιιοποπιιτο·- Οπιιπ..ιιι.ιο.ιιπιηιοιιιιο: 1) φα.ιιο.ιοψι οποιο οι ιιπιπππιπ, ιιοοιο. π..ι.....·.. 2) ούτω:
ιιαπιο.ιοι€.<ιιιιιυιακιπ, ποοΦ. ΠίτιΙΙοι·'π; 8) ΜΜΜ πιοραιιίπ ιιιικιαπιζιι_ιιοοτιι. τ. 1)ομάοιι'π;4) αοιηχοοικοοκκωοιιιιπιειπιο.ιοποιοιιοοιιαραπιι.ο
ποσα), ΚΙι:ιιιοι·ι·οι·'π;δ) ιιοκοοοΜοοπποεπαιιιαπιυ_πρωι). ΜΜΜ; θ) όι”.ιιιιοπιπποοκίοοποοο6οι.ιονοκί.π'ιιοοΦ. Πο[βιιαιιιι'π.
Β. Ποοτο. Ή'. Μιμή, «Γιιποιιοιιοι·ιιι».@ιιπ ποοποπ π γππιιιιιιιοιι. Οι. Θ? οπο. π 2 ·ι·π.6ιιπποππ.Ποοοποιι·ι. οι. π·Ιιποιικπ.ιιοπο”.

οοιιιιππιοιο ιιοιιοπ·ι·ιιπ. ο. Γογωιοππ.
4. ποι. Π. .Ιοποοιι, «:ιηιιοποποτιιοπιοκοιππι.ιπι.6οιι€οπιιπι.». ιιππ., οι. 49 οπο. Ποοοποιι·ι. οι. .ι..........0 ποιοι. οοιιπιοπιοιο

ποσοι. Τ. π. οποιο”.
5. Ποοιο. Η. Ί'ιιοοοιιιοι·, «Ργιιοποποτιιοκι. Φποπικοιιοι·ιπιι οοιιοιιτγοο».3 ποπ. Ποοοπ. οι. Μπι. ποιοι.οοιιιικιι;.ποσοι.Η. Π. Ηοπιιιιοππ.
Η. Ποσο). Α. "Ή0ΜΜΒοπιιι. «3ιικοοπιοιιοτιιι».Οι. 4 οπο. Ποοοποιιι. οι ππποπκπ.το ποππ. οοιιπππιοιο ποσοι. Γ. Γ. ()ποοιΝοππο
7. οι. Ο. 0οοοποπιπιοι·, «Χη.πη"μιμο η·οχη."ωπω: ποοποπ., «ΨαεΙο·ιιιοοιιιιιπ.ιιικπιποοκοππαπι-ιιΜε πρακοιιιι:α».
οι. οι. Α. Βοποποοτπ, «Βοιιπ:ιππιιοιιοοιποπο. :στοππ ι·οοτιιπποο οιιιιιοποπ!οπ·ι.ποτοιιοπ·ι.π:ιοιιτιιοπιικΒιιιι ιιο·ιοπιιι».ποπ ποππ”

-πο-ιπππ·ι.π ειπεπ π οππιιιπιιοιι 8 οποιοι.ιιοοοπο·ι·οππποοιι ιιοπο.ιιποπποοππιιιιπιο. Οι. 180 οπο.
Θ. π. Α. ι.ιω........., «Ο οποο·ιοοποτοπιι·ι.ο'04π.Πιιτοιιοτιιιοιτοοιιιιιιιεπιππιπιιιπ ποοποποι.ικιιι».
ΙΟ οι. Η. Νοππνιππ, «Ο ιιοιιοπικιιττοιικιι·ι.6οιιι.οκοιι.Πιιοι.ιιιιιπι. ιιοιιο,ιιοπγποπ-η».
Π. οι. Α. ΟΙιππποΙ, «Γιιι·ιοπι πιιιιοτο·ιππκ·πο.Οι. ιιοοπιιι::ιοπιοπι.ποοιο. Η. Β0ι·οιιιύοιγ/8.
Π. οοιο. Α. ΠοΙΤ:ι. «Υποπ!οο ιιοπιπικιικι.. Οι. Ι28 οπο.
ΙΒ. Ποοιο. Δ. ΒιιΙοιιοπη;, «06ιιιιιιιτοοπτιιιι6οπεποπ "...ιιππ οποιοπι.ιο.
Μ. ΠοοΦ. Γ. Βιιοοιι, <<Η:ιπιιοποπιο"οι... στοτοιιππιιππ ιιοπιιυππιιι.οο πιιιιοποπιοπ·ι.οιιποεπἱιιπιοιιοοπ».Οι. 88 οπο.
15. Ποοιο. Ε. Βοιιι·ιιιο, ο06ιιιι.ιιτοοπιιΙππποποκιποππι.ιιιι.6οιιο:ικοπο.

νιι ΓΟΠΈι ΡΙΞΠΑΗΙΗ ο νιι

,,Β)'·ΙΐΒΗΕΜοΠΒΗΠΒΒ"
ιπγοποπο ,,Ποπ.π·ι·πποοποπ Πο,τιππππο.“.

ΙΙοιι·ι. οοιιιικιιιοπ )ωΙ18ΒΤ2 Π. Π. πο·ι·.ιιιιι>Δ.
Βοτιιιππ πι. οοιιι.ιιιοπτσιπ. οιποοι·οογπιοοπποποπιπ, οΕιποπο.ιπιιι.ππιοπ.»ιι ποπ ποποπ οοιιιικιιιπ οοποπππτ·ι.,πι. ι·ιιπππι.ιιι·ι.

ποο·ιιο.ιι·ι.,ι1οοπιποο οποο ποποπιιιιοπιο. Οοποππι.ιπ οιιιιοππ οοιιοπιιιιι - οοκοιιπππ·ι. ποοο6ιιιιιιπιοιιιἱπ ποοιι·ι·πποοκιπ ιιοοοπποο·ι.
πω... ποιιο6οιοιιιοοπ·Ιιοι·οπ ·ι·οοοο·ι·πποοιιοπο·ι·οοοπ·Ιιποιιπιιπιιι.ι πι. πιιγπποιιι. Μι..ι. ι·πιιο·ι·πιιι πο.ιιιπιιιο.·ι·ι.ποοιιιο6πι.ιοππ·ι·οοοοι.ι
ποο6ιιιο ιι κοπιιιιιτοπω. π.ιιοποπι.οπο ιιοοοππι. -- πι. 6ι.ι·ι·οποπ·ι..Ο·ι·οοι·οοποτοο.πιιιιππωιποιπππιπιοιο πωπω. ποινιπ.στι. οπο ο6ιιι;ο
οι·ποπποπΜιιι·ι·οιιι.ποο·ι·ιι,οοιιιιππιπ, ποιοι. π ιιοπι.ιπιπ,ποπ οποοποποππιπ 6ι.ι·ιιοπι.ικ·ι.ποποοοοπ·ι., 681ιο·ι·ι.π86ιιι·πιιιι.οοππποπιπ οποιο”
πι.ιιι·ι.Πιιτ., πο ο·ι·ι.οππιιοι.πι. Νικο ποοπιι γκοοι.ιππ·τι.πο. οοιιιιοπρο” ποππο6ποι·ο οοοιιοπιιι.

ΓΙροτιο;ιπινιοι ιι:ι;ιππἰιι ο;ιπ:;ιπποιιιππ:

1) Οοποπποιιι.πι.ιπ π ποοοιοοιιπι.ιπο·ι·π.·ι·ι.πποοππγιιιοο·ι·ποπποποπιοιπποοκο.ι·οιιπποπ.π.ιιοπιπ,πιιιιιοοτοποοπιιππι.ιπ.ποπ πο.ιιο6
ποοι·π, οποοπιιπππ. 2) Φοιιι.ο·ι·οπι.ιπο ποποοοπιιι·ι.ποοιιο6ποι·οοιπο π πο πο·Ιιπ·ι.ιιοιιοοοο.π·ι..πι” πιιπ "οιπο πππιοπιππ·ι. υ·ι·ποιποπιο
κι. προ” ιιππ κι. ποινιο6ποπο οοοιιοπιιο. θ) Ροποποο·ι·ι.ιπαπι οοπτπππιιι.πι.ιιι·ι.ο·ι·π.ποπ.ποπο.·ι·πιοιιιπποποι ι·.ιιιιππι.ι.νι.οοιιιπιοι.
ογοοιιπιιο.ποππιιπποιοπιι·ι.πη·οπο..ιιπιιι.,ιιιιιοιπιοποοποπιποο·ι·ι.ποιιπ·ποοοπο.ιιοππ·ι·ι.οποι. πιιγππι.ιππ πο·ι·οοιπποππ κιιικιιο.τοποι. ποππ.
πηοππιιοπ·ι.. 4) Ροποποο·ι·ι.ιπω. πποοιοιιππιιπ ιιοιιπ·ιπ. δ) Οποιοι ο οποοποπιπιι·ι.ιιοτοοοποποιοπιι·ι.ιιοιιπππποιοπισι.οϋιιιοο·ι·π·ι..Η) Βοο
οοοποπιιοππιπ.Τ) Χοοππιιιι π πο.ιικιπ πωπω... ο

ι) Ο6ι.ππποπιιι. .

Ροποιοιοοι. ιιιγοπτιπειοΠοπκτιιιιοοκοπ Ποιιιιιιππο.= π οποο·τι.ι«Βπιοποπ. Ποο.κ·ι·.Μοιιππ.5->ιιοποππ·ι.Ε. Η. Κοιιι.ιιιοι.
Ποποιιιιιππ·ι. οοιιππΤοο8.ιι-ο·ι.Ο. Δ. [γκαπ.

Ποιπ8.Τοπι.Β. Ο. θπιπιππιοοο.

“οπο πηοπιι.·ιιι «Ποιιπτπποοπιιπ Μοππιιππιι- π Μπι-ιιπ -«Ειποποπ·ππι.πιιπ·ι.›. πηοπιι.ιιι «ΙΙοπιι·ι·πποοποπ Μοππππππ»
Η) ο". οι. ποοοο. π ποο·ιπιππ. Βιιι·οιιππιιχ Η οοο.
[Με πιοιιοιοπιπιοι.ποιιγοκποποπ οποοοοπιιιιοικοι·οπποποποποοιι πι. ποπ οοοιιιι: 4 οπο. ποπ ποππποιοΙ., Β οδο. 1 Μπιι π

8ἔγ6.Ι Απτγο·ιπ; ποπ πι. ιιππ οοοποπ1.1ιιοπ ποιιιιιιοκι. 2 ο..Μι... 1 Μπο·ιπ 2 ο., Ι Ποπ 2 οοο, 1 Ιιο.ππ 2 οοο. π 1 Οοπ·ιποοπ ο
.

ΙΙοϋπιιοκα ποποιωιαοοποπστ. (7.·Ι[οιποΙιαγριιι'Μα.πωτ Πωει.ιωιποκαπ, 13, οι. 9:0Μι10]1ιο:ιποοπα.ικι«ΠρακιιιιιποοκαπΜοϋπιιιικα»,

θ
!

Θ!)ποσοστοοι.τοαιοιππω.τοκκποποποι:οτ.παιιι3ιικα.ττ.
Γοποοπο·ι. πο ο·ι·ιι.πι.π,ιιοπ·πιπποπι.ιππι. .Βιιιοποποπι.ππκι.»: 30 Με. οι. .ιιπο·ι·ππι. ο
ι

ο·ι·οοπππι. π 125οι·11ΜΒΒΗΧο0ιπποποπο
οι. οοπτπποπι.πι.ιιιι.ο·ιπι·οπ;ο·ι··ι·ποκιιΦοπι.οποποπι. πο πο·ιο·ι·ιιιοποπ.

[Ε
Μ
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296Ι809ΘΠ ΡΘατοου.---ξοέ
- 1310 εο11Βετ1 ΡΘετεο11°εο11811, Με οο1το11'οοοοιιΜοο1οοωοοιε 1ο Ποπ"
Εοοαπο οιιτ1ιοΙιειιοεπι,ν1εοοοκ.οκ.1ει>.1ιι11ιω

.10118 1111411Ο%. Ν1ο11τι·ο12οοι1απο 15.ι·οοοπ1Με .Τοά:1οοιοι·.
ΚΡΘ0801. 20%: 1νοεοοι·Ιοο11ο11απο Ιο1ο11τ.:ο νοτττιιςοπ.
Οο111ρΠοτ-Ω11101·0ί'0Π11: 2ο οο1ιπιοι·2ετ111οπάουΕ1πτε1οιιο8·οο.
.Ιοαο1°οι·11123% - 8ε11ογι 10% οπο. στο. ε111ά_]ετ2τ111
Ο1·18·1:ιει1ρεο1ιιιι1εωι νοιι 80 απο 100 Ο1·ιιιιιι11

οιιτο11Με Αροϊ.ΠοΚοπ οι·1ι111111ο11.-[ΜΜΜ ω Βοετο1Ιιιοἔοο ο1ο11τι11ο1πιΗο.οόο1
οθοΠο11ωω1 νετοι·κ1ι1οεοπ Ιπ11τεο1οιιο11 ι111τοτοο11οΒοοννοπ1οο. νοι·εο11το1οο
ιιιειι οποτε

Πι·191πο!ροοΚυπο Ρο-ειτοοπ

απο ννοιιο ειο1ο11οτιἱο11τοι·115.1111ο1ιε1ιιά, ινοι1‹Ιοιιιειι ε1ο11.κι

Μεἔὶετετ Η. ν17ειο11ε,

ΚειτοεοποοεττοννοΜ Ρτοερ. 19., Βτ. ΡετετεουτΒ.

Υοεοοοπ1ο.οι·1Κ Ροεπεοπ 81 0ο. Θ. πι. ο. Η., 1111111111”.

οπιικο-οπιι.ε. "ΜπιΑνοιπ 80ΙΝ ΒΕ' |)Ε'8ΙΟΝ.Β'Η .ΒΑ 8ΟΠΗοΒ

τω.. 11151· 1111 ο11ΠΕο111
Μ. Μιο1ι·οοεπΗΗΠ

,,1.1111114ΜΜΒΒΕ111ο··.
«Κοιπποποοκ111Μγριιο.πω οι.ικο1ιπ·π οποιώοεπεο οι ο611ο111ιο Μοτο”. Οκτ»

ποοοειι1οιιο.,ι·.:ιοΒοοικο ο6ροοοπο. πει·ι·οροο1ικ·οπροκα·παοοκο11Μεωωπει.ι 1: ο·ι·ο.Βο·1··ο
οΒοο11οο;υνιο11:1) ΟποοοϋοτΒοοοπ γατο.εοοπεκ1ιο6οΜποτΒοεο11ο απο!! απ” κοποιιγ
ο·ι·μ·1·..ιιωειοικοο·1·ροο.ππωικ.πωιιιποοκο11κοοποπιιοι. 2) Οοο6ιιφ.π ο Βοσκε·Η1ιιιππιΜε
ιπροσιο-·τεροποοτο.γοο11:αικ·οοι ο6.τωοτπΒεγα·ροεκπκι 6οπ1ιοπο1111ο11ωπιιοικομονο”.
ο6ποστεΧ·ο 11εμπιχι1εοι:επ Μποκιικ·ο, πορεεωΧ·ο κι ποικτυιοοκπκ·ο. κο:κει.ι:ι·ο 6ο.ιι·Βο
πο”. Μ. οτμ11:11;6ο11Μεο11ποοιοοοικ·ι.ορτοποπο 11οι1Φιι.πποει.

Προη1εωυιο›οιγρκωπ1:Ι. Κοπεπποοκω πωπω Ορποποει:ιωπι1ε ο πιο οι:οππωπ
«κατω πω. οϋποοπ Μπιποποοκο! κοοποπι:Η. ΚοιογποΦοπεοκ1εοοο6ιι1οε1ε. Ι. Ερπ
·1·ιυποοκ1οσπορ”. ΙΙΙ. ΡεΦοροΦΗ εοπ6οπ·Βο καποιο” ργοσκοπ π πεοοτροπιπικι
ρο6ο·1··1ηπρωιο·1τιο.πειοι11πΧτΜποινωοκ111 ι1εΦοροοο.Οπα @απο οοοτει411εποειπι
ο·ι·ο.ιτικοοο1ιρο6ιπο,παπι πω” απο 11ρεικτοποοκοοοΒρο.πο.οιικΒεκπ τι·ι·ο111οοροπ
1ιο.ιιοπωω οτει·1·ο11,κι όχ,11γΗτργοοπ οΒο.·ι·οοε011οτο11ε1°ΗΠ80κΠ11ο ιπιπε·1411ωπποΒο
προοοιι·ο πρειισπαοοκο11Μο1111τ11111Η.Ι . Βπ6πἰοτροΦἱε. Ο68ορΗ Βοσκ1:11Π1111ΙΧ1»οοπιπο
ΗΜ πο» οϋποοΦε καιπκιποοκο111ιωικοπι:Η. ν”. Ο11·Βοο.ΗοΒ·Β111111πκοιιιιππεσκ1ε σι·
πριπ1ε τι ποο6ρ111·οιι1ε.Υειποοροιποα·οκ1επεο·Βο·1·1ε.

11ο11οιιοκοιιαπο «11..ιπποποοοκω·οΒΕγρικι.πια»ω. :ιοοΦειοκ‹›11πω: ποροοοι.πκο11Μ.
Ροοο1ιι-θ ργ6. Μ. το” ιι 8 ργ6. επι ποπτο.ιιιι;επι1·ροιπιιη-8 ργ6.13$Γ011°οκι4 1:36.
11οι1ο.τιτοπο..

11ομικοκιπρηκιιιιιιπποπΜ. ρο1ιε.κι11π«Κ:ιπποποοκοτο Βγριπει:1ο»-Μοοκοε., 31111
ιιοεκο., πο” Β8κ..πω10Βο11,πο. Μ 2, ,τι-ρε Βορο6οοΒο, κι 14ο ΜΒΜ. κιιππι:οα·ο
κοτ·ειωιειικ·ο

.Μπορει οριιι·ιιτιο.πωποιε·ορ:16ο·1··οιιο:η·ποιοτο 80 Νο. οι. “Με τι 25 ο·τΤποκοιπ..
Ριιογεκπ ποτο·1·οοπεπο·οοε11οοοι·.ιιο.ι11οιι11οσε Μποροππ. -

Ι 1.11 Βθ!!ΒΒ01Η.Ε
ηικεπιι "|88ΕΠ· θΕδΕ|.Ι.ΠΟΠΕΡ 1
0ιιο11οιι01ιοιι", Ώστ1διο.

Πι1ποπνοιι 1. ΠΜ Με και:: Δ. 0οποΒοτ.
Βωεωημ111:·11ι:1ιοΠ1τωτι1νι·"εω·1"Μ:πω::Ατυπο
Μπιαπο!Αρο11ιο1ιευννπιτειι-Η.πι11πτη"πκει1·ωωιι.
Αιιοκι1ι·1Γιοπω!Ρι·οοροι:ισνουΔε:Μ1οοτι1Μ·ωιοπ
Υοτννι1ιιω.'Ριτ1η,30,Κ” 881Μ-Θεοη;ει.

111οτάι.ιι·ο1ιι11οΑποο1Βο.Μ" Μι ι11εεοτ1
Ψ1ι1ιοι·

111 Α1°088

ρι·οοτ.1ο1τοαπο “το οοτο1ι Μο ιπ11ιοι·ο
Αιιο11ϋι1Γτοευ οι·τ1ιο11ου.

Μ. πιο!. Τ1ι,ν.ΡεοΜ
(απο ΤΛν1:ιοι1).
Ροοο1οιι Ηο11οπίοΙο. Α π·ο οο.

(146) 1-1.
Αι11·οοεο.
δοΜνο12.

θι·8·ο1ι1εο11οε Μειω

111οιιςο.1ι-Δ11ιτι11ι11ιο.1 11οι·το1

(ιι1ιο11ι.1·τοοι::η.

Εἰτι εἰεοτιτεἱοΒεε τποιη8ειο11εΜΒεε
ΒΙιιτρτ11ροτειτ, ννεΙο11οε άοο Ε1εοπ ο.

οτἔειπἰεοΗετΡοττι1 8οοιιικ1επ 6111111111.

ΠειτετοΙ1υο€ επι €τοε ἰτιάετ Α 01116116
νοιι ΜειΒ. Πο1·Β01 111 που.

νοι·1ιοιιΓ 1ο ιι1Ιοο Αροποο1κειι.
(28)25-22.

Υο1·1ε.ο·-κ·ο_[οηεπεοΗ1ι·ειο1ιπο1111ηΒοτΙ1οέ

Βοο1:οοοι·οο111οπ:

Με Κι·οπΚ1ιοποπ ω· 1189111.
νοιι 1)ι·. .1ι111ιιε11ο11οι·.

Εμ: 8. 1111.5 Πο1ιτι1ι·ιιοΜοίοΙο1111ι16δΡΙ
8ιιτοο 1111'ΗΜ. 1900. 19 Μο.ι·11.

Υει·Ιειρ;νοπ ΑιιΒ·ιιο11111·οο1ιγο·1ι1111ο-Βοπ·11ιο.

.Τοπιιω· 1900 οοε1οοι ο. 88. .Το11το·οιηο.

Οοιιοι·ο1111ο.τ1:

1111·άίο

ιιιοο1ο1ο1εοΙιοο 11Πεοοιιοο1ιο.ίτοιι.
Ποτει· Μ1ων1τ11ι1οΒνου

Ρι·ο1'.Πτ. 8οοε1οι·. Ρτοΐ. Πι·. 1. Ποιοι.
Ρι·οΓ. Πι·. Ε. 8ε11ιουιΜ,

1·οο18·11·1νοιι Ρτοΐ. Πι·. Π. Β0ΓΠ1181°Μ·
ννοο1ιοτιοΙ.1 -2 Βοεοο. μ. 8. Ρτο1οΜε

.Τει1ιι·εο1ιεεε28 ΜΜΕ.
11ιπιπιπιοπι111111111111Βιιι:1Μπ11ποηοοπω!Ροι1ιοε1111οι

Ιω 1)ο111.8011ο11Α1οΧ811ἀοτ·Η0οΡὶΜ1πάτο
Νεο11ννο1εοι·11ιο1ΙΙ.Μα· πι· Ζοιτ ά1οι1ει
Γτο1οΡ11ο8·οι·από Ρ11ο8·οτ11ιιιοπ1111·1118
ρι·1νο.τοΚτοιι11οιιρΠοεο (_ςοΒο11Ζο.111οιη:
νοιι ό!) Οοο).

Μι·οοεοο νοιι Κ1·1π1οοο.ρΒο1;οι·1οοοο:

Ο18ιι Βοάο, Βοιο. οιπο., 14 Με.. μ. 83
πω. 2

?πιο Δι1ιο.11ε8ο11ιι1: . Φοιποιικο 16187,
πιο.119.

(Μετα 0851111101”.ΟΘΡΗ:Βο1188.μ. Ν: Π,
κΒορ·ι·.19.

8ο11ννοετοι· Β11εο 'Ι'επι1εεοτι. Βοεοπ1Π
προοι1.μ. 138, πο. 13.

Εορτεσ. Φω.οροιπιο. Πιιποπο Οποοοκοε
μι. 11.24. τω. Τ.
Που Βιιεε:11°ιποο,Με”. Πομ·οποοκ. μ. Μ,
κιι_ 16.

.11οοο.11οπο.Οοο. 1Τ 11οκο6ο:11891) 11ετο.οεΒοοοι·υ1.1ιο11οιτ-1ν.ζοο Μι. Βοο1ιάτιιο11οτο1ν. Δ. Ψ1οιιοοΒοΚοπ11ο.τ1ποπ11. Η.
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Γι. 6 εεε

εἶιἔιι. .τΑεεεεεε
'

Β Β δ Β Η Β Η Β Η Νειιε Β'οΙΒε Μ. ειπε.

ΜΒΠΙΠΙΝΙΒΠΗΒ ΜΒΕΠΝ8ΠΗΒΙ!"Γ
αυτοι· εετ Βεεεετιοιι νοιι

Μ. Μιειιιιεε Κι·ειιιιιιε!ε.
Βιεε..

`..ζι·

Με. Μ. Μι! πω».
.Τιιήενν (Ποι·ριΜ.

Μ. Μάτι" ΥΝειιεειι.
δε. Ρετει·ειιιιι·ι:.

Με «Μ. Ρει:ει·ειιιιι·Βει·ΠεειειιιιεεΙιε ΨοεΙιειιεειιι·ιίτ.»ει·εειιειιι€_ῇετ!ειι1-" ΑΒ ειιιι ειπε ηεε- Α ι1Μιτεε ο "ΠΜ 8.110Π: Ηε1°Μ50Ή
8]οιιιιαΙιειι α

!. - Πει·Δ'ι;ιει:ιεεωει:ιΜιπειεΜ. ιιι Β,η,"1ει;ε 8 ΚΜ. ιιπ Με »πιει απο ειιεεειιΙιεεεΙιειιμε Με Βιιειιιιειι6Ιιιιιε νοιι Ε. Β.ΜΟΒ" ιιι
ω". 4 ΗΜ. Μι· (ΜεΜΜΜ Μ!" πω. ΡοεπιιετεΙΙιιιιε; ιιι άειι ε.ιιάεπειιβε.Ρει:ετεειιι·8,Νεννεεγ-Ρι·οερεετ.ΗΜ, ιιι ι·ιεΜειι. -ιε ε. η·η_ες”·19·ιω
@ΜΜΜ 20Ειτε 1ΙΝιι·ΙιεΙι,10Είπε ΜΙΜειιι·Ιιειι. Πει· Σιιεε:$.1ει:ιηιτεΙεεοιινιεεΠε ΜΜΜ Κεεεεϋοιι ΙιεεϋΕΙιεΙιειιΜΜΙιειΙιιιι€ειι ειιωι απο ιπι
ΜΜΜ 3 πω! ΕεερεΠ.ειιεΖειΙε ιιιΗΜ ἱετ18Κορ.Με: 36 ΡΕειιιι.-Πειι άειι ε εε οιιΜΜΙΒ Με εεε ιι Β.εεεετειιι·Ι)ι·.2.ι·μ1ε1ίΏε,ι·με1:ιιι Ητ.Ρε
Διιτοι·ειιενει·όειι25θερει·ετε!ιεϋεειΙιι·ει·θι·ιΒιιιιιΙει·ΜκεΙπ.ιιΕεειιιιΙ€.-|:οτει.ιιιτε'Ρει.ει·εΒιιι·8ει·επι., Ρετει·-ΡειιΜοεριτεΙιιι ι·ιεΜ.ειι 8ρι·εειι
Κειει·ετε ενετιιειι"Με Με: ω" νοιι 18 ΒΜ. με Βοεειι Ιιοιιοτἰπ. Μειωσα Ποια”, ΜΜννοεΙι ειπ! Ρι·επιιε νοιι 2-3 ΠΙιι·.

'εεε εεε
1ιιιιε1τ: Βι. ΨοΙίι;ειις 8εΜεΙε: Πιο ΤΙιει·εριε άει· ΠτετΙιι·ιτιε8οιιοι·ι·Ιιοιεε.- Πιτ Κ. ΝοιεεεενεΙει: ΙΒιιι εεΙτειιετ Ρ'ε.ΙΙ

νοιι Αι.ι·ορΜε Ιιειάει· 8ειιιιει·νειι ιιπά Ιιειάετ Νεωι24.ιιι;ε.- Ρι·οτοΙιεΙΙε ὰεε ΧΙ. Αει·2τει.εη;εε άει· θεεεΙΙεεΙιείτ ΙΝ!.

Μ. Ρεπει·ειιιιι·8. 25. Πεεεωεει· (ε. .Τειιιιετ)

Αει·ετε ευ 'Νε11ι. - νει·ιιιιεεΙιτεε. - ΑιιιειΒειι.

ΔΒοιιιιεωειιτε-ΔιιΠοτάετιιι18.
Με 8 τ. Ρε τετεειιι·εει·

Μειιιειιιιεειιε ιΝοειιειιεειιι·Ει'τ
Μιά εποε ιπι διι.Ιιτε 1900 ειιιει· άει· _ιετ2ιε·ειιΒεάε.ετιοιι ιιπά
ιιεε!ι άειιι ΜεΙιετιεειι Ρτοει·ει.ιτιιιιει·εεΙιειιιειι. Βιε ΜειΜ: ἱΙιτει
Αιιι'8εΙιε ε;εει·ειι.ειιι Οι·ε·ειι Μι· ιιι·ιιΜιεεΙιε Αει·2τεπι εειιι ιιπά
Ιει.2τειε @Με θι·ιΒιιιιιΙει·ΙιεΙ$ειι εοννοΙιΙ Με άιιτειι ΒείετεϊΘ
ιιπά Βεερι·εειιιιιι€ειι πεπ ει·εεΙιιειιειιει· Κνει·Ιιε Με άειι Βι·.<;ε!ι
ιιιεεειι Ζειι.8ειιϋεειεεεετιιιειιιειιιιεεΙιει·Γοι·εεΙιιιιιε· ΒεΙιειιιιτ ιιι ει·
ΙιεΙΙ.ειι. - ινε ΜεΙιετ Μιά όιεεεΠιε Με Οτε;ε.ιιιιε.εΙιετεΙιειιάετ
νει·ειιιε ιιτιεθεεεΙΙεεΙιείτειι ΐοι·τίεΙιτειι Με άει· νει·ϋΙΤειιιΙιεΙιιιιιε
άει· Ρτοιο!ιοΙΙε «Με εΙ18ειιι. Υει·ειιιε Μ. Ρεψει·εΒιιι·8ει· Αει·πε,
όεε Μ. Ρεεει·ειιιιι·8ει· Υει·εΙιιε ι1ειιτεεΙιει· Αει·ετε, άει· θεεεΙΙ
ΜΜΜ ρι·ιιΙΜεεΙιει· Αει·πε ιιι Βιμ., Μι· ιιιειΙΙειιιιεεΙιειι θ080Π
πεε” ιιι Βοι·ρε$ ιιπά άει· θεεεΠεεΙιεΗ ΙινΙΒιιιΙιεεΙιετ Λει·πτε.- Βεεοιιιιει·ε ΑιιϊιιιετΙιειιτπΚειτ.»Με Με Χ·νοεΙιειιεεΙιι·ιϊεειιεΙι
Γει·ιιει·Ιιιιιάει· τιιεειεειιειι ιιιειιιεΙιιΙεεΙιειι ΜΙει·ετιιι· ννιάιιιειιιιπά
ιιι εΙειεΙιει· ννειεε, Με ιπι νοι·ιςειι .Ιειιιτε,ειιειι ννειιετΜιι άιιι·εΙι
ίοι·Ηειιΐειιάε Βεϊετετε ϋὶιει· ιιΠε ΜεΙιειΕει·ειι ἰιι ι·ιιεε. ιιιειΙΙειιι.
δοιιι·ιιιιΙειι ετεεΙιεΙιιειιάειι Αι·Βε1$ειι, άειι Με άει· ι·ιιεειεεΙιειι
8ρι·ε.ειιε ιιἱειιτ νεττι·ειικειι ΓεεΙιεειιοεεειι Με ΒιιιεἱεΜ: ιιι
άιεεε εκετιι; ε.ιι Βεάειιτιιιιιι; 8·εννιιιιιειιάεΜτει·ειιιι· ετιιι68ΙΙ
ειιειι. - Ι)ει· ΔΙιοιιιιειιιειιτερτειε Μ: Με!. ΖιιετεΙΙιιιι€ Η
ΒιιεεΙειιιΙ 8 Μι!. ει» Με δειιι·, 4 ΜτΙ. ει» ειπ ΙιεΙΙιεε Με” Η
άειι ειιιΙει·ειι ΙιΒιιιιει·ιι 20 ΜΜΕ ει» άεε πω, 10 ΜΜΕ Πιτ Με
ΙιεΙΓιεε .Τειιι·. ΑΙιειιιιειιιειι$ε-ΔιιΠτε8ε Μπακ πι” :ιιι Με Βικε
ιιιιιιιΙΙιιιιι.:νοιι Ο. ΜεΙιει· ιιι Βτ. Ρετει·εΙιιιι·ι;, ΝεννεΒγ Ρτοερεετ
Νι·. 14. Μειιιιεει·Ιρτε εοννιε εΠε ειπ' Με Βει1ε.ειιοιι Ιιεεϋε·ΙιεΙιειι
ΜΜΙιειΙιιιι€ειι :ιιι εεε εεεεΜΗτείΒιιι·ειιάειι Βεάεετειιι· ΙΝ. Βε
ιΙοΙΙ ΉειιιιεΙι (ΡετειεΙιιιι·;ει· Βειτε, Ρειετ-ΡειιΙΙιοεριτεΙ) ιιι
ιιεΙιτειι.

Με Τιιει·εριε άει· ιιωιιπιιιε ιιοιιοι·ι·ιιοιεε.
νοιι

Πι. ΥνοΙίΒειιε 5ειιιεΙε.

ΨεΙιτειιε ιιοειι Με ιιι Με εΙΙετιι1εεετε Ζειτ Με Με
@το ιιΜιεΙιειι ΒεεειιεΙιιιι€ειιιετΙιοεειι αει· θοιιοττΙιοε εε

ιιιοΜι ειι νετΜιιἀετιι νετιιιοεΜειι, εεεε Καποτε ιιι άειι

ιιιειει.ειι ΡεΙΙειι ειπε οΙιτοΜεεΙιε Ε'οι·ιιι ε.ιιιιειιιιι, ει·ΙειιΙιειι

εε ιιπε Με ιιειιεετειι Μετ.ιιοι1ειι εετ ΤΙιετε.ριε ιιιιεετει1

-
Ρετιειιτειι πιπ ειιιιι;ει· $ιεΙιετΙιειτ ειπε @Με ΗειΙιιιιε ιιι
εεεεΙιεε.τετ Ζειι νετερτεεΙιειι επ Κ6ιιιιειι.

Βεε εε άειι ΝιοΙιτερεειεΙιετειι Γεει. εΙΙει1ι ιιι θειιτειιειι
ετειιειι‹ιε Ιιιεττιιιιιειιι ΙιεΙ Βε!ιειιτΙΙιιιι€ εετ θειιοττΙιοε, Με
ΤτιρρετερτΜε, Ι(ε.ιιιι ειπ Με ειιιει· ΠτετΙιτΜε ειιι.ετιοι·
νοιι Νατασα εειιι, Ιιε1 ΨειτειεεΜειιειι εεε Ρι·οεεεεεε ειιί
Με Μιιτετειι Ρεττιειι άει· Ηε.τιιτεΙιτε ει ειε Ειιιερι·ιπειι
νοιι Μεάισειιιειιτειι νετιι1ΜεΙετ εετ ΒενειιιιΙιεΙιειι Ττιρρει·
ερι·ιτ2ε εεεοΙιιτ ιΙΙιιεοι·ιεεΙι, Με Μεάιεειιιειιτε εεΙειι€ειι ειιΓ
Μεεε Ψειεε εετ Πισω Με ιι

ι

Με ετΚτειιΚτει1 Βεειοιιειι;
ιιι Μεεειι εωειιιι ειοΙι ειπε οΜοιιιεεΙιε Βιιτεϋπιειιιιε ιιπά
εΠεεε, εε ευε.ει ειιιει· Νε.τει·ΙιεΙΙιιιιε ΜιετΙεεεειι, τω” 2ιι
ΝετεεεειΙειιιιε, άειι εεΙιινετειι Ετεεεειιιιιιη;ειι εετ διάο

τιιτειι. Με εειιεττ πω» ιιππ! .Ιειιι2εΙιιιτε Ιειιε ειιι.
ΨνοΜ Βειιιημ εε ιιι νιεΙειι ΡεΙΙειι εποε ειιιειι εειιοιι
ειιτειιιεειι 8εινοτεειιειι Ττιρρετ ιιιιι ΙιιεΙ.ιΙΙει.Ιοιιειι ιιεεΙι

θιιιγοιι ιιπε Π1τειιιειιιι Βουειτιιιι€ει1 ειε. ε.ιιεειιΙιει
Με, ιιοεΙι ιιιειει ετετ ιιεεΙι ειιιει· Ιειιεεειιετιιάειι, επ Με
θεειιΙιι εεε ΡετιειιΙ.ειι ιιπε Αιετεε Με ΙιεεΙιετειι Αιιίοτεε

τιιιιεςειι ετεΙΙειιἀειι Πει. Με ιιιειει;ειι Αετ2τε ιιπε Ρετιειι
εεε ΙιεΒιι118ειι εὶειι άεΙιετ πει εΙειιι 2ινειΓεΙΙιείτειι Βεειι1
Ι.ετε, Με Με ειιτεΙι ΙΒιιιερτιτειιιι€ειι νετεειιιεεειιετ Με
0ιοεπιειιΙ.ε ιιιἱι :Ιει· ΒεινϋΙιιιΙὶειιειι Ττιρρεεερι·ιτΖε ετ2ιεΙειι
Ιεεετ ιιεά Ιιϋτειι πιπ εετ ΒειιειιάΙιιιιε επί. ενειιιι εετ εε

ΙεεΠεειιεε ΑιιεΠιιεε εεεειιινιιιιάειι. Βιε ττειιτιΒει1 ΡοΙΒειι
ειεεετ ΠιιτετΙεεειιιιΒεεϋιιεειι Ζειεειι ειεΙι ιιιειετ ετει. Με
.Ιε.Ιιτειι, εει εε @Με ΠεεετττεΒιιιιε εετ ΟοιιοττΙιοε ειιί
Με Γτειι ιιι εετ Εεε, εει εε ιιι ?οιπ νοιι Ηε.τιιι·6Ιιτειι
εττΙοπιιτειι Ιιειιιι Ρειιεκπειι εεΠιετ. ΙΞε ει εεΙιετ νοιι άει·
ετεεετειι ννιειιιιεκειι ϋεετ ειπε ΜετΙιοιιε άει· ΒειιειιεΙιιιι8
εετ ΟοιιοττΙιοε ειι νετΓΠεειι, Με εε ιιιιε ετιιιϋεΙιεΜ Με

ΕτΚτειιΚιιιιε νοτ Πεεετ8ε.ιιε ιιι (Με ειιι·οιιιεεΙιε ειωωω
ιιι εεεεΜιε.τετ ΖειΙ: ειιεΙιειΙειι ειι Ι:ϋιιιιειι ιιπά Μεεεε

εεΙιειιιτ ιιιιτ εττειεΙιτ.

Βε εετιιΙιτ εεε Ρτιιιειρ άει· ιιειιειι ΒεΙιειιιΙΙιιιιΒειιιετΙιο
άειι ιπι ΑΙΙεειιιειιιειι τΙετειιί. Με ΒξτειιΜιειτ ειιί ε.Ιιειι

Ριιιιτ:ι.ειι ειιειιέτειίει1, ινε ειε ειεΙι ειιιεειιιετετ ω. ΕΣε
εεεειιι.ειε ἀεὶιετ ειιιειι ετοεεειι Ε'οττεειιτιιι ιιι άει· 'Πιε

τειιιε εετ Οοιιοι·τιιοε, Με θιιγοιι εειιιε ΜετΙιοκιε ω:



ΝΒ

Πει·ιιι·άΙιι·ειι-ΒΙεεειιεριιιιιιι€ειι ωιτ Ρει·ωειι€ειιετΙϋειιιι€ειι ιιι
άιε Ρι·ειιιε ειιιίϋΙιττε. Ι)ει· ετε.τΙιε Βι·ιιεΙι, ιιιιτει· άειιι άιε

ΡΙΙιεει€Κειτ Μι άιεεειι 8ρϋΙιιιι€ειι άιε Ηει·ιιι·ϋιιιε ρεεειτι,.
άεΙιιιτι άιεεε εεε ιιιιά ιι·ειΜ άιε θράΙΙΙι1εειΒΚειι Με ιιι άιε

νει·εοτεειιετειι 'Ι'εεεΙιειι ιιιιά ΡεΙιειι άει· ΠιετΙιτε., εε
Με1ΒιεΙιει· ε.ιιε!ι Ιιει άιεεει· Μετιιοάε άει Πε.ιιρτΚι·ειιΙι
ΙιεὶιεΙιετά Βε1 ίεετ ειιιει· ιεάειι Πι·ετιιι·ιτιε ροειει·ιοι·, άιε

Ρι·οετε.τε. ιιιιΙιει·ιιιιι·τ νοιι άει· ΒειιειιάΙιιιι€. Πω άιε Πιε
ιιιι·ιτιε ροετει·ιοτ ιιι άιεεειι ΡειΙΙειι εὶειιει· πιιι ΑιιεΙιειΙιιιιε
ευ Βιιιιεειι, ωιιεε άιε Ρι·οετετε εεΙΙιετ ιιι ΑιιετιιΤ Βειιοω
ωειι νι·ει·άειι ιιιιά άιεεεε ει·ι·ειεΙιτ ωε.ιι ωιτ ειιιει· Με.εεε.Βε
άει· Ριοετετε. εετ ειιιιιιι πιιι ιιεειιίοΙΒειιάειι Ηει·ιιι·ϋιιι·ειι

ΒΙεεειιεράΙιιιι€ειι.
Ειπε άιεεειι Ιιιάισειιοιιειι νοΙΙΙιοιιιιιιειι ειιιερι·εεΙιειιάε
ιιιιά ιιι ειιιει· εειιι· Ιιι1Ιιεε!ιειι ιιιιά ειιειετειιΨειεε άιιι·εΙιεε
Π1Ιιι·ιε ΒεΙιειιάΙιιιιἔ άει· Πι·ειιιι·ιιιε Βοιιοι·ιιιοιεε. Μεε Μι
ιιι ΒειΙιιι ιιι άει· ΡοΙιΙκΙιιιιΚ άει· Ηει·ι·ειι Βοοειιτειι Ε
Ε'ι·ειιιεΙι ιιιιά Ιιεινιιι Ιιειιιιειι ΒεΙειιιι ιιιιά ΜΗ ιι

ι

Και·
εειι Ψοι·τειι άιε θιι·ιιιιάειιΒε άει·εεΙΙιειι ειιΒεΒειι.
Βει ειιιεω @άειι Κι·ειιΙιειι Μιά Ι.5.8Ιιοιι ειιιε Μιαο
εΙαοριεειιε Πιιτει·ειιεΙιιιιιε άεε Ηε.ι·ιιι·ειιι·ειιεεει·ετεε οάει· άει·
ΡιΙεωειιιε νοι·8ειιοωιιιειι, πεε ειεε ειιεΙι Μι ειιιειιι ενοε
εειι Κι·ειιΙιειιιιιετειιιιΙ οιιιιε ει·οεεε Ξειιννιει·ιεΙιειτειι άιιιιεΙι
ΠΠιτειι Ιεεει:. Νεειι άεω ωιΚι·οεΙιοριεεΙιειι Βείιιιιάε Μιά
άιε 'Πιει·εριε 8ει·εεεΙτ ιιιιά πιει· ιι

ι

άει· νι7ειεε, άε.εε Βο
ιιεεοοεειιιϋάτειιάε ΜΜεΙ ιιι άει· Εστω νοιι εεννϋιιιιΙὶειιειι
ριιοΙοιιΒιι·τειι Ειιιερτιτειιιι8ειι ιιιιά Ηετιιι·6Ιιι·ειι-ΒΙεεειιερι1
ΙιιιιΒειι ε.ιιεεινειιάι νι·ει·άειι Με άιε θιοιιοεοεεειι νοΙΙΙιοω
ιιιειι εεε άεω δεοτει νειεεΙιννιιιιάειι ειιιά ιιιιά ειειι ειιιιΒε
'Μεε Ιειιε εΙιεοΙιιτ Ιιειιιε ιιεειιιινειεειι Ιεεεειι. Με εειιι·
Βιιτεε ροιιοεοεεειιτϋάτειιάεε Μιι.ιεΙ Με ειοιι άεε Ρι·οτει·Βο1
ετινιεεειι.

Βιιιά άιε θιοιιοεοεεειι εεεειιινιιιιάειι, ννοιιΙ εεει· Με
ειιάει·ε Οοεεειι νοι·ιιιιιιάειι, εε Μιά άεε Ρι·οτει·εοΙ άιιι·ειι
Δι·Βειιιιιω ιιιι:ι·ιειιω ει·εει.ει, άεε ιιι άειεεΠιειι ννειεε :ιιι

Βενιιειιάτ νι·ιτά Με ειΠε Ποεεειι 8εεειιννιιτιάειι ιιιιά ιιιπ·
ιιοεΙι ειιι εε.τε.ι·ι·ΙιεΙιεε!ιεε «εεεριιεε!ιεε» Ξεοι·ει ειεε πιει.
Βιεεει· ειιιίε.εΙιε Πι·ετιιι·εΙεετει·ι·ιι Μιά πιιι; άειι 11ΜιεΙιειι
Αάει.ιιιιεειιτιειι, Ζιιιειιιιι ειιΙίιιι·. ειε. ΒεΙιειιάεΙτ. Πε ιιιε
τειι _ιεάοεΙι ιιι άιεεεω 8ιειάιιιω ιιιεετ εεΙιειι Βεειάινε ιιιπ',
νοιι Νειιεω εειθειι ειεε θιοιιοεοεεειι ιπι 8εειει, άιεεεε
Μιά ινιεάει· ι·ειεΙι!ιοΙιετ, ειιιι€. Βε.ε Ρι·οι.ει·εο! ει·νεειεΕ
επιι Μι άειι Κεειάινειι ιιιεετ νοιι άει· ΒΙειεΙιειι ΨιιΚεεω
εεπ Με ιιπ Βει;ιιιιι άει· Ει·Κι·ειιΚιιιι€, εε Μιά άε.Ιιει·
εννεεΚωεεειΒει· ννειεε άιιι·ειι ΙειεΙιτε ΒιιεΙιωετΙϋειιιι€ειι ει·
εαπ.
Ι)εε ΒΙειεΙιε νει·ίεΙιι·ειι Μιά Βεοϋε.ειιτετ, ινειιιι άει·
Ρετιειιι Ιιει·ειιε ωιτ οιιιει· Πιειιιι·ιιιε ροετειιοι· ιιι Βε

Ιιε.ιιάΙιιιιε πιιι οάει· ειεε ειιιε εοΙεΙιε ιω Ι.ειιιΓε άει· Βε
ΙιειιάΙιιιιε ειιτινιεΙιεΙΙ:. Ιιι εΠειι ΡειΙΙειι ειιιετ Πι·ετΙιιιιιε

ροετει·ιοι· Μιά εΒει· άιε Ρι·οετε.ιε εοι ειιιε Μιτει·Ιιι·ε.ιιΚιιιιε
Ιιιιι εοι·είειΙτιΒ ιιιιιειειιεΙιτ ιιιιά παει· άιιι·ειι ΡεΙρετιοιι ρει·
τεετιιιιι ιιιιά άιιιεΙι ειεε ιιιιΚιιοεΙιοριεεΙιε Πιιτει·ειιεΙιιιιι€
άεε ειιριιιιιιι·τειι ιιιιά ιω Βιιάοεεορ ειιΓεεΓειιεειιειι Ρω
ετειεεεει·ετεε. _
Βιινειετ ειεε άιε Ρι·οει.ετε. ωιτίιετΙιεΙΙιετ εω Κι·ειιΜιειιε
ριοεεεε, ννιε ιιι άειι ωειειειι ΡειΙΙειι, Βιιάειι ειεε (Ξεπο
εοεεειι ιω Ρτεετετεεεειει, εε Μιά άειι τε8ΙιεΙιειι Ηε.ι·ιι
ι·6Ιιι·ειι-ΒΙιιεειιερά!ιιιι€ειι ειεε ειιιιιάΙιεΙιε Με.εεεεε άει·
Ρι·οειειτει νοτειιεεεεεΙιιοΜ.
θεωριιοεΠοιιειι Με Ε.ριάιάγωιιιε, θι·εΙιιι;ιε ειο. ειιιά
Με ΡοΙΒε άει· Με.εεεεε ιιιεετ ειι Πιι·οιιιειι; εοΙΙιειι ειεε

εοΙεΙιε ιι.Ιιει·, Με άεε εκει εε1ι:ειι Βε1 ειιιειιι Τι·ιρρει·, ιπι
Ιιειιίε άει· ΒεΙιειιά!ιιιιε ειιιειεΙΙειι. εε ει·ε.ιιεΙιτ ωειι ωιτ
άιεεει· Πισω ε.ιιί2ιιΙιει·ειι, εοιιάει·ιι Πιιιι·τ ι·ιιΙιιΒ ιιι άει·

οϋειιεεεειιιΙάειτειι Ψειεε πιιτ Μεεεεεε ιιιιά ΒιιϋΙιιιι€ειι
τω. Βιε Βειιε.ιιάΙιιιιε εεειιιΒιιεετ άειι νετΙε.ιιι άει· θεω
. ρΙισε.1ιοιιειι ιιιεετ ιιιιΒιιιιειι8.
ΒιίοΙετ ιιι 6-8 ΨοεΙιειι Ιιειιιε ειιάειΙτιΒε ΗειΙιιιι8, εο
Ιιειιιι ωε.ιι εεΙι!ιεεεειι, άεεε ειεε ειιιιΒε Ηετάε ιιι άειι
Βιιιεειι άει· Πι·ετιιιεΙεεΙιΙειωΙιειιι ειιιινιεΙιεΙτ ΙιεΙιειι, άιε

ιιιπ ΗΠίε άεε Βιιάοεεορεε ιεεωιιειεΙΙειι εεά ειιιει· Βιιιιιά
ΙιεΙιειι Ι.οεε.ΙΙιεΙιειιάΙιιιιε (ΕΕϋδιιιιιιε ενειιι._Μειιιει· Δεεεεεεε,
Αει;ειιιι€ειι ειε.) ιιιιιει· Ι..ειιιιιι€ άεε Ε.ιιάοεεορεε ιιι ιιιιτει
ενει·ίειι ειιιά.
Πω εε ιιοεΙι ειιιιιιε.Ι Ιιει·νοι·ιιιΙιεΒειι: άιε οικω ειιεεεε
Βειιε ΒειιειιάΙιιιιεεωειΙιοάε ει” ιιετιιι·ΙιεΙι ιιιπ· θιεΙιιιιιε Πιτ
άιε Ε'εΙ|ε νοιι ε.ειιτει· ιιιιά ειιΒεειιιει· Πι·ετΙιι·ιτιε, άιε οιιιο
ιιιεεΙιε θιοιιοι·ιιιοε ωιιεε Με άειι ειεΙιει· εΙΙΒεωειιι άειι
εΙιειι ΒεεεΙιι ωιι ΙιιειιΙΙειιοιιειι, ΑετειιιιΒειι, ΒοιιΒιιιιιι€ειι
ιι. ε. π. ΙιεΙιειιάεΙτ ιιιει·άειι.
Ρει·ιε, Οει.οιιει· 1899.

Ειιι εεΠειιει· Η!! νοιι Μι·οριιιε !ιειάει· 8ειιιιει·νειι
ιιιιά !ιειάει· Νειιιιιιιιιε.

Αιιε άει· Αιι€ειιΙιειΙειιετε.Ιτ ιιι ΡοιιιιΙειιΙιε.
νοιι

Μ. Κ. ΝοιεεεννεΚι.

Αω 10. ΞεριεωΙιει· 1898 ειιοΙιτε ?τεε Ψ. Β. ιιιι·ει·
ΒιιιιάΙιειτ νιεεειι ωειιιε Αιι€ειιΙιειΙειιετιιΙτ ε.ιιί.

«Με ινάιάε Μεε ιιι ωειιιειι Ζιιετειιά ειεεεειι ΙιεΙιειι»_
ειιΒιε ειε «ιιοιιο Με ιιιεετ ιιοειι ειινε.ε εεΙιειι ινιιιάε:
άεε εκει ιιεΙιιιιε Μι εειιοιι ιιιεετ ωειιι· Με” ιει ιιιιιιιι
ιιιεετ 'ΜΒ νοιι ΝεεΙιτ ιιιιτει·εειιειάειι, Μι ωει·Ιιε ιιιεετ,
σε άιε Ι.ιι.ωρε ει·ειιιιι: οάει· ιιιεετ, εΒει· ιεάειι, εοΒιιι· άειι

ΙιΙειιιειειι εΙειιειι θεεειιειειιά ΒεωετΚε Μι εοΒΙειειι, ε. Β
.

άεε νει·ΒιεεωειιιιιιεΙιι Με άετ Ψιεεε, άεε νει1εΙιειι ιιιι
ν7ε.Ιάε, ειιι Μειιιεε Βιιιιά ιω Ηει.ιιι·ε ιι. ε. π.»
Με οΒιεειινε Πιιτειειιειιιιιιε ει·Βιι.Ιι ίοΙμ_ειιάεε: Υιειιε
ι·εεΙιτε = Ο

,

ΙΙιιΙιε : Ο. Ορι!ιεΙωοεΚοριεεΙι Μιά εοι
άιε ννειεεε Αιι·οριιιε Ιιειάει· Βειιι1ει·νειι. Πεε Ποιά άει

Ε.εωρε εεωει·Ια άιε Ρετιειιιιιι ιιιεετ, ειιειιεο ειιιριιιιάει
ειε εε ε.ιιεΙι ιιιεετ, σε ιιιιιιι άεε [άοιιι επί ιει· Αιιεε
ννιιΕι: οάει· νι·ιεάει· νει·άιιιιΙιεΙτ. Με Βεε.ειιοιι άει· Ριιριι
Ιειι επί Ι.ιεΙιτ, Αεεεωιιιοάειιοιι ιιιιά Οοιινετεειιε ιει: ει
ΙιεΙιειι: ιιιι·ε ΡιιριΠειι νετειιεει·ιι ειεε, ινειιιι ειε νει·ιιιι
Με ινιτά ειιι ιιιι·ε ει€ειιειι Μεεετ ιιι ειιιει· ΒιιτΓει·ιιιιιιε
νοιι 15-20 Οιω. ευ εεΙιειι, ειιι.ινεάει· πιιτ 1εάειιι Αιιιιε
ειιιΖειιι οάει· πιιι ιιειάειι ειιεεωωειι. -- Ε'ι·ειι Ψ. Β. ιει
νοιι Βιιιεω Κάι·ρει·Ιιειι, 4.4 .Ιειιι·ε Μι, νει·Ιιειι·ει!ιει, ιιιπ

4 Ι(ιιιάει·; ε.ιιεεει· Ι.ιιεε, ινεΙεΙιε ειε νοιι Πιι·εω Μειιιιε
νει· 20 .Ιειιι·ειι ει·Ιιε!τειι Ιιειι.ε, Με ειε Ι:ειιιε Κι·ε.ιιιιιιειτειι
Βειιε.Μ. Βιε Πεεε ειεε Ιιει ειιιεω Βρεειιι!ε.ι·ει άε.ι·ε.ιιΠιιιι
εειιιιιιάεΙιι ιιιιά ΜΗ ειεε Πιτ νοΙ!ετε.ιιάιθ Βειιεεειι. Βιε
8ειιεειιινειειιε Βεεε.ιιιι εειιοιι νει· 7 .Ιειιι·ειι ιιιιά εειιοιι
εειτ 3 .ΙεΙιι·ειι ειεΙιτ ειε ιιιο!ιτε, Με άιε Με.ιιε Ε'ει·Ιιε.

Βιε Ιιετ ειεε εειιοιι Ιε.ιιΒε ιιιιά νιεΙ «Πω, άοειι οιιιιε
ΕΣι·ίοΙε.
ΑΜ θιι·ιιιιά άει· οιι_ιεετινειι Ει·εεειιιεεε ιιιιά άει· Δι1εω
ιιεεε πει πιιι άεει·Ζειιετ. άεεε άιε Αιιεει.Ιιε άει· Ρε.τιειιιιιι.
ειε εειιε ιιιπ· Με.ιιε θεεειιειειιάε, επί ειιειεειινειι Εωρίιιι
άιιιι€ειι ιιειιιιιε, Με πιεε εε εε ιιειιιΙιε ιιει Ρει·εοιιειι ίιιι
άει, άιε Πιτ Αιι€ειιΙιειιτ νει·Ιοι·ειι Ιιειιιειι. ΙΞε ιει ιι

ι. εε
Κε.ιιιιι, άεεε άιεεε ΠιιεΙι1εΜιειιειι, ινεΙειιε εοΒε.ι· άιε Ιάσω

ειιιρίιιιάιιιιε ειιιεεεϋεει ιιιιεειι, ιιοεΙι ειι.<.;ειιειι, άεεε ειε

ΤΙιιιι·ειι, Γειιειει·, άιε Τειρετε, Ππε Ηε.ιιάε ιιιιά εοΒει· άιε
θεειοιιι;ει· άει· ιιιιιεεεειιάειι Ρει·εοιιειι Με ιιιιά ινιεάει· εε

Ιιειι, ειιει· ιιιιι· @Με Ζειτ. Ι)ιεεε Ε)ωρίιιιάιιιιεειι 8ειιϋτειι
ειιτ Οετεεοι·ιε άει· ΡεειιάοιιεΙΙιιειιιε.τ.ιοιιειι, ιιιιι ιιιιά ινιεάει

ειιειι Ζιι άειι εοΙιτειι Ηε.ΙΙιιοιιιειιοιιειι.
Γτει1 Ψ. Β. Ιιεετειιά ε.Ιιει· άετε.ιιί, άε.εε ειε @άειι εε
Ιιειιι€ειι Με.ιιειι θεεειιετειιά εεωει·Κε. Πιιά ιιι άει· 'Πει
εειιιει·Ιιιε ειε ΒΙειεΙι ειιι Μειιιεε Μειιεε Ε'Ιε.εειιεΙιειι, ινε!

εΙιεε Μι ιι
ι

άιε Ηιιιιά ιιιιιιω, ιιιιά ιιιειιιιιιιι· ΙιεωετΙσιε ειε

εε, εοιιάει·ιι ειε Ιιοιιιιτε εε ε.ιιοΙι ιιιπ άει· Η9.ιιά ειει·ειιειι.
Αιε ιεΙι ιιιιεΙι ι1Ιιει·2ειιΒι Ιιε.ιιε, άεεε Ρειιειιιιιι Μιιιιε

θεεειιειειιάε εο8ε.ι· ιιι ειιιει· ΒιιιΓει·ιιιιιι€ νοιι Ι'/ε Μετα·
ινειιιι·ιιειιω, εεωιιιιιε Μι ιιιιε!ι άιε θιτειιιειι άει· Νεπιιιιιιι

εωριιιιά!ιειιΙιειι ιιι εειι·ειΤ άει· Μιιιιειι Ε'ιιιεε ΓεειειιειεΙΙειι.

(Β. ΑιιΜΙάιιιι8.)

-.
__
._



Δ"
11ο 1ετ εουοο ΙοοΒο υο1τουοτ, Φιεε όοτ Ροοοε τω· Φο

υ1οοοο οοο ν1ο1ου.οο 8ττου1οιτ ε1ου 1ο οοεοτοτοΑοΒο υο

ε1οοτοοοουυοτ αυτ· υ1οτοτοο Ουοτυοουο ι1οτ 1.1οεο υοου

(Με, νοο όοτ Ροοοε Μ· Φο τοτυοο 8ττου1ου. 111οεοε
υοου τυο.ο υοντο1εοο του Η111ο ο1οοε 1.1ουτοε, κνο1ουοε

ειτε τ1οο υου1οο Βοο1ο.τυοο οοε 8ροο1τοτυε υοετουτ. 81ο

εο1ουοε Μουτ. υοου τοοο οτυο1τοο, 1οι1οτοτοοο Φο Βοο

υοοεττ·ου1οο οοτου ο1ο ν1ο1ο1.τοεθΙοε ττοτοο 1οεε.1, νττο1

ουοε, Μο υο1οοοο1:. Μου εο1ο211ουΦο το1111οτοοΡοτυοο
οοε 8οοουτοοτε ευεοτυ1ττ ου‹1 οοι· Φο τοτυοο οοο Φο

1οττοοΕοοεττου1οο οοτου1οεε1:. 81ο 1τοτοε1ουυοοε ΑοΒο
οόοτ Φο εο1ουοε, ο·ο1ουοε ο.οΓ ο1οοο οο.υοο Ροοο1 Φοεο
ετο11:1εο, ε1ουτ, »που οε οοτου ο1ο ν1ο1οττοε 81οε οο1”

ο1οο Κοτοοο11οτοτοο Μουτ, Φο Ροτ1ρυοτ1ο όοτ Ρ1οτοοτο

Μου, Φο Μοτο τοτυ. 1το ουτοο8οοοοεοτ2τοο 1θ`ο11ο,ντο

ι1οε ΑοΒο οτο1τε1ου1:18Μ, οτεουο1ο1Φο Μ11.1.οτ1οτ11'1οτοτυο
Μου. Φο Ροτ1ρυοτ1ο το1.υ ')

. 81ουτ τουτο οοτου ο1ο ν1ο

1ο1.1οε(Ποτεοοί ο1οο 1ο1ο1οο Οο11οοο8 ο1οοε ε1οο1τ1οο

8ου1τοτοε, οοτου ντο1ουο οοε ΤοΒοε11ουτ ι1οτουιτ1τμ εο

ε1ουτ τοου υο1 111οετο11οοοΜε Αοο;οε :ιοί Φο ν1ο1οττοο
81.του1οο, ο

.

υ. του ο1οοο Ρουοι νοι· 11οτο8ου1ττοο, Φιεε

Φο Οο11'οοοε Πο 8ου1ττοο ο1οοο τοτυοο Μοτο 2ο1οτ; υο1

181οετο11οοεοοε ΑοΒοε οο1” Φο το1υοο 8ιτου1οο, ο
. υ.

οο1ο1οοο Ρουο1; υ1οτοτ ε1οτο Βου1τοτο, ε1ουτ τοο.ο Φο

Οο11οουε ου 8ου1ττοο νοο ο1οοτο ν1ο1οποο Β.οοι1ο ο1ο

Βοίοεει.

Ι.. Μοτυ1οεου Μο; οοί Θο·οοο εο1οοτ Πυτοτεοουοο
Βου υοτοουυοτ, ι1οεε Φο 1Σο11οτυουε οοτ1εουοοτ1οο1·"οοοε

τ1οττοτυου οο‹1 υ1ο.οοο 81του1οο 11ο τοοοεου11ουοοΑοΒο
5240-1320 μ υο1.τοΒο. 01ο ο118οοτο1οο131ο1εοο11οτΝο1.2

υοοιεου1ουιου υο1.τοο1.1οτ Οου1οτο οοτ ΜοοοΙο 458_μ
(Ηο1οτυο11.2).
Ποτ ουοο νοο του· υοεουτ1ουοοο Γο11 ετουτ ο1ου18 1ο

οοτ Ι.1τοτο1οτ ου; Με υουο τυοοτοτ1εουο 1ο1οτοεεο οοε
εο1υου υοετου1.Φττ1ο, οοεε Φου 1υο οιπ του άοι· Αοοουτυο
οτ1ο1οτοττ1τουο,οοεε Φο Ροτοορτ1οο άοι· νοτοου1οοοοου

υευυου 1ο ε1οο νοτεουἱοοοοου Νοτουοοτεου1ουτοο ετοττ

τουτο. οο‹1 ποτ όοτ ν1ο1οτ.τοοοοε1 υ1οοοο Ρο.τυο 1
ο

1υτοο 1οοοτοο5ου1ουτου, Φο 11οττ·οτυοο 1ο ‹1ου οοεεοτοο,

1)1οεοο Ρο11 οο‹1 ουοοεο Φο ροτ1τοο1τ1εουοΒοετ1οιτοοο8
άοι· υυτοοττυο81εουοο 8οοποοτο, ντο1ουο οτο1ου11.Φιεε Φο

Ετορυοτ1οοε όοτ τοτυοο Ροτυο νοτ1οτου, ντουτοοο Φο 11οτ

8τοοοο οτυο1τοο Μ, υοου τοοο Μουτ; το11;Ηοτγοε'ε
Ηγοο1.υοεο όοτ Αεε1το11ουοο οο‹1 Ι)1εοεε1το11οτ1οοοτ

1ο1οτοο δ
.

Ρτο1ουο11ο οοε 111. Αοτ:1ο1οοοε
άοι· θοεο11εουο1°τ 11ν1ο.ιιτ1. Δοι·υτο ου. 91ΐο.11ι.

Ζννο1το811ιοοο.

Ρτο1τοοςτυπο 20. Αοοοετ νου 9-2 Πυτ νοτ·οτ1ττεΒε.
(8ου1οεε).

2
.

Μ1ττ.1ιο11τιοΒοο άεε νοτννο.1τοοοετοι1ιοε άοι·
θοεο11εουοΗ ποτ Βο1ιο.οιρΓοοε άοι· Εορτεσ..
Ρι·οϊ. 1

)
ο υ 1 ο - .1οτοοντ(1)οτροι): 11οεοτ·οθοεο11εουοίτυο

τςοοοΜε .1ουτ·1898, Με ειτε άουτ Βοουοοεο1τοΐτευοτ1ο1ττ.υπο
1897 οι·ε1ο1ττ11ο1ττετ, του ο1οοοι Βοοτνοτοτϋοοο ου ν11οττυρο
οιοτοο 1τοΒοττ·οετονοο 18,8(10851. οοτ1ο1οοτοΟοεεοο1τοετοιιοο
νοο 1291του. 45 Κου. 1ο υοιοτοοιθο1‹1ο. 01ο Β1οοου τυο ο

υο1.τυοου 1το.1ο1ττο1898 - 44,45? Βυ1. 59 Κου; Φο Α ο ε -
ο·ουοο - 84,3831151.98 Κου., εο Φιεε ε1ου ο1ο11ουοι·εουοεε
άοι· 111οοο1τοτοοΠο Βο1:τοττονοο 10.12311υ1.'78Κου. οη;1ουι. Πε
ννιτττ1οοΦι1τοτΑο1οεοννοτ·τυοΠΠ· 8111 13111.92Κο .Βο1το.οΐοοοε1
‹1οτΒοετ. νοο 2011 Βο1. 84 Κου. άουτ υο8.τοο οεεοουοετοοε1
ο1ονοτ1ο1υμεοτω" άειε Βοοι·νοττοϋΒ·οο οοεοτοτ 01ο
εο11εουοΐτ 2οοι 1

. .1οοοοτ 1899 ο.οε 1νοτ1.υρο

'Ι Η ο1οιυο1το: Ρυγε1ο1.Ορτ11‹,ο. 156. 2
.

ΑΜΙ. 1896. .

1
) Ν. Α1τ1τοουν: Πο εοοτοτοοοοο11το1Φιοε 1οε υοοιοι·τυο

@Η ι·οι1ο1οοοοεειι ρο1υτ.4ο νοο τ1ο1ο. ροι·οορι1οοΜε ωο
1οοτε. 'Ι'υοεο οοοτ 1

ο

1)οοτοτε.του υΙοοοο1οο. Ροτ·Ξε1898.

ο1οτοο 1ο: Βο1:τοο·ο νοο 24,911Β.υ1.92Κου. οο‹1
οοε3808 Βυ1.29Κορ.τουειοτοοτ θο1ι1ο υοετου‹1.
01ο 81ο ο οι υ το ο ο εοτο1.οοΦου τ'ο1οοοοοττοοεεοο2οεοτυο1οο:
.Τουτοευο1ιτυοοάοι· 1411:ο;11οοοτ. . . . 1.49811υ1.50 Κου.
Β1οοιο.11,ςο1111το11οοευο1ττοεο. 50 » »

Βἰοτυο11,=;οΖου1οοεοο ιιο‹18ουοο1ιοοο·οο. 28220 » 84 »

Κτοουουο·ο1οοι· . . . . . . . . . . 18,585 » 74 >›
Ζ1οεοο . . . . . 948 » 59 »

111νοτ·εο 159 το 2 »

8οοττοο 44,45? 1151.89 Κου.

Με Α ο ε εο.υοο "που ίο1;;οοάο:
(1ουυ1τοτάοι· Αοτ2το, Βοουυο11.οι·οο‹1
Οοοο11ετου . . . . . . . . . 1,81011111.- Κου.

Κτ·οο1τοονοι·ουο;;.1οΜου111το.Τουτο1898 1,804 » 96 »

» » Νοοοο1 . . . . . 5,805 » 80 »

» » ννοοτ1οο. . . 6,225 » 48 »
Ιονοοτοτ νοι·νο11ετε.οου;ο. . . . , . 287 » 89 »

νοτο1ουοτοο8·8ο,εοο Βτοοι1εουοάοο 102 » 85 »

Ροετροι·τοοοτ1Πτ·ιτουεοουοο . . . 150 » 77 »

Βτοο1‹ νοο Γ1οτε;υ115.τ.τοτυ1οΜου . . . 520 » 85 »

Ζου1οοεοο 1111·Φου Βου οοε οοοοο 11ο
ρτοεοι·1ιιοιευο1 'Γοι·ινοετ. . 15,800 » - »

Βοτοουτοοτυο1ιοο1ο Νοοοο1 . . . . . 804 » 83 »

Ζο111οο;.τοο2ο νν1εεοοεουοΐο11ουουΖννοο1του
υο1το1Ϊεάοι· Φωτο . . . 125 » - »

Θο1ει11ο1τοΒο111ουιτο8·όοτ·11ορτοεου . . 245 » -- »

Ζο1τ1οοεοο Μι· Βτο1οοεο-Ατ·υο1τοο 1ο
ννοοι1οο . . . . 572 » 90 »

1)1νοτεο.. 88»80»
8οτοοτο . . δ,555 πο. Μ' τω..

1)οιεΙουτ 1898το εουτ11:ου Φο νοι·ιοοεοοενοτυο1το1εεοου
εοι·οτ θοεο11εουο.Γιο1ο τοουτ ευυετ.1ο;οεεοντοεοο. Ους1οιου
Μι· 15.8001119.1111·τ1οοΒου άεε οοο πο οττ1ουτοοι1οοΕορτο
ε‹›τ1ιτοτε1ο Το1°νντιε1.νοτειιτεο·ου1.υειυοο, εο υο.υοο οοεο1°ο81ο
οουτυου Φο ΑττεΒουοοάοου οπι οτ.ινο 10,000Βυ1. ουοτετ.1οεοο
ουτ1άοι· νοτοιοΒοοευιιετο.οοοιιεοτοι·θοεο11εουε.11:,ννο1ουοτετου

μου οοτ'οιονοε ο1πο·28000Βο1. υο1οο1τ.,121εε1:οοε υο11°ου,οοεε
του· ι1οοΒου οο‹1Φο 11'.1οι·1ουτοοεάεε Εορτοεοτ1οτοε1ο 'Ροτ
ννο.ετ,ννο1ουοε100 Αοεευτ21οοοο1'οουτοοοεο11.ουοο 2ο 81·οεεο
υοοου1ο11ο8ουνν1οτυ;1το1οοοάοτου111υτοοννοτοοο.

Ποεοτο Β 1 ο ο ου το ο ο υουοο 1υτο οι·Ι'ι·οο11ουο1ίουο 1ο1
.Τουτο 1898 1ο οπου· 11ιο1ο άουτ 8·1υο1τ11ουοοΠοτειο.οάο2ο
νοτοοο1τοο,Φιεε άετ θοεο11εο11οίτοιπ· Βο1τοτυρίοοο·άοι· Εορτεσ.
ο1ττω·οο Β1ιτο οπο Α11οτ1τοουετοτ Βουν1111Β·οοο;
20000 Β.υ1.ο.1ε ο111τοο.11Βο Ποοοτεουτ.2ο υο· Με τ1οο
Φεροο1υ1ου 1Φττο1οΜε Βο1ο1τεεο1τοιτιοεοοεΒοοου11:ννοτι1οο
ε1οο. Ποεοτο θοεο11εουου. οι·ε1ουι υτοτοοε, άεεε Φο υουο

8ιο.οτει·οο1οτοοοοοεοτο Βοειτουοο;;οο οοτ1ιο1εετ.ου‹1 »οτ-ουο
εττουτεο1ο,Φου Φοεοε Ζο1ουοοεΔω Α11ο π

· υ ο ο υ ε ο ο ο νοι·
τ.τοοοοετ.ν11το1ο·:ο οτννο1εοο. 11.1οοουοεοοοοτοο Ποο1‹ ε1οι1
νεοι·υ1οτυο1άουτΗοττο Π1τοο1:οτΜε Μοο1ο1οο1-1)οροι·τοιοοοτε,
θουο1τοτοτυΠι·. Β ο ο

;
ο ε1υ, εουο1τ11Β·,ννο1ουοτοοεο1·οΒ1τ.το

@Μεεε υο1τοΗοτι·ο 11Φο1ετοι·οοε Ιοοοτο υο1°υτινοττοτουι1-ου
τοτειοτοτ Μο. Ουοο Φοεο Ποτοι·ει1Μοοο· αυτου ντο· _τοτ.21:
ο1ουτ1ο όοτ Ι1οςο Με 'Γουυνοετ'εουο1τοοτοεοτὶοτο2ο υοοοο.
Ποτοτ άευ ο1οτυο.11εοοΖου1οοΒοο ουτ1 8ουου

1
:
ο ο ο
· ο ο υουοοοο 81011οοου υοου ο1ο18ο νοο υοοοοτ.οοοοι·

θτι·όεεο, Φο νοο Ρι·1νοτοοτεουοο άο.τοουτοουτενοι·οοο Φου.
111111·,ο_·οοοο1:οο111ο1·2οοοουετ ο 1 ο ο τ
· τ
. ο ο ο ο το ο ο ο ο τ
ο -

εουοο 8ουοουοοε άεε ντο11.Πτ.ν.Νοτ.τυοο1ι ιο

Ρ ο ο ο τ· ε υ ο τ· ,ο 1οι Βοττοεο νοο 8000 του., ννο1ουοπιο· 1111·
τ·1ουτοοεο1οοεβοο1·οο0τ1οοτενοτννοοΦ ννοι·ι1οοεο11οο.11'οι·οοι·
ο1οοε τ.οετοοτοοτοτ1εο1τοο νοι·τουουτο1εεοε άειε
1τΙοττο Α. Βο.1·οο 8τοο1-Ηο1ετο1ο-Τοετοιοο νοο
1595 Βο1. 56 Κ ο ο., ενο1011οεΟοο1τ.ο.1οοοοεοτο.ετοιοοί'21οεοε
21οε 11οοοου1ο1υοοεο11,Με οε ..το 2000Βυ1. οο,ςοινοουεου1ε1:,
@του εοε1οοοτου τ1ουΖ1οεοο ο1ο Β'το1υο1.1.ΕΦ· ο1οοο 11ορτοεοο
1ο οἱοοο1 οοεοτοτ 1.οοι·οεοτ1ουοοτ.οτυο1τουονοτοοο υοου.
Βοι111ου ο1οοι· 81.1Η:ιιοτ.ς άοι· Βο.τοο1ο Νο1ο1τοο
Βοοτο., μου. θττοΐ1ο 8οοο1το1υοι·Β· 1το Βο1:ι·ο.8·ο

ν ο ο 1000 Β υ 1
.,

ι1οτοουτοο1τοΖοτ 1οοοτοο Αοει·υε1:οοε οιοοε

1.ορτοεοτ1οτοε. 1οι1οοι ιιοεοτο θοεο11εουοΐο υοου ιιο Φοεοτ·
8το11οάοι· 11οο1τυοτ218·οοθουοτ οιπ 1τοτ·ο11ο1τετοοιΒο.ο1ο μπο
τ1οο1ιτ,υυοτο1τιιτοτ.Φο Φο νοτο111ουτοο8·,Φο Οορ1το11οοΦο
81υοο άοι· 8τ.1τ'οοι·:ο νοτννο1τοοοοι1 2ο νοι·ννοοτ1οο.
Ιτο Ρουι·οοι· Με νοτοουοοοοο .Τουτοε ν ο τ

· ο ο ε ο ο 1 ο ο 1
:
ο

Πο” Μ. Βο.του 81:οο1το1υοι·ο; υ1οτεο1υετ οἰοοο
οιοετ1το11εου-Β·οεο1118·οο Αυοο‹1 2οτο Βοε1:οο

ο ο ο ο τ
· ο τ
·
Ο ο ε ο11ε ο υ ο Η , άοι· εο1οοοΒοορττ·ο12άουτεουο

οοο 8ττο1ο1τοιιοττοιτ8τ. θτοεευοτυοο;1. Ηουο11;οοε Ρι·1οιοο

Ο ο ο τ ο
· ν ο ο 1111ο ο 1
ο

1ο ου ο ι· ο
;

νοι·οουυτ.ο. 1)οτεο1υουοτ τ1οο
Τ1το11οουοιοτ·οο1οοο τοοε11το11εο1τοο1·1οου,ετοοοεευοεουοοι·υ οοτ1
οωτοωτ υιη;1ο1ουάοι· 11ορτ·ο-θοεο11εουο.Εοο1οοο 111ι·ττοενοο
768 Β υ 1

.

?Ο Κ ο ο. οοεοννοοοτ. ΒυΦ1ο1τ υο.υοο ου! Αοοττ1
οπο· οοε Ι.τν1οο‹11εουοοΟοοε1ετοτ1οτοεΦο ου ο1οοτο8οοοτο8·
οοε .1ο1ττοενοι·οοετο1τοτοοΚ τι· ο υ ο ο - Ο ο 1 1 ο ο το ο ο ου
81ο εποε ά1οεοοι Αο1οεε 1ο ουσ εεε: Ζου1 οο1:οτ
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υυεει·ει· ΒευουενοΙυει·ιιυε· νει·ΙιιιιιΓεευ Βιοε
υΙΙιεεει· υιιεει·ει· θεεεΙΙεευείε ειε 8ιιιιιυιε νου Ι424 Β.υΙ. 4
Κ ο μ. οιυε;ευι·ε.οΙιε- ειε ει·ει·ευΙιουεεΖειευευ ιυιι“ϋι·.τΙο.εειιιιου
υυεει·ε ΙιευουενϋΙΙιει·ιιιιε· ιιευ Ζννεο!ιου ιιιιεετει· θεεεΙΙεουείε
ει·ουυιι1ιουε·οειιιυε Μ: υυά υεου Κι·εεεεουπι· Βευειιυιιίιιυ8 άει·

ΒεΒι·ε ι
ιι ΙυνΙευά υειει·ιιι;ε. ἄν” ιιε.υιιευ εΙΙου ίι·ειιυάΙιουευ

Θε ει·υ.
Ψιε ιιευ Ιιεεει·υ υυεει·ει ΒοουευεοΙιεεεευει·ιουεε υεΙιευυε
κι, ειεε. ειε ιυ υυεει·ευ ΑενΙευ νει·υΠοε·εου Αυεεε.ειι€ου, εο
ννοιε ειε ΙινΙευοιεουευ Βιιυει·,<.ιειυειιιάουευε_εΙιοι·ευ, νου
εΙΙευ ΖουΙυυε·ευ ΠΠ· ιυιε νει· ι'Ιοε·υυε; Ιουε
ΒεεουΙυεε εεε ΙινΙϋ.υοιεουου ευι1εο.8·εε υε
ι“ι·ειε, ιυάουι Με Κι·υυυευε;εΙυει· εεε άει· Πν
18.υεΙ ιεευου Ι.ιευεεεεεεεε ιπι Βοει·ε.Βονοιι 8 ΒυΙ. ιυο
υοε1ιευ ιοι _ιειιειι Κι·ιιυΙιευ Βεεε.ΙιΙε ννοιιιευ. Πυεει·ε θεεεΙΙ
εουει'εΜε ιιι ?ειεε ι1εεεειιειεε πιει·ΙΙνΙυ.ιιιιιεουευ Ιιο.υοεεεεεεε
ιιυ .Τουι·ε 1898 12,632Β.υΙ. 22 Κυρ. υιιεεε2ευΙε ει·ΙιεΙεευ.
Πει· Εεεε άει· Κι·ουυευΒ·οΙοει· ιεε νοιι ιιευ ΙινΙευοιεουειι θεϋ.‹Ι
εευ ει” Αυο·ευοιιι.ιε άει· εεϋ.άειεουευθεουοι·ι;ειυειυι!ευ υυά νου
ΒιυυεΙρει·εουου, Με ειου εει' ειο·ευε Κοετου υευυυιιεΙυ 1ιεεεευ,
εε2ευΙε ινοι·άου. ΕΜ· εννει Αι·ιεεευυεευ, ννεΙουε ιυ ?οιυο
ιυι·ει· Βι·Ιιι·ευυιιυε ιιο Πορτο.υιουε ιιιι εεννουυΙιευευ θειε.υε·υιεε
εευε1εευ ννει·άευ Ιιουυεου, υυά ιο ειυει· υεεουοει·ε ειυε.ςειιου·
εεεευ θεί8.υευιεε2ε1Ιε ιιι ΝευιιιιΙ υυεει·εευιε.ουε ννοι·ου,Με οιο
ΙΙνΙε.υάιεουε θεεε.υΒ·υιεενει·ννυΙευυεΜε Κοεεευ εειι·ε.εου.
Πυεοι·ε Α ιιεεε.υευ εεεεεου ειου ευιυ ει·οεεεευ ΤΙΜ! Με
Ιειιιουιιευ Ροεεευ ειιει.ιιιιιυευ, Με ιυ ιιυυΙιουει· ννειεε _ιεάεε
.Ϊευι· ννιειΙει·Ιιευι·ου. Με ειυιυεΙιο·ε Αιιευ·ο.υε ιει θ.ιε νοεΙυιιυε·ε
ΑυεευυΙυυ,<; νου 15,80!)ΒυΙ. σε· ιιευ Βου οεε Τει·ννεεεεουευ
Βουι·οεοιιιυιιιεευ υουυευ. Νεουάοιιι ειε υουο Κι·οιιε που:ΔΙ

Ι ε ι· υ ε ο υ ε ε ε ι· θευευιυιευυἔ ιιυε 9 Πεεε_ιειιυευ Επι!. νοιιι
Κι·ουεειιε Βε.ιιι·ειυοιευοι Τει·ινεεε υυει·υιεεευ Μεεε Με άει·
Βεεειυιυιυυε, Μεε εεε οιυοεουε Βευάεευου ιιυεει·ει·θεεοΙΙεουείε
πι· Νυεευιοεευυε νει·υΙειυε, εο Ιευε;ε ειε 6.εεεΙυεε ειε Ιιε το·
εοι·ιιιιυ υυεει·υε.Ιε, οιυο ννιι· ιπι Ρι·υυΠυ 1898 ειιιιι Βου εε
εεΙυευ

ἐεεουι·ιετου.
Πιο Πειευιιε οεε ευεε Με εει· υιεειοε

Αι·ουιεε ε. Ποπ· Β. ΡουΙυιουυ, υυοι·υοιυιιιευ υυά εφευ
ννειειε εεευε Με εεεεεΙιοΙιε, Με οιυειιι εεειυει·υου θοιιεεειιεὶυ
ι·υυευιιο εινειεεϋουη;ε θευε.ιιιιε ιιι άει· Ηειιρεεεουε νοΙΙουιιοε
ιιο. Με υευου Με ιυυειο Ζιιι·ιουιιιιιο· εοινιε Με Βεεουο.Η'ιιυε
άει· Βεεεευ, ΜουεΙ, Θει·ιι.ευει ΚΙουιει·. Με ειιιειιι ΚΥοι·ε Με
@Με υϋευι ε Ιυνευειιι Μ· 100 Κι·ευ!ιε ιιυο Μι· οεε Αιιε'
ειουεε- Με ιΙουερει·εουε.Ι νοΙΙουυεε. εε άιιεε ιΙιε Ει6ιΤοιιυε
ιιιεεοε νιοι·ιου υυά ε,ιοεεεευ Ιιευι·οεοι·ιιιυιειιυεει·ει·θεεεΙΙεοΙιεΕε
ιο ιΠεεουι Ι·Ιει·υεε οπο ει·ίοΙ€ευ Ιιουυευ.
Πυεει·ο θεεεΙ!εουεΐε Μπι άειιυ ιπι θεευιΙο εοΜ. εεννε 960
Αυεευεειεε ευ νει·ρΠεεςευ υυά ω" νει·Ιιειιι· ιιιιε άει· Αιιεεοιι
ννεΙε ιιι ευεκιευου. Πιο Νοευκνευοιουειε, ειε Περιεεευ ευ ιεο
Νιου, ννιι·ά ιιυυιοι· οι·ιυ8ευάει·, ιΙευυ ιο ι;ευειυει· Με ΝεοΜ'οι·
εευυυεευ "οιυου, «Μεεε υιευι· οι·Ιιειιυου ννιι, ι1εεε ειε ΖειυΙ
οει· ιυ ΜνΙυιιά ν0ιυειιιυευευ Αιιεεε.εειρ,·ευ ιιυεει·ε Γιιιυοι·ευ
Βουι5.ε2ιιυεευυυει·εεοιεε. Αιιε θι·ιιιιιι άει· νου υιιεει·ει· θεεοΠ·
εουυεε ε·εεειιυυιεΙεευεεεειεειεευειι Πεεευ εοννιεάει· ιυ άει· Ην
Μυοιεο!ιου Μεοιοϊυεινει·ινοΙειιυε νου ιιευ Αει·ειου ειυε·εΙιείει·
του Με!άουιιιι.ου Μιει· νοιυευάευε Ιιεριοεε Με Πι·. Ε. Βι· εε
υι ιιε ιιι Μου ειε υειυευιΙιοΙιεε νει·ιιοιουυιεε εΠει· ιυ ΜνΙε.υά
ε.ιιιζευυΙιουΙιου υευευυεευ Ι.ερι·ιι-Γε.ΙΙε ευεειυιιιευεεεεεΙΙε, Ποιε
εοΙυε ειι.υΙε Μιει· 800 Νιιιιιυιειυ! Ψευιι :Νιου εεννυ 100Κι·ε.υυε
Με ειε Βειι.ιιεΒιμ ευ ιοουυευ ειπά, ειε ειιι ευ:ευεε Πορι·οεο
ι·ιυιιι υεειεπε, εο υΙειυευ Μου υοου ,ε·ε;.ςου700 Αυεεειευι·ευΙιε
ιιπ ιιυι·ιεευ Μν1ευά υεευ. Με Ιιειυε ιιει·ιιιο·ε θεε'ευι· ιοι υυεοι·
Επι! υεάουιου. Ψουυ εε ιιυε εευυεε. ννευιεεεευε ειυ Πι·ιεεεΙ
ιιετεεΙυευ ιυ ιιυεειευ Βερι·οεοι·ιευ Ζιι ιεοΙιιου. εε Μιά άιεεει·οι” υιουε ουυο ευυετιι.ιε ννιι·υυυε υΙοιυου. νου εΙΙου
ΠιυΒευ ω εε ιιυεοι· ΖἱεΙ. άευ ΗειιρεεευοΙιευει·ά ΕινΙιιυόε,
υι-ιιιιιιουειεε Τυι·ενεεε'εουο Κιι·ευεριεΙ, ννο εΠειυ ε·οοευ 100Εε
ρι·όεε υεΙιευυε οιυο, υιυ Με άει· υειιου ΑυεεεΙε ειιι'ευυευευ
υυά ιΙιεεε θεο·ουά ε·Ιειουειιιιι ευ οοειυιιοιι·ου. Ηἰειιυιε ννυι·ιιε
οιυεεννειΙου υυεει·ε Βε.υευε.ειιςΙιειευεουάεε.
Βιιιε Γει·υει·οινιουειΒε Αιιι”Βευε ιιυεει·ει· θεεεΙΙεουει'ε Μιά
εειυ, :Πε Ιευά1ιουε ΒενεΙυει·ιιυ,ε· ΜνΙευυε ιιιιι·ου ρορυΙιει·ε Βο
Ιευι·υυε; εε νοιι ιιυε'ειιΙιΙιιιου, Μεε ειε εε Ιει·υε υυιι ειου άετευ
ε·εννϋιιυεάετευ ρι·ινεεο Ιεο!ιι·ιιυε οει· Κι·ευΙιευ ιυ
8·εει·ευυεου Βευε.ιιευυε;ευ εοννιο Μιτου νοι
ειουε υυά ΒειυΙιουυειε ιπι Πιιιοευε· Με ιΙευεεΙυευ
οει· Αυεεεουυυε·ει;ειευι· ευ υεε·εε;υου.
Ιιυ Ριιυοιρ εοΙ1ευ υιυ· εοΙουο Κι·ε.υ!ιο Ζιι Ηε.ιιεε νει·ρΠεεε
ννεπΙου ιΠιι·ϊου, ννεΙουε εευυεευάε θετουειου ι1ει*ϋι· υιεεευ,
ιιεεε'ειο ιιευειιιι εννοουουεερι·εουευά ιεοΙΙιε ννει·οου. Βιο ιυιιε
εευ ιιπ ευε·ουεεΖιιυυιει· υιιυευ, ει,ι;ευε Ψειεουε, ειι;ευεε θο
εουιι·ι· υ. ε. νν.
Ηιει· ουυεε ειου άει· υεΙευι·ουιΙου υυά οιιι'υΙε.ι·ευοευ 'Ι'υε.ειο
υοιε άει· ΑΘΙ'Ζι.8,δεοΙεοι·οοι·, άει· νο1ΙιεεοΙιιιΙε υυά άει· Ρι·οεεε
υοου οιιι ννοιεεε?ε!ιι άει· Τυε;ευε·υοιε, άεε νοΙΙι ιιυοι· ειε Αιι
εεεουυυε·ειυϋεΙιουυειε ειιιΓειιΙι1ει·ουυυά άεεεεΙυε εε Ζιι επιε

ΙΙιειι,
«Μεε εε;ειου ει·εικνΙΙΙιε οεε Πιιιευυ.ε·εε Με Ιιερι·οεευ ευε

ο ι.
Ιιιι θιο.υΖευΜεεε ιιυεοι·ε θεεοΙΙεουείε εουιιε ευυι Βε,ε;ιυυ
οεε .ΤεΙιιεε 1899- 187υεριοεε ιυ νει·υυεε·υυε;.

Ιυ Βειιιιι· Με' άεε Πορτο εστι υιυ ΝευυιιΙ ιει Μου ευ
ει·ννυυυευ. Μεε τΙεεεεΙυε ιιπ νει·Ποεεευευ 8οιιιυιει· νοιιι Πειτε
ΙινΙυυάιεουευ θουνει·υευι· Με εΙυευιΒεειιου υεουι·ε
υυά υεειουεϊε·ε ννοι·όευ πι. Πιο ννοι·εο, Με δε. ΒιιοεΙΙουιι εει
οιεεει· θεΙεΒουυεἱε ευ ειε Ιυεεεεευ οει· Αυειο.1ε ιιουεεεε' ιιο.
υευ εἱευεΙιου Μεε υει,εεειο,ε·ευ,άεεε Πεκ νοιι Πυυοειιιε.εεις
Ιιειε, ϋυει· Με ννιι· ι'ι·ϋυει· ειιινει!ευ υΙοε·ευ υιυεεεευ, Ιυ άει·
Ιοεεεευ Ζει: υἰουε ιιιουι· νοι·Βευουιιυευ οιυο..
Ιυ άετ Ζιιεειιιιιιευεεεειιυε άεε νει·ννυΙειιυε·ει·ειυεε υυεειει·
θεεοΙΙεουο.ίε Με ειου ευ Βεε;ιυυ ιιιεεεε .Ιειυι·εε οιυο ννιουι:ιεε
νει·υυάει·υυε νοΙΙοοεου, ιυιιευι άει· Ρ ι· ε ε ι ιι ε υ ε . Ηει·ι· Εεεε
ι·ιιευ Βει·ου ΝεΙουου-ΑΙΙυε2υιννι, ει·ιιΙε1ι·εε,Μεε ει·
νοιυ Ρι·ειειοιυιιι ευι·υουει·οεο ιιυι1 ευε άεπι νειννε1ευυ8ει·εευ
ευεεουοιό.ευ υιιιεεε. ννειΙ οι· οι» Ιυυε,·ει·ε Ζειε υυεει·ε ειναι
νοι·Ιεεεε. Πει· Ηει·ι· Βιι.υάι·ε.ευΒιιι·ου Ν ο Ι ο υ ο υ υε.ε εΙε ειυει·
οει· ΒειΓεοι·ιιυεει·ει· θεεεΙΙεουεΐε 8 δε.Ιιι·ο Ιιιυε· οιι οει·Με”
άειεεΙυευ εεεεευάευ υυά άετευ Φυειι€1ιοιε Με θεεευἱου υπο
θουεοουευε ιυ Με ι·εοΙιεευ Βο.υιιευ ευ ΙευΙιου ε·εννυεεε. Βοι
υοι· νειιιιιεεοΙιιυε ιιο εε νοι· ΑΙΙουι ευ άουΙιευ, Μεε άει· Ην
18.υοιεουεΙιευάειιε υυά Με ΙινΙυυιΠεουε Ιιευοι·εευε-ΟοΙΙεε·ιυιυ
Με Βεάουιυυε· ιιυεει·οι· θεεεΙΙεουυι'ε ι·ιι.εουοι·ε“εεεευυά ιιυεειε
ΖιοΙε υυά Βεεει·ουιιυε;ευ Με ννοι·ιυυει·υυ;οι· Ορε'ει·ε'ιευιιιευειε
υυεει·εεϋιιιε υευευ. Βι· Με οοιυιε υυε υυά υυεει·ειιι Μεεε
Πιευεεε εοΙοιεεεε, τυουυνεη;·οεεου υΙοιυευ υιου·ευ. Ιιπιειιι άει·
νει·ννεΙευυε·ετε.ευεειυειι εουοΜευιιευ Ρι·υειάευεευ :υιυ Βιιι·ου
ιυιεε·Ιιευε οι·ιιευυεο, ννϋυεοΙιεο ει· εειυευ υει·εΙιουειευ Πιι.υιι
ει» ειιε 'Ι'υειειι.=;Ιιειεοεε Βει·ου Ν οΙουε υ ἱυ θε.ευευ οει· Βο
Ιιε.ιυρευυς άει· Πορτο ιυ ΜνΙευτι ευυι Αυειιι·ιιου πουυι·ιυ,εου.
ΑυθεοΙΙεάεεΒειουΝεΙυευ-ΑΙΙεννιεουιννιινυιάε άει·
Ηει·ι· Β. Βει·ου 8ειιεΙ-ΗοΙεεειυ-Νευ-Αυ2ευ ειιιυ

Ρι·ειειιιι

ε υ εε υ άει· θεεεΙΙεουυε'ε εει Βουιιυιρευυε· άει· Μοτο
ειεε ε.

Πιεοιιεειου.
Πι·. Κυρ Πει· ιεε άει· Μειιιυυ . Μεε Με Αι·ιυουυε.υεει· εει
άεπι Ιιευιιε Ιυε'εοειουεΙιοετοοοει· ΐορι·υ. οιυου. Βι· υε.υε ιιι ε

ι

υευι Αι·ιυειιιιε.ιιεε υιιεει· 22 Ιυειιεεευ 9 Ι.ιεριεεε ο·εΐιιυάευ υιυ!
Γυι·ουιο, Μεε άιεεει Ε'εΙΙ Μουτ νει·ειυεεΙε άεεεευο, οιι ειε
Αι·υιουυυιιεει· ιιιειεεευεΙιειΙε άει· ε1ι·ιιεΙιουευΑυεειοΙιε υἱουε υυ
ιει·Ι εε·ου. Αυ Με Πιι·οοειουευ άει· Βερι·ε-ΑενΙε ι·ιουεο ει· ιιιο
Βιεεε, νου εεννου.;ευΑιιεει·ιεεευ άει· Ιοεριοεευ εεε ιΙου ΑενΙου
Με ευεευιιοικευ θοιυειυυενει·ννυΙευυεευ ιυ Κουυευιεε ιιι
εοευευ. ιιιιιυιε εΙιεεεΙυευ εποε Βοι·ἔε ει·ειιου Ιιουυεευ, ειιιει
_ιευε εΙε ιυι'εοειοε υουειιιιιε ννϋι·ι·Ιουυυά πι· ΒιιουυεΙιι· ιο «Με
ΑυειιιΙε νει·ευΙοεεε νιυι·ι·Ιου.
Ριοι'. Πε Με: ΠιυειουεΙιου άει· Ιυεοι·υιι·υυε άει· Πε ιδεευ
@Με εε οιυο εει·ευε·ε Βιουειιυ,ε·, οιε ειυ 2ινευε·εννοιεεε υεει··
υι·ιυεου άει·εεΙυευ ιυ ιΙου Αυεεε.1εουυει“υι·ννοιεευυά οιυοΠυε
ι·υ!ε, Με ει· εεΙυεε νει·ει·οιε. Νιιου εοιυει· ΠευοτεειιευυΒι εει
οιυο εννιιυι;εννειεοΖιιιιιουυεΙειιυε· ευεεεεει8·ει Ι.εριοεοι· οιιοι
εοΙουοιη ινοΙουο ,οιιεννιΙΙιε ιιιουε υΙοιυευ ννοΙΙου, ιιυιιι68·Ιιου.εε
εει οευυ. Μεε ειε Ιιερι·οεοιιου ειεε ιυ Ζενου;;εευεεεΙεου νει
ννευιιεΙυ ιυιε ενευειιε11οι·εεννεΙεεειυει· Βεεευειου άει· υεριοεευ.
Πε εει ιιυει ευ υει“ϋιοΙιεευ.Μ." οιο ΑυυυιιΕυυε ενιάει·υ·ΙΙΙιοει
ιιυεΙ ει·υιεεει·τει· ΕΣΙειιιευιο ιυ τΙου Ιιευι·οεοι·ιου άει· Βιιυε ιυ

άουεεΙυευ εουε.άευ υυά ειε ιυ ιιου Αιιεευ Με νοΙΙιεε υοευεε
ιιυροριιΙυι· ιιιιιουειι ννϋι·οου.Πιο Ε'ιιι·ουενει· άει· εννυυεεννειεευ
Βιυερει·ιυυε· ινἰιι·‹Ιουιυ· ευ Ιειουε ουτε ευυι·ου,άεεε άιε Κιου
Ιιευ εἰου νοι·εεεοΙιευ υυά Μου νου ιυι·ου Αυιςουοι·ιε·ευ υυά
Βευευυεευ νει·ΙιειιυΙιοΙιε ννϋι·οευ. Πιο Οουεεεειι·ιιυις υυά Οου
ιι·οΠε άει· Ιιοιιι·οεευ, ννειο!ιο εευου @Με ιυιε ι1ευ ε·ι·οεεεευ
Βουινιειιευοιεευ ευ Κυιιιρε'ευ Ιιιιυο, Ιιουυε ιιευυ νοΙΙευοε ιΙΙιι
εοι·ιεοιι ννοι·ιιευ υυά οει· Βευουο ννϋι·ιιε @του άιε νει·υουυ
ΙιεΙιιιυἔ οει· Κι·ειιυιιοιε ειυ εεεευι·Ιιουει· νοι·εουυυ εοΙειεεεε.
Π:ιε νοΙΙι ιυἱιεεε εεε άεπ εουου ιιιιε·εεευειιου ΐνε,ε,·ευ ίιυει· Με
Νοευννευοιουειε ευε;;ευΙει·ε "ΒΓάθΠε ειου εειυει· ευεεεειι€ευ
θειιιειυόεε!ιεοειυ ευ ευιΙεάιε·ου. υυά οπο νει·ιιυΙε.εεε ενει·οοιι,
νου ειου Με Με άιεεεΙυευ οιυο άει·υι·ειοεΡι·εεειου ευευιιΐιυευ,
Μεε ειε υιοΙιε ννιι1ει·ειευουΙιουυοιι, εουυει·υ υοΙουεεε νοΙευεεε
ιιι ιΠε Ι.ιερι·οεοι·ιευε·ευειι.
Πι·. Η ει· ι· ιιι ιι ιι υ νοιιι ρΙουιιι·ε σε ειε Βεει·ιιυουυς Μει
υει· Βερι·ε.-ΑενΙε ιιι οεε θουιειυιιευ, ννοοιιιου ειου άει· εεΙιι·
ρι·ιιΙιεἱεουε νοι·εουΙειε οεε Ηει·ι·υ Ρι·οί`εεεοι·Πουἱ ο νει·ινιι·υ·
Ιἱουευ Ιε.εεε. Ιιιι ννεΙυ'εουευ Κι·οιεε εει ειυ Βερι·δεει ιιι άει·
νοι·εεεουΙο.;ευευ πωπω ιυ ειυοιιι υεεουάει·ευ Ηειιιεευευ ιεοΙιει·ε
ινοι·οου, οει· υϋειἔο Ζινε.υΒ Με' ειε Αυε·ευϋι·ιεευ εει άειιιιτου
ειιευουυε ννοι·άου.Μεε οει· ΙἱνΙυυἀιεουο Οοιινει·υειιι· άει· θε·
ιιιοιυοενει·ννε.1ειιυεειε Αιιεεϋυι·υυε ειυει· οοι·ει·ευ;ευ 1εοιιιιιυε
όιι·οοε νοι·ε;εεοΙιι·ιευευ Ιιιιυε.
Πι·. 8 ε.ιιιΙιο Γι: Βι· Ιιουυο ιιου ΟοΙΙε,ε;ευυιουε ννει·ιυε·ευυε
ευιιιι”ευΙου, ειου Με Αυεευευιιυεου άεε Ηει·ι·ιι Ρι·οι'εεεοι·Πε·υιυ ευ -οι.ε·ευ ευ ιυε.ουευ. Ιυ Κιιι·Ιουυ υιιυε ιυευ εοι·ε‹ιε ιιι
άειι Εορι·οεοι·Ιου, ννο Ιιειυε ενι·ευεεινοιεε Ιυιοι·υἱι·υυι; ουι·οΙι
ρ;εευυιε ενει·οο,ειε υεεεου Βι·ευιιι·ιιυε·ου υειιιιιοιιε ιιυ‹ι ννυι·ιΙευ

οιεειε
Ι.ερι·οεοι·ιου υοεουάειε ι;ει·υ νου άευ Κι·ευυευ ε.ιιι“,=;ε

ειιο ε.
θ
.

Ρι·οϊ. Ο. Πευιο: «Πευοι· οιιι ιιι Ι·'οι·υι ειιιει· ιιουιευ Ιυ
ίοοειουευι·ιιυυυειε νει·ΙευΙ'ειιυεε Ει·νευευιιι. ιιυινει·εεΙο». @ι
εουειυε ιυ οει· Μ. Ρεεει·ευυι·οοι· ιυειι. Ψοουειιεευι·ιεε).
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Πιοιιοοιοτι.
Πτ. Ποοιιι ο-Ρϋιινο ιιο.ττοιιπ .Μπι ο. ο. Οοιοοουιιοιτ, οιυου.
ποιπ του Ρτοι. Πο ιιιο ι›οοοιιτιοιιοτιουτι.ιιιιιιάιου Ειι.Ιι ευ οοο
ιιιιάιτου. Ειυ Ι4-ιο.ιιτι,ιτοτ, ιιιε ιιοιιιυ Βοουυιοτ Κυιιιιο οτ
ΙτττιυιιτοΜάι οιυοτ Ετιιιιιτυπο; υπιοτ ιιου Ετυοιιοιυιιυοοιι οι
υοτ ιι.ουιου Ιυτοοιιοπειιι·ειυιιιιοιτ. Ντιάι ετο.τιιοιτιΕτοετοΙυ ετοιι
του ιιιάι Ειοιιοτ, Ηιιιο- ιιυ‹ι Κοριεοιιιυοι·που,Βοιιιτιυτιά. Νοοιιου
οτοιιιοικοιτ,Βάιπιοτπου ιιοι Βοττοοιιυρ,τοοο Κορτοο υπο (ιιιιοιιοτ
οοιιυιοτιοιι οιυ. Πιο Ρυιοττοοιιου2 »νοτ σο..100, οο ιιοετουιι Ειο

Β
ο
υ Με οιάι 5 'ι`ιιοο Ιοπο οπι' οιυοτ Ηϋιιο νοπ 39°-40° Ο.

ιο τ
.

Ποτ Βοοιιου πιο· 8οτοτοτ, ιι'οιοι.τουιάιτ νοτιιουτιου. Ηοτ2,
ιιιιυοιου ππά Νιοτου ποιου ποτπιιιιο νοτιιιι.ιτπιοοοποτ. Αυι 2

.

Κτουιιιιοιτοτοεο ποι το Μάι :ιπι τιοτυ Νοοιτου υπό που 8άιιιι
τοτυ οιυ ποοιιιοοιι ι·γιιιουι, οοο οιάι οιυ 8

.

'Ι'ιιο·ο ιιιε ιιιπ· Που
τιουτνιτιιοιοο.υιοοτειτοοΚτο,άοου οιΙπιοιιιιοιι οιιιιιο.οειτο.»Μουτ
ιιιάι οιπο Ιοιάιιο ΠειυτάοοοιιοιυιιτιουοιιιοιοΙιιο. Ντιάι τιοπι Αυ
το.ιΙ άοε Ειοιιοι·ο νοτιιοι άιο Βοοουνοιοοοουο ιιυο,οοιοι·τ.
Πτ. Βιιπτιτοιοιι-ννοιυιοι· ιιιιτ οιυ οιιουοο ιιοοοιιου'ουου
Ετγτιιοιυ ιιο‹ιιιιιοιιιοτ, »το ιιπ ιιοοοιιι·ιοιιουου Κτοιιιιιιοιιοτυιιο,
άοου ιιοπιιοιτο οο οιάι τοι άοππ νου ιιιιυ ιιοοιιοοιιτοτουΕιιιιο
ιιυι οιυο Δπιτιπο ιειοιιυοτιο.ιιιο ποιάι Αιιιο.υτ οοο ιιοιιου ιι`ιο
ιιοτο υπό υιιάι ποιπ Αιιιιιοοιιου οοο Ει·γι.ιιοτυοτω Κι·ουιιιιοιτο
πιο ιιοιιοτι·εοιιιο.

4
.

Πτ. Μ. Βου πιιάτ: «Βοουιτοτο οοτ Πιριιτιιοτιο-Βο
ιιουσιιυυε ιπι Βιοιιοοιιου 8τυιιτιιτιιυπουιιουοο του 1888-1899».
ιΕτοοιιοιυτ ιυ οοτ Ετ. Ροτοτοιιυτο·οτπιω. ινοοιιουοοιιτιτι).

Πιοουοοιοτι. .
Πτ. ιν. Πουπ-ννουσιου: Ειπο τπτ Ττοοιιοοτοπιιο Γιιιιι·ουιιο
Μιτγυιιοτουοοο οιοιιοτο υοάι υιουτ άιο Πιτιο·υοεο Πιριιτιιοι·ιο.
Ετ ιιοιιο ινιιιιτοπιι οοιυοτ Αοοιοτοιιτουποιτπ” Βιο·ιι'ι-ιοιιοπΚτο.ιι
ιιουιιο.ιιοουποσοτιιοιτ Κτουιτο ττοοοιιου,τοι κιουοτιοιυο Πο.τγυιι
ιιτουοοοποιουΜιιιιοτυ υιιι'ττοτ.
Ητι.πιιοιτοοτ Μάι Μάι Πτ. 8οιιτιιιιιτ'ο Μοιυυυ,ι; ιιι εοι
άιου Ειιιιου ιιιπ οάιτο Πιριιτιιοτιο?
Πτ. π. Βου ιιιιιιτ-Βιοτι: Εει Κουκου ννοΙιΙ υυτ Ί'τοοιιοοτοιιιιο
τιιιιτουτιοιπιτγιιιιοτοποοου νοτ, πιο υιουτ άιυιιτιιοτιτιοοιιοτΝο
τυτ Μιτου, Μάι οοιου τιιοοοτο.ιιο ιυ οοιιιοΒιιιιιοτιιι πιάιτ οιυ
Βοτοοιιυοι. Μοοοτυ ,αυτου οιυο οτοοοο Πιοροιιιτιου ιιιτ Μου
τιιοτιο,ιιοάι νοιιειιιτου ιιοτο.ττιο;οΕιιιιο πιοιοτ οοιιννοτ.
Πτ. Πουτ ι“το. τ, οτι ιυ υου Μάιου, πιο άιο Πιριιτιιοι·ιοΜάι
Πιιιιοτυ ο.ιιι'ιτοτ, ιο Βιοιιιιοιιοιτ ποτ Πιτιουοοο @του που Νο.οιι

ιάτοιο-νου
Ι.οτι1οτοοιιου Πιριιτιιοι·ιοιιοοιιΙου ιιοετοτι,οτινστ

ου ιοτ.
Πτ. 8ο ιι ιπι‹ι τ: Ποτ Νοοιιττοιοοοτ Βοοιιιοπ οοι πο· άιο Μιι
τοτυοιριιτιιοτιοο,·οιιοι'οτι..ιοιιοοιι εει εε ιιοιιιιυυτ, τιοεοοπου ιιοι
οάιτοτ Πιριιτιιοτιο ‹ιιο Βοοιιιοπ οοιοοοπτιιοιι υιουτ Βοίυυιιου
ιτιιι·τιου.
Ρτοτ'. Ποιιιο·.ιυι·_ιονν (Ποτροτ) κι ιιι οοτ νοτιιυοιοι·ιοιοοι
ιιάιοτιΖω πιο Αοοιιιιοιιτ τιιιιΚιυτιοι·ιιοοριτοι άοε Ρτιυ2οπ νου
Οιάουιιυι·οςιιι Ροιοι·οιιυτε ιυ οοτ Ευρω ο·οινοεοιι, 58 Κιιιιιοτ
τυιτ Πιιιιιτιιοτιτιο το.υοιιιιυοτ ιοι·τυ,ι.τιοου ττοοιιοοιοιπιτου,του
άουου 50 ιιτο.ιιιουυπο υυτ Β πουο.ιιου. Αυιιοτοτεοιτο ιιοιιο οτ
ιυ τιοτυοοιιιοιιΗοοριιοι 12 Κιυιιοτ ιυιτ οοοου. Ποττυοιιιο άου
ροοο υπο Ιπιττιιοοιιτοποοο οιιυο τιιιτιυι5οοΒοΙτιοο ιιπ ιιιιοιιου
ττοοιιοοτουιιι·τ,νου ιιιυου οτοτιιου 6 υπο Βουιιιιου θ

.

Πιο Ριο
τουοοο ποτ 'Ι'τιι.άιοοιοιιιιο τοι οιοο ειιιάι οιιιιιι.ποιο του οοτ
ιιιιυιοοιιοτι Εοτπι υπο άοππ ινοτου ιιοτ Κτοπιιιιοιτ που. ιιο.νου,
οιι οο ιιιοιι ιιιπ οιυο τιιυιιιιιοτιτιοοιιοοάοτ ιιιάιτ υιριιτιιοτιτιοοιιο
Εστω οοτ ΚοιιιΚορτοποοιιοπ ιιιιυιιοιο. Νιοιιτο Μοτο ντουιοοτ
ιιιιιτο οτ πιο του Πτ. Βου πι ι ο τ ου,οοιιιιιτιουΖιιιιιου Πιττιιιτάι
απο ιιοτνοιοου‹ι :τι θυποιου οοτ ειινοι·Ιτιοοιοου ννιτιτοιιιιιιιοιτω Πιριιιιιοι·ιοιιοιΙοοτυτυο. - Εο νττιτοιυτοτοοουυτου οι·ιιιιι
του. ιιτιοοιάι ιυ τιιοιιοτΒουιοιιιιυτ; ιυ άειπ του Πτ. Βου πι ι οι
ιιοοιιο.οιιιοιου ΜιτοτιοΙο άιο Ειιιιο νοπ Ποι·γυιιάιριιτιιοτιο 2.ιιτ

Πιιιιιτιιοτιο.τοιιοιυιπ οτ Ιοι·τυοιο νοτιιιοιτου.
Πτ. $οιιπιιιι τ: Ετ ι‹ϋυυο ιοιιιοτ ιιοιυο τιτττοιοουΖυιιιου ου
τιιιιτοπ ιιιιοτ Με νοτιιτι.ιτυιοο του Πιριιτιιοτιο-Κι·ουιιου υιιτ
Ετιιιοου- υπό Εοττπιιιιοτιιοιιιουπο· υπό οοΙάιου ιιοι ιιοπου ω·
Μιττυπ τιιιοιυ οι·ιιτουιιτ ποτ. 8οιυοτ Ετιιιυοτυπο· τιιιάι Μιτου
του ιιιοοου Μιάου Κοτοο,·οτιου Ιοιυτοτο υιουτ ιυ οιυοτ ειιυ
οτιιτοτουΠτι ο, ιινουπ ειο τττιοιιοοτοτυιι·τενοιτιουιπιιοετοιι.
Πτ. Ε!. ιβ

ι

οτ ιι ιι τ'ι“-Βιου: Αιιι ιιοπι Αοτπιοτειο ιυ ινοπτιου
ιιοιιο οτ νοτ 8 .Το.ιιι·ουιιιιοτ πιο ιιιε ουιιιυ ιπι Β.ιοπ'οοιιουΚτυπ
ιιοπιιουοο πιιτ ιιοιυ Βοιιι·ιυς'οοιιου Ηοιιεοτιιτυ ιιοιιουιιοιτου
Πιιιιιτιιοτιοιιιοιιιιιου Μιττιιοιιιιυ ου ο·οιιιιι.οιιτ.νοιι τιιοοου 118
Πιριιτιιοτιο-Κτο.ιιιτουιιττου ου ιριιτιιοι·ιοιτειιιοιιιιυ15, ου Πιριι
ιιιοτιο. τ”οιιοιιιυιοτ ιοττυοιο 81, ου Πιοιιιιιοι·ιο. ιοι·γυΒιο 20.
Πιο θοοουιπιτιιιοττοιιιοττω" ιιο.του 26,8 ρ0ι., άιο ΜοττοΙιττιτ
τι" 'Ι'τοοιιοοτοιυιττοπ44 ρΟτ., οοτ υιουτ Τι·οοιιοοτοιυιττουδροτ.
Πτ. Ειοοιιοι·: Πιο δοιιιτιοτιοιιοιτ οοτ Πιυουοοο οοι ιιοειου
άοτο άοππ οπο", ποππ οο οιάι ιιοι ι‹ιοιυου Κιυιιοτυ ιιιπ οιυου
υοοει.ιινοτιΒο.οιιουιιοτυποιιιιιιιιιο, ιιιωΒιουοοο ππά τω» ιιοιιουιιο
Βιιοτου ῇοᾶοοιι οιυο τιιριιιιιοτιτιοοιιο Ει·ιιτουιτυπο νοτιιιυτου
ιιιοοου. Πο. άιο δοτιιιυτιιοτυριοπιιιο·ιιοιιοτττιιιι2οιτιο ουοοννουάτ
ντοτιιουοοιι, ου ιιο.ιιοοι· ιυ οντοιιοιιιοίτου Ειιιιου ιπιπιοτ πιιπι
Ποιιοοτυιτι οοε;ι·ιπου ιιυτι υιουιοΙο Μιτου Βοιιοτιου8οοοιιου. Ιπι
νοτιεου .Ιοιιι· ιιοιιο οτ οιυο Πιριιτιιοτιο-Εριοοιυιο ιιοοιιο.οιιιοτ,

πιο οιάι υυτ' οιυο Αι·ιιοιτοτιτοιουιοιιοοοιιι·ιιυιιτο. νοιι 20 οτ·
ιιττιπιοι.ουΚιυτιοτιι ινιιτιιου Γ? τπιτ Βοτυπι ιιοιιο.υτιοιτ. Β οποο.
Ιιοιπτοτο ι-ιτο.τιιουάιο, νντι.ιιτουτιτου υου Ετιιτοτου υυτ ι Κιυά
Μάι ιιιιοι·οτουτΙοποτΠιριιτιιοτιοοπι 10. 'Ι'ο.ο·,οτιιοτειιοιιου Ποτο
ιιιιιτπυυο· Μοτο υπο ιι.ιιο ιιιιτιοτου,οοιιτιοου.Πιο Οουτυοιοοιιο.τ
οοτ Πιριιτιιοι·ιο εάιοιυο ου τιου νοι·οοιιιοάουου Ζοιτου υιάιτ
ιπιπιοτ άιο Βιοιάιο :ιιι ποιπ. Ιυ ποτ οτιινιιιιιιτουΑιιιοιτοι·ι‹οιουιο
οτιιι·οιιιιτ.οιιπ νοτιοου .Μοτο ιυ ιιιιτ:οιι Ζινιοοιιοιιι·ιιιιυιου οιυ
Κιυιι υπάι ιιοτυο.ιιτιοτυ.Ιυ ‹ιιοοοπιιΤοιιτο οτικι·ο.πιιτουιυ οιυοτ
ο.υτιοι·ουΑι·τοιωτιοιουιο, »τοάιο Μϋοιιοιιτοιτ πι· νοι·ιιτοιτιιυο
οοτ Πιριιτιιοτιο ποάι νιοι εττοεοοι·ππά οιυο Ιοοιιι·ιιυις υιάιτ
τυ6Βιιάι ντο.τ,υυτ 2 Κιυιιοτ ου οοιιννοτοτΠιριιιιιοι·ιο, πιο, ιιοι‹ιο
πιιτ Ηοιιοοτιιιιι ιιοιιιιυάοιτ, Μάι 2 τνοοιιουτιιάιοτ Κτοπιιιιοιτ
ιτοποιοου.- Ποτ ιιοιιο Ρι·οιο οοο Ηοιιοοτιιτυο ιιιυσιοι·οοι'τ οοιυο
Αυντουιιυυο. οτ ιιο.ιιο οο οιιοτ ετοτο οπου τοι Ιιιιιιοπιιττοιτου
ουιτοτντιπιιτιιυ‹ι ποι Με ιιπ ι.ιοιιιτοοοο .Ιτιιιι·οο οιάι οι·ετοιιουιιο
Ποτιοιττιιιτάι άιο τυπο Βοιιιιττοιτοτ,ο;οιιοουτντοι·οου. Πιο τιτο
ριιγΙοιιτιοοιιοΑυττουιιιιυι.τ :Με ΗοιΙοοτιιιιιο ιώυτιο ιιυτοτιοοοου
ινοι·ιιου, ιτουυ ω· ΑΜΙ; ιπ οοτ @οοο οοι, άιο οοιιιιιι·ιιοτου Ιπ
τιινιτιιιουτιιιτιιοιιαυτ' ιιιτου (ιιοοιιυιιιιοιτοπιιοτοιιάου ιιυτοι·ουοιιου.
Πι·. Βοοιι-Βυτιιου: Ιυ ννοτοοιιειιιτοι οιυ ιιιιιι;ςοοΠοιιοοτυπι
ιιι ιιιιιιου 1000 Ειυιιοιτου ιιι 1 ΕΜ. ιυ οοτ Αροτιιοιτο νου
Κ. ινοιιιιγ. Πο.οοιιιοτ »τοπιο υιουτ ,ιτοιιτοιιοιιτοτιΒοτυπι οπι?
ινιιυοοιι ποοιι υο.άι 6 Μουοιου ιιυιοοτοιιοοιιτ.
Πτ. Ν. Πουο: Πυι το οιυουι ειάιοτου Βοουιτο.τ ιιιιοτ ιιου
Νιιι2ου ιιοτ Βοτυυιτιιοτυριο ου ο·οιοι.τιοου,ιιο.Ιτοοτ οο πιτ Βο
ιιοτου, οιοιε οιυ οιυιιοιτιιοιιοο Ρι·ιτροτοτ ο.υ2υννουάου.Ποοιιο.ιιι
ορτοοιιοοτ οιάι οοο·οιι πιο Αυινουαιιυο; οιποο υυιιοτεινο Με ιιι
υου Ηϋάιοτοι· ννοιιιου ιιοτοιτοιου8οτιιτυοοπο. Ειυο οι: ,οππ

οτιἱο
ινιι·ιιιιυς ιιτιο ιιιοιιοοιιοιιο υιι.άι νοιι ιιππ οιυεοποι.τουου

Ετ ιιυιιιο·ιιυοοπ Μάι Με ιπι Ετ. Ροτοτοιιιιτοοτ Ιυοτιτιιτ πιο·

ΕπΒοτιτπουτοι-Μοάιοιυ
ιιοτοοετοιιτοΒοτυπι υιουτ.

τ. 8 οοιιοτο-8οτιιου: Πιο Βοιιοιηιτυπο Πτ. Βου τυιτι τ'ιι,
ειεεε άιο του ιιππ ,ο·οο;οιιοπουΠοτου ιιιιοτ άιο ποτωιιιιιι οοτ
ττοοιιοοιοιυιι·τουΠιριιτιιοι·ιο-Κτυπιτου νοτ υπο υιιάι οοτ Βοτυυι
που οιυννουάοι'ι·οιο$οιιιιιοοο οοιιτοττου,«τοπιο ιιιιτάι άιο Ευ
οιάιοι·ιιυε, ιιτιοοάιο Τοάιυιι‹ οοτ Ττειοιιοοιουιιο υπό άιο Νοοιι
ιιοιιιιυό1υυο ιυ Μιάου Ροτιοτιου “που τιιοοοιιιοοοννοοου,πο·
εουτιιάι ο.υ Βοτιοιιτιιυε οοινιυπου.
Πτ. 8 ο ιι πι ιο τ: Πτι ιιιιτ Αιιουοιιπιο οοτ Μιάου οτειτου.Ϊιιιιτο
πιο Αιιιιιοιιιιυε τιιιιιιτουειοοτ Βιιυιοτι Ζοιτ υυτοτ οοιυοτΠοιτυυο;
εοοτ.ιιυιιου υπο άιο Αοοιοτουτου, ννοιοιιο ου οοι·οοιιιου οπο;
Μιτου, Ειυοτ άοιυ Αυιιοτυ εοιπο Ετιο.ιιτυυο υπο ιιοιυο 'Ι'οάιυιιτ
ινοιτοτ ο,ιο.ιιου υπο οιάι πιιτιιιυ οιυ 8τει.πιπι νου τυοιιιιΒου
Ττυοιιοοτοπιου οιιιοιιιιιιοτο,- οο ιιιιυυο οι· ννοΙιΙ ιιοιιιιιιρτου.
Μεεε ννιιιιτου‹ιιιιοοοι·Ζοιτ εοινοιιΙ ποτ οροτο.τινο'Γιιοιι οοτ Βο
ιιο.υτιιιιυοΜε ιιιιάι άιο Νοοιιιιοιιουιιιιιιι οο ννοιτ ο·ιοιοιιντοττιο·
ννιιτου, ιιιε οο ιιιιοι·ιιουιιτπιιιοιιοιι ω. έο

ι

οοτ Νοοιιιιουουάιυυς
ιιο.ιιο πιου οιάι ιπι ινοτιουτιιοιιοιι οειτουτιιοοοιιτο.υιιτ,άιο Βοο
τοτοάιιι·άι Ιυιιοιοτιου του ιοεουιιου ιιππ ιοιάιτ ιιοοιυιιοιτουιιου
Ειιιοει€ι‹οιιοιι ιιι νοι·ιιιιοοιοοιι υπο ιιοοεοτ ιιοτιιιιο2ιιοοιιιιίΐου.

Πτ. πιοιι τι'. νιοτ ιι π”.
π
.

Ζ. Βοοτοττιτ.

Βάιιιιοει ποτ Π. 8ιτειιι:ιρ,τ.

ιΙοτιιιιοοιιτοο.

- ιυ οοτ ιιιοιιι;του Αιιοοιι-Ηοιιουετο.ιτ ταου
οιυ Βου Μ” υου 19. Ποοοιυιιοι· πιο Ειυντοιιιυυε
ποτ υοιιου Κιυιιοι·-Αιιτιιοιιιι πο; οτοττ. Ποτ Εοιοτ
ιιτοιιυτουτο: ποτ Οιιοτιιιτιειτοιιτιο8τ. πω. Ειςουου Κουπιοι
πιτ πιο Αυοιοιτου οοτΚοιοοτιυ ΜΜΜ, θουοτοιοκι_ιυτουτθτο.τ

Ρ τ ο τ τι
.
ο ο ο το Β ο
ι ο ιι πι ο τ
ι ο ιν, Ειιι·ουνοτιιιιιυπ 0ιουοτο.ι

ιιουιουτιυτ 8 υ τοντ, εοννιο2ειιιιι·οιάιοιιιιιιοτοΒοιιιυτο άοε Βοο
εοττοοοντιοιιιιιιτοιοιιο νοι·ιτοτοι· οοτ τι.τοιΙιοιιουτνοιτ. Νο.οιι
ιιουι θοι.τοτυιιοιιοτιυ οοτ Αυειτο1τοιιιτοιιοιιοοιοιιτιετουάιο .Μιτο
ιιουτιουιιυιοτ Ειιιιτιιυο· ιιοο 0ιιι·υτοτειΕιιτουνοτιυιιυοο Επτά
Μο.υινοιοντ υπο οοο Πιτοοιοτο Πτ. 0ττοι Μοι.τοντιγ άιο
πουο Αιιτιιοιιιιπο: ππά Μάι άιο ιιιιτιιτου ιυ άειπ ιοτ2του.Ϊυιιι·ου
ουοο·οετοιτοιουΕιιιιιυο ιιοι Αυοτειιτ.Πιο Κιυάοτ-Αιιτιιοιιυυο;. ιιοτου
υιιυτυοιιτιοο Ει·ϋτιιιιιυττοιιιοπι ιιι.υοει οιυριιιυόοπου υπο του
τω»Πιτοοτιου οοτ Αιιιιιιιιτ ιτιοτιοτιιοιτπου τιτιυ,ι.τουσιο·οιτουιι
;τοπιιιοιιιου Βοιιιιι·τυιοεο υο.οιιΚοιυπιτ. ιιοτιυιιοτ οιάι ιυ οιι1οιυ
υοιιοοιιο.υτουΕιιιττοι ιιυιι ιιπ το 12 Κιιιιιοτ οιυο;οτιοιιτοτ.διο
ιιοοι:οιιτυπο 5 ιιι οιιιοτ Ειιιάιτ ΒοιοΒουου .Ειι.ιιπιου: ιι νοτ
Ιιο.ιιο, 2

)

ειιιτ.ςοιυοιυοοι(τουιιουπιπιτυοτ, δ
)

Το.οτουτυ (θριοι- υπο
8ροιοουιτιιιυοτ),4) 8ομοι·οτ-Κτο.υιιουτιπιτυοτιιπ οοΙάιο Κιιιιιοτ,
άιο ιπιτ οοτ Μυττοτ οάοτ πιιτ οιυοτ οικοιιου ττωοτιιι επιτρο
ποιιιυιοτι νι·οτιιου. 5

) ννοοοιιτο.υπι, ννουυο οτο. Βιιιυιυτιιοιιο
Βιι.ιιιτιοοιυο ιιοοιι, ιιοι1 υπό πο” υπο Ι:ϋυπου ιυ υποοιτιπιτοοιι
οοτ ι'τ'οιοοοιοι‹ιτιοάι ιιοιοιιοιιτοτπιοι·‹ιοιι. Απι Τυ.οο οοτ Ειπ
ντοιιιυυἔ αυτ· ποτ ετϋοετο Ί'ιιοιι ιιοτ Κ.ιυιιοτιιοττουοάιου του
ιιοιιιιτιτιοοιι ι‹ιοιυου Ριιτιουτου οιυι.τοιιουιιυοιι. Ειιτ Μο Βτ. Ρο
τοτοιιυτεοι·Αιιοου-Ηοιιιιυοτειιτ ιιοιιουτοτάιο Ετου”υυυς άιοοοτ
Κιυοοτ-Αιιτιιοιιιιυο οιποπ υοιιου Μοτιιοτοιπ ιιιω οοι.τουοι·οιοιιου
Ευτντιοιιοιιιυο.

7-ττ!';Τζω Π -_ΪΕἶΪΥ_ -
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- Διπ 15.05551555τ5551511,1515π15 1118551·01111151·15511155,
π51·855151ποτ 11511555551551515,01. Μ 511115 ν. Η 555,
5515 5015511555 0551511 5511115111. 015 055511555511
ρτ5111155551·Αοι·515 15 13.155115.111111115 π1555τ1151·1151555555
5155Απτ555ο 5551151551,1ν5155ονοπ 115111Ρ1·16.51ποπ15πποτ 05
5511551ι5.1101. 1. Κ τ11π5 5515 115135155155111111·51555ι·05115
555 ν51·155551νπ1·π5.- 051· .155115τ.1ν5151151·5555555115: 1111
75. 1.55555_11ι.51·551551,515111111111551.1ν111ππ111511111155155155
π1515155115Α115511ππιις5.5 11510511111151·1151ν51·5111111511111155,
115ννο15551·οτ νοπ 1848-1849 515π1τ151115 1155111115055151·
νν11τπο511111115. 851155515 81ι1ποπ1.1ν5.ι· οτ Α55151551ποι·
1151ν5τ5115.1511511115 05111111,111155νοτ11551·851ιο1ιπΑ151 111
111511,1851-1858 1155π5.τ5115 111ν1ε111π.Ν1155ποπι5τ 1859 ιιππ
18110551·55115155115ι·νο11115ι115ι11ι1585511158151115515 13511111
111111195.1151οτ111555151511115,ν111ι·οι· Α1·51111Ρ15511:11ι,51551·
11511151518611515515 11155.5151551ιπ1ι1οπ5τ11ο55.- 21111151ο11νο1·1το155ποπθ55ν51·55ιπο515-11οπ15155.11π5ρ55151·
νοπ Α1·1·555551511151.115815115π55 ν51·515155555Πτ. 11111111
15 5, π51·5155111155115π1515511π5555151·5-0551115,81511151·11111Πι·.
Ο 1·5 1115111οτπι1ππ1.ννοτπ55.- Α5ι θ. 055ο5ι5οτ 1515115ποι· 5ι155ο1·οι·π55111555Ρ1·51555ο1·
ποτ Ρ111111π1151511111Ρ1111τ1551151.1·11551ο115π51·Κ115511555551151
νο1·5115.101. Μ. 11.85 155155 551112515511555 015551
11151111.1115.051· 11151151·11151·ιιτερ1·1155·11511Μ1111151115.111151·
πππ 11155515551·11511151·11151. Κ115115551155θγπιπ1151ι151.11151
1511115151889 1ν1π1π51οοι· 51511π51581ππ1π11ιπ5τ 1151115111111
11551111,ννο οι· 11115111887 ποπ 111515111151155515. Ν5.511π55ι51·
55111155515155111515515Οι·‹11π1ι151·55 π51·ορ1111151155155155115π
1(115111π55 11151'.Α 111151111111555111155.115, 151111551· 1890
11115515511151ρ1151·111511ο155·15511οπ15511151ιιππ 5555 11551'1'οπ5
π55 11151'.111. 1. Ροπννν55515111 π55555 Ν5.51ι1518οτ5.111
ποιπ 11ο11τ515111π51·Ρ1111τπι11515.

(1115155511111115515.- 11111.)- 111π51· 05151π1551ο5 1111· π15 Α111ο55111·5.,1.1ο
ννιι1·π55555515555π51555551ιποι·5505111115 551 15155511
555111'111511511 Β1·1'οτ5511555 π51· 5515151551·
551155 1111111555· π55 1111155515 115151·ποιπ Ρτ1151π1511ι
π55 Πι·. Ν1555,55τοπ551ν 5155ι155155π.- Ζιι15Οο1·115111·51π 55 11. Αττ1ιο55οι·55 151.π51·515
55115110551·5.1·51.π55 5111151155Μ11115ι·15551το15515 Α555551ιπ
8155151·511ι01·. Ο τ51 55515 1115 515551111νοτπ55.- 015 1155151555π5ι· 1π11115τ-ι1ιοπ151515511οπΑ511π5151511111
555551ο555π,1115811515π55 1ζ1151115ι·58. Ρ. Βο1 1115 15 51551·
π51·1111555π51·Α55.π55115,ειπ νν5155ο1·οτ 5ο 1551155ι·15151·5155
55511111551, 5.515ι1515115π.- 111115π51·«1111τ51551ι»οι·1111ι1·1,5111111581. Ρ5151·5511 1·
551· 1115111555 Θο5ο115555.11 5111· 5555555111
5511 1151515 11115115 5555111ο5555,11115551151511.15.11ι·5
515515ο555.15πτπ5.1 511151· π5τ Βοπ551151ι π51·
0551.51·55 11.15. 1117511551· πππ Α. 117.115111ονν5111
115τ111155π5·ο555.- 01·πο55νοτ151555555: 051· 81. 815.111515.ιι5·

01115 5 1. 01 11555: ποιπ π55. 0551·5.τ51π55 11111151155555111·
11111155551111.151ν1τ111.815515151501. 1111ο 11115111. 0 51·8 1.
1111111π1πι11·-0τπ55 8. 0111555 - ποπ 055τ11.1·51οπ:π55
Μο511ι155555111151555.τπο1551155515Πτ. Ε' 1·115 5 11ιιππ π551.515
55ι·πο1·ος1111551555 Ρ151·πο0τ. 511π 1π. 0 51· 81. 11'11ι.π 1-
11111-01·π 5 5 4. 01115 55: 115511551551151·ποι· 1111111111·111511151
5155555Α511π5151ο0τ. 115 1151ο ιν 101111·ι1τ11);ποιπ 1151111155
π55 11115111·-Μ5π151511115555515ι·5νοιι 11155·Πτ. ΓΙ 515 5 5 ο τ;
π55105515151 π5ι· 1·`151115π1551155'Γτιιρρ55 Πτ. 1111115 ο τ5 ,
111111151118111π11ιτ51νοπ 1151111511Πι·. 1

1
1
1

5151151.- Β5151·π51·1:Ζ551 5·11·11115115ιι 81511151·1115 ~
1151·0115111151π55 Κι·5.11115551ιι15551151'ποπ 111511151111511551·
Α1511111ιπ51·111. 15 1115511115,0ι·. (151ποππ1ι.51ι, πιιπ π51·

555111111(555515-1511515111ιι1155151·
νοπ 81511155,01· 1
1

5.11 ιι -
55 15 .- 1751·5151·551ι: 1

1

Α111 1
.

0555111551·15 81. Ρ515ι·55ι1ι·1.;
1151·15511551·πππ 1151151·51551·1115555ι·11511555151111151·551551

Α 15 11 11 5 π 5 τ 111'5.1 π ο 5 5 5 τ;; 151 111.1.55555_155ι·5.051·
1115555551ο551ιο1151·111Β5551ιτ1151555555155 1155 115.1155.5
1515555111111111·118591 15 0οι·ρ1ι1, π11ππ, νν511ι1ιν1ι· 11551115111
11·1·55,115ποτ π15π155-51ι1ι·πτε1555οπΑ51ιπο5ι151115111515111ππ1ι·1.
11155111111555115;11511Ατ515,·1·11πο51511111115181155555511111515
οι· 51555111π51·1·1νπι·ο- 51-1πΒ15111το-'1'115τ551ο.- Σ) 11181.
Ρ5151·555τε,·π55 555155π1,5·ο111115·115ππ5τ 11.1πρ11ι51.1555511111551οπ
551ποι· 51551555511511111111·15111111τ-11ιοπ15151555οΡτ11ρε11·5.15,
01·. 1

.

Ρ. Ρ1_1ι155111151ν, 151 111151·νοπ 4.0 11111155.1115
1115111555111111111111515Ρ. 551118845.55.- δ) 15 11111ποι· Ο55τ
5.151π55 611115115511555151550τ. .Ι 555. 5 1
1 0 ιι 11 515111 1111

50. 1.555π5_155το511 Ν511111·1115.0555555 π51· 115ι·5151·5οπο25
1515155.15Α1·511115.115·5555555 151, 11111οι· 5511155111115111 θ

1(15πο1·π5555 15111511551ι1515ι·155555.Θ 4
) 15 0515551 ποι·
1τ11551·οΒ551τ115111·51151 055555155555151 1111.1

.

Κ551_15.
11511·5 111, 70 1111115511. Νε155ποπ151· 18 11111155.151115511115

5151.1111855.11ιι11·55555135551115511111,11511·ετ 511. 9 111515
Κτο1551151'11155551155151511πππ 51οπ511ο11115511115110111111111151,
1νο οτ π55 Νειρ515ρ15551ι111'1π5ι· 11`11·11ι5.Βο511ο5ποτ110 15515
1ι15π51·5111511515.111π55 1515155.15111·55νοι· 5511151·1551111111
11ιι1ης555155151551·ποπ 1155155115181.5π1111ιιη11551

5

0οι·55111.- 5) 15 01115551π51·Ρ1·ο1'ο55οτπ5ι· 01ι11·ι11·515,05 1. Ε. 1.11
ν15 5

,

111154. 1.55555_15111·ο.
-- 01·.11111 1· 115 115111551111111, 15515551·νοι· Κ111555ι1115
Ρ1·ο5551.51·5.5π151111115851·ι1π51ο11ι155551111511111515111555151·πο,
111155111 Ρτο1'ο5 551· 51111·5.οτπ1511τ1115 51555111
ννο1·π5π.
-- 015 Ρ1·1ν111π5555151ι111. Η 5 τ 15 11 11 5 Ρ ι· 5 5 5 π 111510ι·.

Α 111·οπ 11555515 8115555515515π 55115 5551·οι·πο111
115 5 ο 5 Ρ 1· 515 5 5 5 1· 5 5 ποι· π51·115551151ν51·5115.15155551

ιιν111·ποπ

; ποι· 51515151111·11τν5511515,515,π51· 151515151111·11511
ι·5 51115.
- 0155115515 Ρ1·11110το5π5π'5,π1ο 11171111νοΑ5τ:1
51151555 11,515111,νν15νοπ ποτ1.115551ι1·1511οπ15111,551·5115115
104. 115555 5111 5 1

·

5. 0555111111515νοι· Κ5ι·55111515555515515
1ζ1·1111115511πι1ι·5555151155111111.,5ο 55.151551111·Ζιι515.5π51151151
5ο 5155555511,π:1551115015151551151·11ο11155515515115111555555
.15111·11ιι5ποτ1,π55 π 11115. 15515555515511551,55111511551ν11·π.- 01ο 81. Ρ515τ555ι·551·815π1π51551111111115ι·51·1515155
8115555·5111551115111155 5 5,·55ι·οπ11 νοπ180,459 1151.
7111155, 11ι·ο 1899 51111111π15τ11511π51· 515.π115555π
Ηο551111151· 1155111151., 115.151151511511155551511155111
π55 51111511551155511.11.151·1ι.511111.1110115151πι11555.151·1851155.
7059 11511511111151151155 ι15151·111ι115551111511.- 051· 0511155115 Κ11155πο1· 1111 Κ1·115115πρ11ο
5151111555 πιιπ Κ1·55115πρ115551· 5.111'π55 111111·
1900,115ι·5ι15555555πνοπ 0ι·.

1.1551·ΐ5
11151·5 1
·

11151115)151
11515115115νοπ .1

.

Βο555551111 511 1551111111.π. 111.15551
5515511·511551551511555οι·551115555.- Αιι5551· 115511151οππ11·
1·155ι1511.Νο1151115115τπ1111·1111515.85 π55 .15111·55,511151111111115
011511151515 55155151ν511ο11Α511ιο11ι15,5,·551 1115111·51510005
111ν551151ι5.55π51·1151151·51·11ι1ιι·55οι·1151515ιιππ 15 1515111νοι·
5111.ππ111·1ιο1·0515151155;;5155 1151115νν15551155111111115115ι·Α5·
1155π15π5·οπ115οτ11111555,5151511515 π51·Κτ511115511115115νοπ
111151111,1.111511.πω. 111111·1551155 11151·11115π1555π 1151511111·
1115551111111·π55 0115115111551·Α5115οι1515ιιππ 15555515,ω.
11515115ι·1ιι,<,>;οτ5τ1115Ρ1·ο11. 1

1
'

1155 ι·151ι ν. Ε 511111τ.11111051)
555ιι·5511515111,π11.50511115111551·Κ1·1151151ι51·1ι111ι1·ι158(νοιι 01.

Η ο1·πι. 851115 51115·51·),π155115151111155515·511151·π1·ο1155πο11
Ζι151111ιπ5πιιππ π51· Κι·5511555ο15τπ5ι·ι155·111551Η51·55555551)
11151351551515551555. 015 Κτ5.1ι1155μπ55·ο151, νν15 Ρ1·ο155551·
ν. 1151·115 ιι 15 5155111(1515111νοι·1.55 1115555111115551-51181.
5515ρτ551ι5πππ5τ 1111555555;;π5τ 115111155511511111ιππ5,πι155515
1115511151·π1ο Κ1·1ι51111511.5ιι11511511,1111515111π55 115ι·5111111511ο
111755115 115111151·ποι·1.11·1ιππ5115151155111155.55 5155511155111
555ι·1151155155115 1151111·511151151ιΤ115.115115115·5ννοτπ55. 11115
1551511115151111551,511551555ι·,π5.τ5.111'5555515551π1585111551·
55π ιιππ 11511155π51·10111111555111111111515,5511π5τ5 515 1511
511551ειπ ποι· 1151·51511ι155·π55 Κ1·ι15115515115ι1νν1ι·1155.015
15.55νν1555555115111151155Απ1ο1·ποτιι5855,1ν5151ιο11511115151585
1151·5555115151.55515111ν15τπο5.515π5555111151151525115581155
511555το1·ποπ1115115551555555. Α11ο155. Β. π15 Α11115ορ515πιιπ
155Κτ5511555τ55.5τι15,5·515111.115 π55 Κτ5.5115ιιρ5τ5ο5111π15
11115τ115555155Απ1'οι·πο1·5555515 1355115·111111(55515155ο,111

155τιιιι5·151118οτε;11111.0155551Βοπ11τ151555,π15 1(555111155ο
1151105151555551151Ρ11555ρ51·555111555 5τνν5115τι1ιιππ 55 νοι·
νο1111ο111ιππ55,5515511551π5.5νοι·11585ππ51111551515νο111ιο155ι511
ιιππ 11555π111151·5511555ποτ Α5τι15 11515115111·'οι·50555,π1555·
1·ι115515.5515·σποτ 1151551115π15Κ1·1ιπ115ι1ρπ5551111511555,55515115
5155155155ννο1·ποπ.

Ε”

-«01ο 11ο111511νι1155 π5ι· Βι11·51ι» (111151οπ15πππ
015ν151111ι15111,1155155551·πππ π15π51·121ππ1551151·111111.51111155
5ρτ5.5115).05.5 15 ω." Ζ511ιιπρς5π5ρ5551155π51·151515111115550
511115115551515111νοπ π55 85155 π5ι151·π155·5555115551155555
'1'ι·555ν5.5155115«11ο1115115π»,855·1555τ11ι1ι555π1515 «11115.551.11111
115515»,151 11111151155·π51· «05515511551115115»511 11511111
8111. 1115155τ1νο515ι1555515111515π11111ποπ Βιιτ5515.1·5οπνοι·
551ιο55555511511551555111155(Ρ1·51525 1)1,5.)1455551151·55111511511
ιιππ πι11·51111115135511-1ιππ 515511151151ι1ι115π1ιιπ,555,5511115
π1ι·551νο51 115τ15,5·5115551511511.051 1151551151.:151:1111·π15
'1'1555ν5.51-Εκροπ111οππ55 «1151555111555»5551115151.

+ Ν5.5551ο 81151155 π55 17515155 81. 1151515
11111·551·1155515: 1315115155 5511 28. 1355. 1899.

1111151555π51·111115115π511511τ115ο1111·11.551111511515111111.

© 111515551581151155 π55Βοι115511511 5551115555
17555155: 51511158 π55 Π. 15.51.1511·1900
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Πιιοιιτ.1ιο1ιτ1ιο1ιθα Ρ1ι11ιι:.11ιστ1 ΡΗ" ΘϋΙ2θι Ν. Ο., 17ΜΒΜ ΗΒΗ Μ Μ,

Ωιι. 10..τ
Κουκ. ιιιπ. Οπ6. 28 ,Ι1οκιι6ρε1899 τ

1
1:1οι·σ.ιιειιο1ιοτύιι.11ιιιιο1ϊ 1117πιιι ο1ι. Βιιο111ι·ιιαΕοι·ξιι Α. Υ'111οιιιαιο11ξΒιιτ1ιο.ι·ιιιοιι1ι.Ρι·.Νι 1
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Ηενιιιι ι1ετΠιιεε1ει:!ιειι Μεά1ι:1ιι1ει:1ιειι Ζειει:1ιτ11ιειι.

Νε1. Βεἰ1εἔε ειπ ,,5τ. Ρετετεευτ,ςετ ΜεάἱοἰιιἰεοΗετι Ύνοο1ιετιεο1ιτ1ί ". 1000.

Β.1.18$18ΟΗΠ 51131)ιοικ1εοειε ΖΒ1'Ι'ΒΟΗΒ1ΡΤ.Ε11)Τ.

Αι·ε1ιινι·ρειο1ιιεΠ·ιι,ιιε1ι·ο1οι.ςιιἰ εειιάε1ιιιο_)ρεἱε1ιορετοΙοειἰ(Αι·ε1ιιν
απ· Ρεγε1ι1ιιιι·ιε,Νειιι·οΙοε1ειι. ςει·1ε1ιΠ.Ρεϊε1ιορκι1ιο10810).

Βο1ιι1τεε1ιιιιψι,ι;εεετ:ι.ΒοτιΠιιε.(Βοι1Πιι'ε 11οεριττι12ε1τιιιιΒ·).
ΟΙιιι·ιιι·ςιε (01ιιτιιι·Βιε).
Π)ειεΙαι1ε.ΜεάΜιιιε. (Ρ5.ά1εει·1εο1ιεΜεάιειιι).
$εε1ιειιεά)ε1ιιι1ι()νοε1ιειι1ι1ετι).
ΠετορΠεε τιιεε1ικο1ε1ιίτι1τ8·11(Αι1ιιει.1ειιάει· ι·ιιεεἰεε1ι.ΟΙιἱτιιτἔἰε). ,
ΜΜΜ (Μεά1εἰιι).
Μεάι:1ιιεΚο.)εο1ιοει·ειι_)ε(Πεάἰεἰιιὶεο1ιεΒιιιιάεε1ιιιιι).
Μεά1εἰιιε1‹ι_μι.ρι·ιεει.ν1ειιι_ιιι1( πιστεΚοιιιιι ε1ιοι·ιιι1ιιι(Μεά1ε1ιιιεε1ιε
ΒεΠεεειι ειιιιι Μει·1ιιε-Ατε1ι1ν).

Β.ιιεεΜ_)Ατε1ιιννΡετ.ο1οειι,Μιιι1ιεε1ιεεΚοιΜεάιε1ιιγ1Πεε1εΠο1οαΠ
(Βιιεε. Ατο111νΠΠ·Ρειτ1ιοΙοςιε,Μιά. Μεάἰεἱπ ιι. Βεετει·1ο1οε1ε).

1 81ιιιι·ιιε1εΚιιεε!ιετετννε1 ε1ιειιε1ΠεΙιΒο1εει1ε)(άοιιτι1ε1ΠΠ· θε·
. Βιιι·τε)ι11(εειιά Γτει.ιιειιΙο·:ιι11ΠιεΠειι).
'
ννεετιιἱ1‹οτ'ι.ειΙιιιοΙοε·11(ΖεΠεε1ιι·1ΠΠΠ· Ορ1ιτΙιεΙπιο1ο,ε·ὶε).
ννεε1.ιι11ικ1Π1ιιΠεεΙιεε1«ι)ι εειιάε1ιιιο_)ρεἰε1ιἰεττἱἰ1 ιιεἰτορετ‹›1ο€1ἱ
(Ζεἰτεε1ιι·1ΠΠΠ· 1Πιιιιεε1ιειιιιά Βει·1ε!ιτ11ε1ιεΡεγε1ι1ε.τι·1ειιιιά
Νειιι·ορετ1ιοΙοειε).

1νεετιιἰΚ υ1ιεε1ιεεε1ιεεωνειιιιο),ςἱεἱειιγ. εειιάε1ιιιο)1 ρι·ε.1(Πεεε1ιε
πο] ιιιεά1:1ιιγ(Ζειεεε1ιτιΠΠΠ·6Πειιτ11ε1ιεΗγι.ς1ειιε,€ει·ιε1ιτ

1 Ηε11ειιιιά ρι·εΚι1εο1ιεΜεάἱεἰιι).
ννοιειιιιο-ιιιεά121εε1Π)ε1ιιιι·ιιε1(11111τει·-πιεάΙε1ιι1εε1ιεεΜεεεΜ).
ι νντειεε1ι (Πει· Αυτη.

Πεε1ιι1Κ ο1ιε1εο1ιεε1ννεπιιο) εἰεἱιειιγ, εειιάε1ιιιιή Ξ

ρι·εΚ1ι1εο1ιεεΚο) ιιιεάΞε1ιιγ. Αρι·ι1-0εεειιι1ιει·. 1898.

Ν. Β ε ο Ηο Ι ο ιν: «Πει· θε1.ιιι·ειςε1ιε1τάεε Πτ·οάεεειιά άἰε ΜεΠιο
άειι ειπ· Βεειἱιιιιιιυιιε; άεεεε11ιειι».(Νι·. 4).
Νεο1ι άετ Μ01ΠΗΠΒ'ν1ε1ει·Αιικοτειι ννὶι·άθε1ιννετ21ιι·οά,άε.ιιΚ
εεἱιιειιι θειιτευ:ε1ιε1τε,Μεεε-ι· νει·ά.ειιιτ,Με )νε1εε1ιτοά. Πιιι·ε1ι
άἰεεειι Βϋ.ιιι·εςε1ιειΙινει·1ἰει·τ811011άεε άειιι θε1ιινιιι·21ιι·οάΒεἱ
εειιιΕεε1ιιεΠιιΚι·ειιτ εε1ιιεθ1Πάς1ιε1τ..ΕΜ Πε1ιει·11ιιεενοιι Βιι.ιι
τειι Ιιιι Βτοάε ιιν1ι·1ιι:άεει· ειι( Με νει·άειιιιιιεεει·,επιιε εε1ιι·
εο1ιει.ά11ε1ι:Βειιει·τι. άετειι Νει1ιι·ιιιιε ε·ι·ϋεετειιΠιει1ε(εετ Με
εε1ι)1εεεΙ1ε1ιε.ιιεΒιοά Βεετε1ιπ,1εἱάειι ιιι Πάει: ά1εεεε δευτε
ά);ιετΠεεεεεεε1ιι·οΠ ειι Βι·1(1·ειι1κι1118ειιάεε Με;;ειιάει.τιιιεει.ιιει1ε.
Πε Πει άεεε1ιιι15νοιι ει·ϋεετει· Ύν1ε1ιι1ε·Κειεάειι 88.ιιι·ε;ε1ιεΙτ
άεε 13ι·οάεε1ιεεΠιιιιιιειιειι 1εϋιιιιειι. ν·ω. ειιιρ(1ε1ιΙτ.άεεε ('01
ειιάε Μετ1ιοι1ε:50 ε. Βι·οά νιιετάειι ΜΙ: 200 εεπι. 1:οο1ιειιάειι
εεεετε 111ιετι:οεεειι;ιιιιε1ι1 8τιιιιάε ννει·άεπι800 εειιι. ΜΜΜ
άεει.1111ι·τειιΨεεεει·ε ιιιε·εΕοεεετι. Πει· ει·1ιε1τειιεΒι·ει νν1ι·ά
ΜΗ: 10 'Ι'ι·ορ('επε1ιιει·5 (Με. ε11το1.ιο11εο1ιει1Ρ1ιειιο1-Ρ11Πιε1ε1ιι
Μεση νει·εεκπ. Πετε.ιιΓιινιι·άάιε '1'1τι·εΠοιιπω: ειπετ Πι ιιοι·ιιι.
Αεπιιιι.τι·οιι1ϋειιιις νοτι:ειιοιιιιιιειι. Βεἱιιι '1'1τι·1ι·ειιειιά Πιιιο1ι
πιιεε1ιειι:ιπι ε1τιεπιθΙεεεΠΠιε1ιειι ειπετ άειε Βι·οά ι·εεε1ιειι Βο
άειι; 1ιι άει· άει·Π1ιει·ειεΙιειιάειι1ιε.11ιάιιτε1ιε1ε1ιιιρ·,ειιΒε1ι1ε1ιτΙεεετ
ε1ε1ιάειε Ε'ίι1τι·εεεεάει· ΒοεεΠει·1ιιιιιεςάειιτ1ἱε1ιενε1ιτιιεΙιπιειι,
ά1ε απ( εἰιιε νο11ετειιά1,ςεΝειιιι·ε1ἱεει:ἱοιι άει· ιιιιτει·ειιε1ιτειι
Ε111εε)ε)1ε1τ1ιιιιινε1ετ.

Α. Β ο 1ιτε ε1ιε ι· Β ιι Ι; ον: «Ποτά άι1ι·ε1ιΒτεΙ1ε1κειιΜΙ. θεεεειι
ΕΜΠ». (Ντ. 4).

Επι Νειε1ιι.ινειε1ιτει·5ειιιει·1ιτεεννε11ιιιθεεεειι1εοΠιε ε1ε1ιΜι·
ιιιιι!πι1€ειιι1εΜειιεε1ιειι, νοιι άειι άει· ε1τιε άει· Βι·ιιεΙ; άεε ειι
άει·ειι ειιίεε.εε. Βεἱιιι Ηει·ειιιι:ι1ιεπ άεε ν1ΐειεΙιιει·εΠε( άει· ει·ετ.ε
πω, άει· ειιιάει·εΜε τσάι. Βεἱ€ει·1ε1ιτ11ο1ι·πιεάιεΠιιεε1ιειιΠιιιει··
ειιε1ιιιιιε:άεεεεΙΙιειι (ειιά πιιιπ ειπε ι.ττοεεεΠεε1ιγιιιοεε :ιιι άει·
11ι11τειιθτ1ι·ι11ιάΙΠε,Πι·οε1οι1ειιιιτιά Πεε1ιγπιοεειι2ι1 1ιε1άεπι8εἰ
του άει· ΤΓΔε1ιεε, άιε, εε1ιειιι1ιειι·,άιιι·ε1ιΖιιειιιιιπιειιάι·ϋεΚειι άεε
Κε111Βορ(εειιιπ άειι Η:1ιιάειι ειιιεωιιιάειι ε1ιιά;Μιπιά ειιά Με
εει·ε ΝεεεεϋΠιιιιιιε· νιιειι·ειι Με Κοι;1ι ει·Π111τ..θεεΠοιι ει·8·ε.1ι
'.1.”οάάιιι·ο1ιΑερ1ιγιΠε. νει·1'. 1ιιιι1ιι,άεεε άἰε Πτετ1ε1κιιιιε·άιιι·ε1ι
άειι ΚοτΙι εεά1ιιε;τ.ινιιι·, άει· ειι 1.ιιι(τειιτι·11.τ.2ιι άειι Βιιϊεινει;ειι
11ιιιπϋε·Ι1ε1ιιιιε.ε1ι(ε,ειι άει· 111ιι·18ειιεάειεΠι·ννϋι·8ειι Με άειι
1·15ιιάειιΙιειΒεττεεειι 1ιετ.τε.

Δ. Κει·ε Με: «ΠΜ Τοάεε('ε11άιιι·ε1ιΒι·εε1ι11Πει·ιιιιεάεε Πει·
Ζειιε». (Ντ. 4).

ΕΜ 25-_ϋΠιι·18ει·Βειιιει· ινιιι·άε νοιπ Η1ιιτει·Γιιεεε εεἰιιεε Πει·
άεε 1ιι άιε Ηει·εεει;ειιά ειιεεεεε1ι1εςειι,ινοι·ειιι('απ'οτι: άει· Τα!
ετίοΙ);Ιε. Βε1άει· Πιιιει·ειιε1ιιιιιΒ·άεεεε11ιειι(ειιά νει·ί.: εἰιιειι
0ιιει·1ιι·ιιε1ιάεε Βι.ει·ιιιιιιιε1ιι άει· Πϋ1ιε άει· 1ιιεει·ιιοιι άει· νἰει·
(ειι Βιρρειι, ειπε 0-7 οπο.8·ι·οεεεΠεε1ιγιιιοεε άει· ρ1ειιι·ιι.εο
ευ.ι11ειιιιάε1ιιεετινεε 1:1ε1ιιει·εΒεε1η·ιιιοεεειι( άει· νοι·άει·ΜεΙιε
άεε Ρει·ιω.ι·άιιιιιιε.Ιιιι Ηει·21ιειιτε1ετινε ?Ο εειιι. 1ι1ιιΠενετϊει·1ι
τει· Ε'1Πεε1811ειτ.ΑιιΓάετ νοι·άει·115.εΙιεάεε ι·εεΙιτειι Ηει·ενειι
τι·11ιεΙεκε.1ι1ι·ε1ε1ιεριιιι1:Πϋι·ιιι1,εειιτιά εννε1 ,ε·ι·ϋεεει·εΠεε1ιγιιιο
εεε, ειιεεει·άει11εἰιιε Πεε1ιγιιιοεεεπί άει· Η1ιιτει·(ΜεΙιεάεε ι·εο11
του Βει·Ζειιε, ιπι Βιι1ειιεειι·ειιΙειτ1ε.Α11εϋ1ιτ1,ε·ειιθι·,ε;ε.ιιετιοι·ι11ε1.

Ρ.
Βε1ιιάει.ι·)

ε ιν: «Με θεά! νοιι νει·Β·1Γειιιι,ι;άιιι·ε1ι Οεν1ιι.ι·».
, (ι τ. 4).

1 Πει· Ἑ`ει11ΜΜΜ” ειιιειι 14_(Μιι·1Β·ειιΚιιει.1ιετιιιτιά εΠι 101115
. Μεεε Μεάο1ιειι. Με 12ι·εε1ιεΕιιιιιιι:ςειιννιιι·ειι: 11ε,εειιεε11πιει·2ειι.
Πε1ιεΙΝε1τ,Πι·1ιτεε1ιειι,Π‹:1ιννἰιιάε!:Βεἱιιι Μεάε1ιειι ειιεεει·άειιι-
1 Ριηι111ειιει·ινε1τει·ιιιιε·,Ριι1ε1ιεεε1ιΙειιιιη.ειιιιΒ·Με 150 1ιι άει· 1111`
πάτε, Τεπιρει·ειιιι·ετ1ιϋ1ιιιιικ Με 40°, Ατ.1ιεπιεεε:111ειιειε,·ι1ι1ε.
Μετεοι·1ειιιιιε.Νειε1ιΟεΙοπιε), ννειι·ιιιει1ΒΜει·ιι, Β1ερ111επιει·1ιο1· εεε ειο1ι1›ει‹1εΡετὶειιτειι 1ιι 2 Π(οεΙ·ιειι νο111(οιιιιιιειι.

Ν. ΒειεΙεειιενν: «Πεκ Κ1ιιιιιι.άει· Κεε1ιει1ε». (Νι·. 5).

.1. Ο ε οειι επι Η ο: ‹<Βειτι·11Β·επι· ?τεμ Με: Με νετετεἰτιιιης
άει· Βγρ1ιι11εειιά νειιεΠεε1ιειι Κι·ιιιι1ΠιεΠειι ιιιι$.ει·άει· ειι·
ιιιειι 1$ει·ϋΙΚει·ιιιιΒ·Πτ. Ρει;ετε!ιιιι·ς'ε».(Ντ. 5).
ΒωΠεΠεε1ιεε 111ε.τει·ιεΙΜε άειιι Αιιι1ιιι1Μ.οτ1ιιιιιάεε 1(ε11ιι1Πιι
εεΙιειι 1·1οερίπε1εΠιτ άιε .1ει1ιτε1894-1800.

Ν. θι·ε21ιιιιονν: «'1'γΜε ι·εειιι·ι·ειιε ιιι Νιε1ιιιιΝοιν,ε·οι·οά
1ιι άειι Ιε:21ετι 25 ε.Ιιτειι Μι Ζιιεειιιιιιειι1ιπι1εςεΜε άειι
ννο1ιιιιιιικενει·Ιιε.Ιτιι1εεειιάει· Αι·1ιεΗ.ει·».(Νι·. θ).

| Πει· Βεειιτι·ετιε ι.ν1ι·άἰιι άειι 1ετ2τετι25 .1ει1ιι·ειι1ιι Ν1ε1ιιι1
ι Νοιι·Β·οιοι1ιι)Πε.1ιι·11εΙι1ιεο!πιε1ιτετ.Πιιι·ε1ιεε1ιιιΜ11ε1ιει·Ιει·ειι1(ει1
1_)Μιι·11ε1ι102 Ρει·εοιιειι, τιιε.κ1ιιιιιιιι1054, πιἱιιἱιιιυιιι 10. Με ε·ι·ϋε·
1 ειε Ζει1ι1άει· Πι·Ι‹ι·ειι1ειιιιε·ειιΚοιιιιιιτ.1111Ψ1Μει·,Βεεοπάει·ε ἱιιι
Πεεειιι1ιει·,άιε Ε;ει·ιιιαειε1ιιι Ηει·1ιετ,1ιεεοιιάει·ειπι 0ετοΙιει·νοι·.
. Π1ε Μοτ(.:ι11τ.Μ.ιετει·οεεειι Βε1ιννειιΚιιιι€επ ιιιιτει·ινοι·ΐειι: νοιι
; 1,4 Με 10,7 (Με. Μειιιιει· ει·1ει·ειιι1ιειιΒ Μιά 1ιε.ιιΠεει·Με 11"ι·ειι1ειι.

1 .1ιιιι,ε.τεΑι·1ιε1τει·Με ΑΙΜ· νοιι 15-25 .1ει.1ιι·ειιετ1:ι·ειιΚεπιθ»ΗΜ
1ι55.ιιΠΒ·ει·εΙε Β5-45)ά1ιι·18ε Αι·1ιεἱτει·. Π1ε Πεει·ιιιε1εείεςειιεειι
1ινο1ιιιιιιι€ειιάει· Αι·Ιιειτ.ει·Μ: άιε Ηειηιτι11·ειια1ιεάει· νετει·εἰ·
ι.ιιιιι; άει· Βεειιι·ι·ειιεερ1άειιιιειιιιιιτει·άειιεε11ιειι.

Π. Η ε ι·τγ ιι ο ννε Η ἰ: «Ζει Ε'ι·ιιΒ·εάει· νει·εοι·ΒιιιιΒ· άει· θε!
ετεε1ιι·:ιιι1ιειι».(Ντ.0).
Νεε1ι άετ 8επτ.ιετ.ικ1‹οιιιιιιειιειιά'10,000Π1ιιννο1ιιιει·εινα. Η

ι θε1ετεεΙαειιι1;ε; νοιι άει· ι.ςειιιΖειιΒενόΙΚει·ιιιι€ άεε ειιι·ορΜεε1ιεπι
Βιιεε1ειιάε Ιεἰάειι ιι1εο εινιιε. 187,000 Μειιεε11ειι :ιιι θεἱετεε·
ι Βτειι1Πιεἱτειι.Πεν”. ει" Πι·1ιιε1άει·εε11ιειι,ά. 11.02.000 πιάεεει1
Ϊ ιιι ερεειεΙΙ Με" ειιιεει·1ε1ιτετεΑιιετ.ε.1τειιιιιιτευ1ιι·ει:Μ ινει·άειι,
1 άιεΜι· νει·ινε11ειιιιιπ 14'ι·ε1ειιΠΠ· Με εε11›ετοάετ·ΠΠ· Πιι·ε Πιε
ι ε1ιιιιιε·,ιμΠ111ι·Ιιε1ιΠιτ.Ιιιι εει.ιι2ειιΒεἱε1ιε εἱιιά ιιιπ· 12800 ΠΠ·
ε1ετεεΚι·ει.ιι)ιεΒεεΠιιιιιι€εΒετ.τειινοι·1ιε.ιιάειι,1ιιι ΑιιεΙε.τιάε άει
,εεε·ετι8-0 11ι1εΙιιιε1ιι·. Πε ιιιϋεειειι, ιιειο1ιάει· πιω” άεε
ι πω. ε1ιι€ει·1ε)ιτεκινει·άειι 1) Ι‹1εἰιιε Αιιετ.ε11.ειιΠ” 1Πε1ιιεΠ1
ετι·ιετε,:ιιιπ Πιιτετ1ιι·ιιι€ει1άει· εειιτειι θθ1800815Ν1111(0Πειιά θ)
Β·ι·οεεεΒιιιετεειιιετεΠειιΠὶι· ε1ιι·οιι1εε1ιεθειετεε1ει·ειιι1ιε. .

Π. Ο ι·ε ε ε ιι ε τε ε1ιι Κ ο νι:: «Με 111οι·τε1ΗΜάει· 1·ιιεε1εε1ιειι
Αει·πε 1ιι άειι .1ει1ιτειι1800-1896». (Ντ. 'Π.

Με Μοι·τ:ι1ἱτετ.ιιιιτει· άειι ι·ιιεε1εο1ιειιΑει·2τειι κι, ε·1ε1ε1ιΠι1Ιε
Με άΙε νοιι θειεεΙει· εει·εε1ιιιετεΜοι·τε1Μπ άει· εϋ.ε1ιε1εε1ιειι
Αει·πε ειπε Β'θΓ111€ΘΠ·3,0.18άιε 1.1οι·Πι11τ.Μιιιιτει· Ρετεοιιειι ειι
άει·ει· 1)ι·ο(εεε1οτιειι.νοιι 1000 Αει·ετειι 1ιιι Α1τει· νοιι 20-50
.ΪΜιτειι ειει·1ιειι_)211ιι·11ε1ι0,82, νοιι 1000 1118ιιιιει·ιιάει· ,ι;ειι2ειι
ϋΒι·ἰε·ειιι·εε1118·16.ιι51ιζειιΒενϋ11‹ει·ιιιι,<;-11,00; ιπι ΔΗΜ· νοιι
81-85 .1ε.Ιιι·ειι- 11,80Αει·πε ιιιιά 11,851Μιιιιε1·άει· “ειεε
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Βενε11τετεε8;1ιε·ΑΙτετ νοε 88-41) .Τεετεε - 12,15 Αετειε .
εεε 14,59άετ ἰ1ετὶεεε Βενε1εετεεε· ε. ε. π. Ιτε θεεεεε ειετ
εεε 1ι1Μεεετ Ζεερετ1οι1ε2204 Αετ21:ε.

1111.Ι.ε π ε.ε ο ε ε π: «Ζετ Ρτε.εε εεετ Με νε'1τεεεε· εετ Πετε
1'εεε1ιτ18εε1τεετ' εεε ιεεεεεε11εεεε Οτεεε1ετεεε». (Ντ. 81.

Π1ε 12ητεεε1εεεεετ νοτε τω. εειεε1εεε1ιε1'111εεΜε. Ρτοτ'.
Βεεεετ εεεεε1'ϋ1ιττεε ε:τρει·1τεεεεε11εεΠετετειιεεεεεεε ειεε
εε ΑτοεΙν τετΗΠ1εεε 1897,Βε.εε ΧΧΙΧ νετεΠ'εετ.Ιιεετ.πετάω.

Κ. Μοτεοτε ε: «Π1ε Ι.ερτε εεε Με νετεοτεεες άετ Με·
ρτ1:1εεε1ε Νετπεεεε». (Ντ. 8).

νεττ'. εεεεεετε Με Ι..ερτοεοι·1εεει εετ Μεε νοε Βετεεε εεε
ΙΙοε1εε 1ε Νοτπεεεε. Με εερτεεεε πεττ1εε 1ε άεεεε1εεε τε
τεεεεετεε1τετ Βε1ε11εεεε11;νετρ11οεεε εεε εοτείε.1τ.18εεεε.ε
ω». Μ. Με εοτπες1εε1ιεε Αετετε Με Πεεε11εετεε1τάετ Ι.ερτε
εἰεετ. ε.εετεεεεεε; Με τεε.εε1ο-εεεετεε1:1εεεε?Με εεΙΙ "Με
Μεεε εο€ετ εεετ Με ε·εεε11τ.πει·‹1εε. νοε: Βετ;1εε εετ ετετεε
8γπερτ.οειεάετ Κι·ε.εεεε11:εε 1εεεε Με εερτεεεε ετπε 8-10
.Ιε.ετε. Α11εΜεεε εΙε εε Ν1ει·εεετεεε1ιε1τεε,Μεε;; εε 'Ι'εεετ
1τε1οεε,ετ1.τεττεε11εε1ιετΙ .εεεεεεετεεεεεεε, Ρ1εετε1εεε, Ι..εεετ
εεε 11Ι11εετεεε1ιεεεε(νετεεεεπε1εε Ατεγ1ο1Μ;Μεεε Οοτερ1Ιεε
Μεεε εετ Περτε. νετετεεε1ιεε εεε 1'τεεεε τω άετ εερτϋεεε.
Πεεε εεε Ιεερτοεετἱεε εειπετ Με Με άετ Ι.ερτϋεεε 1ε Νοτ
πεε·εε ετ.ε1.εεε.

.Ι. 8 τεεΙε Μ: «Ζετ Ι1'τε.ε,·εεετ 8εεεεεεεε ἰε εετ1οετ11οε-τεε
Με1ε1εεεετΗ1εεἱεε1.». (Ντ. 9).

Α. Χ ε ε ε ε ε ο; «861οεπεεεε άεε θεεἱτεε». (Ντ. 10).
Με Κοεεε πιιτάε εε Ζ.ιεεε νοε εεἰεετε Βτεάετ εετ ε1εεει
Βο1εεεετε1.11.εεεεεΜε Δε,<;ενετπεεεετ: ει· τετ.εε.εε1οεεειεεε
Π; ε1εςεΓε11εε εεε εποε ε1ε1εεε 8τεεεεε εε1οτεεε Βε1 εετ
«Με Με 116.εεετετΖε1: εετεεετεε 8εεττοε πετάε 1ε άετ
θεεεεε1εεε1ε Με 18^εεει. ειπεε ΙΙο1εεεετετεεεεεε ε,·εΓεεεεε,
Μεε πεε; ε1εειε Εεεε τε Με Γ1εεετε οτε1τε11εεερετἱοτ ε1ε1εττε.
ε1.εε1ττ.εεεε πεπ «Με ε.εεετεε ε." Με ειπε 8ε1εεε ττεεενετεεε
ε1ε1ετετοεε1ε οεε1ρΜε τε1εετε. Αιιεεετ Μεεεει πιιι·ε1εε εε1εε
ε.εάετε νετΙετεεεεεε ειε Κϋτ ετ νοτεε1'εεεεε. Πετ Τσε πετ,
πε.ετεεεε1ε11εε, (Με. Με 1.1εεπεεεε εεε θτοεεε1τεε εετ!
άεε Μεεε Ι.ερρεεε εεε ΚΙεἰεε1τεε νετετεε.ε1π.

Α. 8 τ.τ ε ε ε ε ε ε κ τ: «Με 11:01τε11εε11εεεεΗετεπερετοάΜε
τεεε». (Ντ. 10).

.Ι. Ρε1:το ε· ε1τ1: «Σετ Κεεε1εΠε άετ Ρε.τεεενετΕ11τιιε,εεε».
(Ντ. 10).

νω. εεεεε.οΜετε τ'οετεεεεε 1Ξ'ε11:Εεε _1εεεετ Μεεε Με ε.εε
νετεεεεε 2 'Ι'1ιεε168'ε1ε1εετ εε1Ιεε, εε1ε-οτε.εε,τεεΔε111ετ'ει·εε,
τε ν17εεεετττε16ετ,ε1εεεεοεεεεε, ε;1ε1οεάετευ( τ.τεε1τετ 8
Ε'Ι.εεεεεε ε11εεεεΨεεεετε εεε 1 Β'Ιε.εεεε Β1ετ.1Με18ε8τεεεεε
Μεε εετ ΙΏ1εεεετεεεεε στα” εε1τε.ειάετ Μεεε εε111ε Εεεε
εεετεετεεε, Βτετεεεεε εεε Πετεε1'ε.11;Με ΙΙε.ετ εεε εε_1ιιεε
τ1νεε πετεε 1ετετ1εεενετ1'ε.τετ,εετ Ηε.τε εΙετ1ε-τοτε; Ρετ.
πω· εεετ ειιΓεετε,ε,%,Ρ. 185 ὶε εετ ΙΙ1εετε, 'Πειτε. 87,5. Πετ
ε1.ε.τ1τεΙετετεε ετε.εετε εεε τω. εεί εεε θει1εεεεε, ειπεεΡετ..
Μεε εετ Ρ11ττ1εεεετενετ8·11'ιετω, πεε ειπεε Με εεειεἱεεεε
Πε1ετεεεεεε εεε θ11'ιεεεεετε.τ1Β·τπετεε, ει ι1ετε εεεεετάεε·ι
εεεε άορρε1ε τοτεεεετεε Κε11εε.ο1ιςεπ1εεεεπετάτε.Ρετ. εεεετε
Κειε εὶεετεοεἱεετε εεε 1ΜΙο1ι2εεεετΜε θεεεε;.τ1ίτεεετ Ρ11ττ1ε
εεετε, Πεεεεε1ιτει- εεε 8οάε16ειιεεεε @με Με Οετετεεεετε,
πεττεε 8εε1ε1ειεερρεε, Μεεε, 01. τ1ε1ε1εεε ΚΙγετεεε. Νε.εε
19 'Μεεε πετ Ρετ. νοΙ1εοτειεεε τεεεεεε.

.Τ. Ρο11εε: «Πεεετ «Με ΙΙο1ερετιε1.ετεεε Με Πετετεεεεεεε·ε
τεειεο‹Ιε εετ Ρ11εετεττε εεεε.11.τετΒ1εε1εετ». (Ντ. 111.

8. Βγ εε π ε εἰ : «Με Ε'ε11ρε.τεο1εεεεεεεεΑ11'εεεεε».(Ντ. Π).

.Ι. Ν 11:ο Ι ε 1τ1: «Πεεετ Με εετε:ετ11οε-τεεε1ε1ε1εεεεΒεεεετεεε·
εετ Πε.ετεοττ·εεε·1εεεετ Μεεεεεε1ιΙε1τεεεετ εεεε 1Ξ1τττ1ε
τεεεετοἀε>›.ίΝτ. 121.

.Με Με εοεετεετεε 8γτερεοει εεε Εε·1'τ1ετεεεετοεεεεεεεετ1εε
11Πεεεεεπε1η (ε. Μεεε Βε1Ιε.ε·ε1896,ρε.1.ι·.8)νετεεε1εεεεε.ττ18·ε
Ηεειεοττεεε·1εε άετ εΙεεεεεεε1ε1τττεεετ.κα., εΙε Με 1ε 8εε
Με τ1ιετε;ετΑπο, Μεε ν1ε1ΓεεεΜε θε1εε·εε1ιε1τ.ε1εεεε8γειετοτεεεὶ ΒτΓτοι·εεεε εειοεπε1εεε εε εεεεεε εεε πεΙετ εετ”Με
ετοεεε €ετ1οει11ε1ιιεεΜε1ε1εεεε Βεεεετ.ιιιι;τ εεεεε1εεε εΙε, εε
εοετ1ετεεετ “Με 1ε Γε.εΙε1εε εεε·τ111'εεεεΙ.ε1εεεε, εε1κ1εε
εεε εεε εε Βι·ε‹εεε1ειιεε;εεεεε Ε.τ1τ1ετεεε·ετοεεετ'εε1εε εεε
εεε; Με εετεοι·ι·εεε1εε εετ ΜεεεεεεεΙε1τεεεε1: π1εεετετεεεε
εετεΙ1εε άετ Γειι1ε1εε εεετ Μεεε Ζε1τ.

θεεεεε

ι

τ 1ττε.εεεε εειτιπετεε Με πε 20

Νεε1ε11τ 1111ε1τεε1οε11.Νονετεεετ, 11εοετεεετ. 1898.

8. θε1οπ1ε: «Πεεετειιεεεεεεε Μπιτ εεε εεεε1εεεεε θε
π1εε1:εεε Κεειιεετπε.εεετ'ε».

Βετεἱτε τετ'ετ1τ1:εποε ε1εεει νοτττε.ρτεει άετ Ποε1τε.εετΟρε
ιεεΙειο1ο,ε1εεεεε θεεε11εεεεΕτ. Π1ε νοτ11ετ.τεεεε.Μεεε εεεεε
εε11.Με 'ΙΤεετεεεεετεετ11ε1ιεεεε εε1εετ τεεεε1εε1τεε8εἱτε.

Ρ. .Ι. ΚοΙε1τἰ εεε Με.εεεεοππεπε.: αΠεε 'Γτεεεοιε ει
εετ πειιτ1εε1ιεεερετε1ιἰε1 'Ι*ϋεετετεεεεΙε εε 81ιείετορεΙ».

244 θεεε1ετ1εεεε. 84 Ί'τε.εεοτε-Κτεεεε. Με νετεε1ι1ε.8εεετ
Βεεε.τερτ'εεε·εεε 'Ι"τεεεοτε'ετε άετ Αεετ.ε.1τεΜά εε.εΙτεΠεεεεε
εετ.ειο.1τεεΒεεεεεεεε. Π1ε νεττ'εεεετ ετερτ'εε1εε_1εεεεε επεσε
Με εεετεε Κ1εεεεε ἰε εετ ΙΙγ,<.τ1εεε:τι εειετπε1εεε εεε ερε
ε1ε11 άετ ειι1τεε1'τ1ρ;εεΙ.εετετ1ε. ?Με εεε 3Ιε1:ιετ ε1εετε

Κεέιετε1εεε
Με» Με εεετεεεεεεεε Δεεεεετεεεεε1εεε ειπεε·

(;ε εε.

Π. Κ τ 1τεε ο 1ε : «Πεεετ Με ·τιεττωιωε εἰεετ εεεεεετ:1.11εεεε
111ε,ε,·εεεεεΟοΙοεεε εε 1λη1.εεεε1'εε1ιεεΘου”.
111Π11ιτεετ1άεε Με, Λεττεετ εεε θε τ.ετεεετ1897 πεττ1εε 1ε
νἱετ Κτεἱεεε εεε θοενετεετεεετε Ρετἰεετεε ετερτ'ε.εμ.τεε.
νοε εεε εεεεεεε Ι.εεΜιτ21.εε εεεεε11ἰετεε Μεε εε εετ Αε
ΐεττ18εεε: άετ Κτεεεεε εεπεεεεε1εε 10 Ι.εεεετετε, 2 εεττε
εετε1ε·ε8ε1ιπεε1ετεεεε ε1ε1ε;ε6τι11εεεΒ'ε1εεεεεετε.Με Λεμε

ρΟτ. 1ε εεε εε.εεεεεετ'ιεεοε
ρ1τ.ε1ετε.Πεε 'Ι'τεεεοτε 1ετ 1το1οεεε1νετετε1τε1:εεε ἱε εεεινε
τετ Ροτει. Πε πιιτάεε 1288 ετε1ἰεὰετεΔεεεε ε·εεεε11;,481 Ρε
$1εεεεε πετεε εεε1ετεε1τεοτε11εάετ. Απε εϋ.εετ.;ετεε- 48,2
ρω. - πετ 'Ι'τε.εεοτε Με 18τε11εεεεεεει·εεεεε. Πε πετάω
128 Βιετεε1:1οεεε ε,·εετε.εε1..259 Ιτἱἀεεωειἱεε. 188 'Ι'τἰε1ιἱεεἱε
Ορετε.τ1εεεε.Με. Β1ε Μιιιετεεετ Νετιεε άετ εεεεεε.τετεεεεε
θε1οεεεε Μ. εετ Μεε εε ετεο11'εε. πεεε άετεε εεε 8ρεε1ε11
ε1.εεΜε εε.εΜ1τετε εετετπ1εεεε πετάω.

Ο -ε.

Μεε1ε1εεΚο1ε 0εεετεε1ε. Νονεειεετ, Πεεεεπεετ 1898,
Νε 1. (1εε11εετεε-Αεεεεεε) 1899.

Α. Θ. Κεεεετ: «Πεεετ τεεΙερΙε Βεε1εοεοεεεε άετ Βε.εεε
εϋε1ε». Νονετεεετ.

1ΜΜεε11εες Μεεε 1·"ε.11εε.

Ψ. 'Ι'1ρ1εε επ: «Β 19ε11ενοε εεεετοιοτετε πεε·εε Πεττεοε1
εγετεε εετ Βεεεεεεε1ε». Νονετεεετ.

νεττ'εεεετΜε εετ: Με 15Κτεεεεεε;εεεε1εεωε ε.ε εεε εε
ερτἱεετ Με Πτε.,εεεεε άετ Πεττεο1τ1εγε1.εε.Ιτε ΑΙ1ε·ετεε1εεε ετ
Ιιεεε1. ετ 1τε1εεερεε111εεεεΠετεειε.1ε εε Με Πετειοἱ‹1ε εετ
Βεεεε1τϋε1ε εε. Β1ε1.<τ,εΛετοτεε εε1.οεεε Με ,=τεεεεεεοετ1ετε
Βεπε,ε11εεεε11:άετ Πετειο14ογετε, πε.ε Λετοτ εετεεε.ιιε εεεε
εεετ11τ1εεεΜεε, εε θεεεετεε11, ετ Με 1ε εε1εεε 1Ξ`811εε,«Μεε
Με 'Ι'εειοτεε εετ ,ε·εεε εετ1εε·ε Βεπεε11εεεεπ 2ε1,=;τ.εε.Βε.ε
Μεεε Με εοεετ εεἱ εγε1.1εεεεε θεεεεπεΙειεε, εΙεε·τεε Με
Κτεεεεε Εεεε· 8ο1ττεετεεεΜεεε1τ.εεε εεε.εετεεεεειε Βτερεε
Μιεττεε. Μεε Μ. Μιε 1Με218ε,πεε ε1εεεεεεεεε ν1εΙ1ε1οε1:νετ
πετεεεε.τ πετε.

Ν. 'Ι'1ρ_1ειε οπ: «2 ?Με νοε ΙΙε.ειεε1.οοοΙροε». Νενειεεετ.

Πε τ εε Ι ε ε. «Με ΠΜ νοε Βρἰερεὰ1ε εε1 ε1εετ Ι·`ι·ετιε.

Ρ. Κεεει1ε: «Ζετ θεεε1ετ11τεεε εοεεετν1τεεεεε Κε1εετ
εεεε1ττεε». Νονετεεετ.

Πει· νοιιι Αετοτ εεεεετἱεεεεε εκει Μ. 1εεοΓετε νοε Ιε1.ετεεεε,
εΙε Με Ιει11εεΝοε εειε Ιζε1εετεεεε1τ1:εετεε Με εε.τε1ε·,ενετ·
11.εάετεεεεετ νοτι1ετειινε;;1εε1πεεε εεε άεε νοτάετεε Μεε
τεττεεεεεε (πιεσε νετ·εε.εεεε εἱεετ Β1εεεε-Πτει·εε 8εεεε1εε
εειει› ,ετεεεεεεπετ.

Ν. Κεεεεεπ: «Με 11ε.11νοε ε1ττεςετ 18ετεεεεεες εετ
8γειρεγε1ε εεεἰε». Νονετεεετ.

Θ. Ρ το 1:ο ρ ο ρ οπ: «Ζετ ΒεΙιεεἀΙεεἔ εεε Ι.ιιεεε νεΙἔετἰε
τεΜεΙε 1οειι1ετΚτεοεοτεεπεεειιε,ς». Νονεειεει·.
ΠΙε ΒεεεεεΙεεεεειετεοάε πιιττ1ε νοε θετεε1ε 1895 εει·

8ΕοεΙεε.
Πι·εετεε εεε πιιτ‹1ε Με Μετεο‹1ε εε ε.εε;επε.εε1.,

εεε 80
€€ε.-1εε

τεοεο1.1ϋεεε,ε·εεἰε θ1γεετἰε οι1ετ1ε Ο1ἱνεε
οε1 Ζιι ετερτεεεεε εεετει.εο1τιπιιτεεε. Ροερ]εΙσπ εετ
Μ:.εε Μεε Ποε111εε.τ1οεε1ε,εείϋεττ, Με Μιτ1ε εεετεεό, Μιεε Με
1ετεεεε Ηεεερε.ττ1εεε εεεεεεετ εεετ1Πε1ι·1:εεε Μιεε εετ
Κτεοεοτεοτερτεεεεε(10-2Ο ρθω εεεε.εεε1τ πιιτι1εε. Με Βι·
Γεετεεεεε εεε νετ1'εεεετε πετεε εε Α1Ιἔεειεἱεεε ε,τεεει1ε;,εε.



υιευι.Ιιευ ΙΜ νοι·ειι εε·ε.υ,ιι·ευει·Βεει·Ιυεει.ιοιι άετ (9ιεινευε.Με
ΙυυΙΙι·ε.Ιιε νει·εουυειι ειι υιιά υιιιτει·Ιιεεεειι ε·Ιιι.ιτε, Μιιιιιε υιιά
νιειιΙε; πι· ΟοιιΙ:ι·εειΙοιι εειΜει.ε Νιιιυειι. Πιε Νε.εΙιιυειΙε Μεεει·
ΒεΙιειιάΙυιηζειιιειυοάε Ιιεειευευ ιιι άειιι ιιιιευε·ευευιυειι θει·ιιευ
άεε Κι·εοεοτε:Με Κι·ειιΙιειι ιιιυεεειι νΙἴοευειιΙειιε Με Κοιιιιιι·εε
εειι ιι·εις·ευ,εο Μεεε εοΒ·ει·άειι Ψουιιυιιι;ει·ευιιιευ άει· Κι·εοεοι
εει·ιιευ υυει·ιι·ει;ευ ννιι·ά.νει·Μϊι.υιιε·εει·εευειιιυιι,ε;ειιεἱιιά ιιιιι·
Μιιιιι ιιι6εΜευ, ιινευιι Με Ιυρεεειι θευιειε εευι· ει·οεε ειιιά, ιιιιι.ιι
υεοΙιεουιετ.άιιιιιι ΙΜ άειι Κι·ε.υΙιευ ειιιε ΒοιιιιιοΙειιυ, Με εοΙ'οι·τ
εευινιιιάει, υε.ευάειιιΜε Κι·εοεοτεοιιιρι·εεεευ ΙιεεειτΙει νι·ει·άειι.
Ζυ ειιιρΙ'ευΙευ ΙΜ: Μεο ιιιι.ευ νει. Με Κι·εοεοιυευευάΙυιι€,· Β·ειιε
Ιιεεοιιάειιειυ Ε'ΜΙειι, νεο ιιυι· ΙιΙειιιε Βιι.υιυεΜι·Ιιε εΠιειι·ι. ειιιά.

2_ιε ε υ δ ιι ο νει τε ου : «ΙΜε Ε'ε.ΙΙ νοιι Ρει·ουγουιιι εγρυιΙιιιεει
υΙοειοεε Με Ιιεεειου άεε Κιιοουειιε». ΝονειιιΙιει·.

Πει· ?ΜΙ Ιιιι. ιιιεοΓει·ιι νοιι Ιιεεοιιάει·ειιι Ιιιτει·εεεε, Με άει·
υΙεει·ϋεε Ρι·οοεεε ιιι Με 'Ι'Ιει'ε Μια, Μιι· Νευι·οεε άετ Ρυε1ιιιιιι
ΜΜΜ. εε άεεε ΜεεεΙΙιε ε.ιιιρυιιι·ι ννει·άειιιιιυεειε.Πιι·,ε·εννϋΙιιι
Που ςι·ειι'Ι.Μεεει· Ρι·ουεεε ιιιε άειι Κιιιιευειι ειι υιιά ΖειεεΙ
ει·ενευιιι ιιι εειιιειιι Ιιευι·ΙιυεΙιε, άιιεε ει· ιιοευ ιιιε ΙΜ Ρεπο
ιιγεΙιΙε ειεε ΝεΙει·οεεάεε Κιιοουειιε εεεεΙιειι υευε; ιιιιι εε ιιιεΙιι·
ΜΜΜ άετ ?ΜΙ Ιιιτει·εεεε, Με Μου ευ ΒειΒ·ιυιι άει· Αυ'εοιιοιι
εΙυε ευει·ε·ιεευε ειιιιΙυειιεευε υι· ιι.ιιεεννε.ιιάτ.ννιιι·άε.

·

Α. .Τοι·άιιιι: «Πευει· Με Πε.υιιευειιι άειι Βει'ε.ΙΙειιεεΙυε άοε
Ρυει·γιι1 υυά άεε Ι.ει·)·ιιιι ΙΜ άει· ΒγρΙιΙΙἰε». ΝονειιιΙιει·.
Αυτοι· Με άιεευεΜιε·Ιιευε ΒεουιιεΙιι.υιιε·ειι Μιι Μοευιιιιει·
ΒιιιάιΙιοεριτει.Ιευε;εειεΙΙΙ. Ιιιι νει·Ιιιιιι' ειιιεε .Ιευι·εε υιυι·άειι 675
Κι·ειιυε ιιιιτει·ευευι.(25 - Ιιιι ριιιιιιι.ι·ειιΒιειάιυιιι,575 Ιιιι εεειιιι
άει·ειι, '75- ιιυ ιει·ι.ιει·ειι).8ειιιε $εΙιΙυεει'οΙ8·ει·ιιιιε,·ειιειυά:
Ι) Ιυ ΜΙειι θτεάἱειι άετ $γρυιΙιε υεουεοΙιτει ιιιιιυ ΙΜ ιιιευι·,

άεε ΚευΙΙιορίεε; Μεεεε Ει·ι·ιΙιειιι Ι‹ειιιι 2υιΜ· ιιυι· άυι·ου Με
Κι·ειιυυεΙΙ: υει·νοι·ε·ει·υΙειι εειιι. ιιυτει·εευειάει.εἰεΙι ιεάοεΙι ε,·ιιι·
Μουτ νου άειι Βι·γιΙιειιιειι, Με άυι·ευ
Πι·εε.ουειιυει·νοι·ειει·υί'ειιυιει·άειι, Μιά εἰιιά ειειΙ:ίετιεεΙιεΠε.ιειι
άεεευεΙΙι υιει· υιουτ. ι·ιιε.εεει.;ευειιά.

άειι εεευιιάει·ειι ΒιιιΜιιιιιε νοτ, άε.εεεειι ειιιά ΚεΙιΙΙιορίρερεΙιι
νιεΙ εεΙιιιει· ιιι Μεεειιι ΒιιιΜυιιι; Αυτοι· Ι'ειιά Με ιιιπ· ιιι 8,8ιιΟι.
άει· Ε”ΜΙε. ΒοινουΙ Ιιιι Βε.ευευ. Με ε.υου Ιιιι ΚευΙΙιορίε Ιιοιιιιιιειι
Με ΡειρεΙυ ΙΜ Β.εειάινειι υευυε;ει· πι· ΒεοΙιεευι.υυε·, Με ιυ
_ιι·ιεουευΡΜΙειι.

8) Ιιιι Ιει·ιιυι·ειι 8ι.εΜυιιι άει· 8γιιυιΙΙε ειιιά υι·ειιυυε.ι'τενειι- .
Ιιιυάει·ιιιιειι Ιιιι Βεουευ ιιι 88 ιιΟι. άει· Ρ'ε.ΙΙε ΙιεοΙιεευιει: ιιιω·
άειι, Ιιιι εΙιΙΙιορι' άεεει.=ιειιυυι· ιιι 10 ρ0ι..

Ψ. Κυ τω” ε υ·: «Με Β'ΜΙ νου εευτειιι Ζει·Ι'εΙΙ άοε ΜγεΙιιιε
Ιιιι εειιτι·ιιΙειι υιιά ρει·ιιιυει·ειι Νει·νειιεγετειυ ιιι Ε'οΙεςε νου
Αυτοιιιιοιιιοε.Ι.ιοιι ΙΜ ειιεε·εΙιι·ειτειει· Βειεοιιιειοεε>›. Νο
νειιιυει·.

Μ. Οιε ιι υ ι ιι: «ΠεΙιει· υειειιιοι·ι·υε.,ςιεευεΕετγιιειιιε». Πεεειιιυει·.

νει·Γεεεει· Ιιεεουι·εΙΙιτ 2 νου ιυυι υεοΙιε.ευτειε υυά @ευ

ειιιειιτε.ιιεΙ'ϋυι·ΙιεΙιειι
Βει·Ιουι ΙΙΙιει· Με ιυ άετ Ειτει·εΙ.υι· ΙιεΙαι.ιιυΙ.

ι.ειι Με.

Α. Ροάι·εε: «Με ι·εάΙοεΙε Πει·ιιιοτοιιιιε ιιιι.ευ Κοευει· ΙΜ
ίι·ειειι υυά ειιιεεΙιΙειιιιιιιειι Βι·ΙΙευειι». Βεεειιιυει.

ΑυεΙυυι·Ιιευει· Βει·ιουτ ειεε άει· Ουιιι·Ιιοι.ν'εευευευιιυι· ιεευειι
ΚΙιιιιυ. Ιιιι θευεευ ι.νει·ειιεε 88 Γε.ΙΙε, ΙΜ άευειι Με οευει·
εουε Ορει·ει.ιου ευεεεΕυΙιτι υιυι·άε υιιά ειιιιε.ι·ιιι 18 Β"ΜΙειι νοιι
ίι·ειειι υυά 18 Β'εΙΙειι νοιι ειιιι;εΙιΙειτιιιιτευ Βι·υεΙιειι. ΠειΙυυε
ιιι 100 μια. νοιι ΜΙειι ΓεΙΙειι Ιιιοιιιιιε υιε.ιι ιιυι· ΙΜ 8 (Μεο 9.2
μα.) εΙιιε υει·εΜιΜε Πιεροειι.Ιου ευ Ηει·υιειι Γεει.εΙ.εΙΙειι,Με
υΙιι·ιεειι ?Με ειιιειι υεοιιιι·ιι·ι.ε υιιά υειι·είειι Ρει·εουειι, Με
εευι.νει·ειιυγειεευε Αι·Ιιειι ευ νει·ι·ιευιευ υεΙΙ.ευ. νοιι ιιει.ιοΙο- -

Μεευευ Μοιιιειιιευ οουειειιιι·ιε Ρ. Με υειιυε,ετε Πι·εεευε: ευ
ει.ει·υε Ιιιιιιιερι·υεΙιιιιιυιιιε άει· Βειιουρι·εεεε ΙΜ ΕίεΙιειι ειιιει· ·
εεΙιιινει·ευΜεεε (14 Γε.ΙΙε), άιιιιυ 'Ι'ι·ε.ιιιιιε.ΙΜ ειιιει· Βε.υΓει·εΙ
οάει· ΙΜ ειυευι ΙΙ'ΜΙ
ΙΜ ειιιευι Βρι·υυε (4 ιιιΜ), ιιυι· ιιι 5 ΙΐΜΙειι Ιιουιιτειι Με Ρε
ιΙειιτειι άευ Μοιιιειιι άεε Βιιτετευειιεάετ Ηει·ιιιε υιουτ.ειιιε;ευειι.
Μ. Ιειειειε Μου εΙΙιιιε.υΙιευ νοι·υει·ειτ.ειΜιι. Ινειε Με ΟυειειΙου ,
ε.ιιΙειιιι;τ,εο εειιιε·Με ιυιιιιει· εευι· αυτ νοιι εΙιε.ι.τειιυυά ιιυι· Ιιι
5 Ε'ε.ΙΙευ τι·ετειιιιι άει· ΝεουΙιευειιάΙυιιε ΟοιιιρΙιεειιοιιειι Μιι,
Μιά Μπι: 8 ιιιε! ειιιννιευεΙιε Μου Με ΗεειιιυτοιιιΜε 'Ι'ειιιρε
ι·ει.υι·ει.ειιχει·υιιε·,2 ιιιεΙ - ειιιε ΙοοΜε Ρει·ιιοιιιιιε, Με Μιι· Με
Με υει.ουει.εΙΤιιιιε·εΙιυιιε·άεε Ορει·ειιουε,ε·ευιειεευεεευι·ειιΙα ΙιΙιεΙι
Μιά ιιι εΙυιεειι Τε.ε·ειι ιιε.εΙιΙιεεε;Μεεε ΙοεΜε Ρει·ιι.οιιιιιε υε- ι
ει:ειιά Ιιει·ειιε ιιιιεΙυι·ειιάάετ Ορει·ιιιιοιι, υεΜυει: άυι·ουΟοιιιρΙΙοε
τιοιιειι ιιι άει· ειιιι.;ευΙειιιιιιιειι Ηει·ιιιε. Πιο άυι·ευεεΙιιιιι.ιΙιευε
Πιι.υει· άει· ΒευειιάΙυιιε· Ιιειι·ιιΒ· ΙΜ ι'ι·ειειιΒι·υευειι 22 'Πεμ,
ΙΜ ειιι.<;ευΙευιιιιιειι- 24,8.Πιο τγριεευεΚοευει·'εοΙιε Ορειε.Ι.ιοιι
ενιιι·άε ιιυι· ιιι 9 Ε'ΙΙΙΙευ ευεεεΓΙΙΙιτι, ιιι άευ ιιιειει.ειιΓεΙΙειι
κιιιυάιε Ρ. Με νοιι Κοευει· ειιε·εεευευευ Μοάιυεει.ιουειι ειι.

, άει· θε.ιιεΙΙειι2εΙΙειι υιιάετ Μου ειι
2) [Πε ΡιιιιεΙυ άεε ΒιιοΙιευε Ιιοιιιιιιευ ΙΜ να ΜΙει· Κι·ειιυειι

·

(θ ιιιε.Ι), ι.νειυι·ευάάεε θευυι·τειιειεε (8) Ϊ

Ψ. Β ο ε ε.ιι ο νε: «ΠεΙιει· Με ι·ε.άιεΜεΒευευΜυιιε άεε Β.εοιυιιι
Ρι·οΙερεεε». Πεεειιιυει·.

Αυτοι· υεΙιτ Με Ψοι·ευεε άει· νοιι Τυιει·εου ειιεεε·ευευειι Με
ι.υοάε υει·νοι· υιιά ΜΜΜ. εειιιε ιευυει.ιε·ειιΒεειι1ιετε ειι.

Μ. Α ννει·Ιιεε1ιι «Ζυι· Ε'ι·εεε νοιι άει· Κι·υιιιιιιυιιε· άετ νοι·άε
ι·ειι ΗοτιιυυυιουειΠεοΙιε». ΒεοευιΙιει·.

δ. θει·ιιιειιιι: «Ζυι· ΒευευάΙυιι,ε· άει· ΒριΙερειε ιιεευ άει·
ΜεΙΙιοάε νοιι ΡΙεουει;». ΒεοειιιΙιει·.

Αυτοι· Με Με Ιιευιιιιυιε ΟΜυιιι-Βι·οιιιΙιευευάΙιιιιε;ΙΜ ΒρἰΙερειε,
εΙυε Με Ιειιε άιιι·εΙιιςεί'ϋυι·τυιιά ιιιεεΙιτε υιιε;υιιειιε,·ε Πι·Γευ
ι·ιιιιεευ. Ιυ άειι ιιιειετειι Ρ'ΜΙευ ννυι·άειιΜε Αιιι'ΜΙε άιιι·ευευε
υιουτ οοιιιιιι·ι. Ιιιι θεεειιιΙιειΙ Με υ2ιυίιειι εἱεΙι. Αυεεει·άειιι ιτε
τειι ΙιιιοΜειιιιοιιεει·εευεΙυιιυ;;ευ ευί, Με εεει·Ιιε θοιιιυοΙειι2,
Πιιι·ευί”ΜΙε.

8. 8εΙιννει·Ι:ει «Πευει· Βοειι.Ιιεετιου άει· θευε;ΙιευεεΙΙευ Ιιιι
Πει·ιειι άει· Βευεειυιει·ε». ΒεεειιιΙιει·.

Βιε ΙιεεΙιει ιυτει·εεεειιτειι Πιιτει·ευοΙιυυεειι άειι νει·Γεεεει·ε
ειιιά Ιιιι ΙνεΙάεγει·'εοΙιειι Μ.υοι·ειοι·ιυιιι ευερ;είιιυι·ι. νι·οι·άευ.
Πιο ΒιιιεεΙυεΙιετι υυει· Με ΑυειεΙΙιιυι;
ιιΙιει· Με Ε'ε.ι·Ιιειιιε1υοάειιειιιά Ιιιι Μιι-μπει ιιε.ου:υΙεεειι. ινε
ννοΙΙευ ΙιΙει· ιιιιι· Με ΘευΙυεειοΙε·ει·ιιυε·ειι άεε νει·ΐεεεει·ε ευ
ι”υυι·ειι:1. Βει άειι Βιιιτειι ειιιά Με θειιε·ΙΙειιεεΙΙειι εει' ειιιειιι
ειεεε υε,ει·ειιει;ευΒιιυιιι άετ υιιιιει·ειι νοι·Ιιοίεννειυά(ιιιευι· ιιιιου
ΙΙιιΙιε. Με ιιε.ευ ι·εουτε νου άει· Βουειάειινε.ιιάιευ υιιάευ. 2.
Πιε Θευε;ΙιειιεεΙΙειι άεε Ηει·εειιε ΙιΙΙάειι 4-5 ει·οεεε θι·υρρευ,
ιιι άει·ειι Ζννιεουειιι·ευιιιειιε.ιιευ ειιιιεΙιιε Νει·νευεεΙΙειι ευ Ιιιι
άευ ειιιά. 8. Βιιε θ·εΙιιει., Μιι' ννεΙευειιι θευε·ΙιευεεΙΙευ υΙιει·

_ _ _ . Ιιευρι. νοι·ΙιειιάειιΜε, κι νου άευ Βειτειι άυι·ευ Με υιιιτει·ειι
Με ειιιειιι Πιιι.τυειΙ ιιΙΙει· Κι·υ.ιιυειι Ει·γιυειιιε άεε Βειευευε ιιιιά

“
Βιιάειι άει· Ηει·εουι·ειι Ιιεει·ειιευ, νοιι υιιιευ άυι·ευ άειι ευΙευε
εοι·οιιΜιιιε ιι·ειιενει·ειιε. 4: Βιε θε.ιιε·ΙΙειιεεΙΙειι Ιιευιιάειι Μου

_ ι ιιιιιιιει· ιιιιιει· άειιι νιεεει·ιιΙειι ΒΙε.Ι:ι άεε Ρει·ιεειι·ά'ε, εννιεευειι
νει·εεΙιιεάειιε ειιάει·ε . Μεεειιι υιιά άει· ΜυεουΙετυι·. 5. Με ειιιεεΙυειι

θι·υξρειι
εΙιιά

νοιι ιιιιιειι Μιά ευεεειι νοιι
ΒἱυάειἔεννεΙιε

υιιιε;ευειι. . Αυεεει·
άεπ·ΟΙιει·ΙΙΙΙουεάεε Ι·Ιειπειιε

ιοεεε Αιιε·ε.υΙ νοιι ΖεΙΙειι, Με Ιιιι νει·Ιιιυίε άει· θιεΐεεεε
υιιά ει· Νει·νευ Ιιεςειι. Με εεΙιει·ειι ευ άευ Βυι·ΙιεΙι'εουειι
Ε'ειιεεΙΙειι; νει·ι'εεεει· ιιειιυτ Με ει·ε.υυ1ιι·τεΗει·πεΙΙειι; Με Ιιε

ειιιε

] εΙΙ:ιευ νιιεάει·ειιιε Κε. εεΙ, ιιοεΙι ειιιειι Κει·ιι. 7. ΕΞε Μ: εευι·
Μουτ. ιιιϋΒΙιευ, άε.εε ιεεε ει·ιιιιιιΙΙι·ι.ε Ηει·ιτεεΙΙειι νοιι νιεΙειι
Αυτοι·ειι ιι·ι·ιυϋιιιΙιευει· ννειεε Μι· ιιιἱι·Ι‹Ιἰευε Νει·νειιυεΙΙειι εε·
υε.Ιιευ ινιιι·άευ- Μιε Μ. Μιι· θι·ιιιιά. νεεεευΜΙι Ιιι άει· νευ
ι.ιιυεΙινε.ιιά ειιεΙι Νει·νειιιεΙΙειι υεεουι·ιεΙιειι ινοι·άειι ειιιά.
(.Τυουυεε,ΒιιιιιιιιοννΜε).

.Τειιυει· 1888.

Ρι·οι'. Ν. Π. Κ ο τ.ο ενι:ε ε υ ι υ ο ει: «Πευει· ΨεεειυιΜοιι ιπι ΙΜ
ι.ει·υιι€εει.εάιυιιιάει· νει·ιοΙε.».

ΝεΙιειι ειιιει· εΙυε·ευειιάειι ιιιιά ιιιιεΙυυι·Ιιευευ Βει·εΙ:εΙΙιιιιε;Με
εει· εΙυεεει·ετιινιεΙιτι,ε;ειιΡι·εςε ιιιω νει·Γεεεει· άι·ει νοιι ιυιιι
ΙιεοΙιε.ευτετεΡοοΙιεΜεΙΙε νοι·, Με άειι ευυειιιτειι ΒιιιιΙυεε άετ
νει·ετε.ι·υτειινεεεΙυειιου Με άειι νετΙευέ' άει· Ροευειι άοου
ιιιειιιιι·ειι. Ιιιι ει·ειειι Ε'ΜΙε εευι·ιι.ι Κ. πι· νεοειιιει.ιου. Ιιενοι·
ιιοου Μιε Βιιειιιυειιι ευιιι νοι·εευειιι ε·ευοιιιιιιευινιιι·:εε ιινιιι·άευ
τε,ε·ΙΙου,Μοι·έειιε Μιά ΑΙιευάε ευ _ι
ε
8 ΙΜιιεευιιιΙ.τε ειιεεΙε8·ι,

Ιιιι θε.ιιυευ ννιιι·άε θ ιιιΜ νεεειιιιτι, άει· νει·Ιει.υι' άετ Κι·ειιυ

ι υειτ νει· Με εευι ΙειεΙιτει·. Ιιιι 2
.

Ιθ'υ.Ι1ε,ΙΜ ειιιευι 7-_ιε.υι·ιε·ειι
ΚυιιΙιειι. Ιιιιιιάε1ι.εεε Μου υιιι ειιιε ι·εευι. εευννει·ε Ιιιι'εοι;ιου.
Ιιιι ΓΙοι·ΙΙΙουεετεάιυιιι Ιιεετε.υάΡιευει· Ι;ΙΙιει·40°, Με ΒιιιιιιτΙιευι
Μιι· οοιιυιιιι·ειιά; ιιι Μεεευι 8Ι.ε.Μυιιι υιυιάε νεοειιιιι·Ι, 2 ιιιΜ
ιε.ι;Ιιου Με ευιιι ΑυϊειΙΙειι άει· 'Ι'ειιι ει·Μουι·.ΙΜε ΒεευΙιετ Μιι·
ι·εουτ ιιυιΤειΙΙειιά,Με ιιιειετ.ειιΡειρε ιι ειιιε·ειι ιιἱοΙιι. ιιι Ρυει.εΙιι
υΙιει, εουάειιι ιι·οουιιει.ειιΜε, Με νει·ειιιυεΙτειι ΒΙει.εουευ ευτ
υιεΙιευ ιιυι· ειιιε υΙει·ε Β'Ιυεειιευειι. Αυευ άετ 8

.

Ε'ΜΙ υου οιυ
ΜιιιΙΙουεε ΒιΙά. Αυεεει· Μεεειι 8 ΡΜΙευ Με Κ. ευου πεειι ΙΜ
ειυιεειι Ιειευτειι νει·ιοΙειεΙΙευ Με νεοοιιιετιοιι Μιι· 'Ι'υει·ε.ριε
νει·ννευάει.,ιιιιιιιει·υουιιτε ει· Μου νοιι άετ ιι;ΙΙιιειι€ειι νΙΠι·Ιιιιυε·
Μεεει· ΒευευάΙυιιεειιιετυοάε ΙΙΙιει·2ειιεειι.

Με. Ν. Ιι1ΙὶΒὶωοΨ¦ «Ζυι· Β'ι·ε.ε,·ενου άει·
νειεευΙεάευει· ΙιιΓεει.ιοιιευι·ευυυειτειι».

νει·ιεεεει· ΙιεεοΙιι·ειΙιτ ειπε ι·εευι: εεΙιειιε Βγιιιυιοεε εινειει·

ΟοιιιΙιιιιΜ.ιοιι

. Ιιιι”εοιΙοιιειι, Με ει· εεΙει.;ευιΙιευ ειυει· 8εειΙου ευιάεευτ υυτ,

. ιιειιιΙιευ ΑυάοιιιιυεΙιγρυυε υιιά Πει·ιιιιυιΜΙιι·ευά. ΑΜ' άετ ΒΙΜ
άει·ιιιεεΙιΙειιιιυ:ι.ιιιΙιοιιυιε ει· ΜΙΙ2υι·ειιάρυειεΙυ ιιε.ευυιειεειι,Μι.
ιιευειι Ιιεετειιά ΘευννεΙΙυιιεςΜιά ιγριεευε ΠΙεει·ειιου άετ Βου
τει·ι'οΙΙιυεΙ υιιά άετ Ρεγει·'εευευ ΡΙε.τιυεε. Ιιιι ΒΙιιιε,ιυ άει·ΜΙΜ
ρυΙρει, Μιά ΑΜ' ποιου Ινει€ει·ι ε·εΓε.ι·ΙιτευΒουιιιιιΙ:ευ άει· νει·
εευιεάευειι Οι·ε;ειιε Ιιοιιιιιε Μ. ιγριεευε Μι1ευτειιάΙιε.ειΙΙειι οου
εΙιετιι·ευ; άεςε,εευ υείε.ιιάειι Μου ιιυί άειι ιιΙοει·ιι·ι.ειιΡΙεουεε
ΤγρυυευεεΙΙΙειι.

Ρι·οι'. Κ. ΡεννΙιιιουι: «Πευει· ειιτΜΙυάΙΙουευ Ιοτει·υε: Μεεε:
Νιευιε ιιευεε».

άει· ΒεοΙιεευιυιιεειι, .



_ Ι). Θ. 20--80 'Ι'ι·ερίειι Β-4 πιο! εεε

?ιοί Ν. Ε!!ειο νν: «Πε!ιει· εο!ι!ε!ε!ιειπ!επω! ί!ε!ιετ!οεε Γοτ
ιιιειι άει· Ιιι!!ιιειιιε».

νεττ'εεεετ Με” ειπε Β.ει!ιε νοιι !ζι·ιιιιΚειιε;εεε!ι!ε!ιτειινοι·,
(ιιιε!ετ Κιιι‹!ει· !ιειι·ε!!'ειιά)ινε!ε!ιε άεπ ε!εειιι.!ι!!ιιι!ιε!ιειινει·Ιειι!'
άετ εο!ι!ε!ε!ιειιι!ειιειιι! ε!ιι·οιι!εε!ιειιΙιι!!ιιειιΖε ε!ιει·ε!αει·ιε!τειι.
Με Α!!8ειιιε!ιιειι !‹ειιιι ιιιειι. ιιεε!ι εεε Ξι!.ει!1ι·ιιΙιεειι εεε Διι
τοι·ε,2 Τνιιειι Μι· ε!ιτοιι!εε!ιειιΙιι!!ιιειιΖε ιιιιτει·εο!ιε!ι!ειι:Ι) εε
εΒιιιά!εεε ?!ε!ιει· νοιι ι·ειιι!τι!ι·ειιάειιι·εάει· !ιιιει·ιιι!ιι!ι·ειι‹!ειιι
Ο!ιιιι·ε!ιτει·ιπι νει!ειιΓε νοιι πιε!ιι·ει·ειι ινοε!ιειι-Μοιιειειι ιιιι‹!
2) Βεε!ι!!νε νοιι ε!ιι:ε!ιιειι !ι!ειιιειι Αιιε.ειιειι !ιιι νεε!ιιιιΓε
νοιι ειιι!εειι .Τει!ιτειι.Ιιι εει· !!!ε!ιι·ειι!ι! εει· Ε'ει!!εεει· ετπεπ
Οει€ε;;οι!ε!ιες!ιιιιι:Με !ἰτειι!‹!ιε!! ιιι ?ιιιειι άει· !ε!ε!ιι.ειι !ιετε.τ
τ!ιε!!εε!ιειι !ιι!!ιιειιειι. Με”. ε!ιι=ι·!ιι Με! Με '7 'Ι'ειςειι Ζε νει·
εο!ινν!ιιι!ειι. ιιιε!ιτ. ειε ε!ε!ι ειιϊ ιιιι!ιεεε!ιιιιιιιε, !ειιςε Ζειτ Με,
ιιι !ε!ε!ιιειι Ε'ε.!!ειιειιι!Β-4 )νοε!ιειι, ἱιι !ιετιιιεε!ι!εειι Γε!!ειι
ειιι!"2-8 -5 !!Ιειιιιτε;ννο!ιει εεε Β`ιεεει·εεινε!ιιι!ιο!ι "Με !ιεε!ι
ιετ (νοιι 87,2--88,5). Βεε Μιικ!ιιιιιιιι άετ 'Γειιιρει·ιιτιιι·!ε!!!; !ιε!.ιι!!ες
ιιι ε!ιιε με: Ιιεετιιιιιιιιε Τεεεεεε!τ (εννιεε!ιειι 12-4 ΠΜ). εε
ννϋ!ιιι!!ε!ι!ιεο!ιιιε!ιτει.ιιιειι !ιε!ιιιΑειε.!!ειι άει· Τειιιρετε!.ιιι·-Ρι·οε!;,
εε !ιειιιιιΜιιιιι !ειο!ιτΜε Με εει· Με!ιιι·ιε ν·οι·εετειιεε!ιτ νει·
ι!ειι. Ζιιννει!ειι νει·!!$ιι!'τΜε ε!ιι·οιι!εο!ιεΙιι!!ιιειικιι μια ί!ε!ιει·
Με. _ιει!οε!ι ιιι Ρει·οιιγειιιειι: Γτοει€ε!!!!ι!. ετει!‹ε !!ει.ι!ρ;!‹ε!ι
Βε!ιιιε!εεε, Τειιιρετε.ιι1ι·ιι!ε!ιε !ιϋ!ιει·,Με Β7,2-Β7.4. Βε!ιιιιιρ!ειι
ειιι! Ηιιετειι εειιι! εειινϋ!ιιι!!ε!ι εει· ιιιε!ιτ.νοι!ιειιι!ειι, Με Μ!!2
ειιι! Με Ιιε!ιει· ε!ιιι! πιιννει!ειι ειννε.ενει·ετϋεεει·τ. @σε ιει Με
ιιιε!ετειιτ!ιε!!ει!τιι·ε!ιε.ιιειιιε!ιτ Με Ηεε;ε!; ειιο!ι Βγειριοιιιε νοιι
Βε!ιειι εεε Πει·ιιιι.ι·ιιετιιε !'ε!ι!ειι εεινε!ιιι!!ε!ι. - Νικ ιιιιιι Με
θ. ?Μπι ειιι!ειιε;!. εε ιιιιτει·εε!ιε!ι!ειιε!ε!ι Με ε!ιι2ε!ιιειι Ιιι!!ιι
ειι2ε.-Ατ.ιεειιειι ι!ιιτε!ι Νιε!ιι.ε νοιι άει· ι;εινϋ!ιιι!!ε!ιειι !ιιιι·ει!ε.ιι
ει·ιιτ!ειι Ιιι!!ιιειιΖε; Με Τειιηιει·ετιιτ ετε!ετ !ι28ιι!!ε·Με 40° ειιι!
ι!ει·ι!!ιει·, !ιιιιιιι ι:ι!ιετ ε.ιιε!ιεεε: ιιοτιιιε.!!ι!ε!!ιειι, !ι!ι.ιιί!ε!'ε!ι!ειι
Με εετιιι·τ!ιιι!!εε!ιειιΒι·εο!ιε!ιιιιιιε;ειι ειιιιι!!ε!ι; Με ε!ιιεε!ιιειι
Ρετοιανεπιειι Μιιιει·ιι 1--8 'Βιμ. Βε! άει· Ι)!Η'ει·ειιε!ε!ι!!εειιοεε
!ιοιιιιιιειι ιιι Με Έ'ε!!ειι νοιι ε!ιι·οιι!εε!ιει·Ιιι!!ιιειι2ε., Τνρ!ιιιε,
Μει!ει!ε. ειιι! !!!!!!ει·τιιεει·Βιι!εεειιι Βειι·ιιε!ιτ. Αιιεεει· άετ Απε
ιιιιιεεε, Με !ιιιιι!!ε· Αιι!ιε!τεριιιι!ιτε ει» Με Ιιι!!ιιειιειι. ε!ης!ε!πω
πιἰ!εεειι Με )Υ!ι!ει!'εε!ιε ειιι! Με Β!ιι·!ἱε!ι'εε!ιε Βεειετ!οιιειι ιιι
ΒετιΜε!ιτ εεεεεειι ννοι·ι!ειι, εεειι .!ιιτειιιι!ιτειιε ερι·!ε!ιτ.Με
!!”ε!ι!ειιάει· Ρ!ε.ειιιο‹!!ειιιιιι‹! !ε Λ!ιννεεειι!ιε!τ.άει· Μ!!2εε!ιινε!
Με;; - )ινιιε Με Βε!ιιιιιι!!ιιιιε ειιι!ιιιιι.ς!,εε Με Ρι·οϊ. Γ!!ειενν
()!ι!ιιιιι. Αι·εειι (!ιι€ει·τιειιι! ειι!ιειιτιιιι),Ρ!ιειιεεετιιι ιιπιά 8ε!!εν!

Πει· ειιιι2ε Γιιεε εε!ιννο!!ιιεεε!ι Μι, εε Μεε Με Κι·ιιιι!ιε ιν!ει!ει·γ
εε!ιειι !ιοιιιιιε ειιι! Με θεεε!ιιν!!ι· νει·ιιε.τ!ιτει·εεε!ι.

Ρ. Ρειν!ενν: «ΕΜ Γε!! νοιι Ενιιιρ!ιειιε!ειιιε. ειιι!ε ε!τειιιιι
εετ!ριιιιιι ειιρετΗε!ε!ε» (Η ιι ιι ε).

Ρι·ο!'. Α. Μιιι·ιι τον: «Ε!!ιι!εεε Μπιτ ριιετρει·ε!ε Β!ιι!ιιιιε;ειι».
Πιε !‹!!ιι!εε!ιετ νοτιι·ειε, εει· ειιι· Βε!αιιιιιτεε ειιι!ι!ι!!:.

δ. Βιι_!ε!!.2Κ!:
8 ειιεΓϋ!ιι·!!ε!ι εε!ιε!τειιε Κι·ειι!‹ειιεεεε!ι!ε!ιτειι. Νεε!ι θ. Μ.
Με ιιιιε!!!!!ιει·ε Βι·!ιιιεε!ιειιάει·θε!ιννειιεει·ειι ε!ιιε ι·ε!!εετοι·ἱεε!ιε
Βι·εο!ιε!ιιιιιι8, ιι!ι!ιιιιιεη.: νοιι ε!ιιει· Βε!ειιιιε· εεε ρει·ιτειιεει!ειι
Πε!ιει·ειιεεε εεε Πιετιιε ρω· οοιιιι·ε-οοιιρ. Ι)!εεε Βε!ειιιιε: Εεεε
!ιεΜιιει εειιι, ειιωνει!ει· ι!ιιι·ε!ι Κι·ιιιι!ι!ιε!τετι«Με Πιετιιε (Μειο

«νοιιι!τιιε ει·ιιν!Μιι·ιιιιι ρεττι!εἰοειιε».

ι πιεε, ετι·ἱειιιι·εε εο!!!. ειιι!ειιιεττ!ι!εειε.) οάει·ι!ι1ι·ε!ιΚτειικ!ιε!πειι

ρι·ερει.ι·ε.τεεειιι τεειι!ειι!.!οεειιιε.·εινετιι!ι;ιιι ειιιι€ειι Β'ε!!ειι εε!ι!ειι
ι

!!ιιιι όεε Ροε!ι!'εε!ιε Βρετιιιιιι (Βεεειιι!ειεερει·ιιιιιι!ρι·οιιειιιιιτει·ιιο
!!ε!ι) νοιι Νιιι2ειι ι.πεινεεειι

ειι εειιι. ει" ννιε!ιι!εει· Ηε!!ι“ει.ειοι·- Με ειπε ι·ειιιε. ννιιιιιιε
Μάι; !ιειιιιιιε!τε Κτειι!ιε εο!!ειι ιιι ειιι ννετιιιεεΚ!!ιιιε. ιι·ειιεροι·
Με!. ννει·άειι.

νν.:.ι ε.!‹ ιι !ι ο ιν ! τε τ:!ι : «Πε!ιει· Με τεεοτε!ι·ειιι!εΕ'2ι.!ι!;;!ιε!!.
εει· νει·ει:!ι!ει!ειιειι ΟΙιετ!!ε.ε!ιειι άεε !ι!ιιτ!!!ε!ιειιΟι·ι;ειι!ε
ιιιειι».

Πιε ε!ιιε·ε!ιειιι!ειιΠιι!ει·ειιο!ιιιιιεειι άεε νει·ΐε.εεετε !”!!!ιιτειιΖε
!”ο!ε·ειιι!ειιΗε!ι!ϋεεειι: Ι) Πιιιιι!ετε!!ιει· ιιεε!ι ειιιει· Μερ·,ειιειιε
ερἰ!!ιιιιι; ι;ε!ιε Με Βεεοι·Ιιτ!οιι νοιι άει· Βε!ι!ε!ιιι!υιιιιο!ιετ!!ε.ε!ιει
εεε ει!ε.εειιεν!ε! !ειιεεειιιει· νοιι ευιιτειι, Με ο!ιιιε Αιιεερ!!!ιιιι€.
Π) Ε!ιιε ει·!ιϋ!ιτε 'Γειιιρει·ετιιτιιπιά ιιιι!ιε!τειιι!ε !!ε!ιετ!ιε.!“ιεΡι·ο-

ι

εεεεε νει·τ!ιιεει·ιι Με ι·εεοι·!ι!ι·ειι(!εΕ'ι!!ιἰε·!‹ε!τεεε Μεε·ειιε ειιι!
Με Βεειιιιιιε. Β) [Με Α!τει· εεε Κιιιι!εε Με ινει!ει· εε! ιιοι·ιιιε.
!ει· ιιοε!ι !ιε! ειι!ιϋ!ιιει· Χϋι·ρεττειιιρει·ετιιι· ειπεπ ιιιει·!‹!ιει·ειι
Βιιι!!ιιεε Με Με Βεεοτρι!οιι άει· Βε!ι!ε!ιιι!ιειιτο!ιει·!!ε.ε!ιειι.4)
Πιε Βεεοηιτ!οιι νοιιι Βεετιιιιι Με εεεε!ι!ε!ιτ. ειιι !ει.ιιεεεπιετειι
Μ! Βιιιιε!!ιι:ειι ιιπιά ειιι ι·ε.εε!ιεετει1ιπι Α!τει· νοιι 2-4 .!ει!ιι·ειι.
5) Πιε ι·εεοι·!ιιι·ειιι!εΕ'ε.!ι!εΚε!!:άει· Βεετε!εε!ι!ε!ιιι!ιειιτ εε!ινν!ιι- ι

θ) ννεεει·ιεε .Το‹!-
·Με !ιε!Ηετιιιιιιε.!ιετι εεε !ει!ιε.!ειι !Βικιτιιε.

!ιε!!!ϋειιιιεειι ινει·(!ειι νοιι Με· πιοι·ιιιε!ειι, ιιιινει·!ειετειι Ηε.ιιτ
Με!ιι ειιή;ειιοιιιιιιετι.

Α. Κ! ε εε!: «Πε!ιει· Με Βε!ιειιά!ιιιιε· άει· ε!ει!ε·ειι Ρ!ειιι·!!.!‹!ετι
!ιε! Κιιιι!ει·ιι ΠΜΣ!!άει· !!!ετ!ιοι!ενοιι [ι ε ιν ιι ε ε !ι ο ν”.

'

Πιε Μετ!ιοε!ε νοιι Ιιεινε.εε!ιονν !ιεετε!ιι: !ιε!αιιιτιτ!!ε!ιιιι
ιιιετ!ιοε!!εε!ιειιι!Βι·εει:ειι εεε ΙΏκειιι!ετεε!ιιι·ε!ι!ιιε!!!!`ει·ειιιεΜεε
ε!ε!ιιε!τ. Κ. !!!!ιι·εε!ιι!Βε Κι·ιιιι!ιειι,εεεο!ι!ε!ιτειινοι·, Με ε!ιιι·ε!ι
εεε ιι!ε!ικ σε Μεεε Μει!ιο‹!ε εριεε!ιειι.

ΡΜ!. Α. Ροερ_ῇε!οιν: «Ζει Ρε!!ιοε:ειιεεε ειπ! 'Ι'Ιιει·εριε άει·
ν

Β!ερειιιιιι!ειειεΑι·ιι!ιι1ιιι».

Με Πιε: (!ιγάτεπιιι!οιι, ιιιο!ε !ινι!ιιτ!ι!ειι); ρι·εει!!εροιι!ι·ειιά ιετ
Με ι·ειπ!›ει·εΝει·νειιενειειιι. Πιε ε!ιιι!ε;ε ι·ιε!ιι!εε Βε!ιιιιιτ!!ιιιιε
ιετ Με Πιιιετ!ιτεε!ιιιιις εει· Βο!ιννειιεετεε!ιιιίτ.

Ν. Κε !ιιι ε ο !ικι ε: «Πε!ιει· ειπε !ιιά!εε.!.!οιι ειιι· Ο!ι!οτο!'οι·ιιι
ιιει·!ιοεε εε! άει· Θε!ιιιι·τειι.

Απ!" θτιιτι‹! ειιιει· !ειιε)!ι!ιτ!εειι Βι·!”ε!ιι·ιιιιε· (ειιι Θε. Ρετει·ε
!ιιιι·,εει· !ι!!ιι!εεεειι Ηε!ιειιιιιιειι·Ιιιετιιιιτ) εε!ιι·ει!ιτ νων. εειιι
Ο!ι!οι·ο!”οι·τιιειιιε Με )νε!ιειιι!ιετ.!ε!‹ε!ε τεειι!!τειιι!ε Γει.!ιιε!ιε!τ
πι, Με ε.ιι!!ει!ιεε!ι·επάεΥν!ι·!ιιιιιε (Με !!!!ιτ.ε!ε !ιοιιιιιιε ει·ει ιιι
2ννε!ιετ Βε!!ιε ιιι Βεττιιε!ι!. )νο Με Τ!ιει.!ε!ιε!ε άεε Πιει·ιιε
νετεϋεεττ. εάει· εοειι.ι·ιιιιτει·!ιι·οε!ιειιΜιά ι!ιιι·ε!ι ε!ιιε νετειει·!ιτε
Βε!ειιιιε· εει· !!ειιιιιιιιιιεεεειιιτειι (ιιιε!ετ ρενε!ι!εο!ιε Πιιι!!!!εεε).
ιετ Με ί)!ι!οτο!οτιιι !ιιΜε!ι·ι:, μια ε.!ιεεεε!ιειι νοιι εε!ιιει·
εε!ιπιει·ε!!τιάειιιάειιΒιεειιεε!ιει!'ε. Ειιιεε!ιειιτ!ε Κι·ειιι!κειιεεεο!ι!ε!ι·
ιειι ννει·ι!ειιειιι· Ι!!ιιεττει!οιι ειιεε!`ϋ!ιττ.

Θ. Ε'εάοι·ο να: «Ζιιι· Τ80!ΙΙ1!!Κάει· Ηνετετεειοιιι!ει τοιει!!εΜ·
ε!οιιι!ιιε!!εεκιι·εεερειι!ει·ιε».

Με!. Β ρ!ε!ι ε.ι·ιιν: «Πε!ιει· θε!ειι!‹ει·!‹ι·ειι!‹ιιιιεειι Μ! ω·
8νι!ιιςοιιινε!!ε».

νει·Γεεεει· !ε!ιτε!ιιε ειιε!!!!ιτ!!ε!ιε ειιι! νοΙ!ει!!.ιιΜε·,εΒειι.ι·Ιιε!
ιιιιιε Μεεει· πιεε ιιππ! ί!!!ιι·ι Β Κι·ε.ιι!ιειιε;εεε!ι!ε!ιιειινοι·. Ιιι
ω· !.!ιετειιιι· ειιιι!. ιιεε!ι άει· Ζιιεειιιιιιειιειε!!ιιιι;ςΜε Ψετ!”.,?Β
Πι!!ε νοιι θε!ειι!ιε!!'εειἰοιιειι εε Βντ!ιιεειιιγε!!ε !ιε!ιιιιιιιι; εε·
ίε!!ειι Μιτου: Με 8ο!ιιι!τετεε!ειι!ι ιιι θ!) Β'ϋ.!!ειι, Β!!ειι!ιιιεειι
ε·ε!ειι!ι ειιιο!ι ιιι 80 Ε”ε.!!ειι. Οειρο-Βιι.ά!ε!εε!ειι!; ιιι 21 Πι!!ετι,`
Με Θε!ειι!‹ εεε ειιοεεειι Ε”!ιιεετε Με· Β Με! !ιεί'ε!!ειι, Με άεε
ι Ζειεε!!ιιι.ζετεΙ Με!. εεε Ηι!!!η.ςε!ειι!ιεε4 !!ι!ει!,εεε Κιι!εεε!ειι!κε`
'7 Με!. εεε 'Γεω θι·ιιι·ε!εε!ειι!ιε 7 !!!ε!; Με Πιιιει·!ιἰεΓει·ε.ε!ειι!ι

Εε ιιιιτει·!!ε,<.ςτ!ιε!ιιειιι Ζννε!!”ε!,Μεε Με Ε!!ερ!ιειιι!εε!εΜε· ι
εειιι ιιειιι·οτ!εε!ιειι- νεεοιιιε.τοι!εε!ιειι Πι·ερι·ιιιι€ε εειιι !αιιιιι,
ννο!ιειΜε θει!ειιι άει· θιεινε!ιε ιιιι‹! Με ΑΠεε!ιοιι άει· Ιινιιιιι!ι
εε!'εεεε ιιι Αεεειιε!ε!‹εἰ!: νοιι εἱιιει· Βε!ιιιιιιε άει· επει·ιε!!ειι
πω! νειιϋεειι νεεειιιοτοτειι ιιι ετε!!ειι ειπε!. Βεεϋε!!ε!ι άει· Βε
!ιιιιιά!ιιιιε·άει· Ε!ερ!ιε.ιιι!εε!ε !!!!ιι·τΡ. ε!!ε νοιι νετεε!ι!ει!ειιειι
Αιιτοι·ειι ι·οι·εεεε!ι!ιιεειιε Μει!ιο‹!ειι νοι·. Ιιι ειιιειιι Γε.!!ε νοιι
εε!ιενει·ει·Ε!ερ!ιειιι!ε.ειε άει· ιιιιτει·ειι Βιι!:ι·ειιιιτει: πιιε Πιιτετ
εε!ιειι!ιε!εεεε!ινν!!ι·ειι !Βγρ!ι!!!ε πω! Τιι!ιετειι!οεε ννιιι·ειιειιιε;;ε
εε!ι!εεεειι) εει!ι νετίεεεει· ε!ιιετι ε!ειιεειιι!ειι Βτ!ο!ε νοιι Οε!ο
ιιιε!!ιι)εετ!οιιειι(θ,Ο5ε!!ε 4 Τεε;ε, ιιι ειπε Η!ιιιει!›εε!‹ε !ιι_)ιε!ι·τ).

ι ι!ειιειι Ρει·ιι!νεειι ιιπιά

ινετ 4 Με! ε!ΐιε!ι·ι.,Με 8τετιιο-Ο!ει·ιειι!ετε;ε!ειι!ε3 Με!. Ε!ειιρ!;
εεε!ι!!ε!ι !!ιιάετ ε!ε!ι όεε Εε!τ!ειι ιπι ι·ε!ειιιν _)!!ιιςει·ειιΑ!ιει·: ιπι
Α!ιει· νοιι !θ-2Ο .Ιε!ιι·ειι ι.νει·ειι Β Ρειιε. νοιι 20-80 .Πι!ιτειι- 4 Γει!!ε, νοιι 80-4θ .!ιι!ιτειι -- 82 Ρε!!ε, νοιι 40-60 .!ε.!ιι·ειι- !5 Β'ε!!ε, !!!ιει·5Ο .Ιε!ιι·ε - 12 Ρε.!!ε. Εεεε ει!!ε Κι·ειι!ιε
(51 Μειιιιει·. ?Ο Γτειιειι, εε! 2 ιιιε!ιτ ειιεεεε!ιειι) ε·ε!ιει·τειιειιι·
Αι·Ιιε!τει·ε!ειεεε.

Ρ. Βεινιάπονν:
ιιιιιιι».

«Βια Γε!! νοιι νει·ετιεειιιιιε· άεε Πιιοι!ε·

Ι)!ε Βγιιιριοικιε ιν!εεειι ειιι' ειιιε Ρν!οι·ιιεετειιοεε !ι!ιι. ιιιιτ κει·
ειι!!”ε!!ειιι!,Μιεε ιπι Πεε·ειι!ιι!ιιι!τ. !ιιιιιιετ Βε!ιιιειιειιιιεειι νοιι
Θε!!ε ιιειο!ιινε!εεε.ι·ειπεπ. Βε ινιιι·ι!ε Με θεεπτοειιιετοειοιιιιε
ειιι.εεε!!εειειιιει·ιοι· ιιεε!ι Υ'ν'6!!!ει· ιι.ιιεεεί!!!ιι·τ.

Ρι·ο!“.Α. Α. )νννει!ειιε!‹!:
επ !!!ιιεΚε!ιι ειιι! Βε!ιιιειιιυ.

Ι)ιε Τειιάο- ειιι! !!νο !ε.ει!!κ!ιιιτ ιιι !ει.ειει· Ζε!!: εε! νει·εε!ι!ε
'οιιτι·εεειιι·ειιειιες!ε!ι!εε Αεννειιειιιιε Βε

ι'ιιιιι!ειι. νει·Γεεεει· εκει ειπε Πεεει·ε!ε!ιτ ἱ!!ιει· Με Ιιιι!!εε.ι.!ο
πιεε ειιι! Με Διιε!!!!ιτιιιι άει· Ορει·ετ!οιιετι. Β'ο!ι.ι;ειιάε'Γ!ιεεειι
ννει·ε!ειιιιιιιε;είϋ!ιι·ι.: 1) ει: ε!ιιε ε·ειιιεεΜιιε!ιε!ει·ιιρρε !ιείε.!!ειι.

«Πε!ιει· ρ!εετ!εε!ιε Ορει·ειι!οιιειι

] 2.13. Με Ρ!ειιοι·ειι εειιι· Με Πιιτειιεοτειι. εε ιιιιιεε ιιιειι ειιι·
1 Ρ!εετι!ι Με Βε!ιιιε ε!ιιεε εεειιιιάειι Μιιε!ιε!ε νετννειιτ!ειι, Με·
εε!!ιε ὰιιι·ι·!ιεε!ιιιε!‹!ειιιιπιά πιιε εεε Βε!ιιιειι (εάει· θε!ιιιειιἔ
2ιρ!ε!ιι) άει· ρει·ε!γειι·ιειι Πιιε!κε!ετιιριιε νει·ιιε!ιειι.

2) Ιιι: ειιι· ειιι ε!ιιε!ε;ει· Μιιε!ιε! Με”, εε ιν!ι·ά άετεε!!ιε
πιιι: ειιιειιι εεειιιιάειι Μιιε!κε! νει·!ιιιιιὰειι. ειιτινεάει· Μιι·ε!ι νει·
ιιιι!ιειι ι!ει·ει·8ε!ιε!ι!ειι, εάει· εειιι. !ιιι!ειιι ιιιειι ειιε εειιι ρεπε
!νι!εε!ιειι Μιιε!ιε! ειιιειι Ζιρίε! ίτε!!ερ,ιτ ειιι! άειιεε!!ιειι πιιι
ειιιεπι 5ε!ιτιειιε!ρίε!Με εεειιιιάειι Μιιε!κε!ε νετε!ιιι!ετ.

δ) ει” Με θε!ιιιειιιιε!ι!. ιιιιιεε ειπε Μ!ιιιιε ειπ! !'εει.εεεερε!εε!ιε
Βε!άε νει·ινειιε!ετ ννει·ι!ειι; Οει.ε;ιιι: εο!! Με Μι2ιι εε!ιι·ειιο!ιτ
ινει·ι!ειι. Με Νιι.!ιτεο!! !ιιιιιιει· ειπε Κιιοτειιιιε!ιτ.εειιι.
4) Βει άει· νετε!ιι!ε;ιιιιε· εει· 8ε!ιιιειι κι ειιι ιιιι!ιει!!ιιετεεΠιι
ΐοικ!ει·ιι!εεσε· ι!ετειι ειπε Ει·ιιε!ιι·ιιιιε Βοι·εε επ τι·εεειι ειιι!
!ιε!ιιε ει.ει!ιε Βρειιιιιιιιε· 2ιιιτι!εεεειι: Με ο!ϊειιειι Βε!ιιιειιεε!ιε!‹!ειι
ιιι!!εεειιειιι·ο!ι θετειιι: νει·ε!ιι!ετ ινει·άειι.



Βιινιιιι επι Βιιεειει:1ιιιιι Μειιιιιιιιιει:1ιιιιιΖιιιιει:1ιιιπιιπ.
Μ, 2.

-

ΒειΙειΞε επι· ,,5τ. ΡετετεΒιιτ€ετ ΜεάιοιιιιεοΙιειι ννοο1ιετιεοΙιτιίτ". 1899.

- ?τε
Ε.Π881ΒΟΠΣ ιιπει:ιοικιεοΒιιι ΖΒΙΤΒΟΗΒ:Π"Ι'ΒΠ.

Δι·ι:Ιιιιν ιιειοΙιιιιτι·ιι,πειι·ο1οςιιιεεπι1εΙιπο)
Βειο1ιορειτοΙοειι(Ατο1ιιν

· 81ιπι·ιιεΙ ιι1επεοΙιει·ετινπι εΙιειιεΚιο!ι 1ιοΙεεπε_ῇ(Μπι·ιιιι1 πι» θε
ζιιτ Ρεγρ1ιιιιτι·ιο.Νειιι·ο1οε1ειι. πιππ: τ!. Ρεγο1ιοιιετ1ιοΙοειε). »πωπω ππά Ρι·ππειι1ιι·επΜιειι.ειι).

Βο!ΠΙιΒ°_Ι11ΜὸΒ_ἔ8ΒΘἙ8
ΒοΗΟΜ· 03000" Β ΒοΒΡΜ·ι2επ"Πέ)- Ψεει.ιιι1ι οίωι.ΙιιιοΙοεπι(Ζε11εο1ιι·ιΠιΠιτ Ορ1ιτ!ιπ.1ιποΙοειε).

ΟΙιιι·ιιι·ειιι ( 1ιιι·πι·ειε). ννεετπι1ι Ιι1ιιιι1εο1ιεε1ιο_ιι εειιἀεππο_ἰρείοΙιιιιι.ι·ιιι πειτορετο1οςιι
(Ζειτ.εο1ιι·1ϊτ.πι: Ι‹Ιιιιιεο1ιεππά Β·οι·ιπ1ιτ.1ιο1ιεΡεγο1ιιιιτι·Ιειιπά
Νεπι·ορετ1ιο1οΒ·ιε1

νιωειιιιιι ο1ιεοΙιτεοΙιεει.ινειιπει
εἱπἰειιἔ, ειῖπῆεὶιιὶἱι]

1
ρι·ιι1ετ1τεο1Ιιεεπτιοιε γ,<;ιεπε,ω.: τ·

Ώ_ξειεΙιει_ιεΜεπιειιιπ (Ρ16.ι11ιι.ΜεοΙιεπωπω.
.Τοε1ιειιειΠεΙιιι1ιΟνοο1ιεπ1ιΙπω).

Ηειορι_ῇεε
ι·πεεΙιοι π1ιιτπι·ειι ιΑιιιιιιΙειι πω· ι·πεειεο1ι.ΟΙιιιπι·ε;ιο). Ιοτ1ιειιιπ(Μειὶιειιι). _ · _ _ _ _ -

Πεάιιιιιε1ιο]ε ο1ιοει·ειι_ιε(Μεσ1ιοιιιιεο!ιοΒππάεο1ιεπ). ἱ πο! Π1ω121ΠΥ(ΖεπΒο111'ΙαΐΠ1'σ
Ηεπιειιιε1ιι_ιερι·ι1ιειιιν1οπϋπ1ι πιοιε1ιοιιιπ εΙιοι·ιιι1ιπ(Μεπιπιπιεο1ιο ι 110110Πω ΡΓ8-ΜΗΜΙθ ΜΘ(ΜΙΠ)·
ΒοιιιιΒειι επιιι

Μιιτὶιιε-Ατοπινἐ

1
Ψο_ιειιπο-ιπεπιειιιε1ιιιε1ιπι·ιιε.1(Μι1Μ.ι·-ιπεπιειπιεπΙιεε .1οπι·πειΙ).

Β118811ϋΑΙ'01ι1ΨΡειοΙοειι,1ιΙιιιιτεο εε1ιοιΜεπι2ιιιγιΒποτειιοΙοειι ι ννωωιι (Πει Αι·ει.).
(Βπεε. Απ:1ιιν επι Ριιι1ιοΙοε·ιε,Μπι. Μεάιοιιι π. Βιιοιει·ιοΙοε·ιε). ι

Βι·""11801ιι·ιώδ 988818 80"0"α 1888 Μ-_ 45-52. ριι.ιι1ε21 Ι18.ΙΙε νοπ 'Ι'ετιιιιιε ππά 86 Ρ11ΙΙεποπ Ιιει·γπ οειιιι.επιιιε. Πιιτει· ει·εωι·ειι εκε.ιιι1επ19 ιιπ Α1ιει· εννιεο1ιειι8 οπιι.ιειι
ιιππ 8 .Τεπι·επ, 2 ιπι 18 ι·εερ. 14 .ΜΒΜ νοπ Ιετ.2τειιειιετειιπεπ

8. ΜετΙ‹: «Νοτιε Μπι· άειι Ιε1ωιιπει·'εο1ιοπΚι·ε1ε».(Νι·.45,48). 68 ιιπ Μπιτ νοιι 4 Μοιιιιωπ Με 1 πω, 20 ιπι Μπιτ ειιι1εο1ιειι
Κ11ΓΖθ8εοει·πρ1ιιεο1ιειιππ ετ1ιιιιο1οειεο1ιοΒΙιτιεειι·ιιιιΒπω· θε·

ι Με 2 'ΙΜΠΟΠ Μό 3 "ατε" Μ" 2 πω” ΜΒ' Μο Βθ8ωωω°
- επ πεπεπ νει·ΐε.εεει· Επι, ννει·οιι ΐο1εοπι1ε. Πιο ΙΠιιι11ιο1ιοΤε·

5ΐΒ$ένο
Π" ΗΠΒ" Ι€98 Με ΑΜιΤειθ" ά" Ραπ' Β80ΜΟΙπω Ι τ.ιιιιιοΜ. ειπε νϋΙΙιε· εο11ιει.ετεπάι;;εΚι·ιι.ιι!ι1ιειτ,ννεΙο1ιο Μπρε· 11ι1εο!ι

οΒει··εέιπιρτοπιπήε:ιΙιπ ΕΈει:1ιήιιιππε€1ι·οειΒιΙπππιιι. ΙΒιιι€ινν.Κει.επ1ι168.άπιπονν:«Βιο Ροετ ιιι ιιππ" ιεεε-ιεπε». . °ρ·ωθ °ἔ'° "η Μ" (Πω °ε."°"· .Πω 'τ '18 " Μ" ψπιΜε ι
π·.·.ιι:ι: ι.ιιι:·:..3::..Τε:.ιι·ι.:·ι·..π·.:τι:::ι:: Μπιτ.

1117.Ρειτοννι «Π«>1ιει·1ιιι.οιετιπιπεΒιι;επεο!ιπίιεπ π" ΒΙπτ- '1'ι·οιιεεεε.ιι'επ1ιεπππ πεε ΟΙινοειεο!ι'ει:1ιε (πωωιιιι ΡΜιιοιιιοιι,
εετιιπιε “ποπ Ροει. ιιιιπιπιιιειι·τοι·Κιιιιιιιπ1ιοπ».(Νι·.45-49). .Με ιιιιιιιι Πιτ Γε1ιΙεπ ποιπ Ητιιιιά επι· Νοε·ιι·ιιιιε·πω· 'Ι'ει.ιι.πιε
ΙΜ εειιιοιι ιε1ι1ι·εἱ‹·1ιεπΠιιτει·επο1ιππποπ1ιεο1ιε.οΙιτετενει·ΐιι.ε- πΒΒ·ε1ιοιι.Πιο Πιιηςποειεειιιει· Ιε.ι·ι·ιι·τοπ'Γεκπιιἱο ιει. ππι· πιι.ιιιι
επι, πιι.εεπιο Ροετ1ιππι1!ειιειι:1ιιπι ΒΙιιιεει·ιιιιι εστιν ιπιπιππιειι·- 1ιει·εο1ιτιετ,ινειιιι ειο1ιΜε Τι·οπεεωπ'ει:1ιε Ρ1ιπποπιεπ 1ιει·νοι·
πω· ΚππιιιπΙιεπ 1ιειειπει· Τειπρεπι.ιπι· νοιι 37-88° Ο. Επι νει·- ι·ιιι'ειι Με". Ειπε ει·Ιι61ιιε Μιιε1ιεΙ- ιιππ Νει·νειιει·ι·εε1ιει·Ιιεκ
Ιιιιιί πω· ει·ειεπ 2-Β 'Βιμ πω” νετιπεΙιπειι οάετ εφε: ιιπ Ιιειιιι ιιἱπ1ιτΜε ερεοΠ1εο1ιοεθιιιιιιι:οιιι Ιιε1ι·ποΙιτ.ετννει·ποπ. Πει·
ΖΑΝ π1ιππ1ιιπειι.Νπ‹·1ι 8-4 Τιι€ειι 1ιεΒιιιιιι π” ννεοΙιει1ιππι, 1 Βιιι·γιι;οερπειππε Με πιώ". :ιιι άειι Βτεο1ιειιιππςεπω 'Ι'ετιι.πιε
:Με πΙΙπιει1ι!ιοΙιπιο ;ςεπι61ιιιΙιοΙιε1ιιτειιεΠε.τεππιι1ιιιι. νει·ϊε.εεει· ι επ ι·εε1ιιιειι, ο1ιςΙειο1ιει· ιιιιιιιι·ΙιοΙι επε;Ιεπι1ι ιι.πίτ.τεα·ιι168.011,
1ιιιιιιι1πΙιει·επι· Πε1ιοι·20ιιε.πιι€.Μ" ιιι εο1ο1ιετιιΒιιιιιπι πιο Ρεετ- ι εποε @Μπι οι· ω" Βιιιιρι.οιιιεπ πω· Βιιπ1ιιι.ιεειιι.
ΜπιΠειι πιππ '1'1ιειΙ ιπι ννεοΙιετ1ιππι 1ιε1ιιιιποι·τ.ννει·ι1οιι,επιιι .
Τ11ω ΒΒΒΐιθΙ'ΌθΠ;(Με 8θ"ΠΠ “Μ” 8180ΜοϊθΓ101άθΒ18θΠΒΜ18·ΐ·ι 3. Ε!ο ιιι ιι τ ε Ε:ι: «Πε1ιοι·πιο Μετ1ιοι1επω· θε.ει;ι·οεπτει·οετοιιιιο».
τσιπ1ιεειι2οπ.1ιετιιιει·εννει·όειι ππι·ο1ιΜιι,ε·ει·εεΒιεΙιειι πεε Βει·- απ· 4·7)_
πιιιε πάει· Ζπτϋ,ε_επνοπ ΒΙιιτίει.τ1ιειο11'ει1ιεοεο1ιιν1ιο1ιτ.Βιιε ΒΙπτ- _ _ . _
“ΝΙΚΗ ν” Χ8Π;"ωιθω (Μ. μπιν εθἔθ" Η." ιΠΠΠΠΠΜ" Μ”- Ε .Νιιο1ι 50|ιιΙπει:ιιιιΒ·άοτ νει·εο1ιιοι1οιιοπΜετ1ιοπειιι.ι·ε!ιτθ. επί
πεπ, “πιω ει.πο1ι1ιποιει·ιοιπεΒιςοιιεπ1ιε.11επ2ιι 1ιεειωειι. · ω” ¦·ιθ"θυν” "ΠΠ Η ΠΠΠ68Π θΙ'ΡΓοϋω ΜΜ'- 618 ΒθειθΜ Μ·

τω. Μ” πεε .1ε_ιιιιιιιπιπω: ππι·οπιι·ειιιιιι ιιπά πω· ε1ιΓϋΙιι·οππε
δοΙιειιΙιεΙ ιιι άειι Μεεειι ιιπ ω” 1ιιιιτ.ει·ειι1'νιιιιι1ειιιε·επ2Πιιννιι·π

8οιΙΙ"" πιπ πειππ11'ο1πειιπει·νει·ιιιι1ιππε π" ειιΠιιιτοπποπ 8ι:ΙιΙιπε·ε ιιι
πιο πΜπ1ιι·επι1ε.Μπιι 1ιϋππτε πΙεο ιΠεεε Μετ.1ιοποΜε «Θ:ιετι·ο

νθι“ΜΨθΓ "Μη 118011ΑΜϋω'ι1Πἔ @Η ΠιθφωΤ δ 81ΒθΠθ 1 οπτει·οετοιιιιιι.ι·εττοοο11οεροεπει·ιοτ_ιειιιιιοπιειεεοποι1ιε2ειο1ιπειι.Γει11ε πιπ.. Ιιι ειιιειιι 1ιιι.πάεΙιε εε ειο1ι πιιι ειπε ι·εοΜεειιι€ε
Βειιιηι1εειο, πιε επι 85. Κι·ειιιΜιειιευιπε π.πϊτι·ετ, ιιι πεπ πει

πι. ιπ·.:.··ι.·.ιιι:.::ι:.::.·ι.5ι::ιι·ι·ε:ι·ει.€ι··:ιιι:··:.· π” πι π»
;ςειιεπ Β1·ΐιι1ιτιιιιιι·ιιππ πετ ειπε;εΓπ1ιι·ιεπΜιει·ιι.ιιιι· 1ιοιιιιπτπω- Ζιιει·ει. Μιά άοιιι 14”ι·οεο1ιππε Βπι:Ιαιιιιιιπι·Ιε ιιππει·1ιεΙ1ιπω·
1'πεεει·επ Γο1εεππειι Β‹·ΙιΙἰιεεειι: Βει Α1ιποιιιιιιπΙηριιιιε 1ιοιιιιιιεπ Μοπιι1Ιπ ο1ιΙοιι,επιιιι1ιιι·ο1ιττειιιιι:,πειιιιι επι· Ρι·ειρι·ϋ.πειτιι·ππεπω·
Ε5.1ιιιιιιπ,ε·ειιειιι2ε1ιιει·Νοι·νειι, ειιιιΖει· Νετνεπει·ιιρροπ, Ριικι- Β·ι·οεεειι θε1'5.εεεεεεοΙιι·ιι.εειι. Νιιι:1ι ΑιιΠιιιάιιιις πεε ΒΙΙΙ:Μικ
ιιΙοε·ιειι, ΗεπιιρΙ»·ρ:ιειιιιππ εοΙιΙιεεε!ιο1ι ε1Ι,2επιειπε Μ11ιπιιιιιεειι οειτοτιππεππά ιιοτι.ιοπεινοι·άειιιπιεεεΙΙιειι πορρο1τ πιιτοτ1ιππάειι
(ειιιιετειπειιπε Ρπι·ο.Ιγευ πω! ρι·οετεεεινε Μιιεπε!πι.τορΙιιο) νοι·. ιιπά πειιιιι πιο Απ. ριι1ιιιοιιει1ἱεππά ε. οιιιιιιιεει Ιειο11ΐπ.ΙΙεεε
8ιο επι.ννιπ1ιοΙιιειο1ιειικννεπει· ρ16τ21Μι οάετ πΙΙιιι€11ιΙιο1ι,1ιε1- . πιιι·ιι·τ ππά πορρεΙι ππιει·1ιιιππεπ. Πιοι·ππί νεοι·ειπ πιο νοιιεπ
ιιιι1ιε ποτε ιιι πω· Ρει·ιοι1ε πεε Τειιιρει·πτπιπ1ιΜΙε. Θι·ϋεετοιι- πιιιο1ιεο1ιπΜειι ιιπά Με Ηει·ε επειιιιιιιιειι πιπ: άειι ΙιΠΠ8'θΠπεπ
11ιεΠε@πεπ πιο ΕΜιιιιιιπεειι ιιι 1νοπΙιεπ πάει· Μοιιιιτεπ ιν1επει· πει· '1'ι·ειο1ιοε.1ιει·πιπεςοιιοπιιιιειι.Ιιι 1εωτοτε ιιιιι·π ειπε θΙπε
επτϋο1‹,1ιΙει1ιεπεε1ιειι ειιιτιοπ11ι·ηιοι·ιρ1ιει·ε Ι1Μιιιιιιπςοιι) οπο: 1αιιιιιΙοειιιε·εΓιι1ιι·τ.Πιο νοι·ιΙιειΙε ι·Ιιεεειι·ΜετΙιοπε Πο8ειι ἰπ πω·
ειιάειι ΙθΪ.ΒΙ (Ηεπιιιι1εςιε ιιππ ιιιιι”ειειΒ·επάεΡε.ι·ιιΙγεε). Βιε Με Μός1ιο1ι1αιιτειιιει· 8πτειι νεπτι1ο.ιιοπ :Με ΒΙιιτειε. πω· Βιιιί“ι11ι
ποπ Γιιιιοιἱοπε1Ιειι Μπι· ειιιεϋιιπΙιο1ιοπ Πι·ερι·ιιιιε:ε (Μγοειιιε, ι·πιιΒ· νοιι Η5ειιιιΒειι ιιι πιο Βππἔε ιιπά ποε θτιιπιιιιιιεω” κι».
Νεπι·ιι.ιε, ΜγεΙΝιε, ΒιιοερΙιιι1Με) ειιιει· πιιτι:1ι Τιιι·οιπ1ιοεε ιιπά ι 1ιιιιιε νοπ ΒΙιιτ.8·εεειι ε.πίε ΗθΣ'2.
Επι1ιοΙιε 1ιει·ι·οι·πε1ιι·ποΙιτεειπ. ΜΗ: Απειιιι1ιπιε πω· ΙΒιιι1ιο1ιοπω·
Ηιι·ιιιιι·ι.ει·ιοιι.πιο νοιι ιπειι·ειιι.ιεο1ιει·ΗειειΙιι·οιιιΕιοεε 1ιει·ιπ1ιτειι, Κ. ΒοΙο ιιΖενν: «Πο!ιοι·οι·οπρϋεε Ριιοπιιιοιιιε ιιεο1ι Βοο1ιεο1ι
ι·ει·πιιππειι πιε Ε11.111111.ιΠ8'8Πι1ιι·ειι Πι·ερι·ιιιιε πω· Ψιι·1ιππε πεε τ.πιι€οιι ιπι Ρει.ει·επιιι·επι· 11πι·ιειι1ιοεριω.Ι ιι·ϋ.1ιι·ειιπω
'1'γρΙιπε,ε·ιΓτεε. .ΙειΙιι·ε. 1880-1895. Π 'Ι'1ιοιΙ».(_Νι·.48).

_ . . . ' Πιο ΜεΙιτεει.1ιΙπω· Κι·ιιιι1ιιειι τ.ι·πτπιπ 4-5 Κι·ειπΒΙιει1εκεεεΜ. Α1ιοΙπιεωπ ιι. «Τετε.ιιιο, Ιπιι·γιιΒ·οε εεπιπε ιιπά ιΙιι·ε Βεειε- ι . . ε . Ε .- ι
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ρ

ιι
ι άεε ΗπεριΕ8.1ειιι. Υοιι 4252 @Νοε

ενει·οπ ιι
ι .›5,ι Οι. πιο

ιειο1ιιε 1.ιιπεε, ιιι 84,2 μα. πιο Πιι1ιε ππά ιιι 9,7 ρ τ.1σειι1ε
Δ. πετ ειπ1ιεπε;εΙειζειι εειπ 1π.εεειι επ ιιπτειιεπε1ιοπ, σε πιο Επιι οιι 1ιεϊπΙΙειι. Ιιι θ8 ρθτ. Μι πιο 'Γειιιρει·ειτπι·1ιι·Μεο1ι,
'1'ετιιιιιε ειιιε Κι·πιιΜιειι: επι 8ειιετιε πι, ο1ι οιπο Βε2ἰεΙιιιιιΒ ιιι μα. Ιγιιει:1ι.

1

ΖΉ1801ιοιιΠιτ ιιππ ΒιιοΙιιτ.ιε1ιεειεΙιτππά οιι πω· βειι·)·πι;·οερεε- νοιι που Οοιπρ1ιοπιιοποπ πωπω 17,6
Ρα.
επί Πειιιιι;Με

ειπε ειπ Ηπιιριεγπιριοπι πω· 'Γετιι.ιιιοπάει· ιιππ ειπε πω· νιεΙειι πιο ιοάεειιιιιΙ τϋτΙιοΙι επι1ετε,20,4 ρΟι.. επ "ΡΙεπι·ιτιε (πιπ Ιιει#
Βι·επ1ιειπιιπποππω· Βιιο1ιιι:ιεπει.ι·εκε1Ιτ.Ιιιι νει·Ιειιιί νοιι 2 .1ιιΙι- ιιε1ιο 80 ω. Βτει·1ι1ιο1ι!ιο1τ),10.7 ρθει' απ!" Ρειιοπτι1Με. Με
τοπ 1ιεοΙιειο1ιωιενετΓεεεει· ιπι Διιι1ιπΙιι.τοι·ιπιιιπεε ΕΙιεε1ιει:1ιΙιοε- θεεπιιιιπιειει·1ιΙιο1ιπειτ1ιειι·ιιε; 22,5 ρω. νοιι ποπ Ρπτἱειιτε

Ν. Κιτεο1ιει·: «ΠοΙιει· 1.γρ1ιόεεΕ11.1ιιιιιιιιςοπ».(Ντ. 45. 46).

Ρ. Βοι·ιεεονν: «Πω Μετ.1ιοπεπω· ΙεοΙιι·ιιιηι; πεε Β'ι·οει:1ι



Ε!

αΙιοτ, άιο νοτάοπι απο 8·οοιιιιάιιιοκοαοπ κατοπ ππά 1ιοιιιοΠοια·
1ιοαττοιιοπιιιποπ. ατατΙιοππιιι· 9,4 ΜΒ. .Το οιποτ άοιι νοιι άοτ
ποπιιιοιιιο Ιιοία.ΙΙοιιοΟοΙιιοι. ππά _ιοάοοτοιιἱ οτ άαει1ιιάΜάππιιι
κατ. οΙιοπαο κΙο Ιιοι Απτ'ιτοιοπ νοιι ΟοιιιρΙΙοαιΙοποιι κατ άΙο .
ΗιοτΙιΙιοΙιΙιοιτ α·τοοαοτ.Βοι ΟοπιιιΙιοαι.ιοπ άοτ Ριιοπιιιοπιο ιπιτ

1

Ττρ1ιππ ΙιοΙ:ι·π,ο;άἱο Βιοι·ΙιΙΙο11ΙιοΙΙ100 ιιθι:. ΠΙο ΒοΙιαπά1πιι8·πο· -
παπά ιιιοιαι.Μ ΑρρΙΙοαιιοιι νοιι ΒΙπ οάοι·Κοιιιρτοααοιιππά Πατ
τοιοΙιπιητνοπ ΗοταιιιιιτοΙπ (Π1ιιιιαΙΙα).

Μ. Νοιιιαοτ: «ΠοΙιοτ ΑΙΙιιιιιιοοπτΙο ποι θοΙιαι·ΙαοΙι». (Ντ. 49).
νοττ'αποοτ ιιτπΓιο τα 17 ΒοΙιατΙαοΙιΙιταιιΙιοιι άοιι Πι·ιτι απί
(ΜΜΜ απ Α1Ιιιιπιοαοππά απο άΙοαοΜπάρ; ιιι ιπιιιιιιια1οτ14οποιο.
ΠαΙιοΙ κατ άιο ΑΙΙιιιιιιοαπτιο 1ιοιποακοιτοιιππιοτ νοιι ΑΙΙ:πιιιΙππ
τα Ιιο81οιιοΙ. πιιά ιιιιιαοΙιοΙιι·Ι;. Παπ ΑπΓΙ.τοτοιι νοπ ΑΙΙιπιιιοπο
ιιπ ΠτΜ παπά ιιιοΙιΙ. ιιι ΖιιααιιιιιιοιιΙιαιιιτιπιτ άοτ ΒοΙικοτο άοιι
ΒοΙιατΙαοΙια.οΙιοιιοοκοπια· κια πιιι άοιπ Απτ'ιτοιοιι νοιι Οοιιιρ11
οαι:ιοποπ, οΙιεΙοιαΙι πιο αιπ 1ια.πάποιοπ Ιιοι οιιτ18·οτοιιοο ππά
1.γιιιρΙιαάοπ1ιιοιιαοΙικοταΙιαι·κατ. ΑποΙι άαοΓιοΙιοτ αι:απάιιιοΙιτΜι
Ζπααιιιιιιοπ1ιαπ)α·πιιι άοτ Α1Ιιιιιποαιιτιο.

Β. Κα1Ιιιι ογοι·: «Ζπτ ΚαπιιιαιΙΙι άοτ ΑπαΙιοἰΙπιι8 οΜοο 8οΙ1
παιτιπΙιοτ1ιοΙαάοιι ΚΙοιιιΙιἱτιιο ΙιοΙιιι Ε1τκαοΙιοοιιοπ».(Ντ. 49).

πω. ά1οιιο ΙΝοοΙιοπαιιΙιτιι“ι Ντ. 25, 1898. ΡτοιοΙιοΙΙο άοιι
νοτοἱπε δι. Ροι:οταΙιιιτεοι·Λοται:ο.

Α. Ατα οκ: «ΠοΙιοι· άΙο ΒοΙιαιιάΙιιιιε άοτ νοτΙιτοιιππιι€οιι
πιιι; ΙΙιτΙππα.πτο».(Ντ. 50, 51).

1π 40 Β"αΙΙοπ νοπ ι.Ιιο1Ικοιιιο αοΙικοι·οι· νοτΙιτοπιιπιια· κιιτάο
άιο ΡΙΙιτιπειαιιτο Μ 1.6αππα απαοκαπάι. νατΙ'αοποτ ασπαιτε,
αΙοιοΙι απάοι·οπ Απιοτοιι. ἱΙιι·ο άοπι1ιοΙι οοΙιιιιοτται.ΙΙΙοπάο. απα
Ι;τοο1ιποιιάοπιιά άοαιππο1τοπάο νΙΙιτΙιπιιιτ Ιιοα(:αι1εοιι. Γτιαο1ιο
νοτΙιτοπππιιιτοπ κπτάοιι αποται.ππι ιιοΙικαοΙιοτ ΒιιΙιΙτιπαι16οπιι
ιτοτοιπ1ι.τι.,άαπιι πιιι: Οοιπρτοοιιοπ. άΙο Μ να ρΟι. Ι.ϋαπιι.ο; (5

Β

αι:Ιά1ριοτιο1.10Ο0,0Απ. άοιιι., 50.0 8 ΜΗ ντιπ) α·οι.ταπΙιτκα
τοιι, ΙιοάοοΙιι, άατἰΜοτ 1.Ιιτπ1ποάοτ οΙακοΙΙο ππά οιπο κατω
αοΙιιοΙιτ ι;ο1οΒιι. Ποτ νοτΙιαιιά Μιά ππτ Ιιο1 Πιιτοπιι·απ1ιππο·
οάοτ ΤοπιροταΜτοι·ΙιοΙιππς ιτοκοοΙιοο1ι.νοτ άοιπ ΨοοΙιαο1 κιτά
άοτ Ρατιοπι ιιι οιτι Βιιά ιτοΙιται:Ιιι:.κο άοτ νοτΙιαπά αΙια·οιιοιπ
πιοπ κιτά. νοτιτιΐιιιιι_,<;αοτπ‹ιποὶπππἔοπκπτάοιι Μ ΙιοΜοπι Ιϊ'α11
1ιοοΙσαοΙιτοτ.

Π. Βοτπο1ια: «Ζπτ ΚαιιπιοΙΙΙι άοτ αΙιπι.οιι Βιιαπι;Ιιοιιιο ποι
θοιαιοαΙιταπΙιοιι». (Ντ. 50, 51).

Βοι 18 ΘοΙοιοοΙιταπΙιοπ. νοιι άοποπ 18 Μ οιποπι 1ΚαπιιιοΙα
ι.τοιι, κπτάο Μ πιιτ: απτ'οιιιαπάοτΐοΙιτοπάοπ Ζοἱιταπιποπ άαα
Απί'Ι:ι·οτοιιοιποε αΙιιιι.οιι οιιαιιάατινοπΒικιποιιια ΙιοοΙιαοΙιτοι.άαα
Μ οΜΙ8οιι 1ΐα.ΙΙοπ αοΙιτ ατι δι:αΙιΙοο οτιιιιιοτι.ο.Πιο κοιτοτο Βοο
Ιιαο1ιιππ8 "απο Μάοαοοιι, άαοο ποι αΙΙοπ Ραι:Ιοιιιοιι (18 11ι.ιοιι
απ οοΙιιιιιάατοιπ θοΙικαοΙιαἰπιι) αοιι.κοιιιο Βττοεπιιαοαπαιαπάο
οΙπιτατοιι, άιο νοπ οιποπι νοι·ΙαπάΒ· ππΙιοΙιαιιιιιοπ ΑΒοπο απ
ΙιΜποπ. νοττ'αοαοτα;ΙααΙιτ, άαειαάτοαοοΑττοπαΜ αιΙιιιιοαπΙιατι
:ιιιποπ Β"αΙιτοτοιιαπ αποΙιοπ Μ.. Πιοοοιι·ιΑιτοπα ποι αιιοΙι άαο
Απτ'ιτοιοιι Με Βιιιαπιποπια απ νοτάαπ1ιοπ, άαπ καΙιτοοΙιοιιι1ιοΙι
οοιιι.ι·α1οιιΠτορτπιιαα και·.

θ. παπα: «ΠΜ ΓαΙΙ νοπ πΙοοτϋποτ Ππι.αππάππο· άοε ΠιοΙι
άατιπαάπτοΙι ΒαΙαπτιάιπιιι οοΙι». (Ντ. 50).

Ε. (ππά ΙιοΙ άοτ Βοοι.1οιιάοα πιι ΒοΙικαοΙιο (τοπι:οτΙ:οποπ40
,)ϋ.ΙιτιεοιιΡαιιοπιοιι άιε 8οΙι1οιιιιΙιαιιι. άοα ΠΜΙιάα.τιιιιι αοΙιΙοτ'οι·
ι;ταπ νοτιατΙιι, Ιιοάοι:Ιιτ.ιπιτ θοααΙικπτοιι νοπ πιιτοι.τοΙιπαπαιροι·
θοαταΙι, άιο ι1ιο1Ιοαπι' άοπ Βο1ιΙοιιιιπαπτίαΙιοπ. ΙΙιοΙΙα απΙ' άοιι
ΒοΙΙΙαἰτΙοΙΙΙΙιοΙιι ιτοΙο οιι κατοιι. Πἱο Βαιιάοτ άοτ θοαοΙικΙιτο
κατοπ ππιοι·ιιι1ιιιι·ι, οτ θτπιιά Ιιοάοο1ιι πιιι οιιι·Ιι.τοπι Βο1αε;.
Ζπ 1.οΙιιιο1τοιικατοιι Μι οπιιιι ααΙι!τοιοΙιοΒιιοτπρΙατο νοπ Βα
ΙατιτιάΜιπ οοιιαιαιἱτι κοτάοιι. Βε1 άοτ Βοοι:1οιικπτάοπ πιο πιοΙιτ
ιιιοΙιι· ιτοτ'ππάοιι.άα 818ιιαοΙι άοιιι 'Ι'οάο ΙΙιτοα Τι·αιτοτιιΙιαΙά απ
αιοι·Ιιοιι ππά αοτΙ”αΙΙοπππά άαΙιοτ παπα 24 Βιιιπάοπ αοΙιοπ νοτ- _

ιιοΙικΜάοπ.

Α. Βπ ο τι οκ: «ΠΜ 1:Ι'αΙΙ νοιι θοαοΙικπΙαι: άοτ ΒτιιααπϋΙι1ο».
(Ντ. 51).

ΕΜ 6()α1ιτιπ·οι·ΚιιαΙ›ο κπτάο ιιιπ.ο1ιιοτοΙ.κα ΙιπΙιποτοιςτοααοπ,
οΙααΙ.1εοΙιι.τοαραιιπτοπθοαι:Ιικιι1αι άοτ ΙΜΙιοπ Βτπαι.καιιά, άιο
άοπ 4-'7 Βιρροιι ακιαοΙιοιι ΡιιταοιοτιιαΙ- ππά ΜαιπιιιἱΙΙατΙιπ1ο
αιιιααπαππά Μι νοτ1απτ'ονοπ θ Μοπαιοπ πιοπ οπικΜΙιο1τ 1ια.ιιο,
απΐΒιοποπιιιιοπ. Πιο ΙΙιιΙιο Βτπαι1ιαΙΙιο οτιτα.Ιιάπιπρϊοπ Ροτοπο
ιι1οιιοι:οπ,ΓοπΙοιιάοειΑιΙιιποιι, Ποια ππά 'Ι'ταοΙιοα κατοπ πασα
τοο11ιανοτάι·απιτι. ΒοοΙιια νοτιι και· άοτ Ροτοιιααιοποιοιι ,πο
άαιιιρί'Ι. Ι.γιιιραπιιΙαο1ι. τοαΙιτα 11ιπτοπ οποπ ι.τιπραπ1τιοαΙι.άαο
.ΑτΙιιποπκαι· νοτιι Με παπαππτοπ αιιτ Β Βιρρο ππά Ιιιπι.οπ νοτ
Ματια. Βιπο ΡτοΙιορππΙιιιοπ άοι ΙιπΙιοπ Βοπο άο1ποΒατιτ απο.
Πιο 'Ι'οιπροι·αιιιτοπκατοπ παπι απΙιτοΙιι·ιΙ. άοτ Ηατπ ποτιιιαΙ,
άπο Β1πτ.Μ παταω·Ζπααιιιιποποοιαππε πιοΙιτ αΙιοτιτι.. Ππι.οτ απ
ιιοΙιιποπάοπ, οΙι_ιοοιινπαοΙικοιαΙιατοπ νοτάταπι.τιιπο,·οοι·αο1ιοιπιιπ

Βοπ
άοιι Ηοταοπα ππά άοτ 1.ππιτοπ ππά άαταπο τοπιιΙτιι·οπάοπ

1τοπΙαι.ιοποαιότππποπκαι: άοτ '1'οά παπα '77Ταμτα οιπ. Ποτ

) νοτ1απι' άοτ ΚταιιΙιΙιο1τ ππά άαο_ιιοΙιποΙ1οΙΝαοποτΙιππι άοτθο·
οοΙικπΙιιτ Ιιοτοο1ιι.ιμοππι· ΠΙαα·ποπο οιποτ ιιια1Ιεποπ ΝοιιΙιΙΙ
άιιπς. Βοι άοτ Βοοιιοπ οτκἱοπ οπο, άαααάΙο ι.ταιιαοΙΜΙιο Ιπποτ
ΙιαΙίιο ππά οιπ '1'ΙιοΙΙ άοτ τοοΙιι.οπ νοπ οιποτ οιιιταρΙοπταΙ πο
Ιοτ;οποπΘοοοΙικαΙατ νοπ :ίοιπ1ιοΙι ΙιαττοτΟοπιιιαιοπα, ΙιοΙΙαταποτ
1ι'ατΙιοππά Γααι·1ποτΒιτιιοτπτ οΙπποποιπιποιι κατ, άιο ιπιτ άοιι
ΒΜροπ άοτ 11πΙιοιι8οιτο αποει.πιιιιοπΙι1πιτ.Πιο ΙΙιιΙιο 1.ιιιπα·οκαι·
νοΙΙΙιοιιιιιιοπ ρΙατι.<τοάτ1Ιο1ιι.ππά ΙπΙΙι.1οοτ.ΠἱΙιτποΙιοριαοΙιεπειτα
ατα άαα Β11άάοο οαιοοἰάοπ Ριπτοιιιιι.

.Τ. Β απ Ι ο τ] α π ο κ : «Ζπτ ΚααπΙοι;ΙΙι άοτ Ιιιι.πΙιαιτοπ ΙιοΙ ΚΜ·
άοτιι». (Ντ. 52).

νοττααποτΙ”ιΙΙιι·Ι:οἱποπ Ε'αΙΙ νοπ αοπιοτ Ιπατγπιτιιιο πιιι. πιατ
1ιοιι διοιιοοοιιοταοΙιοἱιιππςοπ απ, Μ άοιιι οε πιοΙιτ ιτοΙαπα·ιάΙο
'ΓιιΙιο οιπαιιίϋΙιτοπ ππά ππτ ΤταοΙιοοιιοιιι1οιτοαοΙιτΙτ.τοπκοτάοπ
ιιιιιααιο.Παπ 1 .1αΙιτ 8 Μοπαιο αΙιο ΚΜά πιατα παπα 14 Ηιππ
άοπ απ Βι·οποΙιΙοΙΙΙ.Ια. Βο1 άοτ Βοοιιοπ Ι“απάκαι ππτ οιπ ΙοἱοΙι
τοπ Οοάοιιι άοτ 1.1ε.αττ-ορ181οιι1οαππά ΒοΙιινοΙΙππιτ,άοτ8οΙιΙοιιιι
Ιιαπι. άοτ Βιιίικοπο. νοι·ι'αααοτπΙιιιιιιτ απ, άαοαΜε απ 1.οΙιαοι
τοιι νοτΙιαιιάοπο οι.ατΙιοΟοάοιιι άοτ Με. αι·τ-οριαΙπιτιοα παπα
άοιπ 'Ι'οάο απιιι (;τοποιοπ '1'ΙιοιΙ νοτοοΙικππάοπ κατ. Αποοοι·άοιπ
ι.ΙιοΙΙι νοτίαοαοτ ποοΙι Β ΡΙΙΙΙο νοπ ΙιιτπΙια.ΙΜπ άιρΙιΙΙιοτιοΙιταιι
ποτ Κ1πάοτ ιιι άοτ ΡτιναιρταιιΙα ιπιτ. τοπ άοποποιποε απ Ρποπ
τιιοιιιο,άαο ακοιτο ατι ΗοταΙαΙιπιπιιἔ απ θιππάο 8·ιπε ππά άαο
άτ1τ.τοοιοιιαα.

δ. Τι· ι κ ιι α: «ΒΙπ Ε'αΙΙ νοιι Μιταιιιοτ1ποτνοτ1ιπάο1ιοτππαάοτ
(;τοποοπΓοπταποΙΙο». (Ντ. 52).

Παει 12 ια.ειςο Κιπά ΙΙΙ.ι ατι Ιια.ιιά,ι.τοπΚταιιιρΐαπταΙΙοπ, και·

. αοΙικαοΙιΙΙο1ι ππά πα1ιιιι πιοΙιτ απ θοκιοΙιτ απ, άοτ Ριι1ο και·
65-70 Μ άοτ Μιππιο. Ππι:οτ αιιποΙιιιιοπάοτΒοΙικαοΙιο απαταάαιι
ΚΜά αιιι Βιιάο άοιι οτιιιοπ Μοπατα. 'Γ. ιτΙαπΙιι, άααα Μ Β'οΙιτο
νοταοιι1εοπ νοταοΙιΙποποπ άοτ ΡοπταποΙΙο άαα καοΙιαοπάο θοΙιιτιι
Μιιποτ αιατΙιοι·οιπ Πτιιι:Ιι απαιτοοοιατκατ ιιπά άαταπε άΙο απ
Β·οι.τοΙιοποπΒι·οο1ιοιπππποπ τοαπΙο1ττοπ.

Ψογοττ.

ΙΝταΙοοΙι Ντ. 44-52. 1898.
Θ
.

Ν αΙ Ιι α π ά ο κ: «Ζπτ $τιπρι.οιπαιοΙοςΙο άοτ Βιιι·1ιιι;οιιιτοΙΙο
(Ποτναπ'οοΙιοτ 'Ι'γρπα)». (Ντ. 44, 45 π. 46).

ΒΙπ 24·)αΙιτιιτοαΒιποοιιιιιαάοΙιοιι ΙιοιιιοτΙιτο,άαοα άτα Γιαφτ
οπάοιι 1Ιιτοττοοπιοιι Ηατιά ιιι άοιι Ιοι:ατοπ2-8 .ΙαΙιτοπ αιτιο
ιτοκοτάοπ πω. Βα1ά άαταπτ αοιιτι.οπαπο εοΙοΙιο «ΠϋΙιποταπ
(του αποΙι ατι άοτ ΙΙιι1ιοπ Ηαπά ππά απ άοιι Β"παιιοτι.Ιάικα νοτ
οιποπι .ΪαΙιτο Ιι1Ιάοιο πιοπ αιιι τει:1ιιοπΖοΙαοπιιιτοτ Ιπ άοτ ΝαΙιο
άοιι ΝαιτοΙο οἰπ θοειοΙικάτ, άαιι 1αιιιτοπΜΙιι ΙιοΙΙοπ κο11ιο ππά
αοΙιτ ποΙιιποταΙιατ'ικατ. ΝαοΙι οιιιιιτοτκαι Ιι11άοιοιι οΜΙι ποΙοΙιο
ΟοαοΙικϋτο αποΙι αιιι θ
).

ιιιιά 4
.

Ε'ιιιι.τοτάοτ τοοΙιτοιι Παπά. Ι'οι·
οιιιιιτοπ Μοπαι.οιι οτΙιταιιΙιΙο άοτ τοοΙιτο ΙιΙοιιιο ΓΙπποτ: οτ
κπτάο ρΙ6ιαΙΜΙι τσιπ ππά οοάοιπατοοππά ΙιαΙά άατοιπ(`ποοτοι1
απο Μαι άἱο παπα ΒιιάρΙιαΙαιιςο άοααοΙΙιοπ. Βοι άοτ οταιοιι
ΠιιιοτοποΙιππε κπτάο νοτοιιΒιοτπιιΒ· άοο θοαιοΙιτοΓο1άοαππά
ΑΙιιιαΙιιιιο αΙΙοτ ΒοπαΙΙιΙΙΙτ.αιααττοπ,άοιιθοτποΙιεΕπιια,Οοαο1ιιιιαοΙιιι
ππά θοΙιϋτα απ άοτ τοοΙιτοιι ΚοτροτΙια.Ιτ'ιοοοιιαιαΙ.ιτι, καπ τα
Πγαιοτιο απ αρτοο1ιοποοΙιιοπ. ΝαοΙι 11/ι-)αΙιι·Μ·οτΒοοΙιαοπιππιτ
άοτ τω. αΙ.οΙΙΙ:οαπο _)οάοο1ιΙιοταπα,άαοο αιιααοτ ΗγαιοτΙο άἱο
Μοτναιι'αοπο Ροτιιι άοτ θ ·τιιι.<τοιπγο11οΙ›οοταπά,τα άΙο άιο 1ααε
παιιιο11πτκιοΙιοΙπιι€ άοτ ταπΙιΙιο1τεοταοΙιοΙππιια·οπαρτα.ο1ι.Βο
Ι.ι·οά'αάοτ πγτιπιτοιιιτοΙΙΙΙαοΙιοπΡαπατ1ι.ιοιιΙιοπιιιιι. τοτε. απ τω·
α·οιιάοιι8οΙιΙππαοπ:

1
)

Ραι.1ιοιτποιποπιποΙιπιτ άΙο ητ1πα;οιπποΙΙΙΙαοποπ Ραιιαι·Ιι1οιι
Μι 11ιι·οΙΙΙπ1ι.ιρΙιο1ια.ι.ΙαιιΒιοΠαποτ ππά ΒοπποετοτΙιΙΙάππα, κο

Ιιο1Ποα
εΙο1οΙιοϋΙΙ.Μ· Μι, οΙι άΙοαοΙΙιοπ ιιοΙιιιιοταΙιαίοειπά. οάοτ

πιο κ
. '

2
) Πιο αοΙιιποταΙιαΙ'τοιιΡαπατΙΙΙοπ Ιι1Ιάοπ απκο11οπ οιπ και»

αΥπηιιοιιι άοτ 8ττιπποιιιγο1ιο. άιο άαπαοΙι αοΙιοιι ΐτϋΙι άΙα,ιτποαι.1οιτι; κοτάοπ παπα.

θ
) Παα νοτΙιαπάοπποἱιιεοΙιιποταΙιαίιοτΡαπαι·Μοπ Μ άοτ Αιιαιπ

ιιοιιο ποι Ραττοιιτοπ πιιι οροπιαιιοτ Παοιιιαιοιιιγο1ΙοκΙτά. νιοΙ
ΙοιοΙιΙ, οιπιο·οοπαπι ΙΙΙιοτ άἰο Αοι.1οΙοαιοάιοαοτΚταπΙπποΙΙ: ποτ·
Ιιτοιιοιι.

4
) Πιο τα άιο 8γτιππ·οιπτοΙΙο ο1ιαταοιοτιοιΜοΙιοπαοΙιιποταΙιατ'

τοπ οάοτ αοΙιιιιοταΙοποπΡαπατΙΙ.ιοπ ΜάΙο1τοπ οιιιο εοιιαιιο α!!
ΒιοιιιοιποΠιιιοταποΙιππἔ άοα Ρατιοιιτοιι. Βοαοπάοτο πιποοοιι εε
άιο ΟΙιἰτιιτιτοπΜι Απ” ΙιοΙιαΙιοιι, απ άιο αιοΙι ιποιαιοπι1ιο11α
αοΙι:Ιιο Ρατ.ιοπιιοπκοιιάοπ. =

5
) Πιο ιιοΙιπιοταΙιαι“ιοπΡαπαι·ιιιοπ, α1ε οΙπαιιτοα Κταπ1ι1ιοιτα

"καποια, πιοεοπ οιπ Ιιοειι.1ιπιιιιοοττορΙιΜοΙιοα οάοτ ναοοπιοαοι·ι
αοΙιοαθοπιτπιπ ἱιπ ΒΙΙοΙιοπιιιατΙι αιιιιοΙιιιιοιι.

Μ. Κ π ο π ο α ο κ: «ΠοΙιοτ άιο οποτατινοΒοΙιαπάΙιιπις άοτ ΑπΙ-ιγ·
Μαιο νοτα άεπ ΠπιοτΙιἰοϊοτα άιιτοΙι Βοαοοι.1οιιεοΜοα θα·
1οιι1ιιοι·ι:τατ2οπππά παοΙιτοΙιτοπάοΤτιιποΙοοαΙ.1οιι άοα Μπα·
1ιοΙΙαρροπα».(Ντ. 44 π. 45).



Κε ε Η ε τ Β ιι π ε ε
τά:
@Με ΜετΙιοπο εετ Βιτρτεεειοιι πετ

ΡΙεεοπτε.». (Ντ. ).
Ιππεπι νοπ'. πιε Αιιτ'πιετΚεειππειτ πετ ννπεΙιπετιπ ε)ιΙεπΙττ,
«πιω. οτ Με πετ ο)τιεπ Ηεππ πιιι·εΙι πιε Βεπε)ιπεεΙτετι ιπ πιε
'Ποτε πππ ιιιιιετε)ϊκ πεπ Πτετιιε πει·ετΙ:, τι..." 4 Γιπ,ε·ετ ειι( τω»
Ιππτετετι ιιππ ποτ Βιιιιτπεπ ειι( πει· νοτπετειι ΓΙ5ιεΙιε ποεεεΙΙιεπ
ιιι !ιο).τεπ Ιωπιτποπ. ΒΙο εππετο Ηεππ ππιτττειίτπεπ ιιιιι:ετεπ
τωι ω) Πιετιιε, ποπο! π” ΠΙποττεππ ποτεεΙΙιοπ π)ιοτ πετ
θγπιρΙινεο πετ Πεπιποτι επί πετ εἱπεπ. πἱε ϋὶιτἱςεπ Β`ἰπετετειπ”π" εππετεπ Βοιτ.επτνεπππετ θεεπττπιιποτ Ποεεπ. Βετ Ι)τπε!τ
πετ Βιτρτεεειοπ πει· ΡΙκεεπτ.ε πιπεε ιιιπ πει· ννε)ιο πετι·ιππεπ
ιιππ Με Πιτ ΜοΜοπ. »Με Βεἰπε ππωθ ;τεεεπ οἱπεππετ πτἱι
ε!κοπ εοΙΙοπ. ΜΗ πειπ θε)ιινιππεπ πετ )νειιε εοΙΙ πετ Ι)τιιεΙτ
ΔΙΙι11Μι!ιε·επΠιότεπ. Βιο ΜοΜοπ Βεἱϋιιπεεπ ππε ποτ εεετεπ
Πετιπ πιπεεοτι ει)ιετ ΐοι·ττ.τεεετ.ετιιππ πιιτ ειι( τω» ΗϋΙιε πει·
).νεΙιε πιιιετΙιτοεΙιεπ ννει·πετι.Βἱππ πτε )νεΙιοπ. νοπ πεπεπ πιτιπ
·θε!ιτειιεΙι τπεΕΙιεπ ΜΙ), ειι Ιτιιτιπειιοτππ, σποτ ννεππ πιο Βιτ

Ρτεεειοπ ππε ιτπειιπ ειιιετ επποτετι ΠτεεεΙιε Μπιτ .<τεΙιιπε;οιι
πετ, πιο ννιτπ ποτ Ι)ι·ιιεΙτ ε)Ιπιει!ιΙιε; νετιιιιιιπεττ.Με Με πυτ
Μετιετεπ νΐεΙιε εεεεννει·ιετ, ε" ιιιπεττιπεπο Πιετιιε »ιπιπ πε
Βεἱ ειπετ πιτ:ΙιτΙοε)τεΙεεεοπ. Πι εο!τεπεπ Ρε.)!επ, πει ειι πιε)τεπ
Βε.πε)ιπεε!τεπ οπετ ΓτπΙη;επιιι·π ιπ πετιεπ πετ Πιετπε εε ΚΙεἱπ
Ντ, πιι.εεει· πιώ: ιιιιιετἰπεπ ννει·πειιΚεππ. Ιωιππ πεε νετΓειΙιτεπ
τ'ο)πειιπετιπεεεεπεΙιεεε.πποτε ννοι·ποπ. Πετ 2. Με 8. Ε'ιπ,ε·ει·
ιινετπεπ τπ πεε νοτπετο ιιππ Μπιοτε 8εΙιεἱπεπεεννπΙΙιε Μεεε·
"ΙΒΝ, νοπ ννο ππε ειε πιε θεεε.ι·ιπι1ττετπεεΙι επειι Με εεννεε
ει.τετιποε Ρτοπιειιτοτιιιπι πτ·πε!τεπ;πιε ειππετο Ηετιπ πιπ).ττειτ'τ.ῖ
επ Πτετιιε πππ εκρτιπιτττπιο ΡΙεεοπτε, ποε ετεννϋ)ιιιΙιε)ιεοΙιτ 1 (Με Πωα_Π ΕθικΠ_ΜιρροΠεΠ" ΖΠωλωωθΒΙΜΠεθω” ΕτΜ_ωή("Π_ΙειεΙιτ @επτα

Π. 8ΜεεεΜ: «Ποπετ ΙΞκειιτρεποπ ποε Πτετιιε οππο Πικετ
Μτιπππ8·επ ιιππ οππο Κιοιππιπιπεεωεπ». (Ντ. 44).

Πιο 1)ποτ.Ιιοπεπεε νοι·τ'., πιε οτ εεΙιοπ ἱπ 53 τειιοπ νοπ
Πιοτπεεεει.ιτ ειπεπ νοπ πετ ντιμτιπεππε οτρτοετ Ιιεττε.ΜεεεΜ
πετιιι, πο.εε το ΙιπετιιοιιτοΜινι ππε τω" ιπ Πιτιοπ νετΙτιπτ'εππεπ
θεΐπεεεπ πιιτε)ι ειπεπ εΙεετἰεεΙιεπ θιιιππιἱεεΙιΙειπεΙι εοιπρτιι1ιιττ

4) Βἱε Κετ)ιετοτΞειι·ιιπππεε Εετνπιτ Μ. εει τι" Βιιτ'τειιι)ιΙε·
εππε ο” 'Ι'τε.εΙιεοτοπιιο ειπε ΓοΙιτειιπεπ Ηι·πιιπετι νοτιιιπἰε·
πεπ: ε) εἱο Εεεε τεεεΙιετ ε.ιιε)ζεΐπΙιττννει·πεπ,ε) Μ: ππε |τειπετ
νετννιιππιιππ νετ)ιπτιπειιΜε ε) εττοε;τπεε Βεεριι·ει.ποπεεεπιτιιτπ.

ε. Κπειπιπ: «Βἱπε νετειπτ'εε!ιτεΜετΙιοπε τι" εεερπεεΙιειι
Βε!ιετιπΙιιπε πεε ΝοεοΙεττο.πττοε».(Ντ. 45).

° °

ΑΜ τω) ΝεεεΙεττεπετ ννιτπ, 1 επι.ενεττιΝε.ΙιεΙτιπετεεπτΓει·πτ.
οἱπ θπιτιτπιττιιε·,πεεεειι Ππτε)ιππεεεετ9 πιτπ. (3 πιπι. - Πεπ
επιιε· πππ 8 πιτπ.- ΒτεΙτε)ιιππ ιιιπ τω" Εεεε πεε ΝεεεΙεει·επ
εεε «Με θγρεπιππε ιιι Β -4 'Ι"οιιτοπ επιτεΙε,ει. Πει ειπεπ Πι·πειτ
επι' πιο ΒεπεΙιενεππε επ νετπιειποπ, ννιτπ πετ ειπ,<τεςνρετεΒ.εετ
Με )λ(εττε ιιπιννιεΙιεΙτ.π)ε πιιτ ειπετ Βιππε Ιιετ'εειιτττ.ννιτπ. Ιιι
42 ΕπΙΙεπ εεε πιεεε ΒεΙιεππΙιιιι€ ειπε εε)ιτ ττιεε)ιε νετττοε|τ
πππ· ω) ΝεεεΙεπι·ε.ιιεεε, ννοπιιτεΙι ειπε Ιπτ'εοποπ πεεεεΙΙιεπ
ιιππ πετ Νο.εεΙινιιτιπεεπι Ιιοετοπ νετπιιεπειι ννιι·π.

Ν. Κτει.ινΙτονν: «Πιο πεεεπινπττ).<.τε(Πιεπιἰε ποτ Κοτι)επΙιγ

πτειέ8)
πππ Πιτε Βεποπτιιπ,ε; τω· πἱε ΡετΙιοΙοἔιε». (Ντ. 46

π. .

Μ. Β ε Ιι ε τ ε ε τιε τνε τ ι: «Ζιιτ 8νιπρωιπετοΙοειε πει· τυποπο
πεΙΙεπ Βι·ΙττεπΙτιιππεπ». (Ντ. 48).

)7ετΓ.ετινπΙιιιτ ειπι€ε νοπ πιτπ εεΙιοπ νετ Ιππ).τοτετΣεπ νοτ
όπ'επτΙτοΙιτεπιιητποει:ιεεΙιε ΜετΙτπιεΙο τετ Ηετεει·Ιττε.π!τιιππεπ
Με ειναι· πιε τετπροι·π.ι·οθεΙιτπετετιεΐτἰεΚεἰτποε ΡΙεκπε ετε
εΙιιεΠε Βοι νετετετΙιτ.ετΗει·ετΙιπιὶ8Ιτειτ. Με ΒεΙιιτιετεΙιεΓτἰεπτεἰτ

πεπ πεε Ηοτεεπε πππ εππΙιεΙι πιο ΒιεΙοεπιιοπ πεε Ηετιεπε Με
ππε ροτΙιοεποιποπιεε)ιε Βεπειιτιιπ,ε;.Ιιιι εινει);επ 'ΓΙιεἱΙε εειπετ
) ΑτΙιοιτ πω" νεττ'. ειι( ειπ πεπεε Βνπηπεπι Μπι ιιππ εννει· επί'
7 πιο νετεππετΙ5επτειτ πεε Ππιπιεπετε πεε Αοττεπεπ).τεπειιππ επί

ενεττΙοπ.τω» πετ 'Ι'επιετ'εεΙιεπ ΜετΙιοπο, πετ Ατιπιοττιρειε, Με τ
εὶο πεπ νοτειιετ,άεεε ε" 8τιιπιρί ειετι νετ πειπ Ιπττοιιπε νε.
ΕΕπειε.επεεετΙιεΙε πεε ΒειιεΙιτ'εΙΙε, Ιιεπτιπε1:Με ιπιτπει· εοπττοΙ
Πτι ννετπεπ Ιτετιιι.ΒΙπιπτιπετι ειπε πετπεεΙΙιοπ »ποτοπ ΙιοπιοτΙττ
ντοτπεπ. Ι)ειε ΒειιεΜ'ο!Ι ννπεΙιει πεετ πειπ Βτ.πιπρίοειιεε.ιιιττιεπ.
ΒΙο εΙειετ.)εεΙιεΒιτιπο ΓΔΜ οτε: πω. 6 )Νοε)ιεπ ω” παπι ερτ).
τετ νοπ εεΠιεταπ; εο.<τετΙιεἱπι ΖιεΙιεπ επ πετεεΠιεπ Μεεε ειε
τω» ετει τιιι.εΙι4 Ψοεπεπ εεπε)ιπιεπ. νοττ“.ειιηιπετιΙτ εοἱπε
Πεπιεπε πι» εΠε Β'5.ΙΙε επεεετ πει· τπεΙιε·πεπ ΝοιιΜΙπιιπε·επ
πεε Πτετιιε: πο1 Ιοτετοτετι ιππεεειι ττιπε·)Ιετιετπτοεεε θοννεΙιε
ειπε)ιο επεεεεε)ιπιαεπ ννετποπ.πιο εΙοεπεειιε ΙΛε·ετ.ιιτ Γετπετι
ιι!ιετ, πω πιεΙιτ.ππιιιεΙεἰτεπ. ειπεπ πτοεεεπ Βιιιτιιρ2'.

Β. Ψ ο το τ.ν τιε Ι: ι: «θεἱετεεΙττειιΒΙιεἰτ ειιιεε πετ ΒΙιεΙεπτ.ε
Με 8επειπιιπεεετιιππιτ. (Ντ. 44 π. 45).

Ιιι πΙεεοτ ττετιειιτΙιεΙι-τπεπιειπιεεΙιΙιοεπἱπτοτεεεπτιτοπ,Β'τεε·ε
!ιοιππιτ νεττ'. ειι τ'οΙε;εππετιθε)ιΙπεεοπ:
1) θειετεεΙττεπεΙιειτ ειποε ε" ΕΙιεΙοπτε. πιο Βοιπε Ηοπ'τιππε
επί θεποειιπε τςιεΕπ,ιιιπεε Με ι.ι·ιΜπετ Με πειιπποπποτ 8εΙιει
πιιππειττιιππ Ιιεττιιε)ιτετ.ννετπεπ.
2) Βετ ΕιπεεΙιΙπεε πετ θειετ.εεετεπετιεποπ ἰπ πἱε Με! πετ
πεεετι1ιεΙιεπ 8επε)πιιιιττεττϋππε ννἱπετερτἰε)ιι:πιεΙιτ πεπ Ρτιπ
ειριεπ, ννεΙε!ιε πιο θτιιππΙεε·ε ιιπεετοτ θεεετεε ὶΠιετ πιο Πιε
εεΙιειπιιιιτ.τΜΙπεπ.
8) Με Ρτϋϊπτητεπειτ.πιτ Βεειιτπττιππετω»ΠπΙιεἱΠιοτΙτοἱτ.ποτ
ΘειετεεετεπΗιειτ Ιτεππ Με 3 .ΪεΙιτε εεεε)ιι·ϋ.τιπτννετπεπ; πει
ποτ πεεεπννετττεοπ Βιιτ.ννιεπεΙππ).τπει· ΜιπιεεΙιεπ ΡεγεΙιἱεττιο
Μ: πιεεε Ζεἱτρετιοπο νοΙΠτοπιπιεπ επετοιε)ιειιπ.
4) ΏστενετννεππιιιιςετεεΙιτσε πιο ΒεΙιειπιιιητ εοΙΙ ππτ πεπι
ιτεεπιιπεπ Βτιεςε.ττειιπ)ιετΙεεεεπ ννετπεπ. Βετ πεεεΙιιεποπε ,ιτε
επππο θετ.ιο Μ: νετμπιεΙιτει τω πεπ Κτετιποπ επ εοτεοπ.
5) Ι)ἰε Κιππετ πεεε!ιιεπεπετ ΒΙιεςετιεπ Μει)ιεπ Με Ζει· Μππ- .
πιε;!τειτ.ππτοτ πετ Ε"πτεοτεεπεε ςεειιππεπ Θεανω Με ΜΙΜ
τεπ :πιο ΕτΙιεεΙιεϊτει·εεΜε
θ) ΑΠε,πιε ΕΙιεεεΙαοιπππιτ,πιο Γπτεοτεε πεε ΙττεπΙτειιθεπτοπ
ιιππ πετ Κιιιποτ πειτοποππετι Ε`τεεοπ ννετπειι ιιι )επεπι ειπεεΙ- .
ιιειι ΡιιΙΙε νοπι θετιεΙιτε επτεε!ιιεπεπ. ο

Θ. Θετπερτ: «ΠεΙιετ πεπ ννωιι οἱπἰΒοτ νΉεπετεεΙοεππ,ε;ε
ιπεττιοπεππει ΑερΙινιτιο ννπ.!ιτοπππετ πΙΠΒεπιοιπεπΝτιι·οοεε.
Πε)ιετ πεε πιτεετε Β5π)›Ιεεειι νοπ Με ιπ πιο Ιιππεεπ».
(Ντ. 44 ιι. 46).

Απτ θτιιππ εειπετ νετειιεΙιε επ Ι·Ιπππεπ ΙτοιππιτΘ. επ ΓοΙ°
εεππεπ 8εΙιΙϋεεεπ:

Ι) Βει πετ εοτπἱεΙεπ Β"οτπιπει· Αερτινκιο ννΜιτοππ πετ (ΠιΙο- ι
ι·ετ'οτπιπετιιοεοπεττ'πιε πἰιοει:ε Ιππίτειπειεεπιητ Ιιι πιο Βιιπ,<.;επ
»Με επεοιντιππτ ννετπειι.
2) Βει πετ τοερΙτετοτἱεεΙιετιΒ'οτπι πετ ΑερΙιντπε Μ. πιο πἰ- ο
ι·εετε ΙππτωιπεΙεεππε επι εεΙιτ εἱεΙιετεε ννιοπετεεΙεεππε;ειπιτιεΙ.
δ) Με ΒιιιεΙο.εππ)τοπ ππι·εΙι Ττεε!ιεοτοπιιε οπετ πιιτε)ι εὶπεπ
ιιι ποπ Ιιετνπιτ ειπποΐπΙιτι:επ Κε.τΙιετετ είππ ,εΙεἱεΙι νι·ιτΕεετπ.

πιε Βεπειιτιιιπτπει·εεΙεεπ.Ετ Ιτεττιττιτπεεει ειι (οΙΒεππεπ θετιΙπεεειι
1) Βἱε ννιΙΙΙτπτΙιεΙιε Πε)ιπΙιετΙτειτ πεε Αοττειι)ιοπεπε Μ; επι
ΒεΙτεΙιττΡτεροτιιοπεΙ πεπι ΑΙτετ.
Σ!)ΒΙο π). πιτεετρτοποτιὶοπιι.ὶπεπι ΝετνοειτΜειττεπεπεε Πεπ
εετιεπ. τιεπι.ι).τετ.ποτ ΒττεεεετΙιεΙτ εειπετ νιτιεοπιοτοτειι.
8) Πιο πϋπεπτετι Ιιετνοτεετιιτ'επε Βτινειιετιιιιε Μπι πιε)ιτ
Μεεε επ, πετιτιοεΙιτ.τεππεοτιπΙτιπ)τοΖω. ιιιπ, Μ! ειπιεει· θε·
ννϋΙιιιιιπε, εὶπε ε)ιπνετποςτερ)ιιεεΙιε θι1τνε ειι ετΙιε!τεπ.
4) Πἱε τττ·πεετεΒτννοιι:ετιιπετιπι νετττΙειεΙι πετ Ιιιι ).τοςετιεπεπ
Ι)`εΙΙε ετΙιεΙτετιεπποτπιο.Ιεπ ινειω Βετ.τερ,·τ4 επι.
ό) Ι)ιεεε Βι·ννοἰτ.ει·πιιεΙτοτπιπτ(εετ.ειιεεεΙιΠεεεΠεΙι πετ ι·εεΙι
τειι θτεπεε ειι.
Θ) Βιε ννιΙΙΙτπι·ΙιεΙιΙιετνοτπετιι(οπε ΒτννεἱτετιιιιΒ·Ιτσιππαπο”
ιιππ ε)ιεπεο ννὶΙΙΙτπτΙιεΙι Με ειιτ Νοτπι Ιιει·ο.Ιιεεεετε: ινετπειι
πιιτεΙι 1-2 Πεπιτπετεε!ι!πεε επί πιε Βεεὶο εριεεεττιεο. (ΚΙορί·
νοτεπεΙι?).
7) Βἰιιἱεοε εεΙτεἱπΙ:πιι(ϋτ ιιι ερτεεΙιεπ, πεεε εεΙιετι ειπε πο·
τΙππο νεττιππετιιπε πει· Ιπτιπιε τ.τεππετ,ιππ Με Ι)εΙιπ)ιετΙ:ειτ
εεετΙτ ΙιετπιιιιεειΖεπ.
8) [Με Με.ιτιιιιιιτππετ ΒτινεἱτετιιπττειιτερτιεΙιτπετ ετεεετεπΒε
ινε;!ἰε!ιΙ‹εἱτ πεε Ηετ2ειιε Με πεπ επι ετε.τΙτετοπεπεπεερτοεΙιε·
πεπ νεεοιποιοτιεεΙιειι ΕτεεΙιοἰπιιπεοπ επ ποτ Ηο.πτ (Ι)ετιιιε
ιττερΙιιε).

~

Π. Β τιτιτιτιτ ο νν: «ΠεΙιετ πιο ΜππΙιεΙιεπ ΚτὶρρεπεενΙο ιπ Πότ
Γεττιπιτ Αττειιεπειτ». (Ντ. 46 π. 47).

Β. Κτιτ:: <‹ΠεΙιει· πεπ Βιππιιεε ΐτεἰετ Ιτ)ιπετΙτεΙιει·ΒεΙεπε!ι
τ.ιιιιτ.τετιποΙΙοπε.ιιϊ πιε Αιη.τεπ». (Ντ. 47).

Ειπε 2ννεεΚιππεεἱΒε ΙπιπετΙιεΙιε Βε!επεΙιτ.ιιππ πιπεε τοΙε·εππεπ
Ε'οτπετι1πιτειιεπτερτετΙιεπ.
1) Βετ θεε;επειειιπ4ποτ Βεεε)ιπι'τιεππε πιιιεε τ.τετιπςεππΙιεΙΙ
ΙιεΙοιιεΜετ εεἱπ. ·

2) Πιο Βε!επεΜιιπεεεπεΙΙε πιιιεε νοπ πεπ ΑιιΒ·ετιπεε ΔΗΜ
Ι.οππειι νετ)ιπΙΝ. εειπ.
8) Βοι· Κορτ ιιππ Με Αιιπεπ τι" ΑτΙιειτοπποπ εοΙΙεπ νοιπ
[πε)ιτε πιε!ιι οτνι·€ι.ι·ιπτννετποπ.
4) Ποτ Ι.ιεΙιτππιετεεΙιιεπ εννιεεΙιεπ τι” Βε1οπετιιιιπε ποε Βε
ετΙιε.ΐτιςιιτιτςεεεε·επετεππεεΜε πεε πετιε·επ Ζἰπιπιετε πετ( ΠΠ
πιο Απε·ειι Μπιτ Μεππετιπ εειπ.

Π. Βεε·ι1τι: «Ζπτ Ριιο.ττπεΙτοΙεωε ποε Βιιττπετιιτπ πιιιπιιπι
ποοενριτ Ιιετ·Επιεει.)'ν'ιτΙ-ιππεειιιτ'εΠοτε, θετεεεενετοπι ιιππ
Πτετιιεεοπττεετιοποπ».(Ντ. 47).
νοτΠ).ιιππε ΜΜΙιειΙιιπε.
Ιπ ιττοεεεπΙ)οεοπ επεειιτεπ οπετ πἱι·οετΜε Με: π)επι-τ τοτε
πεε Ειατεει εεἱ Κε!ΗιΙϋτετπ ειιετετ ειπε Βεεε)ιΙειιπιε;ιιππ ποτ
Ηει·ετΙι€1ιιςΙτειτΙιοτνοτ. πετειιτ' ΗετερετιετιιΙτιπ ιιππ εππΙἰεΙι
νετΙειιμειπιιπετ πετ ΗετπιΙιΜἱεΚοἱτ. Με πιιιπ νϋΙΙι8επ δω!
ετεππε πεεεεΙΙιειι ιιι πετ Ι)πιετοΙε. Βεἱ ννετιπεΙπτει·π ὶιεννἰτΙτοπ
ετοεεε Οοεεπ, πω.: Με ΒΙιιτ ἱπ)ιεὶττ, ειπ νοπ ποπ εεΓεεενοτ
επεει·τιπεπ Επτεπεε)πεί'τεπτι” Βιατοιειοε επ)ιππετεππεε 8ἰππεπ
πεε ΒΙιιτπι·ιιτ!τεε;εΙειεΙιποιήε· πεπιἰτ ννετπειι πετ Πετπεοπττεο1 ιιοπεπ Ιιε.ιιππει· ιιππ εοΙιινο.εΙιετ. Πεε Πττττιετ.ινιι·Μ: ειι( πεπ
Νπεπτο-πιπε)τπΙετεπ Αρροτετ πεε Πετπετιε.Απ( πιο Οοπττεειἱοπε
Ξ ΪὲιΙιἱΒΙτεἱτ.πεε Πτετιιε Με πεε ΒΧττε.ετΙτεἰπεπ Βιππιιεε. »νωπ



(ο`

Με πε.(›οπάἱο Ι(Ι(πτεοποπΒοοοεοΜππ(τοπ ρ,·οοοτμ.άο.εεάεε Βικιτοοι
νοΙΙ)τοτπιποπ ππο·(('(.ητΜ: 20 'Ι'Ιιοο)(5ΠοΙ το(Με, 2-8 'Γεω
Ιο.π8 ο;οΙιτεποπτιιπά 8-4 ΤποοΙ6(ϊ'οΙ (εοάἰοπ, οποιο Με;; πο·
οτε.(1(:Μ,τ(1(οπεοεοΙι1(.Ι(οἱπο Νοποποτ·εοΙιοΙπππΒοτιποτνοι· ιιπά
(.νοτάοπεοΜ αυτ. νοτ(;το.Βοπ.

δ. Βεἱτπο: «Ποοοτ (Νο Ιπάἱοε(.Ιοποπ ππά Οοπττπἱπάἱοειἰοποπ
επι· ΔπΙε.οο άοτ πτ(πιο.τοπΗοτποΙοεοπποπτ πεο)ι άοτ8οοιὶο
εΙιε. 9 Γε.!Ιο». (Ντ. 47 π. 48).

Σ!. Τπ(Μ(π: «ΚΙὶπἱεοπο ΒοοοεοΙιτππ(τοπ ποοι· άπε ΒοΙΙτὶππι
(π·οπιοπεππά εΙο(οπτ.ττ.(ΒοΕτΙιτοπ)(πποοπ. εονν(ο ποοτ (Νο
ΒοποπάΙππο; άοτεοΠιοπάπτοπ άεε θο(ι(τπ οττοο(οπάοΜ(τ.τοΙ
(ΚεΙτ.ο Ποοοτρ(οεεππεοπ, Α(.τορ(π, Πἱιιτοιὶπ. ΑΙοοποΙ)».
(Ντ. 47. 48 π. 51).

Απ( Οτυπά εο(ποτ ιοπΙτοἱοποπ Βοοποοπ(.ππ8οπ Ιιο.(π νοτ('.
ππτ ΠοΒοτεο(ι,(τππο(,άεεε ω... ΒοΙἱτΙπτπ ιτοπιοπε, Βοπιοπιτο
εοπἰΙἱε ιιπά (άοτ ροεττγρποεοπ Ρει.τεπο(ο ΙιεΙΙποὶπε(.οτἰε. οοιιιο
εοπ)τποττοοοπάο ΜἱιιοΙ πιο)ιτ επεοιοἱς(; επτά, Με Βοτππη;οιιάο
ππά νοτειιο(ι(;οάοεπεΙο Μ( άἱοεοπ Ζπε(.ϋ.πάοπ Αττορ(π ἱπ Πο
εοπ νοπ 0,0006-(),0009 εποοιι(.((ιι επ τπ_)(ο(τοπ.Μο Βοοιι)(.ειο
ντο.τοπ(π οΙ1οπ Ε'ο.ΙΙοπ εοΜ οιπο: ποσο άοπ Ιπ_)οοιἱοποπ σε(
Με( (πιτποττπΜεοτ ΒοπΙοί οἰπ. Ι)ἰοεοΙΒοπ, οΜτ ο(.ννοε ε(:(ιντ$(
οποιο Ν.οε(1Ι(.ο(.ο,εεοοπ (τω. Μάιο Ποοοτ8·(οεεπποοπ Βἰπι·ο(.ἱπ
ππά ΔΙοοποΙ.

Β. Ο το ἰ ά ο π ο ο το: ὲ‹Πο(›οτΡεγοποεοπ πεοπ ΚοΜοπάππε(.
νοτο(Γοππο·».(Ντ. 48).

Ππτοτ 4000 ΟοτειοεΙ(τεπΙ(οπ οοοοεοΙι(.οιο (τω. τπτΙ.ο.πίο νοπ
14 .Τοπτοπ ππτ 8 άοτε.(·(.((;οΡεγοποεοιι. νοπ οοεοπάοτοπι Μιο
τοεεο (τετ ππτ 1 Ε'εΙΙ, άοεεοπ ΚτεπΙ(Ιτο(τεοτεοποτπππεοπιιπ Ρε
τεΙγεἰε ρτοοι·οεε(νε οτἱ(ιποτΙοπ. Νιιτ άὶο Αποιπποεο ιιπά Μεσο
άοτε άοτ ννο(ιοτοΚτοπ)(πο((.ενοι·Ιππ(',(κή άοτπ οϋπο Βοάοπιοπάο
Βοεεοι·ιιπε; άοε Ζιτειο.πάοεο(πιτο(:. (1ονΠοεοπ,άεεε (σε οΜτ ππι
οἰπο Ρογοποεο τω. Κοπ1οπάππε(.»·οτ8·(Ε(.ιιποπεπάο1τ.ο.

Μ. Ε"π (τ ο π : Μάτ ΡΙιοττποτοΙοἔὶο άοεΟιγοοπιρΙιοτε». (Ντ. 48).
(ΥοτΙοιι6(το ΜΜπο(Ιππο).
Πἰο νοτειιοπο (Με άο(π Οκγ(:(επι ποτ, (π άο(π οἱπ )νεεεοτ
ετ.οΕπ(οπ1άοε Οο.πη)ποι·εά(1τ(:Ιτ(Πο γάτοηΙο·(·πρρο οτεο(.2τ.Μ.
οτ(:(ι(›οπ.άεεε άοτ εοΗτο, (οι θοποπεπτ.2 πιππ Κο(πρποτ, ε(.ιι(”ε
Ατοτπιτπ(ζεοοπιτπτπάορι·(πι(τοπά ντττΙα: ΒοννοΙιΙ Μ( Κο)(;- εΙε
Μ( ννετπιοΙϋ(.οι·π (του.Α(πιπππεενοι·Ιεπ,ςεπιππιτο (π... Με άοπ
Κτο(εΙ(ιιιϊ οποοπτ(ίΠ. εο Μι·Ιτοπ:
1) Μο(πο Ποεοπ οκοΜτοπά επί' άἱο ΒοεοΙιΙο(ιπἱεππΒ·εΐεεοτπ.
(επί άοπ ΗοτοπιιιεΙτοΙ ιιπά τω( ά(ο νεεοτποιοτοπ, οοπ(.το.Ιοεο
ντοΙιΙ, Μο ροτἰρποτο.
Θ) Βο( πιτιιΙοτοιι Βοποπ (τοεοΙΙ(.οΜτ ποο(ι πω” οἰπο Νεο(
(.(.ι(.(οπάοτ ροττρποτοπΕπάτειιποοπ άοτ Ηοιπ(πιιποεΐοεοτπ άοε
νε.(τπε ἰιπ Βοποπ.
δ) θτοεεο Ποεοπ ωττω οποτ): άορτἰ(πἱτοπά ιιπά εο8·οτ ρο
το.Ιγε((·οπάοιι( (Πο ροττρποτοπ ΕΣπά((.ςιιποοπάοε νομο ππά
άοτ νο.εοπιοιοτοπ. -

Η. Βοοάο.πονν·Βοτοεο(τεΜ: «Πἰο νοτντοττΙιππε άεε
Ρποποπάοε(:ομε νοπ Βἱοπ(:Μ :ετ θοπϋτενοτοοεεοτιιπ8 (σοὶ
'Ι'εποειιιιπ(ι)οπ ποο): άοτ Μο(Ιιοάο τοπ Ρτοΐοεεοτ Πτ(π).π
τεοΜιεοπ». (Ντ. 48).

Βοἱ άοπ εγε(:ο(πε(ἱεοποπ Ηϋτϋοππεοπ τω. υτι..πωπ(τω.
Βοά(οπτ(πω. νοτΓ. άοε Β(ο.τιοΙιτ'εο!ιοπΡποποπάοε(:ορε. ννοΙοποε
ἱπ οἰποπ, Με Ηϋι·τοΙιτ άἱοποπάοτη Ι-(Ιοἰποπ θεττοπιι·(οπτοτ (εἰπ
εοεοΜοοεοπ (ετ. Ετ ποιπ (ΜΒοί οιι ΓοΙο;οπάοπΒοε(1)(.ειοπ:
1) ΒιιτοΙι άπε, (π οἱπ οοινο(ιπΙ(ο)ιοε ΗϋττοΙιτ. οτπποεοπΙοεεοπο
ΡΙτοποιτάοεοορννοτάοιιάἱο Ι.επτο άοε Βρτοο!ιοπάοπ (π άεε οι”
άοε Το.ιιοετιι(πιποιινοΙΙ)(οιπιιιοπ ποοτιτοοοπ ιιπά νοτε(ει·Ι((, ινο
άιιτοΙτά(ο διτιππιο άεε 8ρι·οοποιτάοπ).>;οεοποπτΜτά.
2) Πο.πΙ( άοπτ ΡΙιοποπάοεοορ Μτά άοιπ 'Γε.ποε(πιπ(ποπ (Πο
|(ίδΒΉ(:Μ(ο(τροοοοοπ ΒΙοἱοΙιΖοἰι(,κ(Με (το(άοπΟΙιτοπ οι( Ι1ϋτοπ,
(Με εοπτ νοτΕ.πο(Ιππί(.Με, άο. εοΙσιππωοπ ε(:!ιοπ οἱπο ο(ιι(“πο!ιο
Βοτειιπ,ο· (Με εοπΙοοΙιι(ιϋτοπάοπ ΟΙττοε άο(π Βοεεοτ Ιτϋτοπάοπ
Ο)ιτο (ΠΙΝ: άοπ Βο!ιοΙΙ επ ροτοτρ(τοπ.
Β) Ππτοπ νοτον(το((τπποάοτθ(1(πιπίεοπΙπποποΙ(εππ ιπο.π@ώσπ
ιοΜε 2 Τοποετι(πιπιο (Πτοπ.
4) Τοποετιιιιιιιιοπ "το ετοεεοπ Η($ττοε(.οπΜπιτ εο)ιΙοοπ(.πϋτοπ
άοπ (πΐο1οο άοτ Ν(οπ(ϋοππο· (πω. ά(ο 8(τιπιπο οτπι()εΙ1οπεάπε
Ρποποπάοεοορ άἱο οτ(τοποΒιτιππτο(Με πΠοπ Πιτοπ Νϋο.ποοπ επ
Ι1($τοπιιπά Με ει( οἱπο(π 8ο»νἱεεοπθττο.άοοι( οπτννΞοΙ(οΙπ.

Ψ. Β ττο(τοπο(.ν: «Ζω Ρωπο(τοποεο άοτ Βο1πιπρετο».(Ντ.
48, 49 π. 50).

τω. (”οι·πιιιΙ(τ(.εοἱπο Απεἱοπιοπ (Πιοτ(Πο Β)οΙο.ιπρείο ίοΙο,(οπ
άοι·πτεεεοπ:Πο ΒοΙοπιρεἰο π( οἱπο οοιι(;ο Ιπἴ80Εἱ0πεΒ1·ειπΚἱιο(Β,
άὶο άπτοΙι οἱπ ἰπ άοτ @Με οΜτ Βοϋπάοπάοε θοπτο.ο·(ιιιτιποτνοτ
οτιι('οπΜτά; Ιοτειοτοε ετοΙπποτἱπ άοπ Οτοππίεπιπε άπτο!ι άἰο
(1πεοπ. Βοι· Ιιι(ο(:Ποπε(οΠ' άἱοεοτ ΚτοπΙ(Ιιο(τ πο( οἰπο εοττπο(ο
νἱι·πΙοπο ππά ίἱ(ι(ὶ(·(1οϋπειτεο Βοά(πο·ππ οπ επ εο(ποτ Επτ
ΜοΙτοΙππε νοι·ιιιἔεινοὶεο ππτ (τοἱοἰπἱΒοπ τε(1οπεπι Βπάο άοτ

8οπντεπεοι·εοποί(..Μ(Ιιτοπά άοτ Θοοπτι ιιπά (π άοτ οτε(.οπ Ζο5(:
άοτ Νοο)ι)ςοοπτ(εροτὶοάο.Πἰο 1πίο(:(;(οπ πεππ (τω. απ( άἱο
Ε'τιιοΙιτ.ϋ(›οι·(τπ οπ υνοτάοπ ππά Βο('(1ΙΙτεοντοπΙ Κπο()οπ εΙε
Μεάοποτι. Ποτ π(“οοτὶοιιεο(ο(Τάοτ ΒοΙοτπρεἰο (ετ.νοπ (ττοεεοτ
Πειιοι·)ιε(ιἰο;)(οἰι ιιπά οο(ιο.)( εοἱπο νἰτπΙοπι ἱπ ΗοεοΜ.Ιοτπ
οτ(.νε8 )νοοποπ. [Πο Ιποι(Μ(.(οπεεοΠ Βοττ14.);(.άπτοπεο!ιπἱτι!)οπ
8-20 8(ππάοπ. Με ΙπΓοοι(οπεπτειι)(πο(τ, άοτοπ ΙπΓο(:((οεπετ.
ποοπ νοπ Ν(οτποπάοπ οποτΙ(εππτ (εΜά, )(οτπιπ(.άἱο ΒοΙεπιρεἱο
νοτοιι(.τεα·ο(εο(π Βπτοἱπάππ(τεοπε(.εΙτ.οπνοπ "ο εἱο πιοιετ.οπ
(οπο οοε(ιπάο Ρτεποπ οο('εΙΙ(.. Βοεοπάοτε άὶεροπἱι·(. ιππ( Βι·
Ι(το.πΙ(οπεΜά Πτετεο(πνοπ ετο. 8οΙτινο.π);οτοτω( τποΙιτεΙε ο(ποτ
ΡτποΙιτ ππά ιιπ ΝορπτΜε ο(άοπάο. Πο ειο(ο·οπάο οπτωτοετ
άοτ ΕοΙ:ιπιρετοΜ: (άπο τομ άοτ ΠοοοτΠ(ΙΙππς άοτ Ηοεο)(Μοτ.
8(τοπ(το [εοΗτ(111εάοτ ΕΣοΙο.(πρ()εοποππιο" ο(πο Α(›πε.)ππο άοτ
Ζ(ιΙιΙ άοτ ε(1ιοο)ιιοποπ Ε'((ΙΙο επ Ρο)8·ο ποποπ, εοινο((. (ΠοεοΙοοπ
νοπ οὶποτ Ιπ('οο((οπ ἱπ άεπ ΑπειεΙτοπ εοΙ(›ετεΙ:Μ.πεοπ.

Π. 'Ι' ε ο π ο τ π) (ι ο Β ο (το Ε
(
τ
:

«ΈπἰοΙπιπ Ι((τπ(άπι(το( (.ΜοΙπ(π
. ετ(:οππιΜ( Βοπο.πάΙππ(τάοτ νοτοτοππππεοπ». (Ντ. 49).

Πιο ΤΙΜ) οπ(.ε τ((:Ιπ ο.Ποπ Ευι·άοτππεοπ άἱο (ποπ επ ΜΜΜ.
τπτ Βοπο.(ιάΙππο· οτ νοτοτοπππποοπ ειοΠοπ (πεππ: οε (νττΕ(.
εοπιποττΙ)πάοτπά, νοτΙ›ἱὶ(ο( (Πο Ιπ('οοιΙοπ άοτνοι·οι·ειππωπ(Ποτ
άο(ο)ιοππά οοεϋπε(ἱο·ι ά(ο Βοεοποτειἰοπ άοτ ΒοεαΜά((.ποπ θο
ννοοο. Πὶο 'Ι'πΠοΙΒο!ιο.πάΙπιητπο( (ιιιεεοτάοπι ποππ άοτ( (ττοεεοπ
νοτειιο. (Μεε Βίπάοπ ιιπά νοτο(1πάο άτιοοἰ (τω: ποοτάπεεἰ
οἰπά. Πο 2ιιοτε(: ε.Βοον((πε(:Ιιοιιονο(·ϋτεππτο Οοοι·ΠεοΙιο »Ντ
ο(πϊειο)ιτω( ΤΙΜ) οΙπἔορἰπεοΙ(., άεε πεοΙι ο(ππτοιι ΙΙ(πιιιοπ οΜ
(τοοΙ(πο(. ΒΠοοπ οΜτ (ω) άοπ Βοο·οοππ(τοπ άοε Ρετ.. (π άοτ
ΤΙιἰοΙεοΙιἰ(:Μ Βρυ.Ιτοπ. εο νν(οτάοπεἰο Μοάοι·πιπ οτπςορἱπεοΙτ.
13ο( άτοεοτ ΒοποπάΙππ;; (:το(:!(ποτάἰο νοτοτε.ππκο Ο(›οτά(4οπο
(τω. 24-48 Βιι(π.άοπ νοΙΙετάπά(ο οἱπ ππά άἱο ννοἰτοτοΗοἱΙπππ·
άοτεοΙοοπ νοΙΙο(οπι τω. άπππ υπιοτ άεπι 8οποτίο. Πο ΒοΙιεπά
Ιππ(τ Μ( άοτπ (ΜοΙιιτπ οπ:(:πιπ πο( (πω. τω" νοτεποπ(..

.Τ. Ι.οο οά ο (ν: «Ποοοτ άἰο νοτοπάοτππο;οπ άοτ Π(οτπεεοπΙοτιπ
Με( ππ(οτ άοτπ Ε(π(Ιπεε πιοτ.ποά)εοποτὶπ(τεπτοττποτ Ιπ
_ῇοο((οποπ».(Ντ. 49).

Ν. ΒἱεΙοτ: «Ρι·ο(.(ιτοοΙ Με( Απ,ο;οπΙ-ιτοπΙαπο(τοπ».(Ντ. 49).
Νο.(:Ιιάοπ Βι·('εΙιι·ιιπεοπ άοε (τω. (πιτ.άπε Ρτο(.ετ,οοΙ (π άοτ
Απςοπρτ·πκἰε νετ άοιπ Ατοοπτιι(π Βο(πο νοτο(((το 8οἱπο ΨΗ
Ι‹ππο (οι εοΙυνοο!ιοτ,εΙε (Πο άοε Β6ΙΙοπετο(πε. Ι)(ιε ΡτοιοτττοΙ
άετ( πιιτ ἰπ Ιο(οΜοτοπ ΓεΙΙοπ επεοντοπά(. ννοτάοπ.Ιπ ε(:Μνοτοπ
άπεο,ο·οπ,Μ( Οο(ι_)ππο(ὶτἰ(ἱε ΒΙοπποι·τΙιοἱοπ άοτ Νοπεοϋοτοποπ
Η( άοτ θοοτοπο)ι άοε Αι·(τοπιπιπ π(ιττοι(ιιινἱοΙ οινο(:)(ιιιεεε((ςοτ.

Ν. Τ ε ο ι. ἱ τ
;
ο ο (ν: «Β(π Ρο)! πΙοοτόεοι· Ι)(ο)(άοτ(ποπωτϋπά(ιπε

πιπ Βε!ππ(.(άτιιτπσοὶ( ἱ(π 8τπΙτΙο>>.(Ντ. 49).

' ο

Π. Ε
'
ο ο τ τ Ε
:

ε. π τ.: <<Βο(ττο(τοππτ ΡπετπτεοοΙο(ττοάοε 'Ι'τΠοτοτπ
τοεοτο(πειιπά εο(ποε Νειτοπεο)εοε». (Ντ. 49).
Πἰο νοτειι(:!ιο άεε νοτί. επ ΚεΙ(.- ππά ννπτ(ποΙϋτοτπ Βοποπ
ίο(ο;οπάοΒοειιΙ(.πτο οτεοποπ:

1
) Ιπ άοπ Μεοοπ οτιιΒοΓ(Ηιττ.εΜά άεε 'Ι'τ(Βτοπιτοεοτοτπππά
εοΜ Νο(.τοπεε!ε εοΜ ποππ; @Ντεκ

2
) Ιπε ΒΙιτε οΙπο;ο(ϋπττποεο)ι)οππ((τοπεἱο άἱο Ηοτο(ΜΗΒΙτο(τ,
τπάοτπ εἰο άτο ΒοεοπΙοππψπποεΐοεοτπ ιιπά άοπ ΒοτιτππεΙτοΙ
τοτεοπ ιιπά άοπ ΒΙιι(.άτπο!( Ιιοτοοεοτιοπ.

8
) Βοἱ εοεππάοπ ...Μπι Με ...Με (ὶοοοτπάοπ 'Ι'Μοτοπ εοποπ

εἱο Τοιπροτειιιι· Ιτοι·ο.(›(π Ε'οΙΒο νοττποΙιτ(οτννετπποε.(›ο·εΒοππά
άοτ νοι(4πάοτι(π(τοπάοε 8τοί'ί'ννοοπεοΙε(τιάοπ θοννοοοιι.

4
) Απ( άπε Νοτνοπεγετοτπ Μτ)κοιτ εἱο άορτππ(τ·οπά, (ποποπ

άἱο ΕττοἔΙπιτΚοἱ(: άεε (ὶοπἱτπε ιιπά Β((οΙ(οππιετΙ(οε (τοπιο ππά
ρο.(·πΙγε(ι·οπ(Πο Βπά((τππ:οπ άοτ εοπε(Μοπ Νοτνοπ.

ο
) ()εε Τι·(ϋτοπιι·οεοτο(ππο( εΕπτ)(ο επι(Γοτπιοπτετ(νοΒ18·οπ

εο!ιειΓιοπ(εοἰπ Νο.(τοπεο!2 ντο( εοπ(νεο)ιοτο.

(τ
)

(Με Ττ(πτοιπτοεοτο(ππο( ετπτ)(οΒειο(οττο(άοΒτεοπεοπεϊ(.οπ;
εοΜ Νο(.τοπεοΙο νἰοΙ εο(ΜεοΙιοτο.

Ν. Β ο ο Π( το ο π π : «Ζιιτ Ηἱε(.οὶ0=ἱο ππά Ηἱετοἔοποεο άοτ Πτο
τιιεεπτοο(πο».(Ντ 50 π. 51).

νοτί. ΒοεοΙιι·οἰοι ('οΙςοπάοπ ΕΜ): ΠΜ 5Β-_)επτἰο·ο?του Βο
ιποτΙι(ο ουτε. τω· να .ΙπΙιτο ἰπι ππτοι·οπ ΤΙιοΗο άοε Δοάοπ(οπε
τοοΙιτοτεο((εοἱπο θτοεοππ(π!ετ:επ ςΙοἱοΙιοτ Ζοπ ετοΙΙτο τω. οἰπο
επτ“οπ,<ςερ;οΙΙ›ΙὶοΙ›ο,άετο.ιι(ο·τε.ιιο8οοτο(.ἱοποπο άοτ νεο;(π(ι οἱπ.
Βοἱ άοτ ο(›_)οο(.ΙνοπΠπτοτειιο(ιππο;ννι(τάοάοτ Πτοτι(ε νοτέ;τϋε
εοΜ: οοίππάοπ, 1η άοτ Πιοτπεπϋ(1Ιο Ι(οτιπτοποιπ Βοἱ άοτ Ρεά
ροιΠοπάιιτοΙι άοπ οπ'οποπ Μπτοοι·ιππιιάοἱπο "πι... θοεοΜνι(Ιετ
(τοΙιτποΙτιποπ, άὶο Με( άοπ εοπ2οπ Πιοτ(ιε οπε(ΉΙΙ(:ο. Νεοπ
Επιτ'οτπππο οἰποε ΤποἱΙοε άοτ θοεο)ιννιιΙετ Με άοπ( εοΙιετΐοπ
Ι.ϋπ`οΙ οι·(νΙοε οΜτ άΙοεοΙοο εΙε οὶπο οϋεπτι((το. Πἱο Βοά((:ο.Ι
οροτοιτἱοπ|τοππιο ινοςοπ άοτ (ποποπ 8οΙιννποπο άοτ Ρπτἱοπτἱπ
πἱ(:Μ ρ;οπτοο)ι(.ντοι·άοιι.εΙο εκατο επ ΙπεπΜοπ. 8οοι5οπ οτο·οο:
(Πο @ποο Π(οι·πεΙιϋπΙο άπτοπ ροΙγρ($εο ππά Ιερροπί”ϋτιπἱ(το.
τΙιοΠαοτεο 2οι·(οιΙΙοπο, άππ)(οΙτοιΙιο )ΐπ(:ποτυιι(.τοπ πιιε)τοΐϋΙΙ(.
Μο θοεοΙικτιι)ετ.ποε(:επά (Με ιπο(ιι·οι·οπ, νοτεοΜοάοπ οτοεεοπ
Ι.οιρροπ. (νετ εοΜ· ντο(οΙιππά π(ι)ιπι (Με @Με Επάο(πο(τ(ιιπι



επι, ε!ιιιε εει' άιε Μιιε!ιιι!ετιιτάεε Πτει·ιιε !!!ιετ2ιιετ·ε!τ'ειι.Αεί'
θτιιιιά άετ ιιι!!ιτοεει›ιιἰεε!ιειιΠιιτει·ειιο!ιιιιις;;!ειιετ. τω., άεεε
εε ε!ε!ι ιιι εειιιειιι ?Με ιιιπ ειιι Βειτοοιιιο.ιιιικτιιιιι !ιιιιιάε!τε,
πε!ε!ιεε ε;τεεεεειιι!ιε!!εεεε εριιιάε!Γει·ιιι!;ειι Ζε!!ετι, ειιιιι ιτε
. τιτιε;ετιΤ!ιε!!ε ιι!ιετ ειτε ε!τιετΜιεε!ιιιιιε· νοιι εριιιάε!!ετιιι!;ειι,
τιιτιάειι.ε!τ'ετιιι!τ.τειιιιιιά Ζε!!ειι νοιι ιιτιι·εεε!τιιιεειςετΡοτιιι Ιιε
ειιιιιά; !ιι ε!ιιι€ετι Τ!ιε!!ειι !ιε.ττεάιε θεεε!ιπιι!ετ άιε Βι.τιιετιιι·
ειεεε Αιιςιοεετεοιιιε Με Αιιε,ε·τιιιε·εριιτιετάετεε!!ιειι;;!ειι!π.τω.
άιε τ!ετ'ετιΒε!ι!ε!ιιι!ιεπτεε!ι!ε!ιτειιιιιιά ι!ιε!!πειεε εποε άιε Ζε!!ειι
άετ Αάνειιι.!ι:!ε.άετ Βε!ι!ε!ιιι!ιειιτε·ε!!ιεεε!ιετττιο!ιι.ετιειι ιιιἱ!εεειι.

Β'. Τετε.εεοπ: <<Βε!ττεςεειιτ Ρ!ιετιιιεεο!οΒιε άετ Μτ!τειι
!ι!ε.ττετιιιιά -Αιιεειι». ιΝτ. ό!).

Με νετειιε!ιε άεε Υεττ'. ιιιπ άετιι πε.εεετ!;;ειι Βιιιττιει: άετ
εε!!›ειι ειι Ηιιιιάειι ιιιιά άιε Βε!ιε.ιιά!ιιιι8· ιιι!τ άειιιεε!!ιειι Β ειι
!νε.εεετειιο!ιτ!ειάειιάει· Ρτι!;!ειιτειιετε;ε!ιειι:
1) ΙΜε πϋ.εεετ!ειε Βιιτττιετ άετ Βττ!τειι!ι1εττετιιιιά -Αιιεειι
ιετιιιε!ιι·ετιάιε Ηειτιιεεετετἱοιι.

2) Μεεε !ιετιιττει!ιειιάε)νιι·!ιιιιιιι· Μεεε νοιι !ιειιιετ ΒΙΜ

τἐῖιὶιιεεετεὶεςετιιιιε
ιιιιά !τε!ιιει·νει·ιιιε!ιι·ιιιι8·άει· !Γ!!ει·ειτιοιι!ιι άειι

ετειι τω.

3) Ιιι τ.!ιετερειπ!εε!ιειιΠοεειι τιιτ'ειι !ιε!άε Ρτε.ρετετε εειιιε
Νε!ιειιπιτ!ιιιιιεειι !ιει·νοι· ιιιιά !τειιιιειι Με Πιιιτετιεεειιετεπε.ιιάτ
πετάειι. πεειι ειπε 8τειεετιιιιι.ε·άετ Νιετειι!”ιιιιειιοιιπἰ!ιιεε!ιειιε
πεττ!ι τει..

Ν. Θο!ο πιο π: «Με 'Ι'ι·εμειιιειιοιιάεε Βε!ιτιάε!ε άεε ἱιιτι·ειι
τετιιιει:ιΚιιιάεε ιιιιά άεεεεειι πε!τετεε Βε!ι!ε!ιεε.!».(Ντ. 52).

Με νει·ειιε!ιε άεε !'ετ!'. ειι ιιειιΒ·ε!ιοτειιειιΠιιιιάειι, ειι άειι
ετ άιε Βε!ιε.άε!ιτερειιει!οιι ιιιιεεεΗ!!ιι·τΠειτε, 2ε!ε·ιειι, άεεε άιε·
εε!!ιειιεἰε!ι άει.ιιεε!ινο!!!ιοτιιιιιειιτιοι·ιιιιι!ειιι.πιε!ιε!ιειι Ε!τε!ειι!ιι
άε!ιει·, άειεε ιιιε.ιι ιιι άειι Β'ε!!ειι, ιιι άειιειι ττιετιειιτ Βεειιά!ειιιιε·
άετ Θε!ιιιττάιε Θε!ιεάε!ιτερειιε.ειοιινοι·ιιε!ιτιιειιτου", άεε Ιιε!ιειι
άεε Κιιιάεε ιιοε!ι ειι ι·ετιειι εει, άε άιιεεε!!ιε εοπει· Ιιε! νετ
!ετειιιιε άετ !ιτιι·τειιΗιτιι!ιειιτ ιιιπ! άεε θε!ιιτιιε ετε!ι ρ!ιγε!εε!ι
ιιτιά ειιιειι; ιιοτιιιιι.!επιπ!ε!ιε!ιι !ιειιιι. Βε εε!! άε!ιετ εει άετ
Ττερειιιιιιοιι
1) Με !ιτι.ττεΗιι·τι!ιε.ιιτιιι6,ς!!ε!ιετ8·εεε!ιοιιτπετάειι.

2) Μιε Οε!ιιττι ειιιπεάετ μι· ιι!ε!ιτ εάει· ιιιπ με: πειι!Β·
2ετετετι πει·άειι.

3) Νεε!ι εττ'ο!8ιεετΤτερειιε.ε!ειι εε!! άετ Κιιιάε!ιορί εε εχετε·
!ιιττ πετάω. άεεε ά!ε Βε!ιε.άε!!ιιιοε!ιειι ιιιιά άεε Θε!ιιτιι άτι!ιε!
ειεεε νετ!ετετ.πετάειι.

4) Τετ άεε Κιτιά !ε!ιειιά ειιττε!ι!τι:.εε άει·τ'άεεεε!!ιε ιι!ε!ιτ εε
τϋάκετ,εοιιάετιι ιιεε!ι ε!!ειι Βεεε!ιι άετ Ο!ι!τιιτΒ·!ε !ιε!ιειιάε!τ
πετεετι.

Μ. Νοε! ιι2οπ: «Πε!ιετ άειι Βιιι!!ιιεε άετ Βιτειιιιιιε αυτ' άιε
ετεειιιιά!ιε!τάετ Ιιετιιειιάειι». (Ντ. 52).

δ. Κ ε!) ε 8ο: «Βιιε·ε Κτεε;ειι Με Πτειιο!ιεάεετω” Κτορίεε
!ιιι ΜΜΜ». ιΝτ. 52).

Βεεεετ

!!)ετε!ιιι)ε Μεάτειιιε 1898, Ντ. ε.

Α. Α. θεο!ιο!επ: «Με Β'ε.!Ι νοιι εε!ιπετειι Κτειι!ι!ιε!τε
εγιιιριοιιιειι, !ιετνοτι;ετιιτειιάιιτε!ι Αιιτ.ιά!ρ!τε!ιετ!εεετιιιιι.

!Β!ιιειιιΜε Ιε!ιτε Μεεε Μεάε!ιειι. πε!ε!ιεε ειι Β!ρ!ιτ!ιετ!εετ
!ιι·ειι!ιτε,πιιτάειι επι επε!ιειι ιιιπ! άι·Μειι Κι·τιιι!ι!ιε!τ.ειεΒ·εειι
1500Μιι!ιεπειι δετιιιτιτΒε!ιτ!ιιε Ντ. 8) !ιι_)!ειι·ι.Αιτι ε!ε!ιειιτειι
Τερε·ειιιιο!ι άετ Βι·!ιι·ειι!ιιιιιρ;. Με Ρειτ.!ειιτ !ιετε!τε ειιτ'ετε!ιειι
εο!!!:ε. ττετειι τ'ε!Β·ειιάε Κτε.ιι!ι!ιε!τεετεε!ιε!ιιιιιιεειι 2ιεττι!!ε!ι
ρ!ετε!!ε!ι εει' : Μϋά!ς!κειτ.,Πε!ιε!Κε!!:,Βε!ι!!ετε!ΐτοετ,Ί'ειτιρει·ε.ειιι··
ετε!);·ετιιιιε·ιιιιιετ!ιε!!ιάτε!ετ Βτιιιιάειι επί 89,5: Βε!ά άετειιτ'
!ιειτιιιιιιάεε θεετε!ιτ ειιιιιεε!ιπε!!ειι. Με Εγιιιρ!ιάτ)!εειι επι
Ηε!εε πιιτάειι άτιιε!τειιιρ!!ιιά!ιε!ιιιιπ! νετετεεεεττ. Αιιι ΑΙιειιά
άεεεεΙ!ιειι Ττητεε!ι!εμε Ρεττειιτ ϋ!ιει·Βε!ι!ιιε!ιπε!ι, εε ετ.ε!!ι:ε
ειεε Βτ!ιτεε!ιειι ειο. '/ε Βι:ιιιιάε ιιιιε!ι άειιιεε!!ιειι ετε.τ!ι Μεεε
ερτοο!ιειιει·Πτι!εε.ττε·Ατιεεε!ιΙεςεπι ττειι2ειιΚετρετ, επι επιτε
ετειι !ιιι θτεε!ε!ιε. Με εειιιε Νειε!ιτ !ιιιιάιιι·ε!ι Με): νιεττε!
εεϋιιά!!ε!ι !ετ!ιτεε!ιετι;Ρετ!ειιτ Με ετει·!ιειιΒιιτιιτ, άεε Θετι·ιιιι
Ιτειιε π!τά _)εάοε!ι εοτ'οτι: ει·!ιι·οε!ιειι. Πιιι·ε!ιτε.!!. Ηιιττιτετειι
άειι. Οο!!ερεε!ιιι!!ε!ιε ε!! επιειιιε Βε!ιπεε!ιε. Διιι ιιεε!ιειειι
Τεἔε πιιτάειι εειιιιιιτ!ιε!ιε ι·εε!ιειιιιιιιετειιεε!ιπετε!ιετ,άιε Τειιι
ρετε!.ι1τ!ιε8·ειιιιειιιιι ΑΙιειιά ειι ειιι!ιετι ιιιιά πιιι·άε επι άτιτ.τειι
Ττητε ιιοτιιιιι!. Βιιιειι Τε;; άετειιι' εε!ιπειιά ειεεε άιε Πτιιωτιε.
πε!ε!ιε !›εεοιιάει·εεπι άτ!ιεειι Τεεε τετ άιε Ρετ.!ειιτ!ιι άιιτε!ι
άειι ετει·!τειιδιιε!ιτε!2 ειιε!ειιά πετ.

!!

_ ειι!:π!ε!ιε!τ.

Ιιιι Α!!εειιιειιιειι ειπε! άει·ετι.! ε Ζιιτ'ε!!ε ιιιιε!ι 8ετιιιιι ΜΜΜ;
!ιεο!ιεε!ιτει πετάω, ιιι ά!εεειιι ε.!!ε εειο!ιιιειειι εΞε ειεε άιιι·ε!ι
!ιεεοιιάετε ΗεΓτ!ε·!ιειε ειτε. !)ετ θτιιιιά άετϋι· !ι!ει!ιτ._)εάοο!ι
ιιιιειιτεε!ι!ε.ττ..[Με Ωιιιιιιτιιιιι άετ ε!ιινετΙει!πειι Βοειε πει·
άιιι·ε!ιε.ιιειιιε!ιτ.ιιιι€επε!ιιι!!ε!ι ειεεε ιιιιά άεε εε!ιτειιε!ιτεθετιιιιι
πετ νοιι ιιιιι:εάε!!ιεττει·Β`τιεε!ιε.

Ν. Ρ. Βε!ιεροπειιι!!ιοπ: «Με Γε!! νοιι Ο!ιοι·εε ιιιο!!!ε».
Με Ο!ι‹›τεειιιο!!!ε ειτε ρετε.!γι:ιεε, ιιεε!ι άειι εει άετεε!!ιειι
ε.ιιτ'ι.τετειιάειιΤ.τε!ιτιιιιιιε·εετεο!ιειιιιιιι€ειιειιιιε!ιιει· Πιιε!τε!ετιιρρειι
!ιετιειιιιτ,!ιτει.ετειπε τε!ε.ειν εε!τειιε Β'ετιιι άετ ΟΙιοτεε ιιι!ιιοτ
άετ. !νιιε άειι Ζε!τρειιεκ άεε Αιι!'τι·ετειιεάετ Ρετεεειι !ιει:τ!Η'τ,
εο !(ϋ!!!!θ!1ά!εεε!!ιειιάετ Ο!ιοτειι νοι·ε.ιι€ε!ιειι, Β!ετε!ιπειτεςπιω
άειι ε!ιετεειει·ιετ!εο!ιειιΖιιε!ιιιιι€ειι !ιεετε!ιειι, οάετ ει·ετ ιιιιο!ι
ΑιιΠιετειι άετεε!!ιειι ιιι άειι ειιιεε!ιιετιΜιιε!τε!τιιιε.ε!ι!ι!ει!ιειι.
Μεεε Βι·!ιτειι!ιιιιις Μ. νοιι ετοεεειιι ρττιετιεε!ιετιιΨει·ι!ι, άετ.
ειιιε Πιι!ιειιιιιιιιεε ‹!ετεεΙ!ιειι ειι ετοεεειι Ιι·τι!ιάιτιετιι !'ϋ!ιτειι
εειιιε. Με Ρτοειιοεε !ει ιι€ιιιι!ιο!ι ειιιε άιιτε!ιειιε εϋιιετιττε`
ετε!ιτ!ιιι Οοιιτι·εει ειι άειι εε!ιπετειι !;!!ιιιεε!ιειιΒτει·!ιειιιιιιι,ςειι;
άιε Κτειι!ι!ιειτ ιιε!ιιιιε Βεινε!ιιι!τε!ι ειιιειι ε;ιιιιε!.πτειιΑιιειεει.ιιε·.
Με Βε.!ιιιιιιιιΒ·ειιάετ Ο!ιοι·ειι Ζε!ε!ιιιειι εἱε!ι άιιτε!ι το!Βειιάε
Μειιιειιτε εεε: άιε !ιετε!Ιειιειι Μιιε!ιε!ιι ειιιά εε!ι!ει!!”.Ι!!εΠΝ.!.!8
τετ1εωτιιιιιι, Οοιιιτεεειιι·ειι. Αιι·ορ!ιιε νοτ!ιειιάειι; άιε ε!εειτι
εε!ιε Βττεε!ιετ!ιε!τ.ιιοτιιιεΙ οάετ !ιετεεεεεετει:; 8ειιει!ι!!Μπε
ει.ϋτιιιι€ειι ειιιά εε!τειι, άιε Βε!ιιιειιτε!!ειιε ιιιε!ετ.ειιε !ιετε!ιι.ι·εκαι; !ιε!τιιειιτ'ιτιετ!ιεε.ιιιειιΒεο!ιεε!ιτειι !τειιιι ιιιειι ειιά!!ε!ι ιιι
άειι ε·ε!ε!ιιιιτ.ειιΜιιε!ιε!ιι οάετ ιιι ε.ιιάετειιΤ!ιε!!ειι άεε Κετρετε
ε!ιετεειετ!ει!εε!ιε Πιιε!τε!ειιε!τιιιιιτειιπε!ιτιιε!ιιτιειι.
πω. !ιεεε!ιτε!!ιι.ιιιιιι ιιι άετ Ατ!ιειε ειιιειι Γε!! νοιι Ο!ιοτεε
ιιιο!!ιε 'πιειειιιειτι9 .Ιε!ιι·ε ε!ιειι Μεάε!ιειι, πε!ε!ιειι ει· ιιι_.άετ
Χ!ιιι!!ι άεε Ρτο!'. Οιιιιάο!ι!ιι ειι !ιεο!ιεε!ιτειι θε!ειτειι!ιειτ
εειιιε. Μιε Κιιιά πετ ετ!ι!!ε!ι !ιε!ε.ειετ (νειετ Α!!ιο!ιο!!!ιετ).
!)ειι Αιιεεεεε ειιτ Ο!ιοτεε.με !ιιετ ειιι θε!ειι!ττ!ιειιιιιειτιετιιιιε.
:τι άειπ ειεε ερε.ιετ ειιιε !Βιιάοεετάιτ!ε!ιιιιΖιιιτεεε!!τε. νοιι Βε
εοιιάετ!ιεπειι ειι άιεεειιι Πε!!ε ειιιά ειι ιιειιιιειι: !ιιιτ2άε.ιιεττιάε
Πι!ιιιιιιιιι.ι·άεε Ρε!ειτ.ιιιιιιιιο!!ε ιιιιά ειπε Σεπ Με;; !ιεει.ε!ιετιάε
νο!!ετειιά!ειεΑρ!ιεε!ε.

Τ. Ρ. Κ τε ε ε τιο ε ε) ε π: «Κιιτεει· Βεε!ιετιεε!ιείτε!ιετ!ε!ιτ
!!!ιετάιε Τ!ιετ!ε!ιε!τ άετ ε!ι!τιιτε·ιεε!ιετιΑει!ιε!!ιιιιε άεε
Μοε!ιειιετ Βτ.εάτιιοεριεε.!ετετ Κιιιάετ θε. πιωιωτ !ιιι
ι!ε!ιτε !Βθ'7».

Ρ. Ρ. Μζ!ε!ιε.!!ο π: «Αιι!εγ!οε!ε πω. άεε ΠεεετΕι!είετε. Βε
εεετιο. Ηει!ιιιι€».

Με Αιι!ιγΙοε!ε !ιιιιτε ε!ε!ι !ιιι Αιιεε!ι!ιιεε ειι ειιιειι ε!ττ! ειι
Μ!τι:ε!ο!ιι·ετιτεττ!ισιτειιεε!ιτ'ο!εειιάειτιΑεεεεεε !ιιιιτει·άειιι !ιι·

Νε!ιειιΙιεἰ εεττ Π. ιιοε!ι άιε! Πι!!ε νοιι Αιι!η!οεε
άεε Πτι!ιετ!ιτείετεΜε άειτιΟΙειε-Κιιιάετ!ιοερ!τε!, πε!ε!ιε εειιιιιιτ
Με !ιιι Αιιεε!ι!ιιεε ειι 8εετΙετιιιε ε!ε!ι ειιεεεε!!άετ !ιε.ττειι. !ιι
ε!!ειι ν!ετ Ε'ε!!ειι !ιοιιιιτειιορετετιν άιιτε!ι Βεεεοτιοιι άεε θε
Ιειι!ι!τορΓεε8·ϋιιει!εε Βεειι!τ.ετε !ιι τιιιιοετοιιε1!ετΗἰιιε!ε!ιτ ετ
ε!ε!τ πετάειι.

Ν. Α!ειιε_)επ: «Βιιιιςειιε!ιεεεεε ιιεε!ι Ιιι!!ιιειιιε.. Ορετε.τιοιι.
Ηει!ιιιις».

Μ. Α ο Ιι ιιι ε τ) ε π: «Με Γε!! νοιι εϋιιετιεειιι Αιιεεειιε νοιι
!!!ε!εειιε ιιεοιιετοι·ιιιιιΙιε! ε!ιιειιι 6 Τε.ειε Μεεε Κιιε!ιειι».

Μιε εε!ιπεε!ιε, !εεετ!εε!ιε!ί!ιιά πιιτάε επι ΠιιιτεειιΤε ε ιιεε!ι
άετ θτε!ιιιττιιιπ άειι Αιι€ειιετι ιιιε Ποερ!τιιΙ ).=;ε!ιτιι.ε!ιτ.εεε εε
ρ!ετε!ιε!ιΕτοεεε Μειι€ειι άιιιι!ι!ειι ε;ετοιιιιειιειι Β!ιιι:εε ετιτ!εετι:
Μεεε. Ετ!ιι·εε!ιειι!ιε!ιε ιιιε!ιι !ιεει.ειιάειι. Μιιιεε Τεε·ε ειιΜει·
εε!ι Α. άεε Κιιιά πιεάετ; άετ Ιεεετιιε πετ εεεε!ιπιιιιάειι, Μιι
τ.!εεΒιιτ!εετιιιι€ειι !ιε.ττετιειε!ι ιι!ε!ιτ π!εάετ!ιο!τ.

Μ. Αε!ιιτιει:_)επ: «Με Γε!! νοιι ιιτ!ιτι!!τετΝερ!ιτΜε Με
!Π0Γ!°!18Β·!0ιιΙιε! ε!ιιειιι 1Ο)ε!ιτ!εειιΜεάε!ιειι.»

Με Νερ!ιι·Ειιεεειιιε ε!ε!ι ο!ιιιε ιιε.ε!ιπε!ε!ιετεΠι·εεε!ιε ειιι
πτε!ιε!τςε!ιε.Μ. πεάετ Βε!ι:ιτ!εε!ι ιιοε!ι Βτ!ιε!τιιιι8, ιιοε!ι ιτεειιά
πε!ε!ιε ειιάετε Πτεεε!ιε !τοιιιιτειιει·ιιιι·τπετάειι. Ηει!ιιιητ.

Πεε!ιετ.

Εε!ιεπεάε!ιι!!ι Ντ. Η -52.

.Τ
.

Με.τεο!!ιι: «Ζπε! Πι!!ε ειεε άει· Κἱιιάετρτειιἰε». (Ντ. 4!).
Μιι 12ήε!ιτ!8ετΜε άε!ιιιι εεειιιιάει· Κιιε!ιε ετ!ιτειι!ιτε ειεεε
ιιιπ Βεεε!ιτειι!ιιιιιε·άετ Βεπεε·ιιιιε !ιιι !!ιι!ιειι ?εειι- ιιιιά ΕΜΠ:
ετε!ειι!ι, άεε !!τι!ιε Βε!ιι πετ !ιιι Κιιιεεε!ειι!ι !ειε!ιι: !!εετιττ,
εεεινε $ετεε!ιιιιι;ςεε!ιιιιετε!ιε!'τ,άετ !ιιι!ιε ?Με ιπι ?Μεεε
ειι!ι ε!ιάιιειττ,!τε!τιεΒε!ιπε!!ιιιις, !ι"ε!ι!ειιάετ Ρετε!!εττε!!ειιε.
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1)όεεεΒιεεεειειιεε·εε -εε!ιιιιειι.2ε, εε Με!. Ξε1ιιεει·ι!ιεΜ;.ι·1ιειτ.
εεε Πεεεννεε!!ε!ι!ιειτ άει· )'νιι·1ιε!εειι!ε1ιὶειιε. Νεε!ι ννεε1ε·εε
'Γε.ε;εε θεεεεεεε. νει·ι'. Μεε ιε Βεεεε· ειιι' ειε Πιεεεεεε ιιι
ι1ε!ι1ε,Με εεε!ι ε!ε!εει· Σεπ ε1ε ε.εεε·εεριεε!ιεεει· θε!εε!ιι·!ιειι
ειετιειεεε ε.11εεΖινε!ίε! ε.εί!ιε!ι εεε εεε!ι ειε ει·ετε Βι·1ιι·εε- ι

ΐεετετε!1τε.- Πει· 11ιεεε·εϊει·ει Με εε ά!εεει· θι·ερρε εε!ιϋι·!
εννε!τ.εΓε!! !ιεε!ε!ιτ.ε!ε!ι ειιι' ε1εεε Γε! νοε Ηε!ιε1ει!ι!εε!ε,
εει· ει!). Η1ι·εενιερεεειεε νει·ειιεεεε »νετ εεε ειιί Β!εεε!›ε νοε
Ο!. Β1ε1ε!1ιε1ι1ε;ετμε”.
Α. ΜΜΜ: εθειεει·ιι.1εΗειειρ1εε!ε εεε Αε1ιεειε εεε1ι 'Γν
ε!ιεε ε!ιεοιιι». !Νι·. 41).

1

Βιε εετει· εεε Βι·εε!ιειιιεεεεε εεε Μεεειεο-ενε!ιεε ει!ει·ειι!ι·
τει· 17-_ιε!ιι·εςει·_)εεε·ει· Με.ιιε ει·1!τεειιι Εεεε εει· 2. )νεε!ιε
ε!εεε ειρερ!εει!εε!ιεε Ιεεε!τ. ειιι ι·εε1ιτεεειιιεει·Ηειειιι!εε·ιε εεε

Αρ1ιε.ε!ε. Ρετ. ε·εεειι Νεε1ι 8 Μεεετεε !ιεττεε ε1ε!ι εε εει·
ε1ιειεε Βιιιι·εει!ιετ. θεειι·εειιιιεε εε!ιι1εετ, εει· θεεε· πει· εει·
ε1εεε Ηειε1ιι!εἔ1!ιει·ε,ειε Βρι·ε.ε!ιε 1ιε!ιι·ιε ειιι ιιενε111ιειειιιεε
ειιι·ϋε1ι, εεεε!.1εε!ιεΑεεεε1ε Μεε εειιι Τ1ιεἱ!εεει.ε!ιεε. νει·1'.
ιι1ειιει ε!εεε τ!ιι·ειε!ιο!ιεε1ιειινει·8ε.εε· 1ιε Ηἱι·ε εε.

Α. Βι·ε1ιεεεεννε1:1:
(Νι·. 42).

Πει· Βει·ιε!ιτ !ιεε!ε!ιτ ε1ε!ι πι' ειε Με Βεεεει·ειεεενν'εε!ιεε
Κι·ειεε (θεενει·ιι Βει·ε.τενν)ε·ειεε.ε!ιεε865Αειςεεερει·ετιοεειι νοιε
25 Αρι·1! 1897- 1 .Ϊεε. 1898.

«Βει·ιε!ιε εεε: Δεεεεερειειιοεεε».

δ. 1) ε ε ι·ε εν1ε : «Πεεει· Με εάεεεε!ειι 77εε!ιει·ιιεριεε εε! ΚΜ
ι1ει·εεε εε!ιιι!ρ11ιε1ιτ!εειιΑ!τει·». (Νι·. 42).

Πετει· ε1εει· Βε!ι!!1ει·Ζε!ι!νοε 551 ιινει·ό.εε εε! 221 εεεεεε1ε
Ψιιε!ιει·ειιεειι ινε Νεεειιι·εεεεει·ε.ιιιε εεεει.ετ!ι·τ, ιιιε!ιτ εε1ιεε
ιιι18Βε!ειτ.ιε εεε νει·εεεει·ιιεεεε ε" Ί.'εεει!1ειε Με Πεείει
·εεεε· εει· 77εε1ιει·ιιεεεε εε!ιε11'εεΒι·1ειε!ιιει·εεεεε εεε Νιιτεεε.

δ. ΑΤε.ι· ο ε ε ε εννε!ι ν: «Πιε Αεννεεεεεε εεε εεεεεεετεε Βιι·εειεε
1ε ειεειε Ρε)! νοε Ηεει!εεερειε !ιειεοενειε εεεειεΙεε Πι·
ερι·εεε·ε». (Νι·. 48).

Με 9-_ιε1ιι·ιςει·Κεε!ιε, εει· εειτ !εε,=.·;ει·ει·Ζειτ εε ει.ε;εετ!ι!!ιε
!!ε!ιεε Βε!ιειει·ιιεεεε Πει, !ιιε1εεεε Κερ!' !ιεεεε.ε‹1ιε·εεε!ι ιεε1ιτε
ε·εεε!)ε;!.εεε !ιοεετε εεεε εεε Τεεεε1!ε!ιε εεε ειειι.ιε ε·ι·ο!ιε
θεετοιιι·εε εετει·εε!ιειεεε, ινει·εε εει· Κερ1' ε·ει·εεε ε·ει·ιε!ιτει,
εε !εεεετε Ρετ. ειο!ιτε εε!ιεε. Πιε ορ1ιτ1ιε!ιιιεεεεριεε!ιεΠεεει·
εεε!ιεεε ει·ιε·ε!ιειε εεεετ1νεε Βεεε!τετ, ι1ειεςε,ε;εεινειεε·ειεε
!ιειεεενιιιε Ηεειιεεερειε εεεετετιι·τ. Με Πι·εεε1ιε εεε ε!εε
Νεεει!εεεε·, ινε!ε!ιε, εε! εε Με εεε θ!ιἱεειιιε εει·νει·ειε ειιτ!ε.
ειεεε Πιιιε!‹ εεεε!ιτ, εε! εε εε1ι1ιεεειε !εεε.!ιειι·τιετ. Β1εει.ι·ιεεεε

Βε!ιεεε!εεε· εε!ιε.11τεε1ε!ιτ!!ε!ιειιΝεεεεε. 1ιιτ1εειειεει·εε11ε
εει·

εεεετε.ειε ετιοιιι εεεειι€ εεΓ Βι·εεει·εεε· εει· εεε!ι ε!ε!ιι. ει·
Βι·ι!1'εεεεΝεινεείεεει·ε ννιι1ετε.εεεει·ει·εεε.ε εεε Ζει·1”ε!Ι εεε
ει·ει·1Π'εεεε'Γ!ιε11εεάει· Νει·νεεε·ι·ιιρρεε !ι1εεεε!ιιε!τ.

117.8 !ι ιι 1;ο ενε !ι γ : «ΠειιτΜεΐρι·εεεοιι». (Νι·. 44).

Βει ειεειε Β40Οθι·εειιιι εο!ιι.νει·εεΜΜε!ιεε ννει·εεε εε! θε·
Με!. ειε !ιε!ι1εειιετει·εε 8ε!ιεε!εεεε.!ιεε 1ιειεει1ιτ,1ε εεε Μεε
ε!εε 'Γεε;ειι 1ι!!ι1ετεε!ε!ι ειεε Βεα1ιε εεε Βε!ιινε!1εεε·Με εει·
εετει·εε Γ!ε.ε!ιε εει· Ζεεε·ε, ερε.τ.ει·εεε!ι ἰε εει· Πιεεεεεε,ες εει·
8ε!ιεειεεεε.!ιεε. 1)ε!ιει· ννιιι·ι1εει1ιεεε ειιτι·ε!ι1ι·τ.

Μ. Ο ι· ε ε.ε ε τ: «Πε!ιει· Τειερει·ετει·ιεεεεεεε; εε! )ινεε!ιεει·!ε
εεε (Νι·. 45).

νει·ι'.ι·ε1ει·ιι·1.ε1ιει τ11ενει·εε!ι!εάεεεε Μετ!ιε‹1εε άει· 'Γεω
ρει·ετιιι·ειεεεεεε·εεε ειε ι1111'ειεετεεΑιιε!ε!ιτ.εε1ιετι·εε'εεει· Βεει·
ι!ιει!εεε·, ινε ειε θι·εεεε Τει·ειε εει·ιεε!εε ννεε1ιεεεεε: .εειιε1ιεε
εεε. νεπ. ε!ε!ιτ88,0°, ιε εει· Αε!ιεε1!ιε!ι!ε ι.ιειεεεεεε, εε εεε
0ι·εεεινει·ι!ι εε, με ειε 'Ι'ειιιρετε.ιει· ι1ει·1ιεει·,εε Μεε εεε
))εε!ιεεεετε ε!ε1ι1:εε εεε εει·ιεει.!εε ε:ει·εε!ιεεε ινει·ι1εε. Εεεε
εει' !ιει·Ζε Ζει Με ε.εΐ 88,5° ει·1ιε!ιτε'Γειερει·ετει· ε!ιεε Εεεε!
ει·εεεειιιιιεεεε εεεεε1.εεϊ ειε «Β·εειει·εεε)!νοε!ιεεεεει» (Ζικε!!'εΙ).

Βι·εε1::«Πεεει· Με Βε!ιειιι11εε,ε·ω· εκειιάετινεε Ρ1εει·ιτιε
εεε!ι εει· Μεε!ιεεε νεε Ιιεινεεεεεε'». !Νι·. 46).

Πιε Με!:1ιεεε Ι.ιεννεεε!ιε11'εεεετε!ιτ.1ε εει· 12ει!εει·εεε εεε
Ε!εεεεεεεε εεε ε!εει· ε!ε!ι ι1ει·εε εε1ι!!εεεεεεεε Ιε_ιεειἰεε ε1εει·
ιεε!11ει·ειιιεε Ρ!εεεις!ιειτ. Πιε 1)1ει!ιεεεεετ εε Αεε1εεεε εε!ιι·

ννεειεςΝε.εΙιε!ιιεει· εεί'ιιεεεε, ε!ιει· εε!!ιει ιε Βιιεε1ειιά ε1εά ε!!ε
ΡιιΜιεεΠεεεε εε!ιι· ερει·Ιιε1ιε. νει·ι'. Με 7 ΡεΙ!ε εεε!ι ά!εεει·
1)1ει1ιεεεεεεεεεε!;, εει·εειει· ινει·εε νιει· ιειε εει·εεε. πω!
εει·ε-ε1ιι·ιεεεε εεε ε!ε εει·ϋε!ι!ιιτ.ιεει·Βι·Βιιεε ε.ει' ι:εεει·εε!εεει·
εάει· ι·Ιιεεειει1εε!ιει· θι·εεό!εε;ε. Π. εει1εει·ιε 4.00 θειε. εει·
Βιιειιάε.Ι111ιεειε;Κειτει!). εεει Ρετε!ε'εε!ιειι Αερει·ε!: εεε Πεεε
ι1εεε εε!“ει·ισε. ι.ι!ε!ε!ιεΩιιεεειιΜ. ετει!!ι-1ι·..ετΚεε!ιεε!ε!εεεεε
ε!εί!!εεεεε. 1)ιε Με.ιι!ρε1εεεε ννιιι·‹1εεε.ε!ι Βεεει·ι 7-10-12
Με! ννιεεει·1ιε!τ.Θεννε!ιε!ιε1ι ιε)!ειι·τε νω. ε!εε εει·!ιιι,>;ει·ει

Μεεεε Κεεεεε!21ϋειιιιε;, ειε Βιιεει1εεεεεε181ιειτεει!εει·ι.ννιιι·εε.
Βε ννιιι‹!ε ινε!ιι·εεε εει· Ιειεεειοε Ηε!ιεε8· εεε Ρε!εεε εεεει.εε", ι1εεεε!ι Με. Βεεεει·ιιει; εεε Α1!ςειεε1ε!ιεεεεεεε. !εὶε!ιτ.ει·ε
Ατ1ιιειιεε, Βεινε!ιιι!. 14"ιεεει·ετε!σει·ιιεε·Βε!ιννειεεειιε!ιι·εεε εεε
Ζεεε!ιιιιε εει· Ηει·εειεεεε ειε. 1

7
ε
3 Γε.!!εε »νει εεε ΕεεεΙι.ετ

ειε ,μακ ε. ε. εε πιει Β.εεει·ρειεε εεε Βεεεεετεε ειε, !ε1
ΡΜ! ι.νει·εε 1ιε!εε νοΙ!ει.ε.εά!ι.ιεΒεεει·ρι.ιεε ει·ιι!ε!ε, 2 Ε"ε!1ε
1ι!!εεεε ε!ιεε Βι·1'ε!ς εεε ε1εει· ιν!εε ειεε νει·εε!ι!!ειιεει·εεε·

ιί
)ε
ί'
.

1ιε 1ετεεειεεΜι !ιεεεε!τε εε ε1ε!ι ειιι ε!εεε τιι!ιει·εε!εεεε
ι·εεεεε.

Β. Με !ι1ιεεννιεεε1ι: «Ζει θεεε1ειι!ι εεε 'Ι'γρ!ιεε ε.εεεειι
εε!!ε». (Νι·. 47).
Βιεε 58-1$!.1ιιι€εΕ'ι·ε.ε ιεεεετε εει· Ζε11:ε1εει·Τνε!ιεεεριεειειε· θ ειε!ι εε ε!εεε 'Ι'νε!ιεε ε!ι:1ειιι.εεεε!ι1ιεεεεεεε Β.εειεινε εει·ε!ι
νει·εε!ι!ει1εε1εεεεεεειεεε εεεειέ'ι·ειεΙετει·νε.!1ειεει.ι·εειιε,άει·ε1ι.
Πιε Κιε.ε!ι1ιε!τεεεεει· ):ιει.ι·ιι εεει· 7 Πεεε!;ε. Βε!ιε ]εεεεειε.11
εεε Βεειειν 1ιεεεεε ειε1ι ι1πειεει· εεε Ι.ε!ιει·1ιν ει·ει·ορ!ι!ε
εεε!ιννεἰεεε. Με1πι·1ε.!εεεετε εεεεεεεε!εεεεε ινει·εεε. δει· 2ινειι.ε
Ρε11 1ιετι·11ϊτειε 15-_ιε!ιι1ε·εεΜε.εε!ιεε. εεε επι Ε)εεε εει· ειπε!
ιειι )νεε!ιε ε1εεε Αεεεειιεε!η·ρ!ιεε ειεε ε.εεεει·ειεεει!ιο!ι !

ε

εεεεεε1'ε.!ιι·Ιιε!ιεΠει·ιιιε!ετεεει εε!ωιει. Ρετ. ι·ει·!οι· ιιι ιινεε!ε·ειι
Βιεεεειι θ-7 Βιει·ςΙεε ι·ειεεε Β!ε!ε. εεεει Τεειρει·ειει·ε.1ι1ε!1
νεε 40° εε! 35.5. Ρετ. ει!ιιε1ι. Υ)!ειε, Ορ1ειε εεε Οε11'ειειε· θερεεε!τει·!εε, Βι·.εετ!ε εε!ιεετ.ειε.θεεεεεεε·.

δ
. θει·εεεεειε «Ζει θεεειει!!ι εει· Γε1ιι·1ε !ετει·ιε1ι.1:εεε

1ει·νετε..Με1ει·ιερενε!ιεεεε». (Νι·. 48).
νει·Ε !ιεεεεε!ιτειε 1ει Ιιεειε νοε θ .1ε!ιι·εε5637 Β`ε!!ε νεε
Με!ε.ι·1ιι.,ειιι·εειει· ννετεε 8 11'8.!1εεετ Ρενε1ιεεεε εειερΠεἰττ.
Ιε ε!εεει Ε'ε1!Με Ρετ. εε Βε!ιινεε!ιε, ει·εεεει·ε1ε!ειεΜεριμ
1ε!ι1 εεε ιεε!ε.εε!ιο!ιεε!ιεε Αεινεει1!ιιεε·εε, ινε1ε!ιε Βι·εεεε!ε
εεε·εε ιιιεΙιι· ννεει€ει· ρει·!ε‹11εε!ιεεΠι·ετεε, Τειιιρει·ετει· εει·
ιεε1. Μεε ε!ε!ιι: νει·ει·εεεει·ι, εε Με): Ρ!εειεεε!εε ε·εΓεεεεε,
ο!ι!ε1εειιι·. θεεεειιεε·. Ιιε εννειιεε Ε`ε!1!ιεετεει1εε εει·ιει1ιεε!ι
εει'ει·ετεεεε Βι·ι·εε·ιιεκεεεεεεεεε εε εει·ιεε!ει· 'Γειερει·ετει·,
ει·εεεειε Μι!πειιιει·. ννε.!ιι·εεε εει· Ο!ιἱιιιε!ιε!ιεε‹1!εεΒ·ννιεεει·
!ιο1τεε ειε!ι Με Αείε.!1ε εεε!ι @Με Με, ειε ι1εεε ε!ε!ιεΙε
ε·ε.εε ειιίεε!ιει·εε. Ιε εεεει·εε 1·"εΙ!εε ννεε!ιεε1τειι!ιε11εοιεεωι·ι
εε!ιε Αε!'ε!!ε ειιι ενριεεεεε Με1ει·ιεεΐε.!!εε εε. νεπ. ιιιιιιιιιτ
εε, εεεε εεε Με.!ει1εε·ι1'τιε εεε Ε'ε.11ειιειε ρενε!ιιεε1ιεε Οεε
!:ι·εε ει·ε·ι·ειιτ,ινε τ!ιεεεειε Ιοεεε ιειεει·ιε ι·εε!ετεει.!εεεεε·ε!ιεε.

Κι·ειειειν: «Πε1ιει· ειε Βε!ιεεε1εεε· εει· θει·!ιεε!ιε1 εεε

Ρ'Ιει·εε!;;ε!
ιιι εει· Αιε!ιε!εεε ειεεε 1ιεεεεε!ιείτειιι·πεε».

1 ι·. 4 .
νει. Με εεε Κει·ειιε!ιε! !ε εει· )!7ε1εε 1ιε!ιειιι1ε1τ,ι1εεε ει·
ειιι' ε1εεεε ε!εε ἀιε!‹ε θε1ι1ε!ιεΝε.ιι·. ειι1!ει·1.εει·εετε, ι1ει·ε.ει'
ειεε Βει·-θειερι·εεεε. Νεε!ι ιιιε!ιτ 1ε.εεει·Με εεεεεεε ε!ε!ι «Πε
εεει·ετιεεεεε θει.νε!ιερειεεεε εε εεε ειε εε!'ιε1ι.1νεΠειΙεεε
ι.ιε!ιτ εετει· ε!εειε εε!:1εερτ1εεεεενει·1ιεεε ειιι νοε Βιετ.τεε.

Π) ε ει
:
ε 1 ε εν: «Αεεεεεεεε ι·ειι·ορ!ιει·νεεεε!!εΜε ΙΒει:εεεεεεε·

εεεεει:1ει· Ψεε!ιει·εεεειι». (Νι·. 49).
Αεεεειι1ε ν7εε!ιει·ιιεε·εε !ει Νεεεει·εεεεει·ε.ειε ε·ε!ιεε νει·
εε1εεεεει; εε ειεειε ιετ.τερ!ιει·νεε·εε.!εεΑεεεεεε, ννε1ε!ιε1·ει·
611°εε!:ινιιι·ι1ε.
Μ. Ο ο1ι1!ιει·ς: αΠεεει· ειε Βνε!ιι1!ε!εεει·ει· Οι·ε·εεε».(Νι·. 50).
1ε εειιι ε!ιιεε Γε!! !ιεεεε!κε εε εἱε!ι εει Μγοεει·ει!:!ε "εει
11τιεεειπ Οεεειεεε, Αεειτ.εε, Ηγρει·ι.ι·ερ!ι!ε εει· Ιιε1ιει·, Νερ!ιι·1
Με. νειεε!ι!εεεεε Π!ει·ετ.ιεε εεεε Βι·Γε18·,!ιειιε θεει·ιιεε1ι νεε
.1εεεε!:ιεε εεε Ειιιι·ειεεεεεε νοε Πεε. ε1εει·.Με; ειε Βιε
ι·εεε, Με 1'ε!ιι·ι.εειεε (Με Με εει· θεεεε1εε!ιτει;!ιε!!ε :ειε
Εεεε. Βιε εννειιει· Γε!! νοε νεεει·ι111:ιεενρ!ι!!Μεε. 1ιετ.τε ε

ι

εεε ε!ιιι!1ε!ιεε, εε!ι!ιεεε!!ε!ι ιεεε!!ε!ιεε νει·Ιεει'.

Θ
.

$2ε1$·

Ια

ε1
1
3
1
ε !‹ γ : «Πε!ιει· εεετει·ιο!οε!εεεε Πετει·εεε!ιεεε·εε».

ι·. 5 .
νεπ. εεερι·!ε1ιτειε θε1ιιν1ει·ιε·1κειτ.εε1' θι·εεε εει· νει·εε1ι!ε
ι1εεεε Ε"ει·εετεεεεει1εεειιι Β1ε!ιει·!ιεἱτε!εεε !ιεει.1ειιεεεΜιειοει·
Βε.ειεειεεε εε ει·1ιεεεεε, εε εε ειεε Μεεεε νοε Μεάιεεειιεεεε
ε·ιε!π. Πειτεεετει·εεεεεεεεε Βεεεει·ιοΙοεεε !ιειιιιετ.εει· Πιεετε.ει!
εε Ηι!Γε, ‹1εεεει· ννειεε,νοε ινε ε

. ε. εεε ννε!ε1ιει·Κει·ρετ);ε
Εεεε εεε. εεε Πετει·ειιε1ιιιεεεεειεετετ.εειειτ.)'7ει·ε ά!εεεε ειο!ιτ
εει· Ε'ε!!, εε !εεεεεε εει· Πεεετεεε!ιει· !ιεεεε· ε1ε!ιε πιιε 81ε!ιει·
!ιε!ι εει;ε).ιεε, ννε!ε1ιεΒεει!1εεει·τ νει·11εμ.

.1.
ΒΒιιιΗεε:

«Πε!ιει· ε)εεε ιεε.!!ε·εεε ΡΜ! νεε Πε.1ει·1ε».

1 ι·. )_

Πιε 18_)ε!ιι·ιε·ει·Μεεε Με εε εει·1εε!εε!ιεει'ι.ι·ετεει1εειεεειε
!ιε!1εε!ιειιΖεετεεεεε ειιι Οειετοτοεεε ε1ιεε Νεε1ιεεεεει·ι·ε, !ιε
εειιι ·Β`ἱε1›ει·ιειτ. εεε!ιί'ε1εεεεειε Βε!ιιιν·ειεε,νει·ει·εεεει·ειι8· εει·
14112.Πιε Αιι!'ι·ει.ιεειιετε.εεεννιεεει!ιεΙεεε ειε!ι ε!εε Ζειτ.!εεε·
ε!1εεεεε!1ε!ι, 'Γε.,ε·εΜε· »νει Ρετ. ι·ιι!ι!ε·. νει!. ετε!!τε ειε Πιε

εεοεἱι)
Μει.!ει·ει.ιεε.1!);ςεε.Πιιι:ει· Βε!ιεεε!εει; νοε Βεε!ι1ειε ,ειε

εεε Μ.
Νι·. 52 ειιτ!ιε1τειε Βε!ιι!εει·ιιεε· εεε 1Ο11-_)ε1ιι·ιεεε.1ε!ι11:1ειεε
άετ ιεεειειειεεεεε Α1κε.άειιι1ε.

Ε! ε χ.
:
ε ε.

[εεε. πειτε.Θεό. 2
6

Φεεεεεε 1829ε. Ηει·εεει;δεεΒι·. Βιι ε1ε1 ί ννε.εεε1ι. Βιιε!ιει·εε!ιει·ει ν. Α. Ψιεεεε!ιε 1ξετει·ιεεε!ιείει·Ρι·. σε15



δ) .Πιο Πειιιινιιιιάε ννιι·ά άιιτεΙι Κιιει.ειιιιεΙιιε εεε Ιε`Ιετειιτἰιι
εεΙιετ 8ειάε εεεεΙιΙεεεειι ιιεά ειιι. .ΙεάείετιιιεεΙΙεάιιιιιι Ιιεειτι
εΙιειι.

θ) Ζει ΙιιιιιιεΜΙιειιιιειι άεε θΙΙεάεε Ιιειιιι Μι ΙιΙειιιειι Κιε
άοιιι Ηείτράε.ειετ νετννειιάει:ννετάειι, Ιιι ειιάει·ειι Ε"ΜΙειι θγρε
ιιεά 8εΙιΙειιειινετΙιειιάε. - Βει ΚΙιιάειιι εκει ιιιιιϋι·ΙιεΙι άιε
ρΙειειιεεΙιε Ορετειιοιι :ιιι ΙΙιιεΙιεΙιι ιιιιά ΒεΙιιιειι ειιι νιεΙ Ιιεεεε
τεε ΒεειιΙτετ Με εει ΕτιινιιεΙιεειιειιΜιά ΙΙΙιει·ειι ΜειιεεΙιειι.

'Ό Βει άει ΠιιΙε'εεΙιειι Κιε.ιιΙιΙιειι εεΙΙ ιιιιιιι άιε Τειιάο- ιιεά

Ηγεωιιιιε ιιι ειιει.ιιεειςει Ψειεε νετιι·ειιάειι.

Ρι·ει. Βινετε!ιι: «Πεεει· άιε ΙιεΙειιιειιάΓειιιιι€ειι Ηρεάει·
ιιιειάε άει· (Ιειι_ιιιιιειινε.».

νετΙ'εεεετ ἔιει›ι εἰιιε ειιεΓάΙιτΙιεΙιε ΙιΙΙιιιεεΙιε ιιεά ε.ιιει.ειιιιει:Ιιε
ΒεεεΙιτεΙΙιιιιιε άιεεετ θεεεΙιννϋΙειε ιιεά Μπι 5 Κτιι.ιιΙιειιΙιε
ιΜιιε εε.

Β. Ο. 'Ι
'
ε ε Ιιι ι· νν ι ιι ε ιι ε· : «Με ΜετγΙεΙ-ΟΙιΙετεΓοτιιιιιετΙιεεε».

ΒεΙιειιιιιΙΙεΙι πι: άεε ΜειγΙεΙ ειε ΠειγΙειιάιιιιειγΙεετΙιετ, ειεΙΙι
ειιιε ΙειεΙιτε, Γει·εΙεεε Ι4"ΙΙιεεΙ.<;Ιιειι.άει· νοιι ιι.ιιςειιεΙιιιιειι,ε.τειιιε.
ιιεεΙιειιι ΘεεεΙιιιιεεΙι, Ιϋει ειεΙι ιιι 3 'ΓΙιεΙΙειι Ινεεεετ Ι›ει 15°Ο.,
εεάειιιι ειιειι ιιι ΑΙΙιεΙιεΙ, ΑεεΙιετ Ι'ειιειι ιιιιά εει.ΙιετιεεΙιειιΟεΙειι.
νοιι Ρει·εειιειΙΙ ινιιι·άε άεε ΜΜεΙ Με ειιιεε Ιιγριιειιειιιιι νοημ
εεΙιΙεε·ειι. [Μ. άιε ειρει·ιιιιειιιεΙΙειι ιιπά ΙιΙιιιιεεΙιειι ΒεεΙιεεΙιτιιιι
εετι ΙΙΙιει· άιε ννιι·Ιιιιιιιι άἱεεεε ΜΜεΙε επ ειεΙι ννΙάετερτεεΙιειιάειι
Βι·ιεεειιιεεειι 8·ει”ιιΙιτιΙιεεειι, ιιιιιετιιεΙιιιι εε 'Γ. ειι 'Ι'Ιιιειειι άιε
ΚνιιΙιιιιιΒι άεε ΜετνΙιιΙε επι άἱε ΟιτειιΙετιειι ιιεά Βεερἱτιιιιειι
ίεειιιιειεΙΙειι ιιιιά ετει: άειιιι άιε ειιεεει.ΙιεειτειιάεΕ'ειΙιιε·Ιιειι.άεε
τειιιειι ΜεττΙιιΙε ιιπά άει ΟειιιΙιΙιιε.ιΙειι Με ΟΙιΙειεΙ'ετιιι επ
ει·ιιιτειι. ΙΒε ειιιεΙι ειοΙι, άεπ άεε ιιι'ε ΒΙιιι:
"Με άιε Ι.ιιιικειι ειιιεεετιιιιιει.ε ΜεΙ:νΙεΙ ειπε Νιιι·εεεε εεπω. άειι ΒιιιιάτιιεΙι Με 19 ρΟιι. -89 ρΟι. ει·ιιιεάτιι.ιιιιεά
εννιιι· άιιτεΙι ΑεεεΙιενεεΙιιιιιε άεε νεεειιιειει·ιεεΙιειι θειιιτιιιιι'ε.
άειι Ριιιε εεεεΙιΙειιιιιιιτ άιιτεΙι Βειειιιις άει· ΗειεεειιςΙιεε: άιε
Βεεριτειιιειι ννιιά εποε ειιιειιι Βιιιάιιιιιι άει Βειειιιιι;, ΒιεΙεΙιιιιι.
!νεΙιει·ε νει·ειιεΙιε ετεΙΙτ.'Γ. Με ειιιει· ΙΙιεεΙιιιιις νοιι ΜετγΙ:.ιΙ
ιιπά ΟΙιΙειεΙ'ετιιι ω: ΙΜ ειιιει· ΙΙιεεΙιιιιιε νοιι 4:1 Ιιει·ιεεΙιι. άιε
ΠειγΙεΙινιτΙιιιιι€ νετ, άιε Νει·εεεε Μ; ιιιεΙιτ ΜΙ' ιιεά ιιιεΙιτ :ιιι
ΙιεΙτειιά. άιε Βεεριτειιειι ΙιεεεΙιΙειιιιιιιτ. εΙιειιεε άει Ριι1ε.Βει

8 : 1 Με άιε Βεεριιιιιιοιι ιιιιτ ιιι Βειιιιιιι άει· Νετεεεε εεεοΙιΙειι
πιει. ερε.ι.ετννιι·άειε Ιειιεεει.ιιιει·;άει Ηετιι·νιΙιιιιιιε Μιά 2ιν8.ι·

εεΙιτεεΙιτε εάει ·

εεεεΙιΙειιιιιει., _ιεάεεΙι εεΙιειι ιιΙεΙιτ εε 811εεεερι·οεΙιειι,Με Ιιει ι

4:1. Πει· 'Γεά Ιιε.ιιιι ιιιιι· άιιτεΙι ΑΙΙιιιιιιιιε;εειΙΙΙετειιά εεάιτιει.
ννετάειι.ΒεΙ 2:1 ει·ΙιεΙι. ιιιιι.ιι ειιιε νιεΙ Ι.ιεΙ'ει·εΝετεεεε, ννεεει
ειιιε νει·Ιιει€εΙιειιάε ΒεεεΙιΙειιιιιιιιιιιιι; άει ΒεερΙτετιειι ιιεά άεε
ΡιιΙεεε ειιεεΙειΙ›ι Ιιιι (Ιειι·ειιτΙιεΙΙ Ιιειάε Γιιειετειι ννετάειιιιιιιιιετ
Ιειιεεειιιει·, άει· Ι:ΠιιιάτιιεΙα?ΜΙΒ ιιιεάτιςετ, :ΜεΙ›ει4:1 ιιεά 3: 1

.

Πει· 'Ι'εά ΜτΙ. άιιτεΙι ΒιιΙΙετειιά άει· Βεεριτειιιοιι ειε, ινεεει άεε
Πει: ιιεεΙι ενειιει εεΙιΙει.ει. Πεε ΜετνΙιιΙ Με ειιιεεΙιιεάειι άιε
Βιι;ειιεεΙιεΙ'ι. άιε ιιιιιεειιΙειιιετετιεεΙιειιΒιιιιΕΙιειι άεε Ηετ2ειιε ιιι
ι·ειεειι ιιιιά νετιιιιιάετι. ειιΙ' άιεεε ννειεε άιε ΑεεεΙιννεεΙιιιιιες
άιεεει θειιςΙΙειι άιιτεΙι άεε ΟΙιΙετε!'οιιιι- άιε Πει·ερειεΙνεε.
Ι)Ιε Μιεειιιιιι; νοιι 2 'Πι. Μεη·Ιε.Ι Με 1 Τε. ΟΙι1ω·οιειιιι ΙιεΙτ
'Γ. Ιιει 'ΓΙιιει·ειι Ιιιι άιε θϋιιετιςει.ε. Πι· Με Ι'ετιιετ άιε νει·
εεΙιιεάειιειι ΜιεεΙιιιιιεειι εποε επι ΜειιεεΙιειι ειιεριοειει·τ (ιιι άει·
Βειρειει ε·νιιεεεεΙεςιεεΙιειι ΚΙΙιιΙΙι), εποε Ιιιει· ΙιεΙι. ετ άιε
ΜΙεεΙιιιιιεειι νειι ΙΙΙειγ1εΙ ιιεά ΟΙιΙει·εΙει·ιιι 2:1 ιιεά 1:1 τω·
άιε Ι›εει.ειι.

Α. Ι._ιειι2: «Με ΒεΙιειιάΙιιιιΒ· άει· ιιιει·ειιτιεΙΙειι Βτειιιε.τιι.Ιειι.

νει·Γεεεετ εριιεΙιιι ειιιιε.εΙιεε ΙΙΙιει· άιε νει·Ιιάτιιιιι; άει ιιιει·ειι
τιεΙΙειι Βιοιιιειιιιε ιιιιά Με” ειπε @Με ΒεΙΙιε νοιι ΖεΙιιιρε.ετειι
ιιπά ΖειΙιιιεειΙειι ειιι. Ι)ε.ε Ιεεειε ΜΜΜ πι· ΗεΙΙιιιιις άει διε
ιιιετιι:Ιε ιετ ιιεεΙι νοιι'. άεε ΨεεεετειοΠΙιγρειειιγά (8 ιιΟι -Ι0
ρθω. εε Εεε εεεεΙιιτ ιιιιΒάι'ιιε "Με εκει Ιιιι θειιιιιέετειι άιε
ειιι::Ιιιιάετε θεΙιΙεΙιιιΙιειιι. ιιπά »πιει άεΙιεΙ ειειι·ΙΙ ειιιιεεριιεεΙι.
νει!. νετοι·άιιετ 2 ροκ-Με θετιε·ει·ιετιιειι.Βει 8·ιεεεειι ιιεά νιεΙειι
θεεεΙιινϋτειι νει·ννειιάει νει!. ειπ Βιι'εΙΒ· .Τεάείοι·ιιι ι·ειιι εάετ
Ιιι ε.ειΙιει·ιεεΙιειι Ι.ιδ8ΠΠΒ'0Π.Βεριεεειιτει·ιεειιοιιειι νετινιτΙ'ι: Ε.
νε1Ιει.ιιιιάι8·.

Ν. Β Ιε ι ε τιν: «Με ΒΙεει.ιεΙνεε Ιιει ΟεεερΙιιιἔιιεετειιεεε».
ΒΙε ΕΙει·ιι·εΙγεε ΙιεΙ ΟεεερΙιεςιιεειειιοεε Ιετ ειιιε ιιιι€είε.Ιιτ
ΙιεΙιε, εεΙιιιιετ2Ιεεε ιιεά εεεριιεεΙιε Ο ει·ειιειι; ιιιεεεις ετει·Ιιε
Βι.ι·ϋιιιεννιτΙιειι νεΙΙειειιάιε ιιιιΙιΙιιιιιι. κι ΟεεορΙιεε;ιιεΙιι·εΙιειετ
άιε ΒΙεεττεΙγεε ειε Βιιιεε ρειΙΙιειι.ινεεΙΙΙΙιτεΙ, άεε ιιιάιειι·τ Με
ιιι ΓΙΙΙΙειτ ινε άιε ΒιιάιεεΙερει·ετιειι ιιιεΙιι ειιιειϋΙιι·Ιιε.ι·Μ.

ΑΙιεΙιιιιιιιιι.

· ----ΗΠ__=--*_-°- μ.-.-ε.

Βιιεεκιι Ατειιινν ΡεΙεΙεειι, ΜιιιιΙεεΙιεεΚει Μεάἱειιιγ ι

ΒειεΙετΙε!εειΙ. Βά. ΙΙ
Ι, ΤΙιεΙΙ Θ
.

Βά. νι. ΤΙιεΙΙ Γι.

Ρτείεεεει· Β. Ινει·ΙΒε ιιεά Βτ. Β ε· ιιιιει.ν: «Ζει Ι.εΙιι·ε νοιι
άει· Ιιιιιιιιιιιιιιιτ. Ι. Πει· νει·Ιε.ιιί άει· ΗΙΙΙιιιετεΙιεΙει·ε ΙΜ
ΚειιιιιεΙιειι Με Θιι·ιιιιάιιιιΙιτεεκεριεεΙιει·ΠιιιετειιεΙιιιιι,<ςΙΙιτει·
Οιι;ειιιε>>.

Ι)ιε Αετοτειι ιιιε.εΙιιειι εἰεΙι ειπε ΖἱεΙ ΙΙιτει· Αι·ΙιεΙτ άιε Πτ
εεΙιειιιιιιι€ειι άει ΡΙιερ;εεντεεε εει εεεειιάετεπι". νει·ΙειιΓειιάειι
ΙιιΕεειΙειιεΙιτιιιιΙιΙιειτειι .εε ετιιάΙι·ειι.ΙΙιτε ΠιιιετειιεΙιιιιιςειιιετΙιεάε
Ιιεετε.ιιάάειι·ιιι.ά:ιεε εΙε ιιι άἱε ΟΙιτ- οάετ Οι·ιιι·ειΙνειιε άειι Κε
ιιιιιεΙιειι 15 Οειιι. ειιιει· νεΙΙ-νιι·ιιΙειιτειι θιιΙιιιι· ιιι_ιιειι·ιειι. άει.ιιιι
Ζε νει·εεΙιιεάειιειι ΖειερειΙεάειι (νοιι 2-10Ο Μιιιιιι.ειι)άιε 'ΓΙιἱετε
ιεάτετειι ιιπά άετειι θτι;;ειιε ειιιετ ειιιε·εΙιειιάειιιιιιΙιι·εεΙιερΙεεΙιειι
ΠιιτειειιεΙιιιιιε· ιιιιτετεοι;ειι. Με Αιιιοτειι εειιεωιιιιτειι, άεεε
άιε ιιι_ϋειιτειι Βε.ειει·Ιειι .ι.ττεεει.ειι'Ι'ΙιειΙε ιιι άειι Ι.ιιιι€ειι ιιεά
ιιι άει Εεεει ειιι·ϋεΙιεεΙιεΙτειι ννετάειι,ιιι άειι ΙΙΙιι·Ιε·ειιΟτ8·ειιειι
ινετειι ιιιιτ νει·ειιιιεΙιε Βιιεεει·ιειι ιιι ΙΙιιάειι. ΑΙΙε Βιιειετιειι
ιινει·άειι ιιιιι;ειιιειιι τε.εεΙι (εεΙιειι ειιιιι;ε Μιιιιιι.ειι ιιειεΙι άει·
Ιιι_ιεετιειι)νοιι άειι Ι.ειιεεε)·ι.ειι ιιεά ειιιάει·ειι ρΙιεεεενιιτειιάειι
ΖεΙΙειι (άιε Ειιάει:ΙιεΙεεΙΙειι άει· ΙιεΙιετ) νειευΙιΙιιιιεειι. Πει·
ιζι·εεειε ΤΙιεΙΙ άει· Βιιειει·ιειι ειιι.ει·ΙΙεμ ἱιιι Ιιιιιετειι άετ Πιε
εεενι:ειι ειιιειιι άεε;ειιετε.ι.ΙνειιΡιεεεεε, άεε εΙΙι ιιιιιιιειιι1ιεΙι'

ει» άιε ἱιι Ι.ειιεεε ι.ειι ειιιεεεεΙιΙεεεειιε; ννε.εάειιζε.<.>;ειιάιε Ι.εΙ›ει·
ΒιιάετΙιεΙπεΙΙειι ε.ιι ειιιετ, εε ,ε;εΙιι ιιι ΙΙιιιειι εινει· ειε ΤΙιεΙΙ άει
ΙΙΙΙΙιι·εεειι εποε ειι θι·ιιιιάε, ειε

ειιιάει·ει€1'ΠΕΠ εΙειειά_ιεάεεΙιειιι Εεεειι νει·ιιιεΙιτε ειεΙι ι·εεεΙι, 2ει·ετει·ι. Ιε
'

εΙΙειι σε πω»
πι·
Ριερε8ετΙΈι

ιιι άειι
Οτριετιιειιιιιεμ

Με

ἐι
ι άειι

ΚἔιιιιιιΙΤττΞιειιάειι ιιειιειι ειιεεεντειι νει· Ιετειι ειπε 'ειε νει επι ε ε

άεε ΤΙιἰετεε ΙΙιι·ε ρΙιεςεεντει.ι·εΙάιςειιεεΙιει'ι. Αιιε άΙεεειι Βει”ιιιι
άειι ιιιιιεε ιιιε.ιι εεΙιΙιεεεειι, άεεε άιε Ι.ιειιεεενιειι άει·-Κειιιιι
ειιειι Ιιειιιε ιιεε;ε.ιινε ΟΙιειιιετεειε ειιεΙι αεΒιειιιιεει·άειι_ιειιιεειι
Βιιειετιειι, άιε άεε 'ΓΙιἱει ιιι Ιιιιι·2εετει·Ζω τϋάτειι,"Ιιεειι2ειι,- »Με άει· νοιι ΜετεεΙιιιιΙιειν ειιΙε·εειεΙΙιειι 'Ι'Ιιεειιε ιιεει· άεε
Ζιιετ.ειιιάεΙιειιιιιιειιάει· Ιιιιιιιιιιιιιετ άιι·εΙιτ ενιάει·ερτιεΙιι.

.Τ. Ε ε νν ε. ε ε Ιι ε εν: «ΟΙιτειιιεεΙιεε Αιιειιτγειιιε άεε ΙΙιιΙιειι νοιι
ΜΜΜ».
Ι)ει ?ΜΙ ννιιτάε ετει; Με άειιι 8εειιοιιετιεεΙιε ι·ιεΙιιιι; ετ
Ιιειιιιι. [Πε ΙΙιιΙιε Πει·2ΙιεΙιΙε ννει· επι άεε νιετΙ:ιεΙιε ι·ετἔι·ϋεεει·ι;
ιιι Ε'εΙ,ι;ε νοιι ΒΙΙάιιιιε ειιιεε ειιειιι·ι·ειιιειιεεΙιειι θεεΙιεε (ιιε.εΙι
ιιιιτειι ιιεά νετιιε), νοιι άεεεειι$ριτ:ε ειε 2-ιεε ερι'εΙ.=;τεεεεεΑιιειι
τι·ειιιιι.ιιιιει.ι·ιιιιι;νει·,ε·εεεΙιτΙιτειιεΑτΙιετειιιεεεεε Ιιι άειι Οστεοε
ι·ιειι ιιιιι ι·εΙΙειειιάι,ι.ιει·ΟΙιΙιτει·ε.τιειι άεε ΙΙιι!ιειι Οει·ειι:ιι·ε.εεεε;
άΙε ε.ιιειιι·γειιιειιεεΙιειιΒΙΙ.εΙιε ειιιειε.ιιάειι Ιιι Ε`εΙιιεειιιει· ι·ει.;ι·εε
εινειι Ι3ε€ειιετειιειι άεε ΙΙΙνεεει·ά'ε ιιεά ΑιιεειιεΙιτιιιιι; άεε Πετε
εειι θενι·εεεε. ΑιιΙ θτιιιιά άει· 2ιι ΕεΙιεειτειι άεε ΚτειιιΙιειι εεε
Ι:ιε.εΙιι.ετειιθγιιιριειιιε νει·ειιεΙιτΒεινεεεΙιειν άΙει;ιιεειΙεεΙιε Μετε
ιιιεΙε ειιΓειιειεΙΙειι, άιεεε ειιιά: 1

.

ετιιιΙ‹ε 8εΙιιιιετεειι ιιι άει θε
εειιά άεε Ηει·2ειιε, άεε ιιιιτ.ειειι ΒτετιιιιΙι·ειιιάεε ιιεά άεε Βρι
Βιιειι·Ιιιιιι; 2

.

ΡιιΙειιιιειι ιιπά νοιιεειιτε άει Ηετ2,ε,ιερ;ειιά.8
.

νει·
ειόεεει·ιιιις άεε Ηετεειιε ιι:ιεΙι ΙΙι1Ιιε ιιιιιειι 4

.

άιιιιιρίε ιιεά ειι
ιεἔεΙιιιειεεἱε·ε Τόπο; ενετεΠεεΙιεε θιει·ε.ιιεεΙι,άεε Ιιιι 8:ιεΙιε εεΙΙιετ
.<;εειΙάειΜιά. 5

.

Ιιάιιϋἔετ,ΙιΙεΙιιει·,Ι›ειιιεΙιε ιιιεΙιι;ΓιιΙιΙΙιετει·ΡιιΙε.

Β ιν ο
ι ε ε Ιι ε τ
. ε ν: «Με ενρΙιΙΙΙιΙεεΙιε Ριιειιιιιειιιε ιιπά ΒγρΙιΙΙΙε

άει· ΡΙειιτεισ.
Πιε Ι)ιεΒιιεειΙΙι άΙεεει· Κι·ε.ιιΙιΙιειτειι Ιει Με Ιιειιιε 2ιι Τει.88Ι ιιιιι ΒυΙιινιειι€Ιιειιειι νειειιιιάειι; Ιιειιρπεε.εΙιΙιεΙι ιιιιιιιιιι ιιιειι· ειιε.ιιιιιεειιεεΙιε Πε.τειι ειι ιιιιιιε, άε.ιιιι άειι ιιεεειινειι ΑιιεΙ”ε.ΙΙ

Ι
ϊ ΤΙιει·εριε. νετίε.εεει·Με” '7Ι

νοιι ΡΙειιι·ιιιε ερεεἱιὶεεΙιετ Νετιιι νει· ιιιιά νει·ειιεΙιτ ειιιιςε θετ

άει· Βεειει·ιεεΙιεριε ιιεά άειι εειεινειι ΒΡΙ'εετ άει· ερεεΙΙΙεεΙιειι
ΙΙ.ΙΙε νοιι Ριιειιιιιειιιε ιιπά Β ΠΙΠε

άιιιειΙιιιειιιειιτεειιΓειιετεΙΙειι, άἰε άΙε Ι)ιε.ειιεεε άει ΙιιετἰεεΙιειιΑι”
Ι'εει;ιειι ει·Ιιει·ιειι. Ε'ε1ε;ειιάε8νιιιριειιιε ειιιά ιιεεΙι Θ. εΙιετε.Ιιτε
τιει.ιεεΙι:1. Ι)ιε ιιιιεειιιρΙιειι·ιε ΙιιιιιεειιεγρΙιιΙιε νει·Ι8.ιιΙ'ε,=.ιεινόΙιιι
ΙιεΙι ΙΙεεετΙεε ιι·ειε ετε.ιΙιει· Αιιεάειιιιιιιιιι άεε Ρι·εεεεεεε.2. θειι
Ι.ιιιιι ννιι·ά ιιιιτ ιιι εειιιιε·ειι Μειι€ειι εκρεεεει·ιι·ι. άιε Κι·ει.ιιΙιειι
ΙιΙει.ιιειιΒ·εινειιιιΙΙεΙι ε;ειι ιιιεΙιτ Ιιεει· Ηιιετ.ειιτειε; άεε ειιινειΙειι
ειιΓτιετειιάε ΒΙιιτερειειι ιιεά ενιάειιτε Ι.ιιιιεειιΙιιιειιιετι·Ιιε.ΒΙειι
ΙιεειιιΙΙιιεεειι άειι ΑΙΙΒειιιειιιιιιετε.ιιά άει· ΚτειιΙιειι Μ" 8·ε.τιιιεΙιι.

8
.

Ιιιι θεμειιειι.ι.2:ιιι 'ΓιιΙιειΙιιιΙεεε ετίι·ειιειι ειεΙι άιε ΙιετιεΙΙειι
άειι Κι·ειιΙιετι ειιιεε ειιιτειι Βιιιε.Ιιτιιιιεε2ιιειειιάεε; άιε (Μπάρι
ι·ε.ιιειι άεε ΒιιιετΙιειεεε Με ειιιε ιιετιιιεΙε. 4

.

Ι)ει· ενεΙι11ιιιεεΙιε
Εειιἔειιριε‹ιεεε Ιεεε.Ιιειι·ι εΙεΙι 8·εννϋΙιιιΙιεΙιιιι άειι ιιιιιετειι Ρετ
ι.Ιειι άει ΟεετΙερρειι εάετ Ιιιι τεεΙιιειι ιεΙι.τΙετειι Ιιερρειι (Λεε
ιιεΙιιιιειι Ιιειιιιιιειι νετ). 5

.

[Με Βιιιιιιιιιι ειιιΙιεΙι ΝΙεΙιτε εΙιε.ι·ε.Ιι
τει·ιειιεεΙιεε; εεννειεςειιιΙΙιετε θιιιιιιιιει.ε ειιιά ιιιεΙιι: νει·Ιιειιάειι;
ΤιιΙιει·ΙιεΙΙιεειΙΙειι ίεΙιΙειι ιιειιϋι·ΙιεΙι ιιιιιιιει· (ειιι. ΑιιειιειΙιιιιε άει·
εειιιρΙιειιι.ειι ?ειἱε). Θ

.

ΝεεΙι ιιιιεεετιιιιιιιι.ει·ειιιά άιε Βγιιιρι.οιιιε
άει ενρΙιιΙιιιεεΙιειι ΡΙειιιιτιε; άιε ιιι άει εεειιιιάε.ι·ειιΡει·Ιεάε
ειιΙ'ττειειιάειι ΡΙειιιε.-Ιάι·ΙιτειιΙιιιιιεειι Ιε.εεειιειεΙι ινεΙιΙ εΙιει· :Με
ερεεΙΙιεεΙιε ει·Ιιειιιιειι, Με άὶε ιιι άει 'Ι'ετιιε.τ-ΡειΙεάε; άιε ΡΙει1
ιιτιε Εεεε ειιιε ιτεεΙιιιε ιιεά ειιιε ειιειιάετινε. εεε” Ιιε.ειιιει·
τΙιε;ιεεΙιε εειιι.7.ΠΙε τιεεΙιιιειι ΡΙειιτιιιάειι νειΙειιιειι ΙΙεΙιει·Ιοε
ιιεά εΙιιιε ΚΙεΒειι νοιι $ειτειι άει Κι·ειιιΙιειι. Αιιεεει· άιεεειι εΙιειι
ετννϋ.ΙιιιιειιΒιιιιρι.ειιιειι Μιά Αιιιει· ιιι ειιιειιι Β'ει.ΙΙειιιιΙιεΙιειιάε



θ

οΙιιιιιιιοιιτο θοΙιικτοιεεοΙιοι ιιοτιιιοΙοτ 'Γοιιιροτειιιτ, ΦοεοΙΙιοιι νετ· Ι

εοΙιννοιιοοιι ιιοιιο οιιιεοΙοιι.οιοτ εροοιιιεοΙιοτ ΤΙιοτοριο, εο Μεε
οτ οιιιο Αιΐοοιι‹ιιι Με 8οΙιινοιεεοοιιιτιιιιιε οιιοιιιιοΙιιιιοιι εΙοιιιιι:ο.

Θ. ΚιτΙ‹ στον: «Βιε Ι:”ο.ΙΙ νοιι ιιιΙιοτοιιΙϋεοτ ΑΙι'οοι:ιοιι Με
ΖννοΙιιιιιοοτιιοτιιιε».

ΑΜ' θι·ιιιιιι νοιι άγερορΙ:ιεοΙιοιι ΒτεοΙιοιιιιιιιε;οιι, Ιοιιοοιιιι·οιι
Με θοΙιιιιοτιοιι ιιι Μι· ι·οοΙιι.οιι Ροι·οετοτιιοΙΙιιιιο, Πτιιι·οοΙιοιι
2-8 ΒιιιιιΜιι ιιοιιο ΝεΙιτιιιιεεειιιιιοΙιιιιο ΙιιοΙι ειοΙι Αυτοι· ιιι .
οιποπι Μο ΙιοτοοΙιιιι.ςτ.οιιι ιιΙοοε ΜοΜιιι οιιειιιιοΙιιιιοιι; ιιι Με
Βιιιιο·οιι ΙιοοιοτιοεΙιοριεοΙι οι·ινιοεοοοΤιιΙιοι·οιιΙοεο. Ποτ Κι·ειιΙ-ιο
ποτε :ιιι ιιοτιοτειινοτ Ροτιτοιιιι.ιε; ιιιι‹ι εοι Μτ Βοοτιοιι Με
ιιιο.ιι ιιιιιοτιιιιΙοεο ΟοεοΙιινιιτο ιπι ΦιοΜιιιιιιι ιιιιτι ιπι θοοοιιιιι.

δ. ΚΙιιιιονν: «Ποιιοτ ροι.ΙιοΙοι.τιεοΙιονοτειιοοτιιιιετοιιΜι· Νοτ
νοιιοοΙΙοιι ιιι Με Ηοτεεε.ιιο·Ιιοιι Ιιοι άιρΙιτΙιοτιτιεοΙιοτΠοτε

Αιι Με βοιοΙιοιι νοιι ΚιιιΜτιι, Φο ο.ιιιιιοΙιτΙιοτιτιεοΙιοτΠοτο
ρετοΙγεο 2ο θι·ιιιιΜ ιςοοε.ιιοοιι ινοι·οιι, ειοΙΙιο Αιιιοτ πιιτ ΗιιΙΓο
Με ΝιεεΙ'εοΙιοιι ΙΙΙοι.ΙιοΜ Πιιι.οτειιοΙιιιιιο·οιι:ιοτ Ηοτεοοιι,ςΙιοιι
οι» Φο ιπι $ορΙ:ιιιιι ετι·ιοτιιιιι ΙιοΙιο.ιιιιτ.ΙιεΙιεοΙοι;οιι οιιιο. Ζει·
Ρο.τοιιιιε Μι· Ρι·ερειτοιο νοτννοιιΜιο Κ. ιιιοΙιι ΜοιΙιγΙοιιιιΙοιι,
εοιιΜι·ιι οιιιο Ι/«°/ο-ιεο Μεσοι; νοιι ΤΙιιοιιιιι. Ζιιιιι ΒιιιΦιιιιι Με .
ιιοτιιιο.ΙοιινοτΙιοΙιοιιε Μι· Ηοι·ποιιςΙιοιι ετοιιοοιι άοιιι νοτι'. 2
ΕοιοΙιοιι νοιι ΚιιιΜτιι εετ νοτιιιοιιιιο;, Φο οιποε ειιιο.ΙΙιοοιι Το·
Με εοετοτΙιοιι ννοτοιι.Βτ οοιιετοιιττο,Μεε Φο ιιοτιιιεΙοιι Ποτο
ο·οιιςΙιοιι ιιι ιΙιτοτ Βιι·ιιοιιιτ οιιιο εςτοεεο ΠοΙιοτοιιιειιιιιιιιιιιιο·
πιιτ.Με οοτοετο-εριιιοΙοιιθε.ιη;Ιιοιι Ιποειιοοιι,ΜεΙιοΙΙι ειιιιι ΖοΙΙ
τ.γριιεΜι· Με. 8οιιιιιτοοΙιτοιιιοιιαπο ΒιιοΙιοοΙιτοιιιοτι ετοτοοΙιιιοιο
ννοι·Μιι ιιιιιεεοιι. Πιο ΖοΙΙοιι οιιιο ιιι οιιιοι·οιιιιιο<.τουνοΙιιο·οιιΚορ
εοΙ οιιιεοεοΙιΙοεεοιι, νοιι ονοΙοτ οΜτ τιιιιΜι· Γοι·ιιι, πιιι οιποπι ·

οιιοοιιι.τιεοΙιοιοΙο,ο·οιιοιιΚοτιι; ιιι ΜιιιεοΙΙιοιι Ιοεεοιι ειοΙι οιιι οΜτ
εννοι ιιιιοιιειν 8·οιοτΙιτο 2ιοιιιΙιοΙι οι·οεεο ΝιιοΙοοΙι ιιιι.οΙιινοιεοιι.
Ποε ΖοΙΙρι·οτορΙοειιιο, ιιοιιι. Με οΙιτοιιιοριιιΙο 'ΕΙιοιΙ ιει. ειοτΙι ειο
ι”ΙιτΙιι; Φο ΟΙιτοιιιετιιιοΙοιιιοιιιο οΜτ Φο ως. ΝιεεΙ'εοΙιοι1 Κοτ
οτοΙιοιι ετοΙΙοιι Ηο.ιιι'οιιοιινοιι νοτεοΙιιοτΙοιιοι·Θτιιεεο απο Γοτιιι
οι, Φο ο·οννϋΙιιιΙιοΙιοοιιοοιιτι·ιεοΙιοιι8οοτοιιοΙ; ειιιιΙ, Μ.Ιιοι ιιιε
εοιι ειο Με οιιιο οιιοο Ζοιιο ΦοΙιτ πιιι Κοτιι, οιιιο Ιιι·οιτ.οι·ο

Ι

Ζοιιο :ιιι Μι· ΡοτιρΙιοτιο ιιιιτι ει” Ιιοο·οΙΙ'ϋι·ιιιιοοιι ΤΙιοιΙ Με

ΑεοιιογΙιιιΜι·ε. Ζιιτ Ροι·ιρΙιοι·ιο Ιιοοοιι Φο ειιιεεοι·οιι ΟΙιτοιιιο

Βιιιο,
Ζι1ΙΙΙ Οοιιττιιιιι Ιιιιι Φο ΙιΙοιιιοτοιι. Πιο Ηοτηο.ιιςΙιοιι Με

οιιεοΙιοιι Με Μι· ΗιιιιτΙο ειιιιιιιιοιι ιιι ιΙιι·οι· 8τ.τιιοιπιτιιιιοι·οιιι.
ΠΜ οιτιεοΙιοιιτΙο ιιιιΙιτοεΙιοριεοΙιο ΒιιιΦιιιιι άοτ Βοι·οο:οιιςΙιοιι
νοιι Κιιιιιοι·ιι, Φο ειο ΦρΙιι.Ιιοι·ιιιεοΙιοτΗοι·εροτοΙτεο ιιι θι·ιιιιΜ
8οεο.Ι18οιι ινοτοιι, "με, Μεε Φο Ιιοτι·οιΙ'οιιΜιιΖοΙΙοιι ετε.ι·Ιιοτο
οΜτ εοΙιινοοΙιοτοΑοννοιοΙιιιιι,<;νοιιι ιιοι·ιιιοΙοιι νοι·ΙιοΙΙ.οιι 2οιο·οιι,
εΙΙο 'Ι'ΙιοιΙο άοτ ΖοΙΙοιι οιιιο ρο.ιΙιοΙοο;ιεοΙινοτιι.ιιιιοτι.,ννοιιιιο.ιιοΙι
Με ρο.ιΙιοΙοοιεοΙιο νοτΙιοΙιοιι ιιιοΙιτ οτι οΙΙοιι ΖοΙΙοιι Μι· (Μπιο
Ιιοιι ειι ιιιιιιοιι ιει. Πιο ΖοΙΙο ιει. Β·οννϋΙιιιΙιοΙιιιιοΙιτ οΜτ νεοιιι·
ιζοτ οιποε εοιε.τΙιτ, ννοε ειιιι οιποε ΖοτιοΙΙ ςΠοεορ;ι·οοιιτιοιι
ιιιιοΙι Μοτιιιοεοο)Μι· οΙιτοιιιοιοριιιΙοιι Κοτιιο "οι ΟΙιτοιιιοιοΙγεο
Με Πι.τΙιιιιιο;Μτ ιιοΙιτοιιιοτιεοΙιοιιΒιιΙιειιιιι2 Ιιιιιιιοιιιοι. Πιοεοτ
Ρτοοοεε νοτιιι·οιτοι:ειοΙι εοΙτοιι Με Με ρ.τοιι2οΖοΙΙρτοτορΙοειιιο,
,ι;οινοΙιιιΙιοΙιΜπι ιιιιτ Φο ιιιιιιιιτιοΙοετο Πιιιο;οΙιοιιοι Με Κοτιιε
ο.ιιιοιττ(ροτιιιιιοΙοειι·οΟΙιτοιιιοτοΙγεο),ινοΙιτοιιτιΦο οΙιτοιιιορΙιιΙοιι
Ι(οτιιο ιιι άοτ ΡοτιρΙιοτιο ιιοιιο· νοτο.ιιιΙοτιειιι‹ι. Ι)οτ ΖοΙΙΙτοτιι
ιει. οιιοο ΦΙΤιιε πιιι ω, ΙιοιιιιΜι: ειοΙι Ιιο;ιιιιο οποιο επ Μτ Ροτι·

ΙζΙιοτιο.
ΒοΙΙιετ Φο οτιιι Μι· ΖοΙΙο ιιοιιο Αυτοι· νοτο.ιιΜτι, οε

οιιοο ειοΙι Ιιοιιιιιο;ροΙγο;οιιοΙο Ε'οι·ιιιοιι. ΑΙΙο εοοιιοιι ΙιοεοΙιτιο
Ιιοιιοτι νοι·οιιοοτιιιιΒ·οιιιιιιιεεοιι ιιοοΙι νοιι. Με ρι·ιιιιοτοΙιοεοιοΙι·
ποι: ννοτιιοιιαπό Ιιιοτοιι οιιιο €τοεεο ΑιιοΙοςιο πιιι; άοιι_ιοιιιι;οιι
ΑΙιοτοιιοιιοιι Μι νοι·άοτΙιοτιι2οΙΙοιι Με ΒιιοΙιοιιιιιοτΙιε, Φο Ιιοι
!ιηοοτιοιι Με ΒιιιΙιτΙιοτιοτοκιιιεοοιιιιιοοιι ινοτΜιι.

Α. Κ ο ε ι Ι‹ ο ννιι ε ο Ιι: @Με ΓΙιιιιιοιιιιτοοι Με Αροογιιιιιιι
θειιιιιιιιιιιιιιιι εοι ΟοιΙοιιιοιι οοιΦοιοιι Πτερτιιι1ε;οε».

Βιε ιπι Κιοιν'εοΙιοιι ρΙιετιιιοοοΙοοιεοΙιοιι Βο.Βοτοιοτιιιιιι πιιτ
Αροογιιιιιιιιιι ο.ιιιοτρΙιιιιιι(ΙΙιίοτοΙι)πιι ΤΙιιοτοιι οιιοοετοΙΙΙ;οιι νοτ
ειιοΙιο ΙιοΙιοιι άοιιι νοι·Γ. οι·οοιιοιι,Μεε Με ΜιτιοΙ εοι ννοτιιι
ΙιΙιιιοτιι Φο Πιι·οιιΙοτιοιι ειιετΙι ιιοοιιιιιιιεετ;ννοι·ιιοιιΙιΙοΙιιο Ποεοιι
(0,08 -Ο.1 πιΙΙριτ. εοι Ι ΚιΙο 'Ι'Ιιιοτ) Φτοοι ιιι'ε ΒΙιιΙ: ο;οοι·οοιιι,
εο ΙιοοΒοοιιιοτιιιιιιι οιιιο νοτετε.τΙιιιιιο·Μι· Ηοτεοοιιιι·οοιιοιιοιι,

ιιοιιοιι οιιιοι· ιιιιΙιοοοιιιοιιοοιι νοτιοιιεεειιιιιιιο ΜεεοΙιιοιι ιιιι‹ι
οιιιο ΕΙτΙιϋιιιιιηε Με ΒΙιιιοτιιοΙι'ε, ιιιιτιοΙοτοεεο Ι)οεοιι, νοιι
ο,ιο-ο.ιε ιιιΙΙιετ.Με 1 κιω 'Γεω, ιιοτιιιιε;οιιοιιιο οιιε,ε·οερτο
οΙιοιιο ΡιιΙενοτΙοιιΒεοιιιιιιιοη οιιιο νοτετοιι·Ιιιιιιιο·οοι·Ποτ2οοιιιτεο
Μου ιιιιο οιιιο ιιοοοιιτοιιιιοΙΏτΙιοΙιιιιιο Με ΒΙιιιιιτιιοΙιοε. Πιο νοιι
Ιοιιο·εοιιιιιιιο·Μι· Βοτ2οοιιττοοιιοιιΙιοι·ιιΙιτεοι οιιιο ΙΖοιειιιιο·Με
νοοιιε Με νιοΙΙοιοΙιτ οιιοο Με ροτιρΙιοτοιι, ιπι Ηοτεοιι εοΙΙιετ
€οΙοι.τοιιοιι,Ηοιιιιιιιιιιοεορροι·οιοε.Ποτ οτΙιοΙιτοΒΙιιιάτιιοΙι Ιιοιιο·Ι:
νοιι :πινει ΙΙΙοιι:ιοιιιοιιεε 1)Μι νοι·ειετΙιιοιι Ηοτειιτοοιι: 2) άοτ
Βοιειιιιε άοτ νοεοιιιοιοτιεοΙιοιιθοιιιτοιι. θι·οεεο Βοεοιι (Μό-ΙΜ
ιιιΙΙιετ. Με 1 ΚιΙο 'ΓΙιιοτ ιιοΦιιοοιι οιιιο ΒοεοΙιΙοιιιιιοι1ιιο· Με
ΡιιΙεοε εοι ΙιοΙ1οιιιΙ)τιιοΙι (ΡοτοΙγεο Μι· ροτιρΙιοτοιι νοοιιειο.
εοι·ιι).Αεί Θτιιιιιι εοιιιοτ οιιροτιιιιοιιιοΙΙοιι ΒιιιΦοιι ΙιιοΙτ Κ. Φο
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Αιιινοιιοιιιιο; Με ΙΏειτοοτ'ε επι Κι·ειιιΙιοιιΙιοιΙ:οΠιτ Ιωιοιιι. ιει
θιο.ιιιοιι ιιιιιι·Μιι 50 Ροιιοιιιοιι "οι Μπι ΙΒιι.ι·οοι ιιοΙιοιιΜΙτ. ντο
Ιιοι νοτι'. ιιιιτ ΙεΙοιιιο Ποεοιι νοι·ινιιιιιιιο 8-8 Έτοριοιι 8 ιιιο.Ι
Μ. ΙιοΙι, ε·ι·οεεοτοΠοεοιι 80 -45 Ττοριοτι οι·ννιοεοιι ειοΙι ΜΙΜΗ
1ιο . οε ποιου Βγιιιρωιιιο εοι', Φο οπο: οιιοΙοε Με τσιπ νοιι'.
οτι 'Ι'Ιιιοτοιι Ιιοι ρ;τοεεοιιΠοεοιι Με ΜικτοΙε ιιοοΙιοοΙιιοτοιι νει·
ο.ιιΜτιιιιεοιι ινοτοιι. Ποε Βιιιτοοι: νοι·οι·ιιιιοιο νοιι. 8·οινοΙιιιΙιοΙι
ιιιιι· ιπι νοτιειιι`ο νοιι 6-Ι2 'Ι'οο·οιι, εοΙιοιι »ιιοιιο οε Μεεετ
οτΦιιιτι. Βιε Ψιι·Ιιιιιι,ο; ιιιοοιιτοειεε ο·οινοΙιιιΙιοΙι Ιιο.Ιο.ειιιι2.-8.
Τομ Μι·

ΑιικοιιΦιιιΒ
ΙιοιιιοτΙιΙιοι·,ιπιτ! οπιει· ιιι οτειοτ ΒοιΙιο- νοι·ιιιοΙιι·ιιιιιςΜι· ιιιτοεο, νοτιιιιιιΜτιιιιο· Μτ Βιο.ιιιιιιοεοι·

εοΙιοιιιιιιιοοιι απο Μτ Ατ.ΙιοιιιιιοιΙι, ‹Ιοιιο ινιιτΜ Μι· ΡιιΙε νοΙΙοι·
ιιιι‹ι Ιιι·ε.ιιιοοτ. Παπά ιιι ΠοιιτΙ πιιι: Μι· Βοεεοτιιιιο Με ΑΙΙΒιο
ιιιοιιιΙιοιιιιιιοιιε οοιιειο.ιιτιο Κ. οιιιο νοτΙιΙοιιιοτιιιις Με ιιοιιο
Φιτι1Με; Ποπ τϋεει.οιιΒτι”οΙο εο.Ιι οτ νοιι άοτ Αιιννοιιιιιιιιο·
Με ιιιτοοιε ιιι ΜΙΝΙ του ΚΙορροιιιοΙιΙοτιι εοι _ιιιιιεςοτοιιΡοτ

ροτο1γεο ιιιιιι ποοι· Φο ιιοτιιιοΙο θετιιοι.ιιτιιιοεοτθειιοΙιοιι». ο
80ΠοΗ' Μ' @Μα Φο Οθω]Βο “ω” νθΜΠ θ” ν""ΘΠ' πω! Π!
ΕοΙΙοιι νοιι Αι·Ι:οτιοεΙ‹Ιοτοεοοιιοο ετιιτΙτοΑΙτ.οι·ειτιοιιΜε Ποτο
ιιιιιεΙιοΙε Με Μι· Νιοτοιι. Πι ιι·ιεοΙιοιι Ι6”ιιΙΙοιι νοιι Βιιάοοοι·άιτιε
εοΙι Με διιοτοΙ ιιιοΙιι ε.ιι€οινοιιιιτ ντοτοοιι, »του εε ιιιιοΙι Με
ΒοοΙιεοΙιιιιιιοοιι Με νοιι. Με ΒιιιΖιιιιιιιιιιοερτοοοεε εοι άοιιι
ι Βιι:Ιοοετιι ετοιμα Οοιιτι·ο.ιιιΦοιτι ιει Με Αροογιιιιιιι ι'οι·ιιοτ
Ιιοι Αττ.οι·ιοεΙιΙοτοεοπιιι; ΒτεοΙιοιιιιιιιςοιι Με Δετ.Ιιιιιο οοτειιοΙο,
ιιι εοΙοΙιοιι Β'οΙΙοιι οτΙοΙπ ιιιο.ιι εοι Αιιννοιιοιιιιι; Με Βιιττεοτε
οιιιο νοτεοΙιΙιιιιιιιοτιιιιο· Μι Αιω.οιιοιι. ΟιιιιιιιΙοοινο τετοιο”
Με Με ΜιιιοΙ ιιιοΙιτ, Αιιιοτ Μι οε οιιοο 8οΙιοιιοιι οπιει· ινο
οΙιοιι Ιο.ιιο:οιιοοινο.ιιτιο.Πιο Ι›οετοιιΙΏτιοΙο·οοτειοΙτ.πιοπ ιπιτ.Μπι
ΜΜΜ εοι Ηιτι·ο.Ιτ'οΙιΙοι·ιι.Ψιιε Με Φο Νοιιοιιννιι·Ιιιιιιοοιι οιιΠ
Ιοιιετι, ειο ιιοοοεοΙιτοτπιεε ιιι νιοΙοιι Ρειιω ιοιοΙιτονοτιιοιιιιιι.εε
ειοι·ιιιιοοιι, Φο ΚτειιΙιοιι ΙιΙεοοιι Φωτ Β›Μτοιιιιοιι, 8οΙιιιιοτιοιι
ιιι Μι· Με.οοιιςι·ιιΙιο; ιιιννοιΙοιι πιο ιετΙιι·οοΙιοιι απο Βιιι·οΙιιοΙΙ
οιιι. Ειιιο 8·τοεεοΒοΙΙο εριοΙτ.Ιιιοτ Φο @ΜΜΜ Με Ρι·ορετο.ιοε,
πιο εε ιο Με» Ιιοι Φωτ. Βιι·ορΙιοιιτ.ιΜτ ΡοΙΙ ιει.

Α. Ρ ο‹ι ΙιοΙεΙιι: «ΠοΙιοι· Φο Ιπιιιιιιιιιιο.ι: ΒοοοιιιιΙιοι· Μιιι Βο
οιΙΙιιε ειιιιιιΙιε».

Πιο οιιροι·ιιιιοιιτοΙΙοιιΒοοιιο.οΙιτιιιιοοιι Με νοι·ιί ιιιΙιττοιι :ο
ι'οΙοοιιι1οιιΕΙι·οοοιιιεεοιι: Ι)ε.ε ιιοτιιιοΙο Βιιιτεοτιιιιι Με Κοιιιιι
οιιοο :οιιοο ιιι νιττο τιοΙοι:84.τοΕΙιριοιιεοΙιοΓιιιι Βο2πε Με νεοε
εοιιΜ Βροι·οιι Με Β ειιιιιιΙιε. Πιοεο ΥΥιι·Ιιιιιιο Με 8οτιιιιιε
ΙιοτιιΙιι Μεεετ νιτεΙιι·εοΙιοιιιΙιοΙι επι' Βιιιιετ.οιι2οιι, Φο Με 2ο
θτιιιιΜ ο·ο.οοιιο·,οιιοιιΙοοιιοοογιοιι ειοιιιιιιοτι. Πιο Ι)ο‹ιοιιιιιιιεει,<;
Με Με Ι·Ιιιιιιοτ οοιιοιιε νοι·ΙιιιιΜι·ιι ιιιεετ; Με Βιιοι·οιιινοοιιε·
ιΙιιιιιι ιιιι<ι τ6Φ.οιι Φο ΒοοιΙΙοιι ιιιοΙιτ Μ. ιΒιιι Ιιοιιοοογιοιι
τοιοΙιοε ΒιιειιΜτ ινιτΙιτ.πιιι Με Βιιο. ειιΙιιιΙιε ιιΙιιιΙιοΙι, Με Με
ιιοι·ιιιοΙο ΒΙιιι.εοι·οιιι. ννοι·(Ιοιι Βροτοιι Με Η. ειιΙιιιΙιε Με νοτ
εοΙιιοοοιιοιιι Ψοοο ιιι Με Οτο·οιιιειιιιιε οιποε ΚοιιιιιοΙιοιιε οιιι
νοτΙοιιιι, εο ντοι·‹ιοιιειο εοΙ'οτι. νοιι Με ιιοιιοοοττοιι οι·ο,·τιιι”οιι
ιιιιιι ιιι ιΙιτοιιι Ι'νοοΙιετιιιιιιι οιιιοοΙιοΙτοιι.

'ΓινοτεΙιι: «ΚΙιιιιεοΙιο ΠιιιοτειιοΙιιιιιοοιι ιιΙιοτ Φο ιιοιιο"
Με Οιιοεεοοι·ΟΙιεοεΙιιΙιογ-Μοοι·ο.

νοι·Γεεεοι· ιιιιιοτειιοΙιτοΜε 'Βιιιιιιιεε «ιοτιιιι.ιιιι·ΙιοΙιοιι ιιιιά Μι·
ΙΙΙοοι·ιιιιτΙοτΜε Φο Κϋτροι·ιοιιιροι·οτιιτ,Με ΡιιΙε, Φο ΑτΙιιιιιιιιο;,
νιτοΙο θεροοιιοτ Μι· Ιιιιι1,ι.το.Μι' Με Κιιι·ροτεονιοΙιο, Φο ΙΙΙιιε
ΙιοΙΙιτοι'τ.Με Με ειεε Βιιιι. Ι)ιο ΕιιιιεΙιεο ινιι·Ιιιιιη; Μι· ΙΙΙοοι·
οΜοτ ΙΒιιιιοιιο) ειοΙιι: 'Γ. ιιι ΓοΙοοιιιιοιιι:
Πιο ετοι·Ιιο Ι)ιομΙιοτοεο, Φο ΙιεΙά ιιεοΙι Με ΒιιΜτιι, ειοΙι
“ιιοιιο ιιιο.οΙιτ,νοττιιιι;οτι Με ΙΝοεεοτοοΙιοΙτ Με ΒΙιιιοε ιιιι‹ι
ετοιιοτι Φο Ι)ιιΐοειοιιερι·οοοεεο ιιι Με θιοινοΙιοιι,Μ.ιιιιι·οΙι Ι‹ϋιι
ιιοιι νοτεοΙιιοιΙοιιορ:ιτΙιοΙοι;ιεοΙιοΔΙιΙοοιοτιιιι,οοιι ιιιπ! ΔιιεεοΙιννιτ
ειιιιεςοιιΙοιοΙιτ.οτεοι· Βοεοι·ριιοιι εοΙειιοοιι. Ποεε Φο Ζιιειιιιι
ιιιοιιεοτειιιιοΜε ΒΙιιιοε ιιιιτοι·Μπι Βιιιιιιιεεο Μι· Βιι.οοτ εο
Ιιοεεοι·τ.«πιο, Ιιοννοιετ Φο ΖιιιιοΙιιιιο νοιι ιιιιιρ,·οιι Εοιιοοογτοιι
απο Με Πιιιοτοοιιοιι Μι· ιιοοι·τοιτ'οιιΓοτιιιοιι. Πιο ΒΙιιιιιιοι:ιοο
ιπι αιτιοτιοΙΙοιι8γετοιιι ιιιιιιιιιτω, ιπι νοιιοεοιι Βγειοιιι ω, Μ·
ΦιτοΙι ννοι·οοιιΒιοιιιιιιρ;οιι ΙιιιιιοιιεοΙιοΙτ.οιι.

Ρτοι'. Ε!.ΤεοΙιιτι ουν; «Ζιιτ Βοιιοιιοιιιιιε Με ΜοτΙιιιε Βοοε
ἀοινιι».

Οοι·ιΙιοΙι, οιΙεο πιτ Βοιιιιιιιριιιιιο· Με Κτοριοε νοι·οικιιιοτΤ.
ΙΒιιιριιιεοΙιιιιο νοιι .Τοτιιιιιοτιιι·ιιιεετ οιιιοιι Τει;) ιιιπ Ρτιοεειιιτπ
εοΙιοτ θοιιιρτοεεο εετ Μεσοι., οιιεεοττΙοπιΙιι.εειοι· 3 πιει ννοοΙιοιιι;
ΙιοΙι Φο Ι)ι·ιιεο οιιοτοιεοΙι ιο.τοάιειτοιι.ιιιιιοι·ΙιοΙι οτΦιιιτεοτ.ΜτΙ
Βτοιιινοι·Ιιιιιιιιιιιοοιι (Ι 'ΙΙΙιοιΙ .ΤοτΙΙιο.Ιι,Β 'Ι.'ΙιοιΙοδοοιιεκτιιιιιι πιιι;
Ζιιεειε νοιι Βι·οιιι), Ο25-θ,5 Β ποοι τιιεΙιοΙι ιιι ΙΙΙΙιΙοΙι. Πο Με·
εοτΜιιι Φο 'ΓοοΙιγοετάιο Φο ΚτοιιΙιοιι οιιο.Ιτ, ειο νοτοι·άιιοι οι
Ιιειιιι;ε οιτι Ζιιεε.ιε νοιι Τιιιοι. οοιινοΙΙ. ιιιο_ι.ινιιτιιιο Βο.ειοι·νοιι
35° Ο. Με Ι5-20 Μιιιιιι;οιι Ποιιοτ Με ΑιιοιιΜ νοτοτοιιοι, ειιιιι
εοΙιτ ινοΙιΙιιιιιοιιεΙ. Βοι άοτ Αιιο·οΙιο Μι· [Με εοΙΙ οιιιο τοτ
Ιιιοτοιι: τοιΙιοε Ε'ΙοιεοΙι, εριι·ιιιιϋεο θοιτει.ιιΙιο,ΒΙΒΘΠι'ΓΙιοο,Κοθ'οο,
ιιιιοτΙιοιιιπ οΙΙο ιτοοιιιι πιο :ιιιιτοοοιιοο Βιοιι'ο. Βιο Ε'οννΙοι·'εοΙιο
8οΙιιτιοιι ιει 2ιιννοιΙοιινοιι ,οιποτ ΙνιτΙιιιιιοι. Ι)ιο ΟτοτειιοτΙιοι·εριο
νοτινιτιο Αιιιοτ τοΙΙετειιιιιο.

ΑιιοΙιιιοιιιι.

ΟΠ οιιιιιοεε. Οοο. -ιιΦοερο..ιιειοέιει-. Ηοτοεεεοιιοτ Πτ.ΒιιιιοΙϊ ννοιιοοιι. _ΒιιοΙι‹ιτιιοΙιοτοι ν.ΙΑ:ινιοιιοοΙιο ΚοιοτιιιοιιΙιοιοτ Ρι·. ΜΙΒ·



Βοιπε άετ
Ηιιεεπι:!ιοπ

Μοι!Πο)π)εοποπ ΖειΙει:)ιπιιοπ.

ΜΒ. ΒοιΙειΒο Ζω· ..ΒΚ ΡοτοτεΒιιτἔοτ ΜοάἱοἰπἱεοΗοπ ννοοποπεοπτι(τ". Ι899.

ΒΠ88ϊΒΟΒΒ ΠΒΒΙΟ11)ΠΒοΗΒ ΖΒΙΤΒΟΒΒΙΓΤΒ1ΐ.

Αι·οιιιν
Έξιοπιιιτι·ιΙ,

ποϊι·οΙοειι ἱ οοπάοΙιπο_)ρεποΚοροτοΙο,οιι(Αι·οιιιν
Γιιι· ογο)ιιιιιι·ιο. ΝοπτοΙο.οιοπ. Ζω·ωιπι. ΡογοιιορπιποΙοειο).

ΒσΙπιτ.οοΙιπ 'ο @ποιο Βοι.Κιππ. (ΒοτΚιπ'ο ΗοοριαιΙ:οιτππς).
Οιιιι·πι·);ιο ιιιι·πτειο).
ΜοτοΚιι)ο οάιοιπο.(ΡΧάιο.τι·ιοο!ιοΜοάιοιπ).
.ΙοεΙιοποά_ὶοΙπἰΚ(ννοοΙιοποιο.ι.τ).
Ι..“οιοπι_ῇοοι·ποεΚοι οιιιι·πι·Βάι(ΑπποΙοπ άοι· ι·ποοιοοιι.ΟΙιιι·πι·ειο).
οάιιιπο (ιιιωωπη.
ΜοάιιιποΚοάο οΙιοοτοπῇο(Ποάιοιπιοο!ιο Β.ππάοο!ιοπ).
Μοάι2ιποΚιμι ρτἱϋπινΙοπῇπ Κ πιοτοΚοιππ ο!ιοι·πιΚιι(Ποάιοιπιοοπο
Βοιιο8·οπ 2πιπ

Μοτιπο-ΑτοΙιιν).Βιιοοικι_)Αι·οιιιιν Ροι.οΙο Π, ΚΙιπιιιιο οοΚοιΠοάΜπγ ι Βιιοτοι·ιοΙοςιι
(Βπεο. Αι·ο)ιιν πι. οιΙιοΙοειο. ΚΜ. Μοάιοιπ π. Βποιοι·ιοΙο2ιο_).

ιιπ-ποπ. Μ. Ι-8 1899.
Ρι·οί. Θ. Ι. ο ινπ." ιιο π: «Πιο ποποοι.οπΠπτοι·οιιοΙιππ ιιπ ἰὶὶιοι·
άιο Βοοτ.οι·ιοΙοςιοάοπ ΡΙοοΚιγΡΙιπε ππά

άιο νιι·π οπο άοι
Πιοι·οοοοοποοκοπΗιοιποτιοι πι» ι·ιπωω. (Νι·. 1 π. 2).

.Ι. ΒοννιΚὶ: ποιοι” ΒοοποοΙιτιππεοπ πω· άιο ννιι·Κιιιι8·οπο·
οπτ.ο.ποτΙιηοοιιοποπ οιποι· 2)/ι ω.. Ι.ϋοιιπιζ νοπ Νοτι·ιιπι
οιπππιπγΙιοππι οπί 'Ι'πιιοι·οιιΙ6οο». (Νι·. 1).
Ππιοι· Ι.οΙπππ).ς νοπ Ρι·οΓ. 8οπορἱι·ο ΒοποπάοΙτο ναί'. πιπΙιπ
Ιπιοτιοοιι ιιπ ΚΙιπὶοοποπ Ιποι;ιιπτο άοι· θι·οοοΠιι·οτιπΗοΙοπο ?οιν
Ισπ·πο Β ΡιιιιιιεἱΚοι· ιππ: ππτ.ι·ιιιπ οιππππιγ!ιοπιπ. νοπ (Με: 2'/·ι
πώ.. Μοππι.ς άοοοοΙΙιοπ ινιιτάοπ 2 Μο! ννϋοποπι)ιοΙι, ιιΙΙπιιι.ΙιΙιε
οιοιΒιοπά, Ι πιο θ 'Ι.'ΙιοιΙοι.ι·ιο!ιοάοι· Ρι·ιινο2'οο!ιοπ 8ρι·ιτεο ιπ άιο
Ππποτεο)ιπ!ωτοΙοιι€οςοπά επιιοπω.π ωιοπι. Πιο Βι·οοιιπιοπο
άιοοοι·ΒοΙιοπάΙππε ποτοπ Ι'οΙοοπάο:

'

Ι) Πιο 8οΙιννοιοποποτοπ ινοπτοπά άοι· ΒοποπάΙππο· Β·οι·ιπ,ςοι·
ππά οο!ιπ·ππάοπ οπά!ιοΙι νοΙΙοιοπάις.
2 Βοι ω" ο.ΙΙοπ Ροι.ιοπτοπ ννπιάο οιπο ΘοινιοΙιτοοπποΙιιπο
ποπ οοΙιτοτ.

δ) Πιο Ζο!ιΙ άοι· ΒοοΠΙοιι ιιπ Βρπιππι ποΙιιπ αποππά ιπ οιποπι
Γπ.1Ιο ιοπινοπάοπ άιοι:οΙποπ ποιπροι·ϋ.ι·νοΙΙει.ιιπάιε, οι·οοιιιοποπ
ω...» άει.ι·οπέ'ιπ οοΙπ ).τοτιποοι·Ωπο.πιιτΜ ννιοάοι·.

4) Ποιοοιιι·ιεςοΒρπιπιπ ινπι·άο οοΙιΙοιπιις.
5) Πιο Ροιἰοπτοπ Ιιιιετ.οι.οπινοπιο·οτ.
θ) Βοι ινοπἰς οποοοπτοιιοι:οι·ΑιΤοοιιοπ άοι· ΕππΒοπ ππά 8ο·
ι·ιπεοιπ πωπω (ποτοπ 2ἰοιπΙἱοΙι ι·οοοπ οιιπ_ιοοιινο ππά οιι_)οοιινο
Βοειιοτππεοπ οιπ.

'Η Βοι Ροιιοιιτοπ ω. οποςοϋι·οιτοτοπνοι·οπάοι·ππο·οπ :πιο
άιο Βοοιιοι·ππο;Ιππ);ςοοπιοτοιπ.

8) Απ( άιο ΡΙιιΙιιοιο άοι·Εάπ.Ιιοττοπάιο Ιιι_ῇοοιἱοποπ,οοΙιοιπποι·,
Κοιποπ ο;ϋποτιι;οπΒιιιάπεο.

θ. Ι) οο ι· ο Ιι ο;ο πι οΚ ι: «Ζπι· Ε”ι·ιιο;οάοι·Βοοιπίοοϋοπ άοι·ννοΙιιι
ι·8.ππιο».(Νι·. 1 π. 2).

θ. (ἔστι: ιι π ο πι: «Ζπι· Γι·π,ο·οάοι· Ποτ.Ιιοάοπ ιιππ Ππιοι·οοιιοι
άππο; Με ΒιιοιΙΙιιο άειεΑπάοιιιιποιη·ριιπε νοιπ ςοννϋΙιπΙιοποπ
[)ειι·ιπποοιΙΙιιο».(Νι·. 1).

Α. πι” οο ι. ι Πο: «Ποποι· άοπ Βιιιάιιοο άεειΒοποτΙ:Ιιι·οπο ειπ!
άιο Βοοι·οιιοπ άειεΜπ;οποπιιοε». (Νι·. 8).

νοι·Ιϋ.πΗ;ο ΜΜΙιοιΙππε.

Πιο ειπ Πι Κιπάοι·π ιπ άοι· ΚΠιιιΚ νοπ Ρωτ. 'Ι'οοιιοι·ποιν οπ
οοτοΙΙιοπ ΠπιοτοποΙιιιπ8οπ οη:,·οποπΐοΙαοπάο ΒοοιιΙιοτο: 1) Βοι·
οϋοι·ιιιτοπ νοτιπιπάοι·ι.άιο (.)ιιππτΜπ άοι· Βο!2οοιιτο ππά άοε
Ροροιπο ιιπ Μιι€οποπΓιο, π·οποι ποιοι πιοΙιι· άιο Βοοτοτἱοπ άοπ
Ρορειιιο Ιοἱάοτ. ιπι )'νοιτοι·οπννιι·άπιιιπ άιο Απποιιιιιο άοι· ΜΙΖ
ειιπι·ο ππά άειιιΜΜΜ οἱπο πιοΙιι· πάω· ινοπι€οι·

(,ΚΙοιοιιιπι1εοιΒο;2) Ιπι Βοςιππ άοι· Βοοιοιιοπ π.. άιο Ιιοιππιοπάο νιι·Κιιιη; Με
Ι.οϋοι·Πιι·ππο οπϊ άιο Μοεοποοοιοτιοιι οιπ οιο.ι·Κοτοπ.ιπι π·οιτοι·οιι
νοι·Ιοιιΐο άοτοοΙποπΜιά Με: εοπινο.οποτ;8) Πιο 8οοτοιιοποιιιο
πωπω άοι· Μοποπάτϋοοπ Μιά ππτοι· άοπ: Βιιιάιιοειάοο ΒοΙιοι·- ε
ιπι·οπο εο!ιΜιοΙ.οι·, άπποι·τ.πω· Ιειπο·οι·ειπ.

°
.

8πιιι·ποι πΚποοΙιοι·οοινοι οΙιοπεΚιοΙι ΙιοΙοεπο_ῇ(άοπ1·ποΙ πι. 0ο·
ππι·τοπΙΙίο ππά Ρτο.ιιοπΚι·οπΚποιιοπ).

ννοετπΙΚ οΐιοΙιποΙοἔΙἰ (ΖοιτοοΙιι·Π'ι.πι» ΟρπτΙιοΙιποΙοο·Ιο).
ιπωπει Κ)ιπιτοοΙιοοΚο) Ι οοπάοΙιπο_)ρ..ιοπωπι ι ποἱτοροωΙοειἱ
(7.οΗ.οοιιι·ι('τ.Πιτ ΚΙιπιοοιιο ιιπά εοτἱοπτΙὶοπο ιπω.πωιο ππά
Νοιιι·οροι.ποιοοιο).

ννοοτπΙΚ υποοπτ.οο!ιοοι.ινοππο)
ςἱιςἱοπἔ.

ιιοπάοϋπο) ι ρι·ειΚΙ.ΜοΙιο
Μο) ιποάιοιπγ (ΖοιΙ:οοΙιτιί'τ.Πι· (5 οπ1:Ιιο!ιοΗγειοπο, ρ;οι·ιοπτ.
ΠοΙιο ππά ρτοΚιἰοσιιο Μοάιοιιι).

Ψο_)οππο-πιοάι:ἱποΚϋ επιιι·ποΙ (ΜἱΙἱΜτ-ιποάἰοἰπἱεοΙιοο .Τοπι·ππΙ).
Ψι·πι:οοπ (Ποτ Απο.

Μ. Κ ιιΙ πι γ Κ ο ιν: «Βιπ Ρο)! νοπ νε..<.ππιοπιιιο».(Νι·. Β).
Πιο Κι·πιιΚΙιοιτ π.. ὶπ Ε'οΙε;ο άοι· Ζοι·ι·οιοεπιπεάοι: Ηγπιοιιε ιππ
άοπ Β'ιπρ,·οι·π Βοι οιποι· 2Ο-_ιο.Ιιι·ιοοπΒιιποι·ιπ οιπΒοιι·οτοπ.
άιιποι·ιο '/

ι .ΗΜ Ιοπο· ππά πειιι·άοιιΙΙιπΜιΙἱο; οοΙιοιΙι:.

Μ. δο.ιιοοοιΙοιν: «Πιο πγρποιιοοΙιο 8π%·οοι.ιοπ, οΙο Ποπ
ιποιΙιοάο». (Νι·. Β-Β).
νοιι'. ΒοποπάοΙιο άιιι·οΙι Ιιγρποτιεοπο 8ποιο·οοΙ.ιοπ 40 Ροσιοπ
τοπ. νοπ άοποπ 4 ειπ Ηγοτ.οι·ιο 14 ιιπ Νοπ1·οοιιιοπιο, 4 ιιπ Νεπ
ι·π);ιοπ. 2 :ιπ 8τοιωι·π. 2 ειπ 'ί'π.ΙιοΚιι.Βιιοιιο.5 ιιπ Οποπιο. Β ιιπ
'Ι'πΙιοο άοι·οοΙιο. 5 ιιπ Ρπποτιοποετ.ϋπππεοπ άοι· Πιιι·πΜπ.οο ππά

2 ιιπ ΒριΙορειο Ιιτι.οπ. νοπ άιοοοπ 40 Μιο!ιοπ 8 ιιπο;οΙιοιΙΙ: ππά
2ινοι·: 8 ιπιπ Ε'πποιιοπποτάι·ππΚοιιάοι· Ποι·ποΙο.οο, 2 ΒρἱΙοριιΚοι·.

Ι ΤοΒοτἱΚοι·, Ι Βιοττοιοι· ππά 1 ΝοιιτοοιιιοπἱΚοι·. Ιπ οΙΙοπ πω.
ποπ Ε'ειΙΙοπ ποπο άιο 8π).;ιςοοιιοπ οιποπ πιοΙιι· οάοι· ινοπι€οι·
οϋποιιςοπ Βιπάιιοε, άοι· ΜΗ ι·οοοιι, ΙιοΙά οοιιι· Ιοπ8οιιπι οιπ
πω. Ιπ άοι· ΜοΙιι·οοιιΙ άοι· ΓιιΙΙο ποτοπ πποπ Κάποιοι· οάοι·
Ιοποιοτοι·Ζοἰι Βοοἱάἱνο άοι· Κι·οπΚποιτ οιπ; πώ Ιο.πο·άοποιπάοι·
ΒοΙιοπάΙιιιιο· ιι·πι·άοπ οΙιοι· άιο Βοοἰάινο ιιπιποι· ιιοΙτ.οποτππά άιο
ΧτοπΚ!ιοιτοοι·οο!ιοιππιι.<.ι·οπννοπιεοι· ππερ,ιορι·2ετ.Πιο ΒιππΙ“Βιις·
ιπι.ιωιι πι· 8πο·οοετ.ιοππο: ἰπ άοπ πιοιετοπ Β'ιιΙΙοπι νοπ άοι·
'Ι'ιοΓο άοι: η· ποιἰοοιιοπ ΒοΙιΙοΓοο πϋΙιειποιο·: Βοι ιιο(οπι $οΙιΙο.ΐο
ππε νοΙΙοτοπ ω.» Απιποοιο οοιιιοποπ άιο Βποο·οοτιοποπ Ιοιο!ιι.οι·
οιπριππο·οπ 2ιι ννοι·άοπ. Βιποπ ·οοΜιάΙιοποπ Βιπάποο άοι· Ηγο
ποιιο απ( άοπ οΙΙβοιποιποπ Ζιιοι.οπά άοι·Ρει.τ.Ιοπτοποάοι·..πιιιπ-ο
Ριη·οπο ποπο νοι·Γ. πιο ποοποοιιιοτ. ΒΙο

Ιιγέιποτιοοπο8πε5οοπω. πιποο ;;οποπ ππά Ιοο;ιοο!ιΓοι·ιππΙΙι·ι πω· οπ. Βο ίοΙο·οπ ειι·
ππ(' πιοπι·οι·οοπεΗιιιι·Ιιο!ιο ΚτειιιΚοπἔοεοπἱοΙιτοπ άοι· νοπι πιο.
πο!ιππάοΙτοπ Ρει.ιιοιιτοπ.

Ψ. ΒοΙ πο.πονι. «Ζπι· ρπτΙιοΙο ΞεοΙιοπ Αππτοπιιο άοιι θΙππ
οοιπο (ΚΙιπ1εοΙι ΙιιοιοΙοειοο!ιο πιοι·οιιοπιιπ8·)».(Νι·. 8 π. 4).

πω. Ψ. 'Ι' ο ο π ο ι· π ο ιν ι «Ποϋοι·άι1ΐιιοοΒοΙοι·οάοι·πιἰο».(Νι·. 4).
πω. ΒοοΙπιοΙιτοι.ο ΓοΙρςοπάοππω. ΒΙπο ΒοπιιΙοι·ιπ οι·
Κι·οπΚτο 5 ΟΚιοΙιοι· ειπ Βο!ιοι·Ιειο!ι. 2 ινοω..... Μπι; Βοετοπάποπο
'Γοπηιοι·οτιιι·.Ιιι άοι· 3

.

Χ'νοοΙιοοπτινὶοΚοΙιοπ πω. Βοι άοι· Πιτ.
ΤοποὶΙΙοι·ειΒοοοεεο. Επάοοοι·άιιιο ππά Νοριιτιιιο. Ζιι εΙοίο)ιοι·
Ζω ννιιι·άοοιπο νοι·Ιιπ.ι·ιιιιιε;άοι· Ηειπτ άοι· Ροκ. ποοϋποιιτοτ,άιο
ε:Ιοιο)ι2οιΙ.ι;;ιιιπ ρμιποοπ Κϋι·ροι· πο.·;οπποππ... Βοι άοι· οι·οτοπ
Ππτοι·οποΙιππο· Γει.ιιάνοι·Γ. άιο ΡΜ.. 2ιιεοπιιποπεοΚι·ϋπιπιο ἱπι
Βοτ.τοΙιοΒ·οπά.ΒΙο ιιπτοιοπ ιιπά οιιοι·οπ Βιετ.τοπιιι.ϋ.ιοπννοι·οπ
πωπω ιιπά ειπ άοπ πω. Ιιοι·οπεο2οςοπ. Ροκ. Κιι.ππ Νιι·οιι Κϋι·
ρει· πιοΙιτ.οιτοοΚοπ. οιο Κοππ ννοάοι· οιο1ιοπ ποοΙι .<.ςοΙιοπ,Με
πιιιπ; Αρροιιτ ε.. ννοΜ νοτιιππάοπ. Κπππ ποιπ· ιιιοΙιι. οοιιοπ,πιώ!
άιο Ππτοι·ΚιοΓοι·ιιποοινο,ο;ΙΙοποπιά. οι.. (Μάι άοπ θοοοιιιποοΚάοι·
8ποιοοπ πιοΙιτ. !ιοιπι $οιιιιιοΚοπ ππ...πω Βροιοοπ Ιιποιοτ οιο.Πιο

ἔοπιιο
Κ6ι·ροι!ιοιιι ιποΙποινο άοι· Πάω. ΟΙιι·οιι. άοπ Κορί'οε ππά

οι· Πρροπ που· Μι: ππά 2ιιοιιιπιποποο2οςοπ. Πιο Ζιιπ οπ
εοΙιΙοιιπποιιτ »νοι· νοι·άιοΚτ. ινοοιιιιΠι άιο Ζππο·ο ιιπϋοννοεἰοΙι
ππά νοη;τϋεοοι·τ εοΜοπ. Ι)τιιοΚ απ! άιο Ηο.ιιτ Ιιιιιιοι·Ιιοοο Κοιπο
νοι·ιιοΐιιπο·. $οΙιπιοι·ιοπιράιιάιιπΒ ππά Τοπιποιοτιιι·οιππ Μποϋ
εοοοΕΖΕ.ΒΙο Βοιιοππρ; ππά Βιι·οοΚππε άοι· ΒιιττοιιιΜποιι ιιι άοπ
ΒΙΙΙιοΒιοπ·. Βοπιι!ιοι·- ππά Κπιο.<;οΙοπΚοπινοτοποο!ιι·Ιιοικοιιι·ππΚτ.
ΑΠο Βοιι·οιςιιπο·οπινοι·οπ άπι·οιι άιο 2ποο.πιτποποο2οΒιοποΙ·Ιοιιτ.
νοι·Ιιιιιάοι·ι, ιπ άοι· Ρο.τ. πω. πιο ιπ οἱποπι Ρπιι2οι· Μπι... ΑΙΙο
Ηο.ιιιΕει!ιοιινοτειιιοΙιοπ. 8οιιιιοπποποιο Κοππτοπ ιιιοΜ. ιιιιο,·2,οΙϋετ
ινοτάοπ. πωωιω - πιιιπ ιιπά οοιιιπιιι2ι;ς.Όπο 8.ιιιι2οΚι·οπΚ



Με

Ιιε1εεΙιἱΙιἰ επενειεΙιεΙεε ειεε εεΙπ ιε.εεΙι, εο Μεεε εεεΙι 2 ενεεΙιειι
ειεε Με “Με ΚετρετΙιειιε εεετοε'εε νετ, Με; Μιει· πεεει·
ΒεεετεεεεεεΙπεε·. Πεεεεεε πει! ΙιἱὶεεεΙἰεΙιετ 8ει·εε!ιπεε άει· Πε
ετειιιιεεεεε εΙιεεεο τεεεΙι πιεσε. Με Κτεε!Ηιε!εεετεεεεε ε!επΙιε
πω. εεε 8εΙιετΙεεε επεεειεεε επ ιιιεεεεε. Ιιι άεε ρει·επεΙιγ
ιιιεεϋεεε Οτι;πεεε πιιτ! Πτεεεε ε'ε.εάνετε.Ιιειιιε νετεεειιετπεεεε.

.Τ.Εεεε: «2 Ε`εὶΙε νοε ΚειεετεεΙιπιεε εει εΙιεο1πε επ ειι€ειιι
Βεεεειι ειεε εϋεεειε;ειιι Αιιεεεεε Με· λείπει" εεε Μεε».
(Ντ. 4).

Ν. .ΤεΙιοινΙε σε: «Πεεει· Με Βεεε.εΜπεετ νοε Ψεεεειι ππά
θεεεΙιννϋτεπ ιτεΒιεεεει·ΘεΓεεεεἱεεΙιοερἰεεΙ Με ΝερεεεεΙιε
ΜΜΜ». (Ντ. 4).

νει·ί. Ιιετειεεε εεε (Μεεε θεεΙιεΙιεε, ιιετεε θι·($εεε Με εε
ετεΠεεόε ννωιεε ιιει εἱειεε θεει. Μιει·ιτϋΐε, ππά Με ΜεεεΙεεε
πιιτ ΝερΙιεΙιεΙιε εοΙε.ιιε·ε, Με Με Κιεεεε ειπε Με!ιε νοε 2-8
θειε. ει·τειεΙιεε. Με θεεεεεεΙιεΙιεε ινει·ιΙεε επετεε (τι ειπετ
ΒπεΙιιεεεΙϋεπε.ε (1:2000)όεειεεειτε ππά εε.ειι άετ ΡΜΙππε· επί'
Με τεειτεε, εεεεινεεεεεεε πεε πιη;ειτοεΙιεεεε. ιι·πειιε Οειετ·
Μι.οΙιε επεεεΙει;ε. Απε Με Κιεεεε Ιιοειιεε ειπε ΒεΙιὶεΙιε εεετι1ετ
Ψεεεε, Μιτππι' θπεεετρετεΙιε - ω. Ψεεεερε.ριετ πιιτ! εεΜιεε
ειεε ΜετΙιεΜπάε Με Με ε;εειε εεεεΙιεΙε. Πετ ΨετΙιεειι εΙεΠιε
ννεεε;εεεεε ειπε ΥνοεΙιε, εει εει·ιεεει· Βεετεειοε εετ ΜΜΜ
εεετ ειιε!ι 2-8 `ενοι:Ιιεε Με;; Μεεε. !ιιι. εετ νετεεετΙ επιτε
εεεεε. εε ειπεε ει· εε εεοιπιεεπ ννει·εεε. νοιιι ΝερΙιτε.Ιιπ (εε
Μεεε εεενεΙιεΙιεε ιτε ιεεεε ειεΙιεε ειεΙιτ ιιι (ειπεε: εε ιεε 2ετ
Ηοεεεε. Βεεοεάετε ε·εεειιι;ε ΒεεπΙιεεε (Μεεε Μεεε ΒεΙιεεΜπεις
εει άεε Μι·ετε ετπι·ιε. Με ιεε εεε: πεεεΙιεΜΜι πει! ΜΜΕ.

Μ. πι εεε ειππ: «Πεεει· εεε Μεεε" άετ νοΙΙιεεεΙιε!ε επι”
Με ρΙιγειεεΙιε ΒιιεινιεΙιεΙππ8 εετ 8εΙιπΙΙτιετΙετ». (Ντ. 4π.5).

Α. Ο ιι τ ε ε ο ιν: «Με Ε'εΙΙ τοπ Με!ει·ιεετΙιτεεειπες εεε ΡΙεπι·π
εεεΙιεε». (Ντ. ό).

ΒειεετΙιεεεινει·ειι ιιι ι!ειε νοει και”. εεοΙιεεεεεεειι Β'εΠε πιει.
Μεε Με Κτειι(ιιιεΞε οεεε Τειερετεεπτει·ΙιεΙιπιιε πω! οΙιεε
Βεεεεεε1ι'τϋεεενει·Ιιεε. Με επειεεεινειι (ειε.τΙιε 8εΙιειει·ιεε ιε
άετ ΙὶεΙιεε ΒτεειΙιεΠεε) πεε οΙι_ιεεεινεε (εεπεΙιεΙι ννεετεεΙιει
Ιιετεε Βειεεεετειιεεε) Βτεεεεἰεπεεεπ άετ ΡΙεπι·ιειε ετεεεε@Με
ΠεΙιετεεε; επι'. ΠειΙπτεΙι ενιιτι·ΙεΜε τιεΙιεε:ιε Νεεπτ άει· ΚτειιΙι
Ιιειε ει·Ιιεεεε. ιιει·εε ερεεΜεεΙιε ΜιιειεΙιεΙιεεεΙππε; εεε Ρεε.
ΜΗ :ετ θεεεεπιι€ ετεο!ιεε.

Με. Α. Ρο εΙιΙ: «Πεε νει·(ιε.Ιειιιεε άει· οειεοειεεΙιεε Πει·επ·
εεεεεεειι πεε πει· Ι.ειειιιι€ει“ειιιαΙιειεεετ ΜιιιετεΙντεεεετεπ

Βὲεεεἔιεἱεε.ε
εετ ιΙιει·ερεπειεεεειι ννιτΙιιιεε; άετεεΠιεε».

( τ. Ι.

Α. ΜΜΜ: «Βεεεεειοε Με Ρτοεεεειιε νετιιιἰΓοτιεἱε». (Ντ. ό).
θ. Β ρ ι ε ε ει ε ει: «Με ρετιιεεει·ιεεΙιετΙεΜεειοτ νοε ειεεεεεετ
Ποεεει·πεειοπ». (Ντ. 5).

Ρτοι. Α. ΒιιιεεεΙι ι ε: «Μεε Μοάιεεεειοε εει· ΡΙεγΐειι·'εεΙιεε
θοειἰε». (Ντ. δ).

Με Μοάιεεε.ειοε εεειεΙιε Μι.τιιι. Μεεε Με 8οπιιε ειε Βε‹Ιε εε·
Ιιεϋρι'ε εεε. Βειιε ΑιιίινιεΙιεΙε εει· Μεεε ΜΜΜ άετ ειεΙιεΙιι·τε
ε;Ιεεεε Κεορε' (τει πεε Μεεε Με Ιιειεει· πετ Βοιιιιε, Με εεΜιτεΙι -
εεε Πεει·ιιεΙιεπεΙ ΙειεΙιτει· εεεειτε, Με Με ΡΙε.γιειτ'εεεε. Πετ
Κεερι νετΙιιεόετε εποε Μεε ΑΙηςΙειεεε ω· ννεεεε πεε εεε
Ζπτεε!ιΙι!ειεεε άετεεΗιειι ιπι Πεει·ιιε. Με επι' Με Μεεε εε ε- η
ΜεΙιεΙΙ.ε Μεεε ντιπ! ΜιτΜι εεε Κεορϊ νοιιι Αιιει!τεε!ιεε ει·
ιε Πιτ εεεεεΙιεεεε ΓΙϋεειεΙιειε Ιιειιε Ρεεειι·εε εεε Πεετιιε!ιεεεΙε
εεεεεϋεεε, εε :ειεε 1-2 Τι·ορεειι εποε ιε Με Πεει·ιιεΙιεΙιΙε εε
Ιε.εεεε. Μεεε ειπεε εει· Ππι·εΙιιεεεεετ εει· 8οιιιΙε επι άετ επι'
Με εεεεινἰεΙιεΙεεε Με.» εεάεπεειιά ΙεΙειεει· ειεε, εΙε Με· Με
Κεερεεε.

Α. Πεινιε: «Με Ρεεε ιιι Αεεεε εε .ΤεΙιιε 1898».(Ντ. θ). ι

Βεεεετειειιεἔ άει· εεοει·ερειεεεεε Μεεε άεε ἰε 220 Ψει·εε
Πεεεει·ιιιιπε· νοε θειεει·Ιιεεά Ιιεεεεάειι Πϋτι'εΙιεεε Αεεοιι, άει·
εοροει·εεΙιιεεεειι ΒοεινιετιεΙιειεεπ ΜιεεεΙΙιε επ ει·τεεεεεε. Με
Βρειειειε ννπι·άε ππτ ιπ('ει.ΙΙιε εεεεεεΙιτ, Μεεε εεε ΝεεΙιΙιετειι ι
«Με ιε άει· Νε.εε νοε Αεεοε Ιιεςεεεεε Ποι·ΐεε Μετέιΐ. Βε
εεετεΠιιιιιε· ω- ΒριτΙειιιιε Μεεε εεε Βεεεεεεεπεεεε (Με Βε.ιιιει·
Ιιεεάεεεεε Κτείεει·2εεε ΑϊιεειοινιεεεΙι ππά εεε εεειετιοΙοειεεεεε
Πεεετεπειιιιιιι.εεε άεε νοι·εεεεεεε εεε εεεεει·ἱοΙοειεειιεε Πεεοτε
εοτιπιπε Με ΤεεεΙιΙιεεε'εεεειι ΜΙιεει·ΙιοεριεεΙε Πτ. ΜεΙιεΙει.ειε,
Με· πει Οτεε εεει·ιεειιεε Μεεεει·εεεΙε επι· νει·Ιιιιιάει·πεε Με· ι

δετετειεπεε
Με· Πριεειιιιε. Ιει θεεεεε εειιτεεε ιε ΑεεοΙι 230

·

ετεοεειι.

Ν. Ο πει Με] ε: «Πεεετ ειεε εεπε ΜεΙιειιεες ιιι άετ Ρεε!ιοΙο- ι

· ω”

Με». (Ντ. θ).

Γεεετειιε ιιι πιει·Με2ιιει; εει· .εεεειειεεεε ιεεόΙειιιιεεεεε θε- ι
εεΙΙεεΙιεϊιειι"εει· Μεεε Οιιεεεε ιε Ψει·εεΙεεειιει; Με 100-_ιΜιτι-2

εεε .ΤιιΙιιΙειιιεε άετ Μι1Μει·-Μεάιειειεεεεπ ΑΙιεπειειε, ιιι άετ
Με νΨΙεΙιτἱεςΙιεἰεεεε ΒειιΜπειε άει· ΡεεΙιοΙοειε άετ Βεεεει·ιεπ
Πιτ Με

?ε1τεεε.εάειεε
εετ ΡεεΙιοΙο;τιε άεε ΠεεεεΙιεε Ιιετνει·ιτε

Μεεε π· ι· .

θ. 8εΙι ε.Ι ιω: «Θεεετο-Βεεετεεεοιιιιε». (Ντ. Τ).
2 ?Με άετεεΙΙιειι.

Μ. Με ειε: «Πεεετ άεπ Βτεεω εεε .Τοάοίοτιπε ιιιιι·εΙι
Χετο οτιιι». (Ντ. 'Π.

πω. νειεπειιιε ιε ιειιΙτειεΙιειι ΡΜΙεε άετ «Μειεεε ΟΜτπτ
ἱε» Με .ΤοάοΓοτιεάπτεΙι Χετοι'οτιιι ιιπ ετεεεεεε εεε Μ. πεε
εε ΒεειιΙεεεεε εεΙιτ επίτιει1ειι. Πε.ε Χετοεοι·ιε εεΙΙ ειιτιε Μιε
εετ θειιιεΙιε επίε·εετεςειι πιειεεε. (ιιιεπτεεεεεεεεεεεεεε Ε'εΙΙε νετ
Μεάεε εε ειεε πεε άεπι Ψπεάεεετεεε πω! »ειεε εἰεΙιε ιιιεΙιτ.
Απεεετ εετ ΟετπεΙιΙοειεΙιειε Με εεε Χετοΐοτιε πεσει τοΙε·εεεε
ε;πεειιπε Μ8·εεεεεεεεεε: Πε ει·οο!ιεεε Με ννεπάειι πει! νετ
ιΜπάετε Με 8εετεειοε. Πιε Πει!πει; άετ ννωισε πεεετ άεπι
Χετοίοι·ιενετεε.εάε νοΙΙΜεΙιε εἱεΙι τεεεεετ, Με πεεετ ιΙειε
.Τοάοιοτιενετεεεεε. Πει· ΧετεΓοτεινει·Ιιεεά ΜΜΜ εε άετ νϋ'ιιπάε
Μεεε ιιΙειιεπ πεε Μεεε ειεε Ιεἰεεεετ ε!ιπειιιεεε. Αιιε' Με Οτε
ιιπΙεεΙοεεπ Μεε. Μπι Χετοιοτει ειιΒ'τιεεΙιεεά. Απεεετ ειπεε
ΙειοΙιεεε Βι·εεεεεε ειε εετ ΑρρΙιεε.ειοιιεει.εΙΙεΜε ΜιεεεΠιε |ιειιιε
ΝεεεπινιτΠιιιεςειι.

θ. Η εεε τ ε ε τ εεε τ: «θεεεεοτὶειι εε· ΤιιΙιετεπΙϋεε ιιπ Πεεεε
πει! Με εειιεειε ΑεειεΙιε Μιει· Με ΒιοΙοειε άεε ΚεεΙι'εεΙιεπ
ΒεεΠΙπε». (Ντ. Τ π. 8).
Μεε ΒεπΜπιιι άει· εΙεετεε πιει ιιεπεεεεε Ι..ιεετεεπτ ΙιτεεΙιτε
εεε νοιι. επι· Πεεει·2επεπει.τ, Μεε εει άετ 'Ι'Ιιετεριε Με Τε
ΙιετΙιπΙοεε Με ντιεΙιειςεεε ΒεΠε εεε εγειεειεεε-εεεεεειεεεεε
Μειι.εετεε·εΙε ειιΙιοιειιιε, επι' Μεεε

Ππτειιι“Μιτπεΐ
ει· άεεΙιεΙΙι

Με ει·εεεεε Απε'ειετΙιεεπιιιειε ετιεΙιεεε Με. Με εεπΙεεεε, Με
ει· ΜιΙιεἰ ιε άεε Ιεε:ιεπ 8 ειπεε ιπι Μιιιεε.τ-Ηοεριεει επ
Ζει·εΙιο_]εθεεΙο ει·ΙιεΙεεε πω, ειπά ('εΙεεει!ε: νοε 258 ΙιεΙιεπἀεΙ
εεε 'Γπεετειι1εεεε ειεε 18 ειιειΙε πεπ 98 εεεεεεετε επε!εεεειι
ινοτεεε, άετ ΖπεεεειΙ νοε Ι Μ. ιιετεεΙΙιε εεεΙιεεεε οάετ Με
ειεε νει·εε!ιΙιειιεετε, 18 ειπά εεεεοτεεε.

Με. Μ. Θεεεε: «Ζει Με.εεοεεΠι εεε θετοιεοιεε άετ νετ
άειιπει;εοτεε.εε». (Νι·. δ).
Απ( Θι·πειι ειπετ ΒειΙιε άετ ἰε άεε Ιει.ιεεε Β-4 .ΤΜιτεε νοε
ιΙιιε ΙιεεεεεΙιεεεεε ΓειΙΙε Ιιοπιιεε πω. ππτ ΑεειεΙιε. ειπεε πιιτ
Ιιειιιι ε;εε·εεινετιιΕεε θεεειιε πεεει·ει· Κεεεεειεεε, Με Οιιτειεοει
εεε νετπεπεεεεερρει·εεεε επ ειεττεοεειειτεε νετιεεεεε, ε'εΙΙε
ειεε θεεεεννιιΙει. Με ΑΜοιιιεε Μεεε επ ειιΙριι·ειι Μ. Με Με
Β·εοεε ειπεε 0πτειεοειε ειπεε εεεειιειειεε Οτ,εεεε εεε νει·ιΙειι
περ.ιεεερει·ετεε ιεε ΜΜΜ επι· :Με ετϋεεει·ει· οάετ ςετιπ;ετετ
ννεΙιτεεεειεΙιειιΙιειε ιιιϋε,·ΙιεΙι. 8ο Μτά ε. Β. Με Με Με.
εεεεε επι' Οπτειιιοιε άεε Μεεεεε εεεεεΙΙε, ντεΙιτεεά @ειεε

επεΙι ειε Πειτειιιοπι άει· Ι.ε!ιει· οάετ εεε Ππεάεειιιιιε
νοτιιειιάεπ (ει. Με ΠτειιεΙιε εετ επινειΙεε τεεΙιε εεΙιΜετιε:εε
άΗΓει·επιιεΙΙεε ΠιεεεεεειΙτ Πεμ Μετιε, Μεεε Με Βγιερεοιεε,
ντε1εΙιεεεε Μεεεεεει·εΠεεει εΙιε.τπειετιειτεε εποε εειιιι Οετει
ιιειπ επάετετ Οτεεεε Με νετεεεπεεεερρετεεεε νοτΙιεειιεεε
ιιϋειιεε. Με ΑΙιπιεεεεΙιειε άετ ΒιιΙεεεπτε, άεε νοι·ΙιεειΙεεεειε
άετ ΜιΙεΙιεειιτε ιιπ Με εεειι('εε,Με ΙεεπΜειειι: Με ΡγΙοτπε,
άεε ΙιεεεεεεεεεεεΙιεΙιε `τει·εεεεε. θεεννεΙΙεεε άει· Πγειρεπτεεεε
(ειιι1Ιετεε, επετεεΙενιειιΙετειι π. ε..) - ΜΙ' Μεεε θγειρεοειε
Ιιεεεεε ειιεεει· άεπι Μεεεεεει·ειεειιι εποε (Μπι θετειιιοιιι εε
ιΙετει· θι·,εε.ιιε εεε νετεειππεεεερμετεεεε

νοιΙιοπιειεἔ. Ηεε ετ.

Πεεεει!ι θι'ιεΙιπο(οΜ. 1ε.ιιπετ, Ρειιτπι-ιτ. Ι899.

Ν. Δ. Κε.Ιι ε: «Ζπι· ΑεειοΙοε·ιε ππά ΒεΙιεεΜιιε8 άετ Βι·Ιει·ειι
ειπεεειι άεε 'Ι'ετεεεεεεΙειεπεεεινεεεε».
Με Με εεεϋεεεά Βε!ιεεεεεε.

Ι. Ι. θεεεεπτε: «Ζπτ Μεεε εετ ΝιιΙιε ρεπεετιτεεάετ
ννπεεεε εεε ΑιιεερίεΙε».
Με 17_ιεΙιτΙεεεΜΜεΙιεε ετΙιεε ειεε εε!ιενετεδειεΙινετΙεωπεε·,
ενεΙΜιε ειεε ΒεΙετεΙινιιειὶε νοε ΜΑ Οειε. εει.ει.ε. Με Με εο
ι“οτειι.;εΒιιιιεΙεε.ιιοιι ιιι ι·ετιεειι!εε- Με· ΒεεεεεΙΙπιιε· ινεε;εε -
ειι.Ιιεε ει· εεε ει·ΜεΙεε ειεε ειπεε ΗειΙππε. (Πει εννιεεΙιεε άεπ
ννπεόι·8.πεετε ΟΙιοι·ἰοἱἀεε, Πει πεε ΜΙιετΚϋτρει· Με. εεε εΠεε
επεεεεΙιεε εεεεετε,ε·εε "ειεε, ειε ννοΙιΙ ειεΙιετ ειιιππε!ιιεεεεεεε
εεε ειπεε ρΙιεΙιἰειεεΙι εεει·ιιιιιρεεε Με! πεε Με Ρεειεει.ιε εεε·
ιετΜε Μεε ειπε Ρι·οιεεεε πΜεεεΙιεε τετε.ι

Π. 8 σε ι ει ε ιι επι ε (ι ι: <‹ΡιιτεΙγεεάεε Ν. Μιιιιιεεεε ιιι Β'οΙε;ε
εεπτετ ΜΜιεει· ΒιιεεπιιΜιε8 (Με επεεετειι θειι6ι·εεεεεε».
ΙΒιει.<.>;εδνοεΙιεε εεεε άετ Βι·ΙιτεπΙιιιιιε άεε ΟΙιτεε ει·εε Με
Ρε.τεΙγεε επι' πεε εεεννεπά εΙΙειε.ΙιΙιεΙι Με εει·ΑπεΙιειΙιιιι8· Με
ΘεΙιει·εεεεεε.



15

δ. ΚιτΙιο τον:: «1τιιΙοετοΙιτιειιι Β'οΙΒε νοιι ΙΙ1ιι1ε.τιιι.».
Ειπε εεειιιει:ιεεΙιε ΜιετΙιειΙιιιιι.τ. Βει Οιιιιιιιιεε1ιτε.ιιοΙι 1,0 ρι·ο
ιιιε, @πεειι ιιι 12 '1'ε.€ειιε.ΙΙε ΕτεεΙιειιιιιιι€ειι με ειιτἱιεΙτιιιι‹Ι
νετ Με 8εΙινετιιι6εειι 0,7.

θ. Δ. Α ρ τ ιιΙτει ιι: «120 ΙΒιιιι·ειειιοιιειι:ιιιε σω- Βειιᾶρτεαἰε>›.
νοιι 1893-1898 επι Ι.ιιΙιο_ιιιιιεΙιιεεΙιετι ΙιειιτΙεεΙιε.ΐιεΙιοεριτε.1ε
Ιιιι θιοιιν. ΝιεΙιιιι-Νον$οτο‹ι. 8πειε 1τιόεετοιιιιε. νει·Ιιιειε
τ1τιτεΙιΙ77ιιιιάειτει·ιιιιε4; ΙτιιΙο-ογε1ιτιε Με ΡιιριΙΙιιτεΙιεεΙιΙιιεε
1 ΓιιΙΙ; νιειιε ιιιιει· 0,1 ιιι 88 ρΟ:. Αρι·ιιΙτειιι Μιι; ιιιε
8ι.ε.ετειιττε.οιιοιιΠιτ ειπε ιιιι ΙιιιοΙιει.ειιθι·ε.‹ιε ειιιιιιοΙιε Μιά ιπι

€είαΙιτΙιεΙιε
Ορετε.τ.ιοιιαπό νετΙιιιι€ι., (Μεεε _ιε‹ιει· ειι ειιιειιι

οεριιε.Ιε ειιιεεετεΙΙιε Ι.ιιιι(Ιει·:τ. ιΙιεεεΙιιε ειιιείιιΙιτειι εοΙΙε!

Μ. Κ τιε Ι Με· ε
Ιιἔ:
«ΒετιεΙιι; Με” ιιιε ιπι Ροιιονν'εεΙιειιΑιιςειι

ΙιοεριτεΙε ειι ιενν ιιιι .1ιιΙιι·ε1897 1ιεΙιειιιΙεΙτειιΡιιιιειιτειι».

3083 ΚτιιιιΙιε. 708 Ορετιιτιοιιειι. 205 ΙΒιιι.τιιιιοιιειι. 117 1ιι
ιιεετοιιιιειι. 122 ΤτιεΙιιειειεορετιιτιοιιειι. Με Ι:ΙειΙΐιε ιιΙΙετ Ριι
ι.ιειιτειινει· ΤτεεΙιοιιιΙιτειιΙι. ΕΙιατιι.ετ.ιοιιιιι 52 ΓιιΙΙειι οΙιιιε
ΙτιιΙεετοιιιιε. Με νετειι.ετιιιι ειι. ιιι Ζω ΙΤιιΙΙειι ΡιιριΙΙει·
ιιΙιεεΙιΙιιεε πεειι 1ιιιάοετοΙιτιε. τιιιεετοιιιιετιπειτε» ΘΙει.ιιοοπι15.

Ν. 8ιτοτ.Ιτιιι: «ΒετιεΙιτ. ιιιιετ εειιιε ρτινειι:εΑιιεειιΙιειΙειι
“Με ιπι ΡΙεεΙιειι 11εΙεΙιεεεει,θοιιν. 8ειιιιιιιτο.».
Ιἴοιιι 1. 8εριειιιΙιετ 1898Με 1..Τιιιιι 1898 1244 Αιι ειιΙιτε.ιιΙιε.
187 ειιιτιοιιιι.τεΡειειειιτειι. '1'τιιεΙιοιιι378 Ξ 24,5 ρ τ. @Με
ιιοιιειι 278. Βιιττε.ει.ιοιιειι30. ιιιπ ειιιετ νετει:ετιιιι€. Ιτιιιεο
τ.οιιιιειι15. 'Ι'τιεΙιιεειεορετειιοιιειι 136.
Πει·εεΙΙιε Διιι.οι· ΙιεΙιιιιηιτετ,ει· νετινειιιΙε ιιιπ Ιιεετειιι Βιι'οΙ8·ε
εει!. ειιιιιτειιΜοιιε.τειιΙιει'1"τε.εΙιοιιιειιι Ι) ε ο ο ο τ τιιι ε Β τ ε ιι ιι
ιι ε ε ε εΙ ιι. Πε εοΙΙ ειιι 15τιΙιεΙιεενοΙΙιειιιιιιεΙ εειιι ιιιιι1ει·Ιιειτ.εε
ιιιιεΙιρτιιι'ειιικοΙΙειι. Βι· ιιιιιιιιιι 1ΘεινιεΙιι.ειΙιειΙ εεε Κτειι1εεειιι'6
ΘεννιεΙιτετΙιειΙε)νεεεετ,ΙιοεΙιτεε Ιειιι.τεΜε ΙειεΙιτειιιΡειιετ(‹ΙιεΑιι
“Με ειιι‹Ιεο ε.ΙΙεειιιειιι ;;εΙιιιΙιειι. Με.) ιιιιιι ετ2ιεΙτ.ειιιε ιΙιεΙιΙιεΙιε
ετιιιιε ΓΙιιεειεΙιειτ. Απε ιτιεοΙιειιι Κτιιιιτ εοΙΙ εε ενιι·Ιτειιιιιετ
88111.Ι)ιιιιιιτ.εε ιιΙειιι. νετι1ετΙιεΟ) εει2τ ει· 0.2 ρω. Οιιρτι ειιΙ
Ι'ιιτιοι ιιι θΙγεετιιι ειιιειι (Ι

) ιιιω άιιιιιι εοΙΙ εε ΙιεττΙιοΙι ινιι·Ιωιι.
'1'ιιιςΙιεΙιριιιεεΙτ ει· ιιιε (Μιι. ειιιειιει. Εοτιιιειε Πιιτ.εΙιεεειιιΟοιιι
ροειι:ιιιιι.

Ο-ιι.

8ΙιιιτιιεΙ ειιιιιεοΙιετειιιιιι ι εΙιειιεκιοιι Βοιωτοι. Μιι
0ειοΙιετ Με ΙΙΙ-Χ 1898.

Α. Ρ. Θιιιιιιτεινι «ΠεΙιετ ορει·ει.ιι·εΒε1ιωιάΙιιιις άετ Επετε
ειει».ΠΙ).
Με νοιιι Ιίετι'. Ι›ει ειιιετ νιτεο ιιι νετιιιιΙειεειιιιε ειιιετ, ιιι
ιιετιοΙομιεεΙιετ

Βε2ιεΙιιιιι€
νι5ΙΙΙ τιιιιιΙτεΙειι. ΙΒιιιιτεειε Μεεε

ι'ιιΙιττεΟρετει:ιοιι ιει ιπι τιΒιιιε ΙΙι101121188Ι10Π.

Γ. Κ. ΨεΙι ε τι «ΠεΙιετ Πτετιιεεε.τΙτοιιιε>>.ΠΠ).
Ιιιι ΑιιεεΙιΙιιεε ειι ειιιειι ΙτΙιιιιεεΙι 1ιεοΙιειοΙιτετειι,ορει·ιττειι
ιιιπ! ειιι€εΙιειιιι ιιιΙΙιτοεΙιοριεεΙι ιιιιιει·ειιεΙιτειι ?ΜΙ νοιι Βιι.ι·εοιιι
άετ ΠτετιιεεεΙιΙειιιιΙιειιε ετϋττει·ι:τω., 8εειιιτετ ιιιπ' εοτι.:ΓΙι.Ι
ειεε Βιιι6ιειι άετ ειιιεοΙιΙ18.8ιεειι Ι.ιι:ει·ιιιιιτ, άιε θεεειιιεΙιτε,
ΑεειοΙοε,·ιε. ριιιΙιοΙοειεεΙιε Αιιε.τ.οιιιιε, 8γιιιρτοιιιιιτοΙοειε, Πιε
Βιιοεε, ΡτοΒιιοεε ιιιω '1'Ιιετιιριειιιεεετ

νετΙιιιΙιτιιειιι€ιεει€
εεΙτε

πεπ ΝειιΙιιΙιιιιιι€ άετ ΘεΙιει·ιιιιιτιετ. ΙνΙτ νει·ιι·ειεειι ω ειεΙι
Πιτ κΙιεεε ?κι ε 1ιι1ετεεειτειιιιειιειιιι ιιιε, άεε ΤΙιειιιε. ιιι ετ
8ειι6ρι'ειιεΙετ ειεε Ι1811811ι18Ιιπ10.εοτει”5.Ιτ.ιεε8ειιιιιε.

Ν. Ρ. Η ιι τι ε
. ιι τ
.
ε ε Ιι ι Ε: «Ι:"οετιιειιιρτοεοριιε,ιιιετοιτιιιε,ιιιοριι

τΙιο.Ιιιιιιε,ερι.ε·ιιετιιε.Αοτειιιιι. ειιιιι ε.ιιειιοερΙιεΙιει».ΠΠ).
Με 38 Ο. Ιειιι;ε ιιιιιι 1430Οτιιι. εεΙιννετεΜιεειιιΙτΙιιιιις νιιειΙι
ΙιοΙιειι θεεεΙιΙεεΙιτ.εε ντιιτι1ενοιι ειιιετ θεειιιιιιειι 28-_ιιιΙιτι.ι.τειιΙΙΙ ειπε ρ;ειιοτειι. Με ΓτιιοΙιτ Μπι 18118110ειιι· ΙΙΙιεΙτ. εειιι·ιε
ιιΙιετ ιιιοΙιε ιιιιιι ει.Ιιιιιετε ιιιιτ 10- 15 ΙΙιιιιι. ΑιιεθιΙιτΙιεΙιε Βε

εεΙὶτειΙιιιιιΒ·
άεε Ρτειερετε.ι.εεω. ειιτερτεεΙιειιιιειι1.ιτετε.ιιιτειιι

ειι ειι.

Ν. Ρ. 1)_ιεΙιοιιειιΙιο: «ΝοιιΖετι Με άετ Ιειιιιειι·πΙιεΙιειι ;τε
ΙιιιττεΙιιΙΙΙιεΙιειι Ρτιιιιιε ιιιιε άειι .1ειΙιτειι 1895 Με 18915»..

(ΙΙΙ).
1)ιε Βιι'ε.Ιιτιιιιςειι ενεΙεΙιε τω”. ννιιΙιτειιά εειιιει· ρτεΙαιεεΙιειι
'1'ΙιετιρεΙιειι:Με Ι.ε.ιιιΙεεΙιει'ιεει·ει ,ιτειιιεεΙιτ.Μιι, Ιιιιιιειι ιιι ιΙιιιι
ιιιε ΑιιεεΙιιιιιιιιητ ΙιεΓεει.ιιςτ,ιΙ:ιεε ιετΙετ Ροτιει:Ιιτιιι: Μιι” άειπ
θειιιετ.ε ιΙετ θειιιιτιεΙιιΙιε ιιιι‹ι θγιιεεΙιοΙοε;ιε ιιι ειιιτειιι Ζιιεειιιι
ιιιειιΙιειιιιτιιιπ άετ Βιιτ.ινιεΙιεΙιιιιε ιιιω Οι·Βιιιιιε:ιτιοιι άεε Μεσι
ειιιεΙννεεειιε άετ 1..ειιιιΙεεΙιεΕτετεΙιι; ιιιω ιιιιεε 1

) Βιε Ζει.ΙιΙάετ
Αετ2τε Με Κυετοιι άετ ΡεΙτιεοΙιετετ νετιιιεΙιτι ι.νετι1ειιειιιειι.

2
) ιιι _ιειΙειιιΒε2ιτΙιε ειιι

ἔι
ιτ
.

ειιι,ςετΙοΙιτει.εε Ηοεριι.ε.Ι ειι ει·
τιεΙιτειι Ιετ ιιιιιΙ 3

) άεε γει.ειιι ειιιετ ετειιοιιιιτειι 1ιτιιΙιεΙιειι
ΗιΙίεΙειειιιιιε ιιιιτεΙιε·ειιιΙιτι ενεττΙειιιιιιιεε.

8. Π. .1ε.ιιροΙεΙτιι «Πιο ΡειΙιοΙο,ειε άεε ΘεΙιετιιΜ.εε πεειι
8οτειι :ιιιε ΒιιΙιεειιε». α!).
Ι·ΙιειοτιεεΙιε 8τιιιιιε.

Μ. τ τ ε. τ
ι ο Ιι : «3 10ι.ΙΙενοιι Ιιοιιεετνετἰνειιι Κε.ιεετεεΙιιιιιτ».

( Ι

ΡιιΙΙ Ι. 28-_ιεΙιτιθ·εΙΙΙ μια 1 Οειιιιτι-Ρετίοτειιοιι, 2 - ΙτιιιιετΙ.
ΙΞ'τιιΙιε;εΙιιιτειιι ε. 34. Ι77οοΙιε.ΑΙΙιτειιιειιι νετειιΒιι.εερΙε.ττεειιιε
εΙιιιιιεεΙιεε ΒεεΙιειι. Οοιι_ι.Μις. 8,8 Ο. Οοο). νετιι 7,7-8 Ο. -
(ιιιιιετι.=τετΑιιεειιιι,ε· άετ Ορετειιοιι Πιτ 11ιιττετιιιιιΙ Ιἶιιι‹1. 11'ιιΙΙ
Π. 33 ΙΙΙ Με. 1 θειιιιτι -- εεΙιενει·εΙιοΙιε Ζιιιιι.τε,ιοιΙιεε

Ιθιιιι1.2 θειιιιτι- ετι'οι·ε.ι.ιοιι. 3 - Ι?τιιιιεειιιιττ. 4 - ΚιιιιετΙ. Με ιιιω
Ιιιιττ. ιιι ‹Ι

.

37 )νοοΙιε. Ιιο1ιε Ζιιιι8·ε. 5 - Ιιιιιιετ.Ι. Β'ι·ιιιιιτεΙιιιττ
ιιι ό

. 37 ν»οι:Ιιε, ΙιοΙιε βιιιιςε, Ρειΐοτε.ειοιι. ΒεοΙιειιιιιεεεε: Με.
εριιι. 28. ει·ιετ.28. (Με). ιιιιιι;ιιοιιε.Ι10,3. [Με Ορετε.τιοιινετΙιει'
ιιιπ ειιιιει:ιεειιι Αιιειτειιιτ Πιτ ΙΙιιιιτι:ετιιιιιι ΚιιιιΙ. ΙΞ'ε.ΙΙΙΙΙ. 28-_ιϋ.Ιι
τιμ Ι μια, ινεΙεΙιετ ιιι ΒετΙΙιι ιιιε νιιειιιοιιιιιιτιοιι ιιιιε,ςεΓιιΙιττ.
ειτοττΙειιντιπ. Βιε Ροτι.ιο ιετ "Με ιιε.οΙι Ιιιιιι.ειι ε·ει·ιεΙιτει, ιιιπ
1ιια νετειι;τετ Α. Μ. εεεοΙιΙοεεειι. νοτιιεεειιιΙετ '1'ΙιειΙ ιιιεΙιτ ιιι
ιΙΙΙιΙειι. Με ιιιι.οΙι 21 ετιιιιτΙιεετΙιει'τ.ιιςει·ννεΙιειιτΙιΜιεΙιειτ εει·
ΙιεΙιι ΓοτεεεΙιτιιτ ιιι άετ Βι·ϋιΙ'ιιιιιις άετ θε1ιιι.τιιιιιττετειι εειι
ειιιιιι·ειι νει· ιιιιιΙ Πτετιιει·ιιριιιτ ιιτοΙιτε, ινιιι·ι1ε πιτ Ορετιιτιοιι
€εεεΙιτιιτειι. ΠιιΙιει εειΒιε ειεΙι. ι1εεε ιιιε νοτι1ετε ΠιετιιειΙϋ.οΙιε,
ενεΙεΙιε Με ειιιιι Ριιιιιιιιε ειι άιε νει ιιιιιΙινε.ιιο1Μ" κατ. Ιιει
άετ, ιιι Β`οΙεε εει· 8εΙιενειιε·ετεοΙιε τ ειιιιτετειιι1ειινει·,ει·ϋεεε
τιιιι8· «ΜεΟτιτειιε, ι;ε.τ Ιιειιιειι ΑιιιΙιειΙ ιι·ειιοιιιιιιειιΠειτε. θΙιιι
ετιςετ Αιιεαιιιι,ιτει: Πιιι.τετ από Κω. Ιπι ετει.ειι ΓειΙΙε ννιιτ‹Ιε
ειιιε Κοιιιρτεεειοιι άεε ιιιιι.ετειι Πτετιιεε.ΙιεεΙιιιιττεε ιιιιτ άειπ
8εΙιΙειιεΙιε, ιιι άειι 2 Ιετ2τειι ειιιε εοΙεΙιο Πιιτ.άετ Ηε.ιιιι Μεεε·
ιιιω. Ιιι Ιιειιιειιι Β'ει.ΙΙε ινιιτειι 8.ιιεΙ1ιιιιτ Διιι1ειιτ.ιιιιΒ·ειιειιιετ,
Αι.οιιιε νοτΙιιιιιὰειι. Ιιιι ει·ετειι 1ΐειΙΙε Ιιειιιι ιιιιεεεΙιΙιεεεΙιεΙι 8ειιΙε
ιιι άειι 2 Ιετ2τειι Κιιι.ειιι. πιτ Αιιενειιιιιιιιις.

Ο. .Τ
.
Τ ιι ο ιιι ε ο ιι : «ΠεΙιετ 11.ιιιι·ειιιτετιιιεοΙινιιε.ιι€ετεεΙιειο».(1111).

νει·ι'. Ιιει·ιεΙιτει. ιιΙιει· ενεΙτετε15 Ι·'ιιΙΙε νοιι Βιιττειιτετιιιςτε
νωιω.ιι. 8 ιιιεΙ ΙιειιιιεΙτε εε ειειι ιιιπ ειιιε ΙιιιΙιεεειιι ε, 4 ιιιιιΙ ιιιιι
τεεΙιτεεειιι€ε ΒΙΙειιετεεΙινσειι;ει·εεΙιείι. Ιιι ειιιειιι Με ιιιιι ειπε
8εΙιενειι,ε:ετιιιιεειιει·ει άετ τεεΙιιειι από ιιειτειιι'άετ ΙιιιΙιειι πω.
1ιι άειι ιιΙιτιςειι Ρ'5.ΙΙειι (ΠεειιιΜοοεΙε) ΙιΙἱεΙι άετ ειεε άετ εκ
ιτιιιιι:ετιιιειι ΒιιπιρΙειιαιτ.ιοιι ιιιιιιιιι);εΙιΙιιττ. 1ιι θ ΠιΙΙειι ινιιι·‹ιε

Βιι(Γιιιτ
ιΙετ '1'τιΙιε.Ιιι 4 Ε'ΒΙΙειι 'Ι'ιιΙιειιεΙιοτι, ιιι 1 Ε'ιο.ΙΙε ΑΙιοττ.

ιιιι Βιιριιιι· εοιιειετιι·τ..Βιιι ΔΙιε·ιιιι νοιι 1)εειιιιιιι πετάει ιιιιτ

2 ιιιιι.ΙΙιεοΙιεεΙιτ.ετ.Με ορετειεΙνειι ΙΙ ε.εειιεΙιιιιειι ειπεπ: ΟοεΙΙο
ιοιιιιε 9 Μπι. ΚοΙροτοιιιιε 3 ιιιιιΙ. Ιιιειειοιι ιιιι Ιιιιιτει·ειι 8εΙιει
‹ΙειιςεινϋΙΙιε Μι ΗειειιιειτοοεΙε 2 τιιε.Ι.Νιιτ Ι Ι1'ειΙΙ νετΙιει' Ιει.εΙ.

1 Ε'εΙΙ ινιιτ‹Ιε ειιρεει:.·ιτ.ινΙιεΙιε.ιισιεΙτ.

.Ι. Β. ΒιιΙιιιιετειιι: «Ζιιτ Κειειιιετ.ιΙτιΙεε ιιι·ε5.εΙιΙιεΙιειι Ζιι
ειιιιιιιιειιΙιιιιι€εε άετ εΙιιιιειι ε.Ι1εςειιιειιιειιΡει·ιτοιιιτιε Πιιτ
ειιιι€ειι ΒτΙιτειιΙιιιιι€ειι άετ ΘεΙιε.τιιιιιττετιιιι‹1 ΙΙιι·ετ Διι
ιιειιε». (1711).

Ι)ειι Κτε.ιιΙιειιεεεοΙιιεΙιτειι νοιι 4 ειιιεεΙιΙειςιεειι Ρ1ιΙΙειι τειΙιι:
τω. ι'οΙιτειιιΙε'ΓΙιεεειι ειι:

1
) Μπι Ιιει ειιιετ Ι:"ι·ε.ιιειπε ιιΙιιιι.ε Ρετιι.οιιιτιε οοιιετιιτιττ

ιιιι‹Ι ΐεΙιΙειι ιιιε ιιΙιΙιεΙι ιιτειιεΙιΙιεΙιειι Μοτιιειιιε, (Ριιετρετιιιιιι,
Ορετιιιιοιι, ΑΠεει:ιοιι ειεε Ιιιιεειιιιε.Ιιτσετεε) εο ΙΜ. νοτ ειΙΙειι
Ι)ιιι;.=τειιΜε Πι·ειιεΙιε άετ Βτετε.ιιΙιιιιιιε :ιιι ειπε ρε.ΙΙιοΙοε·ιεεΙιε
νετιι.ιιιΙετιιιιε;ω· θειιετιιιιικτετ ιιιιι1ιΙιτετ Αιιιιεκε ειι ιΙειιΙτειι.

2
) Πει· νει·Ιειιι' ειιιει· ιιιιτοΙι ι;ειιειιιιι:ε νετιιιιιΙετιιιιρετι Ιιε·
ἀιιιἔιειι Ρει·ικοιιιι.ιε ιετ ιιιι θεεειιειιπ ειι άετ ριιετρετε.Ιειι
οάοτ ορει·ειτ.ινειιειπ νετΙιιιΙΙ:ιιιειιιιιεειρ,· 81ιιιετ.ιε,·ετετ,ενοι'ιιι·
ιιιιιετ Αιι‹Ιει·ειιι ειιιειι Με 11εΙιΙειι άεε Ιιε.ττ.ιιιι.Ιιι€ειι Ετ
Ιιτεε:Ιιειιε ιιιι‹ι άετ ιιιεΙιι· οι1ετ ννειιιε,·ει·εειιιε ΡιιΙε ερι·εοΙιειι.

3
) Ρετ Αιιεεειιι€, ιιιιτΙιιιι πεειι :Ιιε ΡτοΒιιοεε. εοΙεΙιετ Ρει·ιι.ο·

ιιιτιιιειι εεΙιειιιι; ειιιειι ειπ ειιιιειιι.τει·ετειι εειιι. ιιιεΙιι: ιιιιτ ειιιο
ειι νιτειιιι, εοιιιιετιι ειιιειι εει ντιΙιτ.ιιιιιιιειιιεοιιι Ιετιι.ιιιιιι Βειιις
επί Βεειιιιιειι ι1ιεΙιτ οι1ετ ννειιιεςετεοΙιενετετ ,οΙΒειι άετ Πιιτ.
ειιιιιιιιιι8·.

δ. Π. .Τει ιι οΙεΙτι: «Απε άειι ΑτΙιειτειι 8οτ.ιιιι'ε:ιιιε ΒρΙιεειιε.
[Μπιτ _ τειιειιΙιτειιΙιΙιειι.ειι».(1711).

Α. Α. 1)ι·ιιιιι2ιιι: «Βειιο.ιιιΙΙιιιι,ι; άετ ΒΙεεειι-Οετνιιι-ΙΤιετειιι
άιιι·οΙι ΑιιΙϋειιιιι.: άετ ΒΙε.εε νοιιι ΠιιΙεε εει· θεειι.τιιιιιιτει·
ιιιι‹Ι ιιιε νοτειιρ,·ε ιΙιεεετ ΜετΙιοεΙε ιιιι νετιςΙειεΙιε ιιιιι: ειιι
ιιετειι νιιετιιιεΙειιΜετΙιοσιειι».(ΙΧ).

Ιιιι ΑιιεεΙιΙιιεε ειι ιιιε Κι·ειιιΙιειιεεεεΙιιειιτε 2 ?Με νοιι νε
εΙεοοετνιοιι.ΙΙιει.εΙιινι·εΙοΙιε νοιι Ρι·οι'. οτι ορετιι·τινιιι·ι1ειι.ειεΙιτ

_ Ι). ειπε Ιιιειοι·ιεεΙιε 8Ιιιπε άετ νετεοΙιιειΙειιειι Ιι'ιετεΙορετε.ιιοιιειι
ιιιι‹ι ΙιεεεΙιτειΙιτ άιε ΡοΙΙετ-8ειιιριιεγε'εεΙιε ΜειΙιοτΙε, άετειι νοι
ειιρ;ε ει· ιιι ι'οΙιτειιιιειιΡιιιιΙτιειι ειιεειιιιιιειιι'ιιεει. '

1
) ΙΜε 8·ιιιιεεΟρετειιοιιείεΙιΙ Μ; ι1ειιι Αιι€ε ειιε;ιιιιεΙιεΙι;.εε

ΙιΒιιιιειι ιιειΙιετιιΙΙε ρΙιιετιεοΙιειιΟρει·ιιτιοιιειι, ινεΙοΙιε εει Πετρε
ι:ετιάετ ν7ειιιιιιιι€ειι άετ θειιιιιιΙοτεειιε €ειιιιιεΙιε πετάω ιιιιιε·
εειι, ειιε,ε;ειιιΙιτενιτει·ιΙειι. -

2
) Πε.ειι ΜΜΜ' εε ιιιοΙιτ ειιιει· νει·Ιειιιιιιε; οάοτ ΙτιιιιετΙιεΙιειι

1ιινει·ειοιι ιιετ θεεϋ.ι·ιιιιιτιετ.ιπι θεεειιιΙιεΙΙ, ιιιι Ιιιτετεεεε ειεεε
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;;ιιι:ετιε·ειιΑιιεειει:ριε άει· Ρ)ετε)ει:ειετ)οι: ιετ εε ε:·ιν)ιιιεο):ι,άεπ
ειπε )ιεετε):ειιάεθει·ν):ιι·ιεεε ειιαε). νει·ι:)1)ιτννειάει:.
8) Μεεε )άει):οάε πιεε). ά)ε Μ68)ιο):)ιε)ι ά1ε_)ει:),ε:ειινοι·ι):ε))ε
ει: ):ει:ιιιιει:, ννεΙο)ιε άιιι·ο)ι Α):)ϋειιιι;; άετ Β)εεε νοιι άεπ: ιιιιι
εε):ει:άει: Πεννε):ε )ιεινοι·Βει·ι:Γειι ινειάει:

- νοι·τ):ε))ε,.ννε)ο):ε
ειιι· Βιι.ειε ειιιει· ):εεοάει·ει:Νει):οάε άει· Βε)ιε.ι:ά)ι:ι:ε; ειι:1'ι:ο)ιει·
Β)εεειι-8ο)ιε)άει:1)ετε)ιιεεινει·άει: ε)ιιά.
ε) Βε) άἱεεει· Πει.)ιοάε εριε)τ άιε θιι·6εεε ιιι:ά Επι: άει· Με·
τε) )ιε)ιιε ει: ιν)ο):τ)ΞεΒο)1ε Με εε) άει· Μετ)ιοάε νο:: .Το):ει·ι.
Κε)ιει:):ειο)ι.

ό) Νεο): ά)εεετ Πει.)ιοάε )ιε.ιιι: ιιιειι Απο): Β)εεειι-θο):ει·ιιιιιι
τειά)ει.ε)ι:ορει·)ι·ειι;Γει·ι:ει· ννει·άει: ειιι): ειιι) άιεεειι: ν2εΒε απο): ι
)ι6ο):εω·ε.)ιτεο)ιε)ιι)ιε): θε):)ιτιιιι:ιτει·-Ηι:ι·ι:)ειιει·)ὶειε)ιι ορειιιειι ῖ
1εεεει:.

θ) Με Πε)ιειιι·ε.Βιιι: άεε Αι:ε;ι·)Περιιι:)ιτεεάει· Ορειει)οιι ειιι”
ά)ε Β)εεει:ννειιάιιι:,ε εε Με ειιιι6);)ιο)ιι.ει: εε)):ετ ι:οοιι ιι: εο)ο)ιει:
Π).))ει: Γ)ει.ε)ιι ει: )ιε))ειι, ινε άεε Οει·ν)οε),ε;εινε)ιενο))ετει:ά)ε
νει·ι1ιιάειι:ιετ.εάει· ε·ει:2 )”ε):)ι.

7) Νεο): ά)εεει· 1άει)ιοάε )ι6ιιι:ει: εεε): Μετε)ι: οοιιη:)ιο)ι·ι.
άιιι·ο): ε)ιιίε.ο):εΒ)ιιεειι-8εΙιειάειιι)ετε)ι: ορει·ι:·ιοινει·άει:.
δ) Με Βιιιι'ιιο):):ει):,ά)ε )ειο):τ.εΔιιεί)ι)ιι):ι:.ι·)ιειτι:ι:ά άει· Πει:
εει·νιιιιειιιιιε ινε)ο)ιε άιιι·ο)ι άιε 8ο)ιιιιι: ιιενε)εο):ε Ποάι))οετ)οιι
ει·ιε)ο):ι ινει·άει:, ):))άει: ε)ιιει: ννεεει:ι ιο)ιει: Ψοι·ιι):ει)άει· Με·
τ)ιοάε.

Π. Α):ιι)ιιιάεε: «Με ΡΜ) νοιι )ιιι:;ει· Βετειιτἱοι: άει· Β'ι·ιιο)ιΒ
ι:: άει· θε):ει·ιιιιιιιει· πω): Βιιριιιι· άει·εε)):ει:».(ΙΧ).

25-_)ιι):ι·)ςεΙΙ μπε. Βεριι:ιι άει· θε):ιιιι 2 )νοο):ει: νοι· άεπ:
'Ι'ει·ιι:ιι:. Ηεί'ιι8·ε ι))7ε)ιει:,εεε): 12 Βιιιι:άει: Β)ε.εειιεριιιι:ς, Α):

.<ιει:έ·
ε)ι:ει· ει·οεεει: Μει:Βε )ιε))ει: Β)ιιτεε, ΗΒ)ιειιι·ει.ει: άεε

Κ)ιι εε ι:ι:ά Βι)ϋεο)ιειι άει· Κ)ιιάε)ιεινε,ε·ιιιι);ει:ι:ι:ά ννε)ιειιι.):):
ι)ι.·;)ιε)ι.8 Τε” εεε): Βες)ι:ι: άει· θε):ιιι·ι. Μιά ά)ε Με:: ιι: άιε
Κ))ι:))ι ε):ι·ιιο):ι.Ρετ. Με ιι: άεεε)ιιι.ειιιΖιιειει:άει ιιιιεεει·ει.πιιε·
ιι:)εο):. ειιιρ. 88.5 - Ρι:Ιε 122. Βεο)ιει: ιι:)ι. ε)ιιει· (Με). νει·ε
νοιι 8,25 Ο. Ιιι άει· Νε):ε)ι.ιεςει:ά ε)ι:ε 8.5 Ο. Με;; ι:ι:ά 2,0 Ο.

'

):ιε)ιε ιι: Ζει·)'ι:.Ι1):ε8ι·)))'ειιεΒιιε))ε άετ Βειιο):άεο)ιει:. Ιιι: ιιι:
ιει·ει: ν)|ιιι)ιε) άἰεεει· θεννε):εριιι·ιιε ε)ιι ννειιιε οπο): τεο):ιε νει:
άει· ))ι:ει: ε.)):ε. ειιι 13'ιετε)ειιιιι;εεε ινε)ο)ιειιι ειε): ειιι' Πιιιο)ι ·

ετιιι)ιει:άει· Ειτ.ει·ειιι)εει·ι. Μι:ε ιι: ά)ε Γ)ει.ε) ε)ι:εεί))ι):ι·ιε8οι:άε
ετ6εει ειιι ειιι):)6εει:ειιΚιιοο)ιει:. Νεο): ειιει'ιι)::·))ο):ει ά)8)ι.ε)ει·
Πι:ι.ει·ειιο)ιιιιιι;,άειει: Πειε))ε Η:: Οτιε;ιι:ε.)ε ι:ειο)::ιι)εεειι εἱιιά,
ινιιι·άε άιε Μ ι:ι:εε εεεεεΙΙι: Α))ε;ειιιε)ι: νει·ει: ιεε Βεο)ιοιι.
ιιιινο1)ει)9.ιιά)ι.ιεπρωι· άεε Πτειιιε ννει.):ι·ειιάάει· ε):ιιι·ι, ινε.):ι·
εο)ιειιι))ο):Με) Ωιιει·)ειςεάει· Ε'ι·ι:ο):ι.ι:ι:ά )1ειειιι)ο ε)ι:εε '1'):ε)
Ιεε άει·εε)):ει: ιι: άει· ιει·ι)εεει:ειι Ηε):ιιιιι:ιιτιει·, άεε ε.ι:άει·ι:
'Ι')ιε))εε ειιεεει)ιε)): άεε Πιει·ιιε ιιι:ιει· άεπ: ε)η.ιε)ϋετειι Ρει·)ιο
ιιειιι::. Μεοει·ει.ιοι: άει· Ει·ιιο)ιι.. Ριειιι)ε ειει·οοι·ι:)ιε. Ιιιιιι:ιι)ο.
Ποιο): ε)ι:ειι 8ο)ιιι)ιι: ιιι άει· Βει.ιιο):άεο)ιεννι:ι·άε ά)ε Β'ιιιο):ι.
ειι):1°ει·ι:ι..Ρ)ε):ει·):εϊτει· νει·)ε.ιι)'. ειιι” Ιετε))ε ειιι 24 '1'ειςε
Με): άει· Ορει·ει)οι: ει: Βι·εο):ϋι:)”ι:ι:ς. Ιιι άει· Μι.ει·ε.τιιι· Με).
νει!. ειιι· 4 ειιιι)οΒ·εΓι).))ε νοιι 1ειι€ειιι νει·ννε))ει: άεε Ε'εει.ιιε
ιιι: Πτειιιε εεΓιιι:άει:. Με Κι·ειι)ιει:εεεο):ιο):ι.ει:άειεε)):ει: ννειάει:
ιι: 1()ιι·ιε ειιιιεί)))::·ι. Μεε εειιε.ιιε Βεεο):ι·ε))ιιιι:ε άεε, άιιι·ο)ι
Αι:1:ορειεει·)ιε.)ιει:ει:Ριεερε.ι·ετεε εο):))οεει ά)ε Αι):ε)ι Δε.

Α. Βιιιιειιι ει: ι:: «Ε'ε)) νοιι Τ):ι·οιι:)ιεεε άετ νειιε οιινε. )ι:
)'ε:·)οι·ι:εο)ι Μνοιιιοι.οιι:)ε».(ΙΧ).

Βιιρι·ενιι€)ι:ιι)ε Αιι:ριιιιι.ι)οι: ε)ιιεε ιι·ιοεεει: Πνοιιιε Μ) ε)ιιει·
44-))).)ιι) ει: ΡΜ. Βιι:ετε Κοιιιρ)))ιει:)οιι νοιι 8ε)ιειι άεε Πει·
εειιε Με ι·ειιά άει· Νε.ι·)ιοεε.Απ: 4. 'Μεε Με): άει· Ορει·ειιι)οι:
Ειεο):ειι:ιιι: ει: νοιι Ρει·)ιοιιιιιε. 'Γειά ει:: 7. Τε”. Βε) άει· Θεο
τ)οιι νν)ι·ά ιο πω: εειιι.: ιιι). Μεε ιιιιάιιι·ο)ις)ιιι ε. εε)'ιιιιάει:
ιιι Ε`ο)ςε ε)ι:εε οι·ειιιι)ε)ι·ιειι, ε)):ειι 'Ι'):ιοιι:):ιιε.ε·ε)ο ει· ε)ο): εειιι
'Ι')ιε)) ε.ιιο):Με ιι: ά. ν. )))ιιοε.εάειιι.ι· ε). ειιι. ει·ειι·εο)ιτ. Βε)άε
ν. ιειιι:)εε. ει:τ)ιε)ιει: ιι)ειο)ι)'ε))ε ει)ιε Ήι:·οι::)ιειι. Πει ))ιι)ιε
Ρ)επιιε ρε.ιιιριιιΠοι·ιιιιεεειιι) ει·ινειιει·ι. ειιι):ιι)ι. ειι:ειι ίτιεο):ειι
άιιι:)ιε)ιο€)ιει: )ιι·ϋο)ι))ο):ειι'1'):ι·οιιι):ιιε.θειιειιιιι:ε νει·8.ι:άειιιιι€ειι
ιιι άει: θεϊεεεει: ννει·άειι νοιι: να). ιι)ο):ι.Με Γο)ειε άει· Ορει·ε.-

`

Με (.ιεάειιι.ετ,εοιιάει·ιι ειιι' ι·οι)ιει·ρ;εεειιεει:ε ριιει·ρει·ε)ε Ριο
οεεεε ειιι·)ιο)ιΒει”ι))ιι·ι.Με εοιιιιι εο)ιοι: νοι· άει· Ορει·ειι)οι: νοι·
):ει:άειιει: ιιιιεε·εάε):ιιιειιΤ)ιι·οιιι):οεειι ):2ιιτειιάειιιιιι:ο)ι ):ει Ι:ο)›
πιω” ά. Ρετ. )ιε)ιιε 8νιιιριοι::ε ,ι.τειι:ειο):ι.

Α. Ν. Α)ε:ιιιι:άι·οιν: «Β)ι:ιεεε ϋ):ει· άιε ιιει:ετειι Μοάε))ε
άει· νει;)ι:ε)ει: Τει::ρειι-Β)εοτιοάειι ιιιιά άετ ιι)ε):τ ι:ο)ει·ι
ε)ι·ειιάειι Ηειιτε)εοτιοάε ι:ε.ο)ι άειιι θνειειιι Α. Ν. Με):
εει:άι·ων'ε ιιιιά θεειει:ο)ιειιιιννειειιι:ι;·›. (Χ).
Πει· νοιι: νοιι'. οοιιειι·ι:)ι·ιε Αρι:.ιι·ει εο1) εε)):ει. ):ει ετε.ι·)ιει:
Βιι·άιι:ειι άιε Βε:ιιι ιι)ο)ιε νει·):ι·ειιιιειι. Βετο): εειιιε νοιει),ε;ε
ι:ι:ά 12)ιιίεο):):ειι ιι):ει·ιι)Π'τ ει :Με Μ” πε):ι·ϋ.ιιο)ι)ιο)ιει:1ιι- )
ει.ι·ιιιιιει:τε.Πετε))ε ειιιά )ιιι Ο:·ιε)ιιε)ε ι:ειο)ιιιιεε):ει:.

Α. Ρ. Αι· ιειιι_)ειν: «Με Τ):ει)ι:ε:):ιι:ε ιιι:ά Βο))ε άει· ).ειιιά- )
εο)ιε)'ι: ιιι 8:ιοι:ει: άει· νει·):εεεει·ιιιιε; άει· θε):ιιι·ι.ε):))Γειι:
Βιιεε)ιιιιά». (Χ).

Ι.ε):ι·:·ειο):ε Βιιιάιε ρο)ει::ιεο)ιειι Ο)ιει·ε)ιιει·ε. ,

Ρ. Θ. Β ο ι: ά ε:ι· ε ιν: «Με Γι!). ιι:ε)::·ίε.ο)ιει·ΙΙ)εε)::1άι::ιμ. (Σ).

(Κεειιιετ)εο):ει· Βειιι·ειο·).

Θ. Ο. θεο): ε: «Με Κε)εει·εο)ιι:ιιι.>>.(Χ).
Πει ειιιει· Β"::):ι·τάιιι·ο)ι ει:: Ποιά' Μιά θ. ιιι)ι.ιιετ)ιε))ι, ά:ιεε
άεεε))›ει ειπε Με:: εο):ει: 8 'Ι'ε:ιε ιι: Ψε):ει: Πε τ. Ιιι άετ
?πιο ει·)ιει:ι:ι:να). ειπε Ρετ. ινε1ο)ιεει· νοι· ε)ιιι-ιιιι ε:)::·άιιι·ο):
Ζειετ)ιο)ιε)ιιιιε άεε )ι)ι:ά))ο)ιει: Βο)ιι).άε)ε ι:ι:ά εε):ι· εο)ιννει·ε
Βιιιι·εοι)οιι Η: Ρ'ο)ε·ε νει·ει:ετει: Βεο)ιει:'ε ειιι.):ι:ι:άει:Με. Μ·
οιάι:ετ )):ι·ε Πε):ε:·ι'ι)):ι·ιιι:ε )ι: άεε 18 ))νει·ει.ει:ιι`ει·ι:τε1:ε.ιιά
εο)ιεί).ε)ιοερ)τε) ει: ι:ι:ά Π)):ι·ι., ):ε) άι·ο):ει:άει· Πιει·ιιει·ιιι:τιιι.
ιιε.ο): Α):ςει:ει άεε 1Γιι:ο):τννι:εεε:·ε,άεπ οοι:εε:·νι:.Πνει:Κε)εει··
εο):ιιιιτ εεε. Με Ορει·ει.)οιι ):ι:.ττεε)ι:ει: Βιιιι:ει)εει: Αι:εε·ειιες
σε Μιιιτει· ι:ι:ά Κ)ιιά.

Πο):):ει·ι.

Μεάιο)ιιε. 1898. Νι·. 27-47.

8ιιι·ινι:: «Ζει Κεειι)ει))ι άει· νιιεοιιιοι.οι·)εο):ει:8ι.6ι·ιιι:εειι
άεε θε)ιει·οει:τι·ιιιιιεειιι” ):νει.ει·)εο):ει·Βεεἱε:›. (Νι·. 27, 28).

Με 46_)ε):ι)Βε Ριιι)ειιι)ι: )ι)ειειε ι)):ει· κορίεο)ιιι:ει·πειι. θε
:·)ειιεο):ειι:: Ο):ι·. ))άε)οά)ει:,Με ε)ε ει):ννεο):εε)ι:άιιι ):ειάει: Ο):
ι·ειι ):ϋι·ιε ι:ι:ά Α):εο):ι.ι·εο)ιιιιιςάεε θε):ϋι·ε. Δε:: άει· Αι:ειιιι:εεε
ει·ειι):ει: ειε): ειι:)8ε ):νει.ει·)εο)ιεΒι·εο)ιε)ιιι:ι:εειι ι:ι:ά ά)ε Πι:
ιει·ειιο):ιιι:ε·)ιεει.Μ.) τε ά)εεεε (Ο)ενιιε, (:))ο):ι:ε).Βει άει· Ρι·))ι'ιιι:8
άεε θε):ϋι·οιε·ει:ε Με): 8ο)::νε):εο):. Βιι:ι:ε, )νε):ει) )ιοι:ι:τε,
ειιεεει· νει·ιιιιιιάειιιιις άει· 8ο):ε)))επι:ιις )ιειάει·εε)ι.ε, Με): ε)ι:ε
ΔΠεοι)οιι άεε 8ο)ιι:.))ει:ιρει:άει:άει:Αερε.ι·ει.εε ι·εο):ι.ε ι:ι:ά νιε)
)ειο)ιι; ε.ιιο): )ιι:)ιε 1'εεηςεει.ε))ι.ινει·άει:. Παει Ε'ε):)ειι νοιι Βι
)ιι·ειι)ιι:ι:ςει: άεε Πε.):νιιιιι):ε ιιι:ά Ν. ε.οιιει)οι:ενν)εεει: ειιι' ε)ι:ε
Α))'εετ)οι: άεε θιε)ιει·οειιι:πιιι:ε ιιπ θιε):ιιι: Με, άἰε πω): Με)
ιιιιι:Β· νει·)“ε.εεειεειιι' νοεοιι:οι.οι·)εο):ε8ι6ιιιι:Βει: ):νειει)εο)ιει:
Πι·ειιι·ιιιιςε )›ει·ιι):τει:.Πει· Ιι:άιιοιἱοι:εει.ι·οι:: ινιι·)ιτε ιι: ά)εεειι:
Γιά) ειιι:ειικ ω· ά)ε ειι):_)εοι)νει:Θε)ιόι·ειι:ρι)ι:άιιιι,ε,·ει:.

Μ. Θο)ο ιν ιιι ο):) ιι ε τ: «Με Ονο)οι.)ινιι:ιε - ε)ιιε ο)ι·οιι))1ι·ε
Ρενο)ιεεε». (Νι·. 29, 80).

Πε):ει·εετιιιι:ε ειιιει· Αι):ε)ι. νοιι Π. ΠεοΕετ.

Με). Β ο ι: ά ε τ: «Ει·νειρε)ι:εριιειιιιιοι:)ε».(Νι·. δ), 32).
Πε):ει·εετιιιιις.

«Ηνάι·οτ)ιει·ερ)ε άεε Πει·ιι:)ιε.ι:ε)ε». (Νι·. 83).
Βε)”ειιιι. άει· 8)ιειιι:Β· άει· Νενν-Υοι·)ι Αοειάειιιν οι Μεάιο)ι:ε
νει:: 3 )4'ε)::·ι:ει·1898.

Β. Διιίι·εο)ιι: «νοι):ει:8·ιιι:ε ι:ι:ά Βε)ιει:ά)ι:ιιη_ιάει· ο)ιι·ειι)
εο)ιει: 8ο):ννιιιάειιο)ιτ».(Νι·. 34, 85).

Πε):ει·εειιιιιι,ι; νοιι Αιο)ιειιινε)ά.

Μ. Ο ο Ι ο ιν τ.ε ο ): ι ι: ε τ: «Με Ριι)ει'ι·ε‹ιιιει:: Με) ')'ιι):ει·)ιιι)8εει:
Π: Βειιι€ ειιι' Ριο,ε·ι:οεε ι:ι:ά 'Ι')ιει·ερ)ο».(Νι·. 86).

Νεο): άει: Βεο):εο):τι:ι:ε·ειινοιι Β'ιι)ειιι: )ει: άἱε ')'ε.ο)ινοει·ά)ε,
ιιι:ε):):)ιι:Β·)ενοιι Τειι:ρειειιιι·ει·)ι6)ιιιι:ε, ιιιο):τειιι· ε)ιι )ιειι()εεε.
εοι:άειι: εο,ε;ει·Με ει·ειε Ζειο)ιει: άει· Τιι):ει·)ιι:)εεε. Αιιεεει· άει·
'Ι'ι:ο)ινοιιιά)ε ιετ Με): άει· εο)ιι:ε))ε ννεο)ιεε) άει· Ε'ι·ειιι:ειιε άεε
Ριι)εεε ε)ιετε)ιιει·ιειιεο): Πιι· ά)ε ει·ει.)εο)ιε Ποιοι: άει· '1'ιι):ει·
)ιιι)οεε. Ι:: άει· Με)ιι·εε.)ι) άει· Β'ε))ε ):ι:.ιιάε)ι.εε ε)ο)ι ιιιιι ειι:ε
Βειειιιιις άεε νειειιε οει:ι;ι·ιι)ειι. ι.ο:ιιεε):ει: Πι·ερι·ιιι:εε ι:ι:ά άἱε
Ρ:·οειιιοεε Μ; ιιιια)ιιιετ.)ε;.Μια. άει· ειε): 8)ε)ο)ιιιι))ε ιι:ἰι. ά)εεει·
?Μεε ):εεο):ει)'ιιειε,)ι.ιι)ι:ά)ε '1'εο)ινοι:.ι·άιειιπ εἰ:: Ζε)ο)ιει: νοιι
Ει:άοοε.ιάιτ)ε, ):ει·νοι·ι.ιει·ι:)'ει:άιιι·ο): άεε ερεο)ί)εο)ιε (ΠΠ: άει·
: 'Γιι):ει·)ιε)):εοι))ει:.εάει· νο:: ιιι)))ει·ει·ιιι):ει·)ιιι)ϋεει· Πνοοει·άιτ)ε.
Μι):ει· ιετ ά)ε 'Γιιο)ινοιιι·άιε)ιι ρι·οει:οει.ιεο)ιει·Βειιε)ιιιι:ε ετετε
νοιι )ι):)ει· Βεάειιι.ιιιιις. 'Ι'):ειερειιτ)εε)ι νιτε.τε):ε) Τεο):γοε.ι·ά)ε
ιι:ϋε))ο)ιειε

Β)ιιεο)ιιιιι:)ιιιι:ΐ
άει· Βεννεει::ις ει:ιιιτε.τ):ει:. Μ)

εο)ιιιε))ειιιν)7εο)ιεε)ιι: άει· ιι)είι·εοιιει:ε νο))ει.ει.ι:ά)εεΒιι):ε.

'1'_)ι.8 ο):οιι: «Ζιιι· Ειπε άει· Πε):ει·.ιι:ετιειιειιι:ε· άεε Πει·
2ειιε ι:ι:ά άοι·ει: Βε):ιιιιά)ιιιι,ε;».(Νι·. 86, 89).

Πε):ειεετειιι:ε· νο:: 8ο):εετορε).

Β. θι·εάε: <‹).ϋε))ε)ιεειιιετε.)))εο)ιεε8))):ει· Με Ηε))ιι:Με)».
(Νι·. 37). .
Πε):ειεει2ιιι:,ε·.

Α. .)ε))εε: «Ζει Βεετ)ιιιιιιιιι:ε άεε Μεει:εε)ιε)ιεε ιιι: Με).
ιι:)ι άειιι Ρε:·:·οιιιειει». (Νι·. 88).

Πε):ει·εειειιι:,<.ι. °

Α. Θε)ά)ιι ε )ι ν: «Πε):ει· ά)ε άι:ι·ο):Αεοειι·ιε )ιιιι:):ι·)οο)άεεεε
ά)ι:ετειι θε)”ε):ι·ειι».(Νι·. 38).



νει·ιεεεει· ι!ιει!τ (οΙ)ζεπάειι Γε!! Με. Βιπ 22-_ιε!ιι·ιε·ει·Μεω”, ι'ι·ιι!ιει· ετειε εεειιπάει· Μειιεε!ι !ι!ειειε ιιιιει· !ιει”ειεε
θε!ιιιιετεεπ ιπι ειπε. ι!ει·πεε!ι Με !ιειιίιεεε Πι·ιιτεε!ιεπ ειιι.
!ειο!ιτε 'Γεπιρει·ειπιει·ιι6Ιιιιπει. Ηει·εεε!ιινεο!ιε ιιπά Τα! πεειι
2 χ 24 Βιιιπάεπ :ιιι Ρει·ιωπιι;ιε. Βει άει· θεειιοπ ιντιι·ιιεπ 8
Αεεετιιιεπ ιπ άει· Βειιε!ι!ιε!ι!ε ε;ειιιπάειι, Με οι!ΐειιιιει· ειπε
ιι!ειπε ι·ιιπι!ε Ρει·ίοι·ειιοπεειϊπιιπε· ιπι ΡγΙοι·ιιε ιιε!ιιπ εεΙειιε·ι
ενει·επ. Πιιε Βε!Τεειιοιιιιειιςι·ιιεεεθεεε!ιινιιι· !ιειιε εε!ιει·Γε Βεπ
άει·; Επιειιπιιιιπ.<;εετεε!ιειπιιιιεειι ιιπά νει·ιι!ειιιιπε·επ ιιιιτ άει·
Πιιι€ειιιιπε τ”ε!ι!τεπ.

Π. Ωιι ι ιιε!εε: «Ζιιι· Βε!ιειιΜιιπε· πιει· Βι·οπε!ιιιιε». (Νι·. 39).

ΙΤειιει·εετειιπε εεε άει· Βει·!. !ι!ιπ. )Νοο!ιεπεε!ιι·. Νι·. 24.

Ρι·εί. Β ε π ε το π: «Πειιει· Με Βε!ιιιπά!ιιιιε άει· 'Γειιεε τ!οι·εε!ιε».
(Ντ. 40).

Πειιει·εειειιιη; νοπ θο!οινιεε!ιιπει·.

Με. Ο. νοπ Νεοι·άειι: «Ζει Βε!ιιιπιι!ιιιι); εεε Βι·οιιε!ιιε!
ιιετ!ιπιιι».(Ντ. 40).

Πε!ιει·εειειιπς.

Ν. Ρι·ειε: «Βγρ!ιι!ιε εεε Πει·εεπε». (Ντ. 4!).
Ι)ιε ειπ 25 Ρει.ιεπτεπ ι;ειπειειιι.επ ΒεοΙιεε!ιτιιιιεειι ιιεινιεεεπ
Μπι νει·('εεεει·, εεεε Με Πιεεποεε Μεεει· Πει·εει!ιι·ιιπ!ιιιπε
ι·εε!ιιεειιι8· εεετε!!ι ινειιιεπ ιιεπιι. Μιεε ε!ιει· άει·).ς!εισ:!ιεπΡε
τ.ιεπτεπειε!ι εεΙιεπ επ άεπ 8γρ!ιι!ιάο!οε·επ ινεπάεπ ιιπά Μι!ιει·
Με θι·ιιπά!ιι·επιι!ιειτ Ιειε!ιι. ιιιιει·εε!ιεπ ινιι·ιι ιιπά ειπε Με

ει·ΕιιιιΙιιιεε!ιε Αι!'εει.ιοπεεε Ηει·εειιε !ιειπεεννει:ε εε!ιι· εε!ι.επΜ. π
ιει· Ιθ4 Ηει·ε!ιτεπ!ιεπ άεε νει·ιεεεει·ε !ιοιιπιε 25 Με! Βι·ρ!ιιΙιε
εεε Πει·εεπε εοπει.ιιιιι·τινει·άεπ.

Ι)ιε Πιιιεπεεε ει·ιπϋε!ιε!ιειιι 1) ιπιιιιιΕεειε εγρ!ιι!ιιιεε!ιε Πι·
εε!ιειπιιπε·επ Με: ειπε ιιεννειεεπιιεΑπιιιιιιιεεε; 2) Βι·εε!ιειπιιπ
πεπ νοιι 8ειωπ εεε Ηει·εεπε: νει·ει·ϋεεετιιπε· ε!εεεε!ιιεπ. επιε
ε·ε!ιπεεειεε Οοπι.ι·εειιοπεπ, εε!ιννιιειιει·ιιπά !ιειιιιι:ει· Ριι!ε, ειιι
ι·ιιπεειι ιπι ει·οεεεπ ιιπά !ι!ειπεπ Κτειε!ειιι'. Α!!εε Μεεεε ειι
εειπιπεπιεεποιππιεπ. ιιει Ρε!ι!ειι νοπ Θει·ιιιιεε!ιειι ιιπά επάει·επ
Πι·ειιε!ιεπ απ· ειπε Ηετιει·ιιι·επιιιιιιιι; !ιεει.ε.ιιε·επΜε Πιιιε·ποεε.

5
!) ε!ιιι.;επ άεε Ρετιεπτεπ πω» Ηει·ε!‹!ορΐεπ, Αι:!ιειππει!ι, Βε

!ιΙειπιπιιπ;επ νει·νο!ιεΙ.ιιιιιιιεςεπεεε εεε ιιπά εε!ι!ιεεε!ιο!ι 4
)

Μι· Ε'ι·ιο!8·ειπει· ειιιιεγριιι!ιτιεε!ιεπ Κιιι·, Με ιιι .)οιιιιιι!ι, Πιε
τιοπεπ ιιπά Βε!ιινε!'ε!!ιεεει·ιινοπ Ρ)ειι€οι·ειι !ιεει.ε!ιε.

Ρ. Βοπάει·ειν: «Νοτι2 πω» Αιιεπε Με Βιιτιεοτι.».(Νι·. 42).
Απερε Πες: ειπ !ιειι!ιεειεε!ιεπ Πι'ει· εεε θειιννει·εειι ΒΙεει·εε

·

ιιπά εε ιπι'οΙ,ιι·εεειιιει· !ιο!ιειι, ιι·οε!ιιειιειιΕεεε Με νοπ Με!ιι
τω. νει·ι'ιιεεετ !ιετ ιιεεοπτ!ει·ειιει !·`ι·ειιεπ!ει‹!επ(ε!ιτοπ. Μει.ι·ιιιε,

·

Ρει·ιιιιειιιιιε ππι ε!ιεπ εΜιεεεινεπ Ρι·οεεεεεπ) ειπε Βιιο!,<;ε
Μιι·ε!ι Με δεειιιι.τ!ει·εεεειιειι. Βιει·επτι ινιι·ιιεπ Με ιιειιιιι;επ
Νοτιιοετννιπι!ε,Με ειπεπ (ιιι·ε!ιιετ!ιε!ιειιΒιειιιι ειιΐινιι·!›εΙιι ιιπά
Με 'Ι'ειπρετετιιι·άεε νι(ιιεεει·εειπ!ιειι !εεεεπ (Με Β°). Νιιιιιι·!ιε!ι
ιτε επ ιιιιιιιιι:ινε Ειπι·ιε!ιτιιπεεπ, Ρε!ι!ειι _)εάεπ Οοπιι'οι·ι.ε ιιπε

ἔ!:ὶεε!ιιξεΒιεεπιιε!ιπι·ει·ιιιπιιιιιιε,·επ
ειιο!ι πιε!ιι. και· Ηειιιιπε εεε

ε εε ει.

Με. Ι.εγειεπ: «Κιιι·εε ιιι·ιι:ιεε!ιε Βειπει·Ιιιιπεεπ ιι!ιει· Με
Ηει·επει·νεπ». (Ντ. 42).

Πεεει·εειι·ιιιπ(.:.

Ν. Ρι·ειει «Βγρ!ιι!ιε άει· Βρειεει·διιι·ει>.(Νι·. 43).
νει·(εεεει· πιιπ 2 ΓεΙ!ε εεε ειι;επει· Ρι·ειιιε ειιι. Ειπε 45;ιιι.!ι
Πρ: Βιρ!ιι!ιιι!ιετιπ !ι!ε;ι;τε ιιιιει· Βε!ι!ιιε!ιιιεεε!ιινει·τ!επ,Με ιιε
ι·ειιε 5-6 Μοιιειε !ιεειεπάεπ. Αιιεεει· Ρει·ιοετιιιε ιιπά Ηγοειιιε
Β·ιιιιιοειι,Ιεειιεοιιει·ιπε Γεω! ειε!ι ειπε «Βιι·ιειιιι· εεε Οεεο !ιιιΒιιε
ιπι'ο!!ε·εθιιιιιιπιιι».Νεε!ι .Τοε!ιε!ι ιι·ετ Βεεεει·ιιιιε ειπε. 2ι!ιει·ε
Απειε.ιιεπ ι'ε!ι!επ. Ιιιι εινειιεπ Ρε!! !ιεπάε!ιε εε ειειι ιιππ ειπεπ

·

60-)ιι!ιι·ι ειι Βγρ!ιιΙιιι!ιει· ιιπά Ροτειοι·. Αιιε!ι Μεεει· Με ε·ιιιπ- .

πιοεε ετεπιιει·ιιπ8επ ιιπά !ι!ιι8·τε ιι!ιει· 8ε!ι!ιιε!ιιιεεε!ιινει·ι!επ.
Ι)ιε Πιεεπεεε !ιιιιτειε «Βιι·ιειιιι·ε ε)·ιι!ιι!ιιιεε ρεεε 8·ιιιιιιιιεπι
εκιι!εει·ιιιππιν (οιιπε ινειτει·επ Βει'ιιπι!). Αιιεεετάειπ (ιιπε ειε!ι
ποε!ι ειπ θιιπιπιε εεε Οοι·ριιεσει·ετποειιιπ ρειιιε. Νεε!ι ειιιιιι·ει·
Ζε!τ !ιϋι·ι.ε νει·ιεεεει· νοπ άει· Β'ι·ειι εεε ιιιεινιεε!ιειι νειετοι·ιιε- ι

πεπ Ρειιεπιεπ. Μιεε ιιει·εε!!ιεΜε ι!ιιιι νει·οι·ι!πειε.Τοά!ιιι!ιπιε!ιτ ι

ε·εποιππιεπ !ιιιιιε ιιπά ιιπιει· ειιπε!ιιιιεπάεπ Βε!ι!ιιο!ι!ιεεε!ιινει·άειι
ε·εετοιιιειι εει. νει·ίεεεετ εινειΓε!τ πιε!ιι, Μιεε ειπε πιιε!ι Ζετιιι!!
άεε Οεεερ!ιεέςιιεειιιιιιπε(Με ει· ιιιιι·ιι.τειιεπιε!ιτ ε;εεε!ιειιιιι ιιε
!ιεπ εε!ιειπι) ειιι·ιιε!ιεειι!ιεισεπε ιιει·ιιι€ε Βιι·ιειιιι· Με Πι·ειιε!ιε
‹!ει· Βε!ι!ιιεΙιιιεεε!ιννειάεπ€ειι·εεεπ εει.

Ο. Ι.ιιιιει·εε!ι: «Νειιεε επι· Τ.ε!ιι·ε Με Με Βπιιιιιπιιιιπι;».
(Νι·. 48-47).

Πειιει·εειειιπι.ι·.

Γ?

ΡΜ Ι)ιειιΙεΐο γ: «Βγρ!ιι!ιε «ΜεΜεεειιε». (Ντ. 44, 45).
Πειιει·εει.ειιπε·νοπ Μ. Ρει:ει·ιπειι.

ινε γ ε ι· τ
.

ι
ι

ι

Μει!ιειιιεκειε 0ιιοει·επιε. !ιε!ιι·ιιει·. ιεεε.

Ν. ΘεοΚο!οιν: «Ζει θεειιιετι!ι άει· ιιιιιει·ειι!ϋεεπ Λ!Τεειιοπ
επ ι!επ ρ!ειτειι Κποειιεπ».

5 εε!ιι· Ιε!ιι·ι·ειε!ιεΚι·επικειιεεεε!ιιεΙιτειι.

ιν. (Μιά: «Ζει Βιεε·ποετι!ι άει· ειιιιάιεριιι·εειπιι!επ Αιιεεεεεε
ιιπ Κιπάεεε!τει·».

Πιε ειιιιάιερ!ιι·ει.ιιπε!επΑιιεεεεεε !‹οιιιιπεπιιπ Κιπάεεε!ιετ εε!ιι·
εε!ιειι νοτ. Ιιεπε Με ειπε Ζιιεεπιιπειιετε!!ιιπε νοπ 176 Γε!!επ
Μεεεε Ιιειθ.επε εεεειιεπ ιιπά ι!ενοπ ('ε!!επΜε εεε !ιιπΜιε!ιε Α!
τει· πω· 12 Ρε!Ιε. Με ειιοΙοε;ιεε!ιε Μεπιεπτε ι'ιιιιε·ιι·ι:επ 8 πιε!- Ρει·ιι;γ !ι!ιι.ιε, 2 πιε! - Ρει·ιοι·ειιοπ νοπ τγρ!ιεεεπ θεεε!ιινι1
τω, 2 Με!)- ιι·ειιιπειιεε!ιε Πει·ιιιι·ιιριιιι·, 1 πιε! - Βιιρι.ιιι· εεε
Οο!οπ ιι·επενει·ειιιπ εεε ιιπιιεΙιειιπτετ Πι·εεειιε, Β ππε!- θειιιεἔ
Με άεπ Ι.ει!ι. Ι ππε!- ειπί'εε!ιε θεεει·οειιιει·ιιιε. Με Με Βιε
);ποειι!ι άει· ειι!ιόιερ!ιτιιε;ιπε!επΑ!ιεεεεεε ιιει Κιπάειπ ειπ!επετ,
εε εε!τεπ ιιιιε!ι !ιιει·, ειιεπεσ Με ιιει Βι·ννεε!ιεεπεπ Γο!εεπάε
8γιπρωιπε: 1

.

Απειπιιεει.ιεε!ι Γεει.εεετε!!τεΒι·ιιι·επειιπςεπ άεε
Πει·ιπιτεειιιε 2

. ει;ετιιεΒε!ιπιει·ε!ιείι.ιε!εειι.ιπ άει· θεεειιά άει·
ιιπτει·επ Βιρρεπ ιιπά εεε Βριεεεει·ιιιιπ'ε Με Αιιεειι·ε!ι!ιιπε πεε!ι
άει· 8ε!ιιι!ιει·, Ηιιιιτ!ιγ ετεει.!ιεειε ιιι άει· ιιει;τειιεπιιεπ Βεειοιι.

Ε
).

Με !ιπρ ε!(ιιι·ιπι€ε ειιιριιιπεειιειιι· Βεπιιιι επιεεεεπεεεεεπ
ι!ει· Ι)ειπρ ιιπε·ειι€ιιι· Ιιει εκεπιιιιιινει· ΡΙειιι·ιιιε; Με Βεπιριιιπ,ε
!ιεειππτ νοι·πε εε!ιοπ επ άει· 8.-4. Βιρρε, ειπ Βε!ιιι!ιει·ινιπ!ιε!
ετε!ιτειε εεινϋ!ιπ!!ε!ι ιιπ άει· θ

.

Βιρρε, ιιππιι!ει!:ιπιι πεε!ι ι!ει·
ινιι·ιιε!ειιιι!ε !ιιπ εε!ιι·ιιι; ειιειι(ε!!επ. 4

.

Ι)ιε θοπετειιι·ιιπε· νοπ
ε·εειιπάεπι, εοιπρι·ιιπιι·ιειπ Ιιιιπ επεεννε!›ε οιιει·ιιε!ιι άει· Βιι.ιπ
ρι'ππ,ε; 5

.

Ι)ιιε !)ι·ειεε!ι ειπεε !ιε 1επ Τοιιεε εννιεε!ιεπ άει· Ηει·ε
Μι.πιριιιιιε ιιππ! ιΙειπ ι'ι·εε;!ιε!ιεπΑιιεεεεεε. θ

.

Πιιε Βεειι!τετ εετ
Ρι·ο!›εριιιιειιοπ ιπ νει·ιιιπάιιπε; ιπι: 6.ειπ !ιε!ιεππιεπ Γιιι·ιιι·ιπ
Β·ει·'εο!ιεπΗ)·ιπριοιπ (εεε Ιιιειι·ιιιπειιι. εεννει.ι;τειε!ι επι:ε·εεεπι.ςε
εειει. άει· ι·εεριι·ειοι·ιεε!ιεπΒεννεςιιιι·.; εεε Ζννει·ε!ιι'ε!!ε) Τ

. Με
Ι.εμιεπ-Βεπετοι·'εε!ιε $γιιιριοιπ - Με Μιεενει·Ιιιι!ιπιεε εινιεε!·ιεπ
άει· Ηϋ!ιε Με ΒΧειιάιιτεε, άοιιι Τιει'ειιιιιάε άει· Ι.ειιει· ιιπά άει·
!'ε!ι!επάεπ Ηει·εΜε!οεειιοιι. 'Ποτε Απννεεεπ!ιειι. ε!!ει Μεεει·

ι 8)·ιπιιιοπιε !ιιιππειι Με άιεειιοετιεο!ιε Ιι·ι·ι!ιιιιπει· νοι·ιιοπιπιεπ,
»Με ειπ νοιπ νεα. ιιεοιπιε!ιιετει·Ρε!! !ιεννειετ.Ηει ι!ειπ 11:ιει!ι
ι·ιιςειι .ΙππΒεπ ινιιιτιε Με Πιεεπεεε επι' Ργορπειιιιιοε!ιοι·εκ ειιιε
ρ!ιτεπιειιε εεει:ε!ΙΙ. [Πε θ

.

Βιρ ε ινιιι·ιιε ι·εεεειι·ι. ιιπά εε ει·ινιεε
ειειι ειπε Βε!ιιποοοεοεπεγετε, ιε ειιεει Με άει· Ι.ε!›ει· !ει;, ειιιει·
πιε!ιτ ιιπτει·ιιε!ιι, εοπιιει·ιι οιιει·!ιιι!ιιάεε Ζινει·ε!ιι'ε!!ε. Βει· Γε!!
ιιιειει ιπεοιει·π ιιοοιι ιιεεοιιιιει·εεΙπι.ει·εεεε, ειε ιιπ Βιιει· Αετι
ποιπγεεε!ιει·πει· ιζεϊιιπάεπ νιιιιι·όεπ,ιιιιιι;!ιε!ιει·νι(ειεε !ιειιιε άει·
Αειιποιιιγεεε !ιιει· Με Βο!Ιε άει·ειτει·ει·ι·ειι·επιιεπΜι!ιι·οιιεπ ιιιιει·
ιιοπιπιειι.

ιν. .ϊ ιι ιι ε ο νι· ε ει. «Ι)ιε επ).ι;!ιεε!ιεΚι·επ!ι!ιειι ιιπά ιιειεπ (ιιι
ειι!ιεπειΒ!ιειτ. νοπ άει· ι·ε!ετινειι Ρειιε!ιτιε!εειι άει· Μπιτ».

νει·ι'εεεει· πει; επ νει·εε!ιιειΙεπειι θιεεειιτ!επ ΒιιεεΙεπιιε Βοοε
εο!ιιιιπε;επ ιιιιει· Με Ηειιιιε!ιειι. άει· Βεε!ιιιιε ειιεεετε!!ι;:

1
) ιιπ θειινετπεπιεπι Ρειει·ειιιιι·ις,Κι·ειε Επι” ιιπά Ζει·ε!ιο_ιε
θεε!ο Με! ει· !ιει άει· Ιιεπειιενε!!ιει·ππε· = 60 ρω. Βεε!ιιτ.ιε

ι ιιπά ειι·ει·: !ιει $ειιιςΙιπεεπ = (Κ) πω. ιιει ε!ιει·επ Κιιιιιει·ιι .τ' 49 ρω.

ι 2
) ειιΜιε!ιει· ε!εο ιπ )νεειι·ιιεε!επτΙ- θειινει·πεπιεπτε θιι·οιιπο,

ννιιιιἔο.Ξειιινε!!ιιι
πιει· άει· Ρι·οεειιι.εει.εάει· ι·εειιιιιεε!ιεπ Κιιιιιει·

= ρ τ
.

. 3
) ποε!ι ειιι!!ιε!ιει·,Θοιινει·πειπεπι ινο!γπιεπ: ιιιεε!ιιιιε = 87,8

ρΟτ. επιι!ιε!ι

4
) μπε ιιπ ΒιιιΙεπ. ιιι άει· Κιιιπ, Ηοιινει·ιιειπειιι. 'Γειιι·ιεπ πει·

ι άει· Ρι·οεειιτεειε άει· ι·εο!ιιιιεε!ιεπ Κιπιιει· τι· 14.5.Πιε Βεοιιεε!ι

Ι ιιιπέι;ειι ιιι άει· Κι·ιιπ ειι άειι Με εειιοι·επεπ Κιπι!ει·π ιιπά ιιπ
άεπ ειιεετειετεπ εειειεπ ιιεπι νει·ι'. επι· Βνιι!επε άεπ ι!ιει·ερειι
ι.ιεε!ιεπ Βιπι!ιιεε Με ειιΜιε!ιεπ Κ!ιπιεε: 1) Γι·ιιιιεειιιε·εεΒε!ιινιιι

ι άεπ ιιει· θριιι·επ άει· επε!ιεε!ιειι Κι·επιι!ιειι, 2
) τεεε!ιεε Ηε!ιινιιι

. ‹!επ άει· !ει·γπ οεριιετιεε!ιεπ Απίε!!ε ιιπά άει· Οι·επιοι.ε!›εε 3
)

: ιεει νι)!!ιεεε ε!ι!επ ἀει· εε!ιινει·επι·ε.ε!ιιιιεε!ιειιΒι·εε!ιειπιιπεεπ

4
) (ι·ιι!ιεε ΒιπεειΖειι άεε ρ!ιγειο!ει.;ιεε!ιεπ νει·!ιε!ιπιεεεε εννι

εε!ιεπ άειι Πεεεεειι άεε 'Ι'!ιοι·ειι, άεε Κοριεε ιιπε ι!ει· Κϋι·ρει·
Ιεπι;ε. ε) Ε”ε!ι!επνοπ θει·ιεε άει· Ζε!ιπε Τ

) ι·εεε!ιεε νει·εειιιι·ιιι
άειι άει· ι·εε!ιιιιεε!ιεπ Βγιπριοιπε Με ιιειιιΜεπιεπτ, ινε εεε Κιπτι
άεε Ζιιπιπει· νει·Ιιιεει, εε Μιεε ιπεπ Με Βεε!ιιιιε πιιπ· επ €ειιε
_ιιιιιςεπ Κιπάει·π !ιεοιιεε!ιτειι!ιεππ. Αυτοι· ειιειιιε πιιπ (ειπω
ει.ε!!επ. οιι άει· τε!ειιι·ε Ρεπε!ιιιε!ιειιεεε!ιε!τ άει· Με ιπ άει·

__...τ--...
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'Πει. Με Βιιι.ννιεΙιειιιιις άει· Βεειιιιιε ιιεειιιιει.ιε·ε ιιιπ! Ιιοιιιιτε
επιι θιι·ιιιιό ειιιει·εειιιπειι Βειιιε νοιι Βεοιιε.οΙιτιιιιεειιάειι ΒιιιιΙιιεε
2ιεΙιειι, «Μεε εννιεοιιειι ιιιεεει· Κι·ιιιιιιιιειι ιιιπ! άει· ι·ειειτ.ινειι

ΡειιεΙιιιςΙιειι: άει· Μια Ιιειιι ιιιιοΙοε;ιεεΙιεε νει·ιιϋ.Ιιιιιεε ιιεετεΙιτ;
ινοιιΙ ειιει· εριεΙειι Ιιιιιικιιιεειιε Βιιιιιιιεεε ειπε ΒοΙΙε: ιιιο ιιιιι·ειι
εειιιιιιτΙιειιε .1ειιι·εετειιιρει·ιιιιιι·άει· @Με Με ΖειιΙ άει· ΙιεΙΙειι.
εοιιιιιε;ειι Τε.8·ε. άιε ινιιιιιι·ιειιιιιιη; ειο., ιιιάειιι άει· Ιειιι;ει·ε ΑΜ
ειιιιιε.ιι. ἀει· Κιιιιιετ ειιεεει·Ιιειιι ιιεε Ζιιιιιιιει·ε νοιι ιιιεεειι Γεια
τοι·ειι ειιιιιιιι,ςιε ιει.

Θ. Ρι·ιισ γ ιιι ο ιν ιιιιι1 Ν. ιν ε ι· ε ι Ι ο ιν: «ΠεΙιει· οειιιι·ε.Ιε
ΒιιειιειιιιιειΙιειιιιιιιιιιφ.

Βει ειιιεπι Ιιτιιί'ιιι.ιειι, Ι8-_ιιι.ιιιιιχειιθιιιι_ιεοι ειιιινιοΙιεΙι:ε ειοιι
μια ρΙ6τεΙιοΙι ιιει οοΙοεεεΙει· Αιιερειιιιιιιιε ει" Μιιειιειιι ιει·
ιιειιιιιιιτεεπιι άιε ΖιιςεΙ ειιιεε ιιιιιοΙιεειιειιάειι ΡΓει·‹ιεε ειι ΙιιιΙτειι)
ειπε ν·οΙιετιιιιιιιιζεΡει·ε.Ινεε ιιειιιει· οιιει·ειι Βιιιι·ειιιιιιιτειι, ειεε
Βιιιιι ί'εε ιιιιιιω Ιιιιιιειι ιιιιτει·ειι Βιιιι·ειιιιτει, Ρει·εεε άεε ι·εοΙι
πεπ ιιεεεε ιιιιιι Ηε.ι·ιιι·ετειιιιοιι. Μεε εοιιειειιιι·ιε ειιι ΓειιΙειι
άει· 'Ι'επιρει·ε.ιιιι·- ιιιπ! Βειιιιιει·εεωριιιιιιιιιιε· ειι άει· Ηιιιιι. άει·
Βι·ιιει:, ιιιπ! Με ΒιιοΙιειιε ιιιιιιει·εειτε ιιιι‹ι οιιιο ειιιι·Ιιε Αιιεοιιινιι

ειιιιιιε όιεεει· Βιιηιιιιιιιιιιιεεει·ιειι :ιιι Με ιιιιιει·Ιιειιι εεΙε,ιι·ειιειι
Ηειιιερειιιειι. εοννοιιΙ Ιιιιιιε, Με Με ι·εοΙιτει·εειτε.ΒεΙιοιι ιιι
άειι ει·ειειι 'Ι'ει8·ειιΜε Με· Βι·ιιι·ειιιιιιιια νν:ιι·άιε Ηει·ιινει·
ΙιιιιτιιιιΒ· εεεειιινιιιιάειι, άιε ιιιοιιιιιει ετεΙΙιε ειεε ειιωιιιιιειι
ννιετΙει· ειε. εε άε.εε άει· Κι·ε.ιιΙιε επιι ειιιειιι Μοιιειιε Μεεετ
"Με ιιοιιιιιε; τιοοιιιιιιιοΙιιε ειεε ειπε Πτιειαειιιιι·οριιιε εε ιιει·

ι

άειι Ηιιιιάειι ιιειιιει·Ιιιιει· ιιιπ! νιτειιει·ιιιιοιι επ άειι Βοιιιιιτει·ιιιιιε- Ϊ
Ιιειιι. Αυτοι· ερι·ιοιιι ειεε ειιτεοιιιειιειι ι”ιιι· ειιιε ΗιιιιιετοιιινεΙιε
σειιιι·ιιΙιε Με.

ε. Β ε ιιι ι ι· ιι ο ιν : «Πειιει· άιε Βειιειιτιιιι,ε;άει· θειιιι·ειεΙΜιιιει· ιιει
άει· Βειιιιιιιιιιιιιι; άει· 8γρΙιιΙιε».

Ιιι άει· Βιιειιιιι; άει· ιιο.ιιιεοΙοειεειιειι θεεεΙΙεεΙιείτ ειι Ρω
ρ;οι·ειινν·ιιτιιεάιε 'ΓΙιεειε ειιιι'εεειεΙΙι, ιιεεε άειι ΒειιυνειεΙιιιι επι
ννειιει·οιιιο ιΙιει·ερειιιιεοΙιε, ιιοεΙι ειπε άιιιειιιοειιεειιεΒεάειιιιιιιε
ιιει άει· 8νιιιιιΙιεΙιεΙιιιιιάΙιιιιι; ειιιιοιιιιιιε. Θ. "Πω επιι @με
ιιιεεε 'Γιιεειε ιιιπ!Μ” Βενι·ειεεΜε επ, άεεε ιΙιε ΒοιιννειεΙ
ιιιιιιει· ειιι ιιιιι.οιιιιεεε ΗιιιίειιιιιιεΙ ιιει άει· ΒεΙιειιειΙιιιις άει· Βγ
ριιιιιιιΙιει· ειιι€εισειιιιιιιι ιιιιοΙι ιιι άιε,ε.μιοετιεοιιει·Βεειειιιιιι,ε εκει
ιιιιιιιειιειιιιιιι· ειιιιι.

Ν. Κ ε ιι ι· ο ιν ε ιι ι : «Πειιει· θοιιοοοοεειι-. Βιριιιιιει·ιε ιιιι‹Ι Τε
ιιει·ΙιεΙΙιεειΙιειιοιιΙιιιι·ειι επιι νι|εεεει·ιιιειι'εοιιειιΜεάιειι».

Βιε νοιι ινεεεει·ιιιειι ειιιριοιιΙειιε Μετιιοειε(θΙνεει·ιιι-Νιιιι·οεε
Βιιιτεει·ιιιιι) Μι: νει·ι'. πι· Βιιι·ειεΙΙιιιιε νοιι Ι)ιριιιιιειιεΒεειΙΙειι··
ιιιι‹ι Τιιιιει·ΙιεΙΙιεειΙ1ειιειιιιιιι·ειι ι·ετινειιιιετ.

ΑιιεΙιιιειιιι.

Μειιιοιπεκιιε ρι·ιιιιιιΜεπιιε κ πιοι·ειιοπιιι ειιοι·ιιιΚιι.

0888. 8εριεπιιιει·-Πεοεπιιιεη.

δ. ιι εε ιι Βοννη «Βει·ιοιιι ιιιιει· άεε ειιιιιοιιιιεειιε Ί'ιιεειει· άεε
τειιιιιει·,Οιιτοιιει·).

Κ. Η ε ι· ιι ο τ.ιι ιι : «8ε.ιιιιιιι·εΒιωιιι·ειοιι ιιι άειι Ιιειισιιιιιιιιι·ιιιειι
άεε ννειεεειι Μεοι·εεΜε Βιειιιεει·εε».ωεριειιιιιει·, ΟΙαοϋει·).
θειιειιι6 Βεεο1ιι·οιιιιιιιε;άει· εειιιιι.ιιι·ειινει·Ιιιιιιιιιεεε Με ιιιεεειι.
ιιιειΙιι·ειεε ειιιιινει· ειιι.ιιι.ιιι.ι·ΙιοιιειιΕειιειιιιιιιιι·ιιιειι.

Η Θι·ιννεοιν: <<Πειιει·Με Ψιι·ιιιιιιις άεε .Τοτιοι'οι·ιιιε.Βει·ιιιε.
ιοΙε, Βιιι·οριιειιε, ΒοεοιοάοΙιιετιιιιιιιε επιι Χει·οι'οι·ιιιε εοι
άει Βειιειιιιιιιιιιι· ειεε ινειεΙιειι 8ειιειιΙιει·ε». (8ερτειιιιιει·).

Βειιιιιεε.
νει·Γεεεει· ει.εΙιτε ρει·εΙιεΙε Βεοιιιιοιιιιιιι επ :ιιι ιιιιει· άειι
ννει·τιι οΒιι.ιει·ιΜεάιοειιιειιιε »ει ννειοΙιειιι οιιειιιιειτΜε Μπι

·

Ζει·
Πεεετεειιι.ιιιιι8·ϋ

:Μεε ιιειιειι .)οιιοϊοι·ιιι ιιοοιι άεε θοεο_ιοιιοΙ
ιιιι.ιι·ιιιιιι ειιιιι;ειι νει·ιιι ω, εοννοιιΙ ιιι Βεειις Με εειιιιεΙιε
Ηει1ινιιιιιιιιε. Με Με ινοι:ειι εειιιει· θετιιεΙιιοειΕΙιειι επιι άεεε
πιιι ιΒιιι ιιιπ· ιιοεΙι Με Βιιι·οριιειι οοιιοιιι·ι·ιτειιΙιειιιιι, άεε εΠει·
ιιιιι,ι>,·εειιιειι ει.ινεε ιιιιειι€ειιεΙιιιιειι θει·ιιοιι Με: ιιιι‹ι ιΙιειιι·ει·
ιιοει.ει. Πιο ιιιιι·ιι;ειι ΜΜΜ ΙιεΙιειι πιιι· άειι νεται; «ιει θει·ιιοιι
ΙοειεΙιειι, ειεΙιειι πω· ιιι Βεειι8· ω· ννιι·Ιιεειιιιικειτιιειιι .Μάο
ι“οι·ιιιιιειΙειιτειιιι ιιιιοιι.

δ. ννε ε τε ιι ι· ι ιι : «Πειιει· Με Νενιεςειιιιιιε ει·ιοτιε άεε Κεπε
ιιειιιιοοιεε «Χοι·ο_ιεε» ιιι ιιιειιιοιιιιεοΙιει· ιιιειεΙιω. (Οιιι.οιιει·).
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ιν. Αι·ιετοιν: «Πιι·ιιιιιι,ε· νοιι ιιιιιιι·σειιοριεειιειι θειιιιιιι.ειι
ιιιπ! ΒιιιοιωΙιειι πιιι: Τιιιοιιιιι». (ΟΙ-ιτοιιει·).

Πει· νοι·ειιε πιει· Τιιιοιιιιιιιιι·Βιιιιε ιει. ιιι τΙειιι Ππιετειιιι ε"
ειισιιειι. ιιεεε άει· Β"ει·ιιετοιι'ιιιοιιι ιιιιι·εΙΙε ιιοι·ιιιεΙειι ιιιι‹ι επιιε
Ιοειεοιιειι θεννειιε εοιιάει·ιι ιιιιοιι Βεοτ.ει·ιειιί'ϋ.ι·ι:ιτιιιιά ιιι Ψω
εει·, ΑΙιιοιιοΙ, ΑιιιιιιιϋΙ Ιειειιι Ι6εΙιοιι ιει. Βιιι·οΙι Αιιεινεεειιειι
άεε εεΐιιιιιτειι Ρι·ειρει·ε.ιεειιι ΑΙΙιοΙιοΙ. ΑιιιΙιιιι5Ι. ΝεΙΙιειι6Ι. Βετ

98.ιιιοττεϋΙ
Μια εε ειιιι;ειιειιι ιιιιιΙ ειι,ςΙειειι άιε νει·εειιιετΙειιειι

.ειΙεΙειιιειιτε ιιιιΤει·ειιιιι·ι. Ποοιι ιει εε ιιοιιιινειιιιι€. ερετει·,νει
ΒιιιεοιιΙιιεε ιπι ΚειιεάειιεΙειιιιι, ε.ΙΙε ι·ιιιεειμειι Με άοιιι ΡΜ·
ρει·ετ ειι ειιιι'ει·ιιειι. Βοιιει. «πιιι ε Μει· μεινει ειιιε Βιιι:ΐιιι·ιιιιιις
άεε Ρι·ειρει·ε.ιεεω. Πω ειεε ει: ιιεΠε ιιιετοΙοε·ιεειιεΠιιι.ει·ειι
ειιιιιιι; ιιι ει·ιιι6,<έιιοΙιειι.Εεεε ιιιιιιιΜε ιιι ιιιιιει·ετιοιιειιόεθι·ειειι,
οΙιιιε εε ιιι ιιιιι·ιειι. πιιι άιοιιεπι θιιιιιιιιι ει·ειιιιοιιιιιειι ειιιειιι
Ρΐι·οριειι ιιείεειι,ι.ςειι ιιιι‹ι .-ιΙΙ:οιιοιιιιιιιιρΓειι 20-24 Βιιιιιιιειι
Επι; ειιεεειεειι. Πιιι·ιιε.οιιΜε εε ε·εεειιιιιττειιιιιπ! άει· Βειιιιιτι
άιι·εΙα Με ιιειιι Οιιιεειιι·ιι€ει· Μαι-ει. Βιε Βιιι'ει·ειιιιι·ιιιιι.:άει·
θεννειιε ιιιιτι:ιι ΤΙιιοιιιιι ιει ιιιιεεει·ετοΙιιιι·ειιιει·ιειιεοιι. Ιιι Με
τει· Ζειτ Μι Α. ειιιι'ε.οιι0ι·ειιιιι.ΙιειΙε ιιι ειπε ΙΔϋΒΗΠΒ'νοιι 'Ι'ιιιο
ιιιιι ιιι Ωει·ιιοΙννε.εεει·(4-5 Με.) Βειιι·:ιοΙιτ,Με 8 'ι`εεειι εοι·
ειιεςειιοιιιιιιειι, ιιι Αιιιιιιοιιιειιινε.εεει· ιιιιεεεεριιιι, πιιι θιιιιιιιιι
Με. πω”, ιιι ΑΙΙιοιιοΙάιιιιιρΓειι ε·ειιιιι·ιει, ιιι ΟΙιΙοι·οϊοι·ιιιιιιιιι
οι. Τιινιιιι ειιιινιιεεειτ από ιιι 8ει·ιειι ε·εεειιιιιιιειι. Αιιι`ᾶιεεε
'Νειεε ινειάειι εειιι· εοιιιιιιε Ρι·ιιρει·ειε εεννοιιιιειι.

Ν. Κει·οιετι !ιιι: <‹Βει·ιοΙιτπω· Με ριιιιιοΙο ιει·ιι-ειιετοιιιιεειιε
ΑιιιιιειΙιιιιμ· Με Μει·ιιιεΙιοεριιιιιε ιιι Νε ·ιιιε_ιειν τω· άεε
Με· 1897».(Νον·ειιιιιει·. Ι)εεειιιΙιει·ι

Α. Τ ε ο ιι ε ιιιο Ι ο ε ε ο ιν: «Ζιιι· ιιιιιοΙοι;ιεεΙιειι Αιιετοιιιιε άεε
ειιι·οιιιεειιειι ειιιιιιιιιιιιοΙιειι, εε ειιεοΙιιτειι ιιιιιι ιιειιιιιιιε :ιιι
ε;εΙειιι'ειιειι θΙε.ιιιιοιιιε». (Νονειιιιιει·).

Υει·Γεεεει· Με 8 ΡΑΝ: νοιι θΙειιιιιοιιι ιιιιιιι·οειιοριεοιι ιιιιι.ει··
ειιοΙιτ ιιιιιι ιιιεΙειιε·τεειεε πι· Πεεει·2ειιΒιιιημ Μεε άει· ειεε
Ιιοιιιιιιιιεε Ρι·οοεεε εειιιε Βιιτετειιιιιι8·ειιιει· εοι·ϋεειι οάει· εει·ϋε
ΙεειιεεΙιειι Βιιτειιιιιιιιιιιςάει· ι·οι·άει·ειιΑιιεειιιιιι.τε άει· ίι·εΐιιεε·
ειιτ νει·ιιε.ιιιιι, Με πιιι νει·εεΙιιιιεε Με Ε"οιιτε.ιιε.'εοΙιειιΚειιεΙε
Μπι. Βεινειεειιτι Μι· άιε ΑιιιιεΙιιιιε, Μεε άει Ρι·οοεεε ειεε νοιι
νοι·ιι "Μ ιιιιιτειι ειιιειιι·ειιετιει άιε 'ΓΙιετεεοΙιε, Μεε άει· νοτ
ιιει·ε 'ΓΙιειΙ άει· Πνειι Ιιει·ειιε ειιιοριιιεοΙι ιει: ινε.ιιι·ειιιΙ άει· Με·
ιει·ε Αιιεειιιιιιι ιιοειι ιιιο Ζειειιειι ειιιει· ιιιιι'ιιεειιΒιιιιιιιιιιιιιιε
ιιιετει. Βιε νει·ιι.ιιιιει·ιιιι€ειιω· ΒειιιιιιΙ- ιιιιιι ΟΙιοι·ιοιόεει€εΓεεεε
(Πιιιιιιι·ιει·ιιιιε οιιιιιει·ε.ιιε, Βιιιιο- ιιιι‹ι Ρει·ιρΙιΙειιιιιε ρι·οιιι`ει·ειιει
από ιιιι·ε Ιινειιιιε Πεεειιει·ειιοιι ννει·ειι ιιιοιιτ εε ρι·ΙΙΒιιειιι, Με
ειεε ιιεοιι άει· Βιιιιει· ἀει· Ει·Ιιι·ειιιιιιιιιε ι;Ιειιιιειι Πεοιιιιιε ιιιι‹1
ειιι‹ι ννοιιι ιιτιιιετιιι άειι Ε'οιμ·εειεειιειιιιιιι€ειι ιιιεετ :ιι άειι ιιι·
ΝειιειιιιοΙιειι Μοιιιειιτειι ειεε θιειιιιοιιιε ειι ι·εειιιιειι. Βιε ιιι εΙιειι
ΡιιΙΙειι άειιτΙιοΙι ειιεεερι·ιιειε Υει·άιοιιιιιιε άει· Ποι·ιιιιιιιιι. Με
Με ιιειιιιι·οιι Ιιειιιιιι;ιε νει·ιιιιιιιΙει·ιιιιι.: ιιιι·εε Βιεειιιιιιεενει·ιιι6
εεε Με" νοΙΙΙιοιιιιιιειι άεε Αιιίπετειι άει· εΙιιιιΙωιιιε.ιϋεειι
ι'ειιειοιιιι;;ι‹ειι. Βιε νει·ϋ.ιιιιει·ιιιιεειι άει· Ηοι·ιιιιιιιιι: ιιειιιι άε
ειιει·ε.εινειι θιιιιιιιοιιι ιιιιιιιιειι ειεε ιιιεετ ιιιπ ιιι Β`οι·ιιινοιι
ει·ειιιιε ιιιιΠοειεοάει· νεειοιιΙοεε. ειιιεάι·ιιοιιειι.εοιιιιει·ιιειιιειι ιιι
Ζει·ίεΙΙ ειεε ιιειι8ειιιικιειειι. ιιιιι.ει·άειιι ΒριιιιεΙ ιιιιι”ιιειιιιεΒ·ειιι·ει
“που θεννεΙιεε, οιιιιε ι'ει·ιιιιάει·ιιιιε· άει· ΟιιετΠιιοιιε. Βιιε Απί
ιι·ει:ειι νοιι θειιιιιει·πειι ιπι εΙειιΙιοιιιιιιϋε ει·ιιΙιιιάει.ειι Αιιε:ε Ιιεεε
ν ειεε ιιι οιιιβειι ΠιΙΙειι άιιι·οΙι ΒΙιιιιιιη;ειι πιιτ Βι·Ιιιιιιιιιιε· ειεε
ιιιτι·ιιοοιιΙει·ειιΙ)ι·ιιεΙιεε ει·Ι‹Ιιιι·ειι.

ΜΒι.ἱΠθιι08Ρ”818ω κι.0Πωωι Π". ω” σαι”. 1896)).(8θρ_ ι
σ. 0ι·ιιι·Ζοιν: «Ζιιι· Κε.ειιιετιιι άει· εεΙιειιειι ΒοιιιιΙιεειιοιιειι
άει Εεεε». (Νονειιιιιει·).

Ιιι ιιειιΙειι ειιιι·ει'ιιιιι·τειιειιιιωι ινιιι·‹Ιε ειιιε ενιιιιιΙιτιεοΙιε Ονε
τιιιε ιπι ειιιιιιιι6εειι Βιιιιιιιιιιι Ιιεοιιειειιιετ;ιπι ει·ετειι ιιι Βεε·Ιει
ι.ιιιιιςνοιι ιςιιιιιιιι6εει·Περει.ιι.ιε, ιπι εννοιτειιπιιι ι.ει·τιιι.ι·ει·ΑΙΜ:
πιοιι άεε ιιιιι·τειι θε.ιιιιιειιε. Πειειιιε εειιΙιεεετ ΐει·Γεεεει·. Μεε
ειιι:Ιι άιε Ονει.ιιιε πιιι

εν(Βιιιιιιιεειιε
νετειιάει·ιιιι€ειι ιιει·ιιιιιε.

ειιιινει1ει· ιιι Γοι·ιιι νοιι ιιιιιιιιιιιει ιΙει· Βιεεειιινειιά οάει· νοιι
ιιιτει·ετιιιεΙιειι Ρι·οοεεεειι. Βιιιε ειιιιενριιιιιιιεειιε Κιιι· Ιιι·ιιειιτε
ιιι ιιειιιειι Ε'ιιιΙειι ιιειιιιιζε Βεεεει·ιιιι€ άει· (3νειιιιε. Ονειοειιο
ριεειι ινιιι·ιιε ιιιεετ ιιιιτει·ειιεΙιτ.

ιν. Η ε ε ε 8.1.0 : «ιΒιιιΜι νοιι ειιιΞειιιειιιιιιι:ει·ι·εειιι.εεειιιςει·
υι·ορετιιοιιειιιει· ΙιιΒιιιιιιιΙΙιει·ιιιε». (Πεοειιιιιει·).

Αιιεεει· ειιιει· ερι'ειςι·οεεειι εειιιιιει·ειοεειι θεεειιινιιΙετ ιιι άει
ι·εειιτειι ΒονοιεΙΙιιιιίι.ε, Με ειεΙι ειπε ειιειιεο ει·οεεε, ενω επι·
τιεοΙιε. ιιιιεεει·ει: εοιιιιιει·ειιείτε θεεειιννιιΙετ οιιει·ΙιεΙΙι άεε οιι

ἔιιτιεειιειι
Βιιιιιιεε, εο (Μεε ιιειτΙε οεεεωιιιεω ειιειιιιιιιιειι ειπε

ειιιτιιιιιι·ίοι·ιιιιιοτειι. Βει άει· Ηει·ιιιοι:οιιιιε ει·ινιεε εισιι ‹Ιει· Με·
εει·ε ΙιειειειιιιιιΒ· ι“ιιι·άειι Ε'ιιι ει· ειιιι·οΙιειιιιεις, άει· ιιιιιει·ε άε
εε.ε·ειι ειιιι·Κ ι·ει·ειι€τ ιιιιιι νει· κει από Μι Ι.8ειιιιε· άει· ειπε
ιιΙειιιιιιτειιΒοιιΙιιιεε ινιιι·ιιε ειιι ρι·ορει·ιτοιιεει εε1ε ειιει· Βι·ιιοΙι
ειιοιι ρ;ει'ιιιιιιειι.Βι·ιι·ειιει·ιιιιε άεε ειιιιιΙειιιιιιειιάειι ιιιεεε ιιιιι·σιι
ιιειιι·ιάειιιειιτ.ιι·ιιιιιιρΙε. Νειιιι ιιιι‹ι εεειιιι‹ιε ιιιτειιιιο.

ννενει·ι.

Ηει·ειιεςειιει· Πι·. Βιι6ει-ι' ι'διειιιΒιι.
Α
Βιιοιιιιι·ιιοιιει·ειν. Α. Νιεεεειιε Κειει·ιιιειιιιοίει· Ρε. )Π5.



ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒΜΙΙΙΙΙΙΙΙΒΜΙΙΙΜΙΙΙΙΙι
Ν24·. ΒεἰΙειΒο Ζω· ..δι Ροτετεἱιιιι·ςειτ ΜοόΙοιτιιεοΙιειι ννοοΙιετιεοΙιτἰΙτ“. Ι800.

ΒΈΤ88ΙΒοΗΒ' ιιατι11ιοιπ1εοΗΒ ΖΒΙ'Ι'ΒΟΗΒΙΕ'ΤΕΕΝ.

ΑτοΙιιννρειοΙιΙειΙι·ιι,ιιειι·οΙοεΙΙ ι εειιάεΙιιιο_ΙρεΙεΙιορΜ.οΙο,ε;ιΙ(Αι·οΙιΙν
ΠΠ· ΡεγοΙιἰιιιι·ιο, Νειιι·οΙοΒΙο ιι. ,ςετὶοΙιτΙ.ΡεγοΙιοριιΙΙιοΙο2ἰο).

Βο1ιιιτεοΙιιιεψι8·ειεοιεΒοικιιιει (ΒοιΙΙιιι'ε ΗοεριωΙπειτιιιι€).
ΟΙιιτιιι·ΒΙιι (ΟΙιιτιιι·εἰε).
Ώ_]εΙεΚει_Ιε.ΜεάΙΖιυε. (Ρ8.άΙε.τι·ιεοΙιειιωικιω.
.`ΙοεΙιειιεΙΙιεΙιιΙΙΙ (ΙνοοΙιειιΙιΙο.ΙΙ).
Ε”οτορι_ῇεει·ιιεεΙΙοι οΙιιτιιι·;;ιι (ΑπιπιΜειτιάει· τιιεεἱεοΙι.ΟΙιΙτιιι·Βιο).
ΜΜΜ (Μεάιοιιι).
ΜεάΙΖΙιιεΙποιε οΙιοετειι_ῇο(Με‹ΙἰοἱιιἰεοΙιοΒιιιιόεοΙιειιι).
ΜεΙ·Ιι2ιιιεΚιμι ρι·ΙΙιειν1ειιι_Ιεε ιιιουεΚοιιιιιεΙιοι·ιιιΙσι (ΜοάιοιιιΙεοΙιε
ΒεΙΙεἔοιι Ζιιπι Μει·ιιιο-Αι·οΙιιν).
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Ι
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ΒιιεεΜ_ιΑι·οΙιιννΡετοΙοι:ςιι,Ι‹Ιιιιιιε‹ιΙιεεΙ‹οἱΙΙΙο0ι2ιιιγΙ ΒιιοΙοτΙωΙοε;ιι Ξ
(Βιιεε. ΑτοΙιἱν ΠΠ·ΡπΙΙιοΙο,ε·Ιε,Μια. ΜεάΙοιτιιι. ΒειοΙοτιοΙ08ιο_Ι.

ΙΙΙι·αΙεοΙι Νι·. 9-ΝΙ Ι890.
Ο. 'Ι

' ει
.

ιιι ει τιι ε ο Ι1 ο ιν: «ΠοΙιει· άιο ΒαΙιιιεΙΙΙ;;ΙιειΙ άειενει·εοΙιινιιι
όειιε
θάεε
ΑΙοοΙιοΙε ειιιε άειιι ΙΙιΙοι·ΙεοΙιειι θι·εειιιιειιιιιε».

ΙΝι·. Ι.

νε”. εωΙΙιε ειι 20 Κ:ιτιιιιοΙιειι ι·ωιωιω Ιιιι, οπι άιο ΒοΙιιιεΙ
ΙΙΒ·ΙωΙΙ άει· ΑιιεεοΙιειάιιιιΒ·άεε ΑΙοοΙιοΙε :Με άειι θειι·οΙιειι ιιτιά
Οι·;;ειιιειι Ιιοι ΔΙεοΙιοΙν·ε1·;;ΙΙΙιιιιΒ· Μιά άειι ΕΠιιΙΙιιεε άοι· (Μει
ιιιιεε ω· άΙοεεΙΙιε ιιι Ιιοειιιιιιιιειι. Με νοι·ειιοΙιεο.ιιοι·άιιιιιιε
ιιππ· Ι”οΙαοιιάε: άειι ΚπιιιιιοΙιοιι ΜΜΜ 4,75 €ι·ιι. ΑΙοοΙιοΙ ρι·ο ·

ΚΙΙο Ί'ΙιΙει· άΙτοοΙ:ιιι άειι Μιης·ειιάιιι·οΙιειπεπ ΜΜΜ Ι(ΜΙιετοι·
εΙιι€εΙΙΙΙιι·τ. Νιιτ:Ιι2-5-10 Βιιιιιάειι ινιιι·‹ιετιΜε 'ΓΙιιει·ο αετ.ϋά·
κι ιιιι‹ι ιιειοΙι ΒΙΜετιιιιιιΒ άεε ΜεεειιάιιτπιΒειιιιΙε, άει· Βετο
Ι›Ιειεε ιιτιά.ω- Η:ιιιτ ιοι·ΙΙΙοϋπιει·τ:ιΙει·ιιιιΙ'ινιιι·‹ΙοΜε 2ει·ΙΙΙειιιει·ω,
ΙιοπιοΒοτιοΜεεεε ΜΗ”ΑΙοοΙιοΙ ιιιιτοι·ευαΙιτ.Πε 2οιΒΙ:ο ειοΙι Ιιιι
ΙΜ, άεεε 2 Βιιιιιάειι 1ιεοΙι άει· νει·Β·ΙΙ'ιιιιιμ 47 ω. Με Μπεσ
ΓΙΙΙιττωιΑΙοοΙιοΙε ιιιπ! ιιιιοΙι 10 8Ιειιιιιιωι'70 'Με. άεεεΙΙιειι Με
άειιι 0ι·ε;ειιιειιιιιε νει·εοΙιινιιιιάειιι νν:ιτειιι.Ινιιι·ι·Ιειι απ» 'Ι'Ιιιοι·ε
Β·ΙειοΙι2ειιη; ιιιπ ΟοΙοιιιΙιεεοπιμΙ'ΙΙΙ.τ.οι·τ,εο νει·εοΙιννε.Ιιάάει· ΑΙ
οοΙιοΙ Με άειιι θι·;;ειιιιειιιιιεοτιν88 1°8.50Ιιει·,«ΜείΪοΙειιιἱὶε50Νοε
εετιΜ" Με Κ6ηιωΙειιιρετιιιιιι· ιιιοΙιΙ Με πι· Νοι·ιιι ετοΙΒ·ειιι:
πωσ ειπεπ ει:οιειτοπιάειιΒιιιΠιιεε άετεοΙιετι:ιοί άειι θι·,<;ιιιιιε
πιιιε Ι‹οιιιιιο πιιιπ άειΙιοι ιιιοΙιι ιι·ειΙιι·πεΙιιιιειι.

Α. Η ο ε ε τ
ι
ΙΙ ιν Ι ε τ: «ΕΜ εεΙτετιει·Β`ειΙΙνοπ ει·ρΙιΙΙΙΙΙεοΙιει· ΙιιΓεο

Ι.ιοιι ιιιιί' ειιιεεει·ΒοεοΙιΙεοΙιΙΙΙΙ:ΙιειιιΙνοεο».

Ιιι άειιι νοιιι νοι·ί”. ΙιεοΙιειοΙιΙοτειι Ε'ειΙΙε εειεεΜε Ρι·ΙιιιΕι·ειΙ'
ΐεοτιοιι ειιιΙ'άοι· ΝειεειιεαΙιειάοινωιά.ΑΜ' θτιιιι‹ι ω· Αιιιιιιιιιεεε
Ιιοιιιιιιι νω. πιο 8οΙιΙιιεε, άεεε άιο ΡειιοιιιΕιι 8ἰοΙιω άοι·
ΡίΙεἔε ΙΙιι·εε ΚιιιΙΙοε ιιιΙΙοιι·τ Ιιιιτω, Με νοιι οιιιοι·εγρΙιἱΙἱΙιεοΙιοτι
νοι·νωπάιοιι ειι,ι;εετεοΙΙΙ.ινοι·άειιιινε.ι·.

Η. Ροι·οεοΙιΙιι: «Ζεν Β'ι·ιη;ειάει· ροι·ΐοι·ιι·οιιάειιΒεριιιι·επι
άει· ΒοΙιεὶὰοιιἔεννϋΙΙιειΙιει άει· θεΙιιιτι». (Νι·. θ).

νω-ε. ΙιεοΙπιοΙιτετεΓοΙΒ·ειιάειιΠΜ: Βε ΙιειιιάεΙΙο εΙοΙι επι εἱιιο
ΒΒ-ΙΙΙΙιτι;ςειδιεΙιι€·οΙιιιι·ειιάε, ΙΜ άοι· Με θοΙιιιτε εροιιτειιινοι·
ιιπ. ΝειαΙιάοιτιάει· ΚιιιάεΙ;ορΐ ιιι άειι ΒεοΙαοιιοΙΙιεειιι; ειιι0ςειι·ε
του και· ιιιι‹Ι ιιειι·3οΙιειάειιειιιβαιης εἰοΙι ειι οι·ϋΙΙ'ιιοιι Ιιειςοπιιοπ
ΙΙ.8τι Ιιδι·Ι811Με ΙνοΙιεπι ρΙϋωΙιοΙι ΜΙ, Ρετ. ινιιΙ°ι°Ι8ΙιΙειεε ιιτιά
ΙΙΙιιμο ΙΙΙιοι· ετιιι·Ιω θοΙιιτιοι·πειιΙιιι ΑΙι‹Ιοιτιειι. Πει ΝεΙιεΙεοΙιιιιι1·
ριιΙειιιιοπιοιι Μουτ ειι Ι“ϋΙιΙεπι Μιτου Μιά Μο Βιετι·ειοιιοιιάειε

ΒΙιιιι·τιιιΙπΙΙιιεοΙιω·ετννιι Ι εΙιοιιεΙιἱοΙι ΙιοΙεειιε_] (δοπ1·ιιειΙΜε θε·
Ιιιιι·τεΙιιΙΐε από Ρι·ιιιιειιΙιτπιιΙΙΙιεΙΙειι).

ΨεετιιΙΙΙ οΙωιΙιτιοΙοἔΙἱ (ΖοιτεοΙιι·ΙΙΙ ΠΠ· θρΙιΙΙιο.ΙιιιοΙο,ς·Ιο).
Ι'νοεΙ.ιιΙΙΙ ΙΙΙΙΙιιΙεοΙιεεΙΙο_Ι ι εειιιιεΙιιιο_ΙρεἱοΙιἰτιτι·ἰἱ ι ιιειι·ορειτο1οΒΙι
(ΖειΙεοΙιι·ιΙ'εΜ· Ι‹Ιιιιιε‹:Ιιε ιιιπ! ἔοτἱ‹:ΙιΙΙΙοΙιειΡεγσΙιιο.Ι.ι·Ιοιιιι‹Ι
Νοιιι·ορετΙιοΙοέ·ιο).
ΜΜΜ 00εοΙιτεοΙιε5ΗνΒΙ1Πο3εςἱεἰειιγ. εειισιεΙιιιο] ι ρι·ιιΙΙΙΙΙεοΙιε
“οι ιιιεόι2ιιιγ (ΖωιτεοΙιι·ΙΙΙ 00· 6ι·ΙοιιΙ.ΙιοΙιεΗγεςΙειιο,Β·οι·ΙεΙιτ
ΠοΙιο ιιιιιι ρι·ειΙΙΙΙεοΙιο ΙΙΙοτΙιοΙιι).

Ινο_ῇοΙιιιο-ιιιεἀἱιἰιιεΙ‹ὶ]εΙιιιι·τιιιΙ(ΗΙΙΙΙ5ι··ιιιεΙΙΙοιιιἱεοΙιοε .Τοιιι·ιιιιΙΙ
ΙΙΗΜεοΙι (Ι)ει· ΑΜΙ). ·

θ. Ινει·οΙειιιιοιν: @Με ΙΙΙΙΜεΙει·Ιιιιιι πι· Βεννε.ΙιτιιιιΒ·άειι·
νοΙΚεεεειιιιάΙιειτ. Ζιιι· θεεα:ΙιιοΙιτεάειι·Πεμ.» (Νι·. 10.)

Α. ΒωΙωΙ.οιν: «Ζιιι· ΒΘΙιτιιιΙΙΙιιιιΒ·ιιιΙΙ. Ηει·οιιι». (Νι·. 10.)
νοι·ίειεεοτ ΙιεοΙιεοΙιΙειω Με ννιι·ΙΙιιιις άεε Ηοι·οιιιε ιπι Ηοερι
ΜΙ επι τιιεΙιι· Με 25 'ΓιιΙιει·οιιΙοεοιι. Παει ΙΙΙΙΙ.τοΙ ινι1ι·άο 2ιι
0.005 ε. ρι·ο άοει ιιι ΡιιΙνεπ·ιι ω” ΡιΙΙοπι Β·οεοΙιειι. Πιο Η:ιιιρΙ
Μι·ΙειιιιΒ·Με ΙΙοι·οιιιε και· εΙιιο νοι·ιιιΙΙιάει·ιιιιε άεεΗιιειτοκιειιιο
άεεε Με ΡειΙΙοιιΙΙιι εἱτιε ΙιιιΙΙιε ΒΙ.ιιιιτΙο ιιιιαΙι Βιιιιι8.Ιιιιιοθ.εεεεΙ
Ιιειι εοΙιοιι ειιιεοΙιΙΜ'οιι ΙΙοιιτιω. ΒΙιιο νει·ιιιΙιισΙοι·ιιιιρ,·άει· ΖιιΙιΙ
άει· ΑΙΙιοπιιΕφο πετάει νοπι νω0ιεεει· ιιι εαΙιινει·οιι Π5.ΙΙοιι
ΙιεοΙιεισΜοΙ, Μπιτ πω· @ιιπ "σου άιο ΒοεοΙιΙοιιιιιειιιιΒ·άοι· ΑτΙι
ιτιιιιι,ε;:Ιιιι άειιι Ηιιειειιι·οἱπει οάετ ΜΙ. Με ρΙοιιι·ιΙΙεοΙιειι
8οΙιιιιει·2ειι Ιιιι ΖιιεειιιιιιιειιΙιειιι;ε εωιιιό. Με ΑΙΙιιιιτιιιε ννιιι·‹Ιε
άειΙιοι Ιειιιεεειιιιοι·Μιά ΙΙεΙ”οι·. Ινει· @ειπεπ Με ΑΙΙιοιιιτιοΙ.Ιι
νοιι Ηοι·εΙ‹ι·ιιιιΙ‹Ιιοἰτειιοάοι·θειιιει·ετοΙΙιιιπιι€οΙεΙιΙιΙΙΙιε·ιε, εο ΜΗ
Πει·οιιι ννειιιιι;·οάετ Βοι· ιιΙοΙιΙ. ΑΜ άειιι Κι·οἰεΙειιιϊ Μια: άειε
Ηει·οΙιι Ιιεἰιιοιι ιιιιιι·ΙΙΙιοΙιεπιΒιιιΙΙιιεε: άειι·ΡιιΙε 2εΙε;Ιο ιιποΙι Πτι
ιιειΙιτιιοαεεεειΙΙιοιιΒοιπε νει·ιιιιι1ει·ιιιι;ειι. Πω Ηοτοιιι Μ. ειιιοΙι
εἱιι εοΙιι·μι” Νειι·οοϋοιιιιι,Ιιε.ιιρτεΙιοΙιΙιοΙι5.Ιιοι·ιιιπ· (Μ, ναι Με
θοΙιΙειΓιοειαΙιειτ. νοιπ Ηιιετ.ε1ι οάετ Βι·ιιειεαΙιιιιοι·2οιιιιΙιΙι5.ιι€Ι:
ΙΜ 8οΙιΙειΙΙοει,ςΙιοΙτ Με επιιΙοι·ετιΠι·ειιοΙιειι και· εε ννειιιι.3,·οι·
ινιι·Ι‹εε.ιιι. Βεεοιιάοι·ε ιιϋΙ:2ΙΙΙ:Ιι Μ: εε Ιιεἱιιι ΒΙιιΙΙιιιετεπι, Μ. εε
άειιιΒιιετειι εΙΙΙΙΙ. ΙΒιιιο ΘεννϋΙιτιιιιιε·ειι άειε Ποι·οΙΙι τω. ιιιιι·
Ιειιι.=;εει.ιιιω. ΜεΙιι· Με 0,01 ες.ρι·ο άοεΙ ιιτιά0,025 Β. ρι·ο Με
Ικα νοτίειεεει·Με ειιιςεινειιάτ. Ιι·,<;ειι‹Ι»νεΙοΙιοεοΙιΙΙ.ΙΙΙιοΙιε Νε
Ιιειιιι·Ιι·ΙΙιιιι8·ειιΙιιι: οι· ιιιαΙιτ,ΙιεοΙι:ιοΙιτοΙ.

Ρι·οϊ. δ. Ο τεοΙιειιιεΙ‹ Ι: «ΕΠιιε ετιηιΙιἰεοΙιε ΙΙεΙΙιοάο πι· ΠΠ
Ιει·ει10Ιιιιιι€ΙΜ· Αιι€οιι5εινο8·ιιτι,ςετιΙιεΕπιιΗριιεοΙιοτι (ΟρΙι
ΙΙιειΙιιιοΒι·ιιρΙι). (Νι·. 10.)

νοι·ΙΙιιιΙιςε ΙΙΙΙΙΙιεΙΙιιιη;.

δι1Κοιν Ι ο ιν: «Ζιιι· ΡΜ ο Μου άειι τΙιει·ειρειιτἰεοΙιοιιννει·ιΙι
άειε ΡοεΙιΙ'εαΙιειΙι ρει·ιιιιιιε Ιιει ΑιιῳιιιΙιτειιιΙιΙιειτειιι›.
(Νι·. 10.)

νετειιοΙιο Ιιιι 58 Ρετιεπιτειι, ΙΜ άειιοιι (Με Βροι·ιιιΠιι:ιιι 101Ι

ΙΙι·ιιιιΙιειι Αιι€ειι ειιιμικ·ειιιάτινοι·άειι. Ι'ει·Βιεεοι· νοι·ειιοΙιΙ.εννοΙιΙ

τοάτωι Κιιιόεε ιτιιτΜ: Ζειιι:.γειιιοΙιτ 8·οΙτιτιες·επννειι·.ευ ινιιι·Ιιε _

άει· ΚορΙ' χιοι·Γοι·ιι·Ι.ιιτιά ιιιπ ω» Βι·ειιιιι'εοΙιειι Κι·ειιιἰοοΙειετοι;
ττεΙιιι·ι: Με 8οΙιιιΙΙοι·πι ινιιι·ιΙειι ΙΙιιι·οΙι ;ςΙεἱοΙι2ε·ὶΙΙἔε 'Ι'ι·ιιοτιοιιοτι
επι ΗΜεο Μιά ιιιπ άειιι Βι·ειιιιι'εαΙιειιΗ:ιωΙΙοπιοιικινιοΙαιΙΙ. Νπ‹τΙι
άει· (ΜΜΜ άοι· ΓτιιοΙιτ ΙιιιιΙ.ε ειοΙι όει· Πιει·ιιε ειπ οοιιΙ.ι·ειΙιιι·τ.
ειπε ετΙΙ.ι·ΙΙοι·ο ΒΙΙιτιιιιΒ· ινσιι·ιιιοΙιτ.οἱιιἔετι·οτειι, πΙιοι· εΙειωΙι
πιο.τ:Ιιάει· ΒιιΙΙει·ιιιιιι8 άει· ΡΙιι‹εειι1ει2ει,σ,τοειι:Ιι ιιι άει· ΗοΙιει‹Ιε
οἱιι ΜΜΕ Πϋιιιιάειι·ιιι ιιιπ! ΙΙΙοεωιτει·ιιιιιι. Πει Με Ρε.ιιοιιιΙπι
εοΙιι· εοΙινναιοΙιινειι·, εο νι·ιιι·ιΙε άει· Πιει·ιιε τειιιιροιιιτι ιιιι‹Ι
άιο Ριιιιειιιιιι Ιιιιιι ω·ΙιόΙιιειιι ΒεοΙωιι ;εΙειἔειι·Ι. Πει· ἔι·οεεο
Βιεε Με 8οΙιοιάοτιμικϋΙΙιεε Μεεε 6ειιιτι:ιοΙι ειπε εροιιτειιιεΗθι
Ιιιτιι; 6εεεοΙΙιειι ιιιοΙιτ ει·ινει.ι·Ιειι,ινεεΙιειΙΙι και 3

.

ΤειΒ·0 Με Ιιιι· ι

ρει·οιοιιιιο ε;ειιιειοΙιτ.ινιιι·άε. ινοΙιει Με νοι·ςοΐπΙΙειιο Πεεεπιτει·ιεΙ
εΙιιοι‹ ι·οεεςιι·Ι Μιά· άει· Βιεε ι·ετιιΙΙΙιτ ννιιι·όε·.
:Με Οροι·ει.Ιιοτιειπ ιΙΙιει·ετιιιιάειι ιιιπ! νι·ιιι·ιΙεε:εειιιιτΙειιΙΜεεειι.

Ρει.Ι.ιοιιτ.ΙΙιΙιε.Ι; Ε. Ηοιάοιι τοιοΙι:

Με ΜΜΜ ειιιοΙιειιΙιοοιι_ΙιιιιοΙ:ΙνειΙειι Ιιι_ΙΙοιι·επι(2-4 'Ι'ΙιοΙΙεΙ.ι·ιοΙω
άετ Ρι·ενει2'εοΙιοιιΒριἰΜεΙ, ΙΙΙιοι·2ειιμε εἰοΙι εΙιοι· ΙιιιΙΙΙ, άεεε άιο
ΒιιιΙ'ΙΙΙιι·ιιιιΒενεΙεο άοι·εεΙΙιειι νοιι ΙΙεΙΙιοι· Ιιοεοπάετοιι Βοάοιι
τ.ιιιη.ςΜ, ᾶει·‹ΙειεΒρεττιιιιι νοι·ειι€εινειεε Θωθ ιιΙΙΒοιιιο.ιιιοΝΠ·
Ι‹ιιτιρ;ειιιεϋΙιτ, ινοΙΙιιι·οΙι ειιιοΙιΜε Αιιἔιι Ιιεειτι!ΙιιεετΜε. Βι·
ιιι_ΙΙοιι·ΙοάοεΙιειΙΙι ερΜει·Ιιιιι ιιιπ· ειιΙιοιιτειιι,ΙΙΙΙ:,·ΙϊοΙι Ι ε;ειιι:ειΑπι
ριιΙΙο. Βιιιειι Νιιτεοιι νοιπ Βροι·ιιιιιι ειιΙι νετΓαεεει· ΙιπιιρτεΙιοΙι
Πι:Ιι ΙΜ Αιι·ορΙιιο ιΙοε θοΙιιιετνοιι, ΙιειθΙαεΒϋι·ρετττΙΙΙιιιιι€ειι ειιά
ΑΙΙ‹οΙιο1ιιιιιΙιΙγορἱο. Πιο Ζπιιε.Ιιιιιο άοι· ΘεΙιε0ΙΜΠ'ο Βοι θεΙιιιει·
νοιιιιτι·ορΙιιειιιιΙει· άειιι ΕΙιιΙΙΙιεε άεε Βροι·ιιιΙιιε ἱετ ειναι· ειι
ιι·οἰΙειι ιιιυ· οΙιι‹ι εοΙιι· Ι.τει·ιτιεο,ειΙιοι·ειιιοΙι Μεεε Μ: Με άιο 5ο
ΙτεΙΙ'οιιάεπιΡειτιοΙιτοτινοιι ει·Ι$εεΙοι·Βοάειιτιιιι8·. Βε:ΙΙΒ·ΙιοΙι ‹Ι‹ιε
ΕΣιιιΙΙΙιεεεεάεε Βρει·ιιιιιιε ειιιΕΜε ν01°80ΙιΙεά8Ι10ΠΝειιι·ιτιάειι ειιι‹Ι
ιιοοΙι ωιθω ΒοοΙιεοΙιτιιτη;ωιιιοΙΙιι.νειιΙΙΙΒ·.

Ψ. ΠοΙΒ·ει.ιιοιν: «ΕΜ ιιοιιοτ 'Ι'γριιε άει· Αι·ΙιοΙτοι··ΒαΙιιικι
Ιιι·ΙΙΙειι». (Νι·.10Ι.

«Βἰιιἱἔο νει·νοΙΙΙιοπιιιιιιιιιης·οπιάειι·επή
ιπι·οιι Πιιτει·ειιοΙιιιιι€ετιιωΙιοάειι».(Νι·. Η από Π.)

/
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Π. Βι·ιιετειιι: «Ζν.·ει ?Με εΙιι·οπἱεο)ιει· );εΙεει· 1ιεεει·
εττερπἰε». (Ντ. 11 ιιιι‹1 12.)

Απ? θι·ιιπι1 εει· ΜιπἰεεΙιειι ΒεεεεεΙιι.ιιπε· νοπ 2 Γε.11επεεΜει·
Ιιεεει·ειι·ερειε ιιπά άει· ιιιι1ει·οεΕιερ1εεΙιεπΠιιιειειιε1ιιιπε· άει
εεΜειι πεεΙι άεπι 'Μεε 1ιειπιιιτ νει·ίεεεει·ιπ Ζιι ιε1Βεπιιειι
θεΙιΙἱὶεεειι:
1) Με ιιειιιε @Με 1.εεετειιιερ)ιιε Ιιεππ ειπεε Ιεπε·εειπ νει·
Ιειιΐεπ ιιπά ιπε1ιι·ετεΜειιειε Ιε.ιιε· ι1ειιει·ιι, ό. π. εε μι» ..Με
ε)ιι·οπιεεΙιε Γε(Πε τ11εεει·Κι·ε.ιι)ιΙιειι..
2) Π1ε ιπ εΙιι·επιεε1ιειι ΓεΙ1επ Ζιι εεεεεε)ιιεπι1επ Αεε1τεε ιιπά
Οει1ειιιεει·εε)ιεἱπεπ εε1ιεπ Μεεε νει· ε1ειιιΒιιιιι·ιιι. άει· ιιι·ο)ιεπ
ι1επ Κι·επ1ιΙιειιεεγπιριοιπε.
8)1ετει·ιιε πεππ Με 1π άεπ εεΙπ ε1ιι·επιεε)ι νει·Ιεπι'επι1επ
Ε'5.ΙΙεπ ιεειι2 ('ε1ι1επ. -

. 4) Με Βεεεπει·ειιεπ (Με θεινεεεε πι ιπ άεπ εΙιιειιιεε1ι νει·
Ιειιι”επι1επΓεΙΙεπ ειιννει1επειπε εεΙιι· ειιεεεερι·εεΙιεπε από νοΙΙ
Μεεε ειεε ειι1'ΒεεΙιπιιιιιι· εεε Βρ1ι1ιεΙε εει· θεΙΙειιεεπεε. Με
ιιπνει·ε.πι1ει·τεεεΙιεεεπεπ Εεεει·2εΙ)επ 2ει€ειι (Με 1Βι·εεΙιειππιι

εεε άει· νιοιιι·ιι·επι1ειιΗγρει·ιι·ερπιε.

Μ. Βιιι·ιε π ο ει: «Πεεει· ειε ιπιιειΙωΙιει·Ιιεπ 0επιι·ε. άεε θε
Ιιιι·πε πεει·Ιιειιρι ιιπά ερει:ιε11ειε Τοπεεπ(.ι·ε.» (Νι·. 11.)

Α. Βι ι·ειει π; «Ζιιι· 0ε.ειιιειιΙι εεε Ιιε)ιεπ 8(.ειπεεΙιπιτ.(εεπιιτ
πεε)ιι`ε1€επι1ει·ΒΙειεειιπε1ιι..» (Νι·. 11 ιιπά 12.)

28 Ρε1Ιε 1ιο)ιεπ 8ε1ιπιιιεε νοι·2ιιεεννε1εε εει Κιπι1ει·π ιιπά

)ιιςεπι11ιε1ιεπ1πόινιειιεπ. νοπ ι·Ιειιεπ εει 18 ειε Β1ε.εειιινιιπι1ε
άι.ιιεΙι Νιι)ιι εεεεε)ιΙεεεεπ ννιιι·όε. νοπ ιιΠεπ Ορειιιιεπ ιετ. 1
,ε>;εεεειεεπ,εει άεπι Με ΝεΙιτ ποιπ επεεΙε8·(. ινιιι·ε1ε; άει· Ρε
ιιεπι »νει :πιει εεΙιοιι νει· εει Ορει·ειιοπ Ιιεπ"πιιιιεε)εε ιπΓεΙΒε
ειιιτ1ιει·1ιι·ειικ1ιιιι“τεινει·επι1ει·ιιπεεπ ιπ άεπ Νιει·επ ιιπά Μειω
εεε)ιεπ. Μπ 1Ιε1ινιιι·τ1εεει εει· Ορει·ιιιιειι ε” Ρει·ιιεπειιπι
νειΙειπ, ινειε :πιει Ιιειπε εε1ι1εε)ιιε Ρε18·ειι πειτε. 1)ειι ιιπ
ιει·επ ννιπκεΙ άει· ιιιιεεει·ειι Χ'νιιπι1ε Μεεε νει·ι'εεεει· οιϊειι, ιππ
Με Νιε1ιιε>;ε)ιπ,ι;επεει· ΝεΙιτ. τεε)ιιεειιιε; επ 1ιειπει·Ιιεπ. Με
ΧιιΙιΙ εει· Νιι.Ιιιε πιει· ι;εινόΙιιι1ιε1ι4-7. 1π ειε Μεεε Με): νει·
('εεεει· ιιεε)ι εει· Ορει·ιιιιοπ ειπεπ νει·ινειΙΚει.1ιειει·. (Με ει· πιει
ειεπε :ιιπ 8. 'Ι'εεε ειιιι'ει·πτ. Με πεει.ορει·ετινεΖει νει·)ιει' ιπι
ΑΙΙΒειιιειιιεπ ι·εεΙιτ μι. Ηε1ιε Τεειρετειιιι·επ ινει·ειι εε1ιεπει·,
Μεε Βιειεει·ιιιι€ειι πιει1ι·π.τει·εΙε ιπ άεπι Ε'ιιΙΙεπ ε1ιπε ΝεΙιι.
Με Ρειιειιιεπ νει·)1εεεεπ(Με Ηεερ1ι.ε.1ειιι·ε1ιεεΙιπιι.ι1ιεΙιεπι 13.
'Γεεε, ειε Ρειιιεπιεπ ππι. πππι). εεεεΙι1εεεεπει·Β)ιιεειινι·ιιιιόε ει·ετ
ειπ 31. 'Βιμ. νει·('εεεει· @εοΜ ι1εε)ιε.Μ, (Μεε ειε ΒΙεεεπιιεΙιι.
εειιπ )ιε1ιεπ €3τ.ειπεε1ιπιιτιιι 1ΐιιΙΙειι ιπι): εε.ιιι·ειπ Ηει·ιι, Μεεε
ι1ετεεει Κιιιάειπ, άεπ πεει.ερειετινεπ νει·1ε.ιιέ'νει·)ιιιι·ετ ιιπά
νειειιιΐεεΙιι;. Με ειπἴεεΙιε ΚιιορΓπεΙιτ @εει ειεε ιεε1ιτ εε
ι”ι·ιεει,εςειιάεΒεειιΙιετε.

Ε). Μ ειπ ιιι π ε νι·ε Η ι: «Βε)ιεπε1ιιπες εεε π·εΞε1ιεπΒο1ιε.ιι1ιει·ε
ιππ ΜιιιιρΓ.» (Ντ. 12.)

νει·('εεεει· εε1ιε.πεεΙ(ε 89 ΡεΠε νοιι Μεεε ιιιοΠε πιιτ Ιιείεεειπ
)νεεεει·ι1ειπρ('νει·πιιιτεΙετ εεε νοιι Ρι·ει'. Β π ε)ε·ιι·ενν ι·ει·ι;ε
εεΙιΙε.εεπεπ Πε.ιππΐερρει·ειεε. Πιιιιιι(.ιεΜει· πεεειι εει· Αιιε
τι·ιιτε6(1πιιπ,ε,εεε

1)ειιιΣΓεε
ειιε ι11εεεπιΑρρει·ει. πι):Με 'Γειπρε

πιππ εεεεε)1ιεπ 1000 '. ΒοΙεΙι' ειπε Ιιε)ιε Ί'ειπρει·ιιιιιι· Με εει
άει· Βε1ιεπτ1Ιιιιι);εεε ε·ειε)ιειι Βε)ιειι)ιειε ιιεει·ίΙὶιεεἱε. Με Αρ
ειι.τει εεππι1ετ.ειεΙι ι1εεΙιεΜ 4-8 (!ιιι. νοιιι Μειιε επι.ΐει·πε. ινε
Με Τειπρει·ειιιι· πιο1ιτ. Ιιε)ιει· :Με 60-50° Ο. πει. 1)εε Μεεε
Μτά Μιει·” ιιιιτ2ριεε. Βετεειιι·εΙεειιπε· εεςεινεεε1ιεπ,ιιιιε 1νειιε

ιιετι·εεΙιπετ. Με Πιπ,<ιεειιπε εεεεεΙΙιεπ πιπ. ειπετ άϋπιιειι θεω
εεΙιιε)ιτ εεεεε1ιι. Με Ε11πνι·1ι·Κιιιια(Με Μιιπιι('εε εε.ιιει·ι _)ειΙεε
Με.) 8-10 1ιΠπιιτειι ιιπά »Με ιε.Βιιειι ιν1ει1ει·)ιεΙτ. Νε.ε)ι8-4
Βιιιιιπεεπ νωιιω (Με Μεεε εειιι ερεοιπεεΙιεε ΑπεεεΙιεπ, Μιά
ιπε)ιι·ειπετ ε1πίπε1ιεπ )'νιιιιι1ε ιι)ιιιΙιε)ι ιιπι1 πε.ε1ι10-15 ΜΜΜ
ε·επ ιετ εε νο)1ειιιπι1ιε,·εεΙιειΙτ.

Ψ. .Τε.)ιεινεπ)ιε: «Με (ιεεετεπιιιεειε)ιειι άετ Απ)ιεπι'ιιιιε
εει· θειετεε1ιι·ειι)ιεπ ιιπ θειινει·ιιεπιεπι ΜοεΚει1 πεε)ι άει·
νοΙΙιε2Μι)ιιπε· εεε .1ε)ιι·εε1898.» (Ντ. 13.)

Ν. 11οεεε: «Με Εεεεπενει·Μι1επιεεε εεε Αιι·εε(ε.ιιτεπ επι'
θειιεΙιεΙιπ>>.(Νι·. 18.)

)νε1ιπιιιιε ιιπά Νε.)ιι·ιιπ,ι.ι;(Με Αι·ιεειιιιιτειι εειιιε ΚΙειιιιιπε,
Αι·1ιειτ ιιπά ιπει·ιιΠεεΙιε ΜπΗἰιεεε, ιιπτει· ιΙεπεπ ει· ει». - ΑΙ1εε
Με, Με εεειεΙιε1ιεΙι, ειππ ιι.π);ερειεει,ιιιπ Με Ιιει·ρει·ΙιεΙι ππι!
ιπει·ειΙιεεπ Ζιι ι·ιιιιιιι·ειι.

ό. Βει·εΙιι: «1)ιιε Χει·οΐοι·ιπ ιιπά εειιιε ρι·ιιειιεε1ιεΑιιννεπ
Μεε». (Νι·.18.)
ΑΜ (1ι·ιιπά ειιιεε ειπεςε)ιεπάειιΒιιιι1ιιιιπε άει· εεει·ε(ΐεπάεπ Μ
(.ειετιιι· ιιπά εειιιει· ει;ξεπεπ 1Βι·ιιι)ιι·ιιπΒεπ Ιιε.ιπ νει·(εεεει· ιιι
ιοΙ);επι1επ Βε1ιΙϋεεεπ:

1) Μιε Χει·ει'ει·ιπ ιει οιπ εεΙιι· ειπεε Απειεεριιειιιπ; εει Βε
ι·ϋ)ιι·ιιιιε· ιπι( άεπ ιιΜιιΙἰεεΙιειι Ηεπ·ε1ιεΗίιεειε)ιε)ιεπ κει·(`εΙΙι εε
ιιι Ψιειιιιιι)ι ιιπά 'Γι·Μι·ειιιρΙιειιεΙ, νοπ ι1επεπ εει· ει·ειε ειπε
εε)ιιιι2επεε Πεε)‹ε εε);ειι (Με Μπάτιιιεεπ εει· Βιιειει·ιειι ΜΙι1ει
ιιπά πιιτ (Με Ριοιπε.)πεπ ιιπά Τειιἰπειι ιιπΙϋεΠε)ιε νει·)›ιπάιιιι€ειι

ΜΜΜ, (Με άει.ιιιιι·οππιι- ι1επ 0ι·,εεπιειπιιε νοΙΙΙιοιπιπεπ ιιιιεε1ιε.ι1
πει εεπιιιεΙιε π·ειιιεπ ι άεε '1'ι·ιει·οιπρ1ιεπειειπε ειιιιεεριιεε1ι.
2) Βιιε Χειει'οι·ιιι εεε)ιει ειπε (.ει·οεεεΒιιι.ει)ιτ.ιιι.ι!ειπ ΜΜΜ,
άει· Ι.ιιι“ι ιιπά 1ιο)ιει·Τειιιρει·ει.ιιι· Βε,ςεπϋεει·. εε (Μεεε εε νει·
εει· Απινεπειιιιε ειπετ Τειιιρει·ει.ιιι· νοιι 120" Ο. ππιει·ινει·ι“επ
ι)νει·ι1επ)ιε.ππ. ε)ιπε (Με επ ι:ει·Γει11επ.
3) Πε πιε .<.ξει·ιιε1ι1επιιπά ννιι·1ιι:εεεεεειιειι·επε.
4) Με νι·ιι·Μ ειιειι·εο)ιπεπά ιιπά εεεε)ιτεπιιι ειε ννιιπεεεει·ειιεπ.
ε) Χε εεειιπειιι;ι ειε Επιιι·ιεΙιε)ιιπε εεειιπι1ει·Θι·ε.πιιΙειιοπεπ.
θ) Με ννιιπά!ιειΙιιιι); ινιι·ι1εεειιι·οΙι εει1επτειιάεεεε1ιΙειιπιε;ι.
7) Μπι Χει·ε('ει·ιπεεειιει; εε)ιιπει·2ετι1Ιεπι1ειιπά 1ιειιιοει:ετιεεΙιε
Επ.πεπεε)ιπΓιεπ.
8) Ι)ιιεει πι. εε ιιπες1ι'ιπειιιπ1Με νι·εάει·(Με )νιιιιιιειι, πεεΙι
ειε Πιπεεεπιιιτ ι1ει·εεΙΙιειι.
Θ) Ε1εει ει1Ιπεει·,εΙε .Ιει1εΐοι·ιπ,

Μ. Βιι εε)ι π) ενι·: «Μι ειε Βεπενιιιόεπεπι ε.πετεεΙιεπι1?»
(Νι·. 14.)

Κι·Πιεε)ιε ΠεΙιει·ε1εΙιεεει· ινιεΙιτιεετειι όιεεε Μεεε εειι·επειι
ι1επ ειιρει·ιπιεπιεΙΙειι Αι·)ιειιειι, πειε)ι άει·νει·('ιιεεει ειππ θε1ιΙιιεε
1ιειπιπι, εεεε ειε 1ιι(εει1εειιιιτάει· ΡΙιτ)ιιεε Με _)ειει πεε1ι ιιπ
1ιεπ·ιεεειιεΙε11ιε. Με 11εεετεειιε·ιιιιε άει· ιπεἱετεπ Αει·2(ε νοιι
άει· 1ιι('εειιεειιιιι εει· 'Ι'ιι1ιει·ειιΙεεε(ιι)ιι·τε ιπι1εεεεπ ειππ ιιΙΙειπι
).ςειιΚιιιιιι›ϊε πιιτ άεπι Τιιπει·)ιεΙεε.ειΙΙιιε ιιπά νει·πεεΙιΙΞιεεἱ,ι;ιιπ);
ιιΙΙετ επι1ει·ειι Πιπειειιι1ε, Με νιε)1ειε)ιτεεεπεενιε1 επ άει· Επι
Με)εεΙεπε; εει· 'Ι'ιιεει·ειι1εεε εε(1ιειΙπιπ ειπά, Με εει· ΒειειΙΙιιε
εεΜει. 1πι ΡιιεΙ11ιιιιιιΜΜΜ ειε νει·ει·ειτιιπε ε)εεει· 11εεετεεπ
Εεεε· εει· Αει·ιιε επι· Βιιιιυιε)ιεΙιιπε ειπει· εεεεπι1ει·ειι ΚτειιΕ
)ιειτ.- εει· '1'ιιεειειι)εεερΙιεειε.

«Ζει Με” άει· ειε.τει1εο1ιειι
(Ντ. Μ.)

ιπιιει·ε Μεάιειπ ιιι Κει1ε·

Ρι·εί. ()ε.ι·1 νοπ Νεει·ι1ειι:
Βε)ιεπε11ιιπ;;εει· 8ε1ιι·ιιπιρΓπιει·ε».

νοι·ιι·ε8 επι Χ)(Π. 0επε:ι·εεε Με
Με ι·οιπ 11.--14. Αρι·)Ι 1899.

Πει'. Μ. Βεπει: «Με Απινεπάιιπε
Νιει·ειι-Κι·επ)ι1ιειτειι». (Ντ. 14.)

Υει·('εεεει· ινιιι·πι νει· άεπι θεει·ειιε1ι άεε 0ε(Ι“ειπε ιιπά εε1πει·
Βε.!ιιε,εε εε πιιε)ι άει· 5-(5_ιεΙιι·ιεεπ Ει·(ιι)ιιιιιιε εεε νει·('εεεει·ε
ιο ε·ι·εεεεπ Ι)εεεπ ειε εεεε1ιιι ιϋειεπεεε ΜιιτεΙ ιει; εει· 'Με
ππι 1ιειιπ ΜεπεεΙιεπ ρ)ει211ε)ιειπ ιπ Ρτι);;ε εεε Ηει·ιειιΙΙειεπ
εεε ιιι άει· 8γειεΙε; εει '1'Ιιιει·ειι πει:Ιι ειι·οεεεπ Ποεεπ Οο1'
ι”ειπ ρΙϋιε)ιεΙιει· Ηει·πειι)1ειεπι1 ιπ άετ ΜεετοΙε. Ειπε _)ιιπβε
εεειιπεε Ε'ι·ιι.ιιει ιιιιε1ι10 Πεεεπ Οειΐειπι ε1τι·ιειΕ 0,8. Μπει
ειππι11ιε!ι·ςεπειππιειι, ρΙει.ε1ιεΙι ριεειει·εειι. Βεεπεε ρΙετε)ιε1ι
ετιιι·1›επι _ιιιπ)ξει·Μιιππ ππι οτειι)ιεεει· 1ιππειεπρπειιιπεπιε πειτε
2ε·ειιιιειεεπι θεει·ιιιιε)ι νοπ (.?οΗ'ειπιιιπειιιιειιιπ επ 0,2 (ε. 8 Με!

(.ϋ.εΙιεΙι. Ιιι ειπειιι ι1ι·ιιιειι ΡεΙΙε ει·ιο1ιςιε ρΙϋτιΙιεΙιει·Τοε ειπετ
)ιιπε;επ Εεεε ιππ. ε1ιι·ειιιεε)ιει·ΝερΙιι·ιιιε πεε)ι άεπι νει·ει·ειιεΙι
νοπ 5-θ ΡΙεεεΙιειι θο(Τε1πι πιιιι·εεεπεοιει 2.0:180,0 Αη. εεειι).
Ιπ ιι)1επ 8 ΓεΙΙεπ ειπεε εεε Ηει·2 εει ι1ει·θεετιεπ ('ειιειίει·ιιιις
εεπιι·ε1ιιι·τ8ειιιιι‹1επ ΝεεΙι άεπ ννοιεει·επ Βεεεεε1ιιιιπ,εεπ εεε
νει·(ε.εεει·ε εε1ιειιι(.(Με ΟεΒ"ε1π ειπε ειιπιιι1ειινε Ψιι·)ιιιπε ιιι
Ιιιι.1ιεπ.(Ιιι εε πιιι· Ιειι).:ειιιιι όιιι·εΙι άεπ Ηει·π ειιεεεεε1ιιει1ειι
ννιι·ι1ιιπά ειναι· ππι εε 1επεεειιιει·, _)
ε

“Μεεε ειε Ν1ει·επ ιιίΠειι·ι
ειιι‹1. Βε )ιειιιι ειεΙι ιπ ?Μεε εεεεεπ ιιπ 0ι·Βειιιειπιιε ιιι Μπιτ
ΙιεΙιειι ()ιιεπιΜιιεπ ειιιεειιιιιιε1π. Βεἰ νει·ει·ι1ιιιιπ); εεε 0ο(ΐειιιε
ιιιιιεε εεε)ιεΙ1ι άει· Ηει·ιι επι' Με θοπειπειιεεε)ιειάππε; Βεπε.ιι
ιιπτει·ειιεΙιι νι·ει·ι1ειι.

εεε 0ο(Τειπε εει1Ιει·:

θεε1ιετ.

Β)ειε)‹ε)ε Μεειειπε 1899, Μ. Ι
.

Ρι·εΓ. Ν. Γ. 11'11ιιτειν: «Με Βε1ιεπάΙιιιιε άει· 1)ι·ερερειε εει
Βι·ιιε(Μπάει·ιι».

Βοι· ΑεΙιεπι1Ιιιπε 1ιεε·εειε νοι·ιι·εις κιι θι·ιιπι1ε, άεπ νοιι'.

Βιιιι1επιειι
ἰΜει ιΠεεεε 'ΓΙιειπε. εεΙιε1τεπ Με. Βε επι1ιεΙτ.πιε)ι(.ε

ευεε

.Τ
.

Ρ. ΒΙιεε·εΙ ε πι: «Ζει ΒιοΙε,ε·ιε εεε Μεπιπεεεεεειιε πιω»
εεΜεπιιι».

Ι)ιιεε ειε ειιἰἀεπιἱεε1ιε 0ει·ε1ιι·οεπιπε1ιιιεπιιι);ιΜεειιι·εΙι ειιιεπ
ερεειιιεε1ιεπΚι·ειιΜιεπεει·ι·εεει·. άεπ Μειι)πεεεεεειιε ιπτι·εεεΙΙιι
Ιει·ιε Ιιει·νει·εει·ιιΓειι (πω, εεεΙιτ πππ Με ειεΙιει· (εει, ιιιιεπι1ειιι
εε νοπ ννειεΙιεεΙΒε.ιιιπ ειιιι1εοΙιι ιιπι1 νοπ νιε1επ Ρει·εεΙιει·π εε
ειειιΒι ινοι·(Ιεπ Μ. Βει ειιιεπι νοπ Μπι εεεεε.ειιιειεπ ΓειΠε.
άει· ΙειεΙ επάετε. Με πεπ νει·ι'. ιςΙειε)ιΓε11εάιεεεπ Οεεεπε ιιε.ε!ι
ινε1εεπ )ιϋιιπεπ ιιπά πιιτ.ι1ειπεεΙΙιεπ νει·ειιε)ιε εε1ιιι('ε Ρι·ϋ(`ιιιιε;
εειπετ Μο)οςιεεΙιειι Βιεεπεε)ιε.Ηεπ επεεειεΙΙι. Ιιπ ε11):ςεπιειπεπ
πετ ει· Με εεετειιε·ε εει'ιιιιάειι, ννειεὶΜει· εΙιεεεΜειι εει·ειιε εε
Ιιεππι πιιι·. -
Μ· Κειπιπτ Ζιι άειπ Βι·εεεπιεε, Μεε εει·Μεπιπιχεεεεειιε ΙειεΙι(.
Ζιι θι·ιιπι1ε εεΙπ. εειι·ο)ιΙ πεππ Τι·εεΙιπειι επι' Γε(ιιειι Με ε.ιιι:1ι
ιιπ Πιιειιόπι εει Ιειιι:τ1ειιει·ιιάει·Κι·επ1ι!ιε18,ιιπι1 άεεε εινει(:επε
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ΙΜε ΠεεΙιιΙ'εει.Ιοε Ιιε ?εΙΙε εΙιιει· ΒριάειιιΙε ΙειεΙιτ εεείϋΙιι·Ιιε.ι·
Μ. [Μεεε Ιεπειει·ε εεΙιοτειι, ετΙιεΙΙτ εεΙιοιι εε.ι·ειιε εεεε ω· Με·
ιιΙει.=;οεοεεεε,ειεεε ειιοΙι “Με Ιιιι ΙιοΙιειι θι·εεε. ΙΙοεΙι ειεε εε
ινΙεεε ΉτιιΙεε: ΜΜΜ, ιιιω εΙιι ΕΙ'ΙΠ'Β.ΠΙΠθΙ'ετειεΑεειεεΙιιιιι€ε
εείεΙιι· τω· άιε Ππι€εΙιεεε ΙιΙετετ.

Θ
.

ΙΙΙ. Τ ι ιιι ε ε ε Ιι ε νν: «ΤειιτιοΓοι·ιιι@με ΚιιιάεπΙΙε.ι·ιΙιοεε».
'Γ. Ιιετ εεε Ιιι άειι Ιετ:τειι .ΙεΙιι·ειι ειιιρΙ'οΙιΙειιε 'Ι'ειιεοΙ'οι·ει
ειι 43 :ιιι Πει.ι·ειΙωαιι·ι·ΙιΙεΙάειιεειι ΚΙιιτΙει·ιι ετρτοΙιτ, άε.νοιι ειι
12 ιιιΙΙ Βιιτει·Με εειιιε εεε 8Ι ειι: Βει:ει·Με εΙιι·οιιΙεειΙιεΙιεΕτ.ε
ιειι ΡειΙειιτειι. Με ΑιιειιεΙιειε νοιι 5 Ε'εΙΙειι, ννο ΙιεΙιιε Βεε
εει·ιιιιε;ετΙ”οΙ€Ι.ε,Με ει· Ιιι 8 ΡεΙΙειι εειιτ.ει·ειιιΙ 18εΙιι·οεΙεεΙιει·
ΒετετΙΙ.Ιε εΙιεοΙιιτε ΗεΙΙεε8· ει·2ΙεΙΙ. Ιιι άειι ΙΙΙιι·ΙΒειι `Ι2 ΓεΙΙειι
Βεεεετιιιι8·. [Με 'ΓειιιιοΙ'οιιιι Ι›εεΙτετ εεω‹ εειιιειιι θεΙιεΙι ειι
Β'οι·ιιιεΙΙιι_ ννεΙεΙιεε εει άετ 8ρεΙιιιιι<.=;εεε 'Γειιιιοίοι·ιεε Ιιι ε.ΙΙιεΙΙ
ει·Ιιει· Μεεε Με Με. άεεΙιιίιεΙτειιεε ΒΙ,εειιεεΙιεϊτειι, ει” ειιιειι
ε:ι·οεεειι νοι·ιε8· νει· άειι ςΙεΙεΙιίεΙΙε εΙεΙι ρεννε.Ιιι·τΙιε.Ιιειιάειι
ΤειιιιΙρειι εεε ΤεεεεΙΝιι ειιειεεεΙιΙ:. ΙΜε 'Ι'ειιιιοΓοι·ιιι εειιιε
Μεεε ΖεΙΙ: οΙιεε ιι·εειιε επεΙεΙιε ιιιιεΙιτεΙΙι;;ε Νερειιεει·Ιιιιιι€ εε
ρι·ειιεΙιτ νεπΙειι. νοτ εει· 0πΙΙιιιιιιοιι εεε ΙΙιΙΙΙ.ιεΙε νει·εΙιΙ'οΙε·τε
τω”. Μεεε ειιι Ι18ΧδΠ8. οΙειιπι ειεε Με ΠοεΙι·εεε; Με· ἱιιι
ει·ετειι Ιιερεεε_ιεΙιι·:Ο,Ι2-Ο,2 ρι·ο άρει. νοε Ι-3 .ΤειΙιι·ειι0,15
0,25, ρεεε εειιι ει·Ιτιειι ΙιερειιεῇεΙιτ 0,25-0,4 ρι·οεοεΙ. [Με Με
τει Μπι 4 ιιιεΙ τει;ΙΙεΙι Ικει·ε νει· εει· ΜεΙιΙ2εΙΙ. εεεερειι.

Ψ. δ. Β ε ε ε. ιιι ε ο Ιι ι ε: «ΕΜ Γε.ΙΙ νοιι $ερει·ειιΙϋεει·ΡετΙτοεἰτΙε›.
Βει ΙιεεεεΙτειι, ι.νεΙιι·εεε εει· εειεΙιεοιιετΙιεΙιειι ΒεοΙιεεΙιτιιιιε·,
Ιτοιιιιτε εει «Με ι·εεΙιτ Ιιει·ιιιιτει·εεΙ4οιιιιιιειιειιΙΟ ε.. πι.ΡιιιΙειιτεε
Με ΠΙεε;εοεε εει· Με Ριιειιιιιοιιιε εεε ΡΙειιι·ΙτΙε εεειιεεεΙνε
ΜΙετ. εεετεΙΙτ ενει·τΙειι Υοιι θειτειι άεε ΑΙπΙοιιιειιε Με· ιιιε· ειε
εεεεΙΙειικΙεε θεερειιιιτεεΙιι νοι·Ιιειι‹Ιειι, εεε ειιεΙι ιιεεΙι μειω
ΙΙεΙιει· Βει·ιεειιτΙεει·εες εειιιε ΝεΙειιιι,<εειπε ΚΥειεΙιειι Ιιεεε.εε.
Ιιι άειι Ιετετειι 'Μεεε τω· εεει 'Γο‹Ιε ιι·ετειι Ιιε.1·ιιιεεΙιιςεεεΙιΙει
ιιιΙΒε. πετ ΒΙιιτ εειει·ειεεετε ΠιιτεΙιΙΙΙΙΙε Μεεε. ΒεΙ άεπ·ΒεετΙοιι
Γεω εεε Ιιο‹:ΙιΒι·εἀΙεε Μεεε νει·Ιϋτεε,ε· εει· θεεετιιιειιιιιει· ειιι
ειιεει· εεε ιιιε; εει· ΒεεεΙιεπεπιε. ΙΜε Ρει·Ιιοιιεεει ρετιετεΙε, Ιιε
εοιιάετεΜε εει· νοτκΙει·ειι ΒεεεΙιειειιά, ε.Ιιει· εεεΙι εεε_ΙειιΙςε
ε” ΙιΙιιιει·ειι. εεε Με ΒΙεεε ΙιεΗΙεΙιΙειιάε εεε εει· Ποεε·Ιεε'εεΙιε
Βεειιι εΙιι‹Ι εΙιεΙιτ ρεεε.: ιιιε; ΡΙεεεεε νει·εεΙιιεεειιει· θι·οεεε εεε
Ε'οι·ιιι, ννεΙεΙιε τΙιεΙΙννεΙεε εειιΙ:ΙΙεΙι εοιιιιιι·Ιι·Ι: εει' να ειπε. εεε
ει" Με Ρει·Ιτοιιειιιιι ει·ΙιεΙιεε, τΙιεΙΙννειεεεοιιΙΙιιΙτεε.Πιε θι·ϋεεε
ι·ετιιτι;νοιι εΙεεει εΙΙΙιετιιειι Β ΙιορεΙιειιειἱιεΙι Με ειι ειιιειιι 25
ΙιορεΙιειιετΙΙεΙι.Βει ιιιε.ιιεΙιεεΜ. εειιτι·εΙ εΙιιε ι·ϋτΙιΙΙοΙιε ΓΙΙ.ιεΙιεεε
ε·εΙιι·εειιεΙιιιιεε, Με Γει·Ιιε εει' ιΙειιι εει·εεΙιεΜ, ιεεΙεΙιει· νοιι
ιΙει·Ιιει· ΟοιιεΙεΙ:ειιε, Μ. εεΐι·ειι;;εΙΙι. εε ειεεε θιεΙιΙΙεε ιιιιιι.εε
Μεεε Ρει·Ιτοεειιιιι Με νει·άΙεΙιΙ:, Ιε_ΙΙεΙι·τ. Αεί” ε" ιιετει·εε ΡΙΣ
εΙιε εεε Ζυνει·εΙιί'εΙΙεΙιεεετΙειι εΙεΙι ιεεεεειιΙιεΙ'τΤιιΙιει·ΙιεΙ.εΙεΙεΙι
Ι”εΙΙε ειιΙ' άειπ Ρει·Ιιοεεειιι εει· θεεει·ιιιε. Ιιι άειι Εειις·εε Με
εειιιιιιιτιε ΤεΙιετΙζεΙ. ΙιεΙάει·εε1τεΜΜΜ εάΙιεεεΙνε ΡΙειιτιιιε. Ιπι
ΠιεΙ«Ιει·ιιι ίειιάειι εΙεΙι ΙιΙει· εεε εστι. ιερει·ειιΙ6εε θεεεΙιεΙΙι·ε
νεε εε·ι·ΙιιιζειιιΠιιιΙ'ειιεε.

Β
. 'Ι'ΙειεεεΙιειν: «ΒΙιι.Γε.ΙΙ νοιι εοιεριεΙι·τει· Βι·Ιιι·ειιΙιιιε8·

ειι θιεΙιει·ΙεεΙι εεε Μεεει·ερ.
Με· 5-_ΙΙΙΙιιιε·,εΚιιε.Ιιε επει·τΙενοιι εεἱιιει· Μιιττει·, εεεΙιεειιι άιε
Κι·Ιρρε, ιιι εει· ει· εΙεΙι Με εεΙιΙιι ΙιεΙ'ιιιιιΙειι Ιιειιε. ινεΒεε εεε
Β°εΙ1ϊ00Ιιε1ιεΓΘεΙιει·Ιε.εΙιε ἱεεειἱε 8·εεεΙιΙοεεειι ε·ειεΙε. Ιιι εΙεει·
ΡειιιΙΙιε ρΙ:ιεΙει·Ι.,νεο εε εεειιι ει·Ιει·ειιΙαε Κιιιάει· ειεΙι ΙιεΓειιι
άειι. ΒεεεΙΙιετ ΑεΙ'ειιτΙιεΙτ. νΙει· 'Ι`εεε: εει·ειιΙ' ινιιτάε εει· Κιιειρε
Ιε'ε ΗοερΙιεΙ ειπ 8εΙιε.ι·ΙεεΙι :ιεΙ',<.εεεοιειιιειι.Αιε εΙερειιτειι Πι·
Ιιι·εεΙιειιεςετεεε_ Με «Με 8εΙιε.ι·ΙειεΙιειιεειΙιειε ρει·εΙτ.ενϋΙΙΙε; εε
εεΙιε·εεεειι εει· εεε Ιιει·εΙΙε ειει·Ι‹ε Ιε.ιιιεΙΙοεε ΠειιιεεΙιιιρριιιις
Ιιει.=;οιιιιειιΙιετ.ιε, ετεΙΙτειι ειεε Οοιήειιεκινιιιε, ΒεΙιιιιιρίειι, Ηιιε- ι

τεε εΙε ειι‹Ι ιεεεετε Ιιιι ΒιιεΙιεε εειιτΙιεΙι :ιιιε εερι·οεΙιειιεε Με·
εει·εεκεειΙιεπι εοεεεετιι·τ"θΐάθΠ. Τεε;ε@Με ΜεεετεεεεεεΙιΙιιε Ϊ _'

ΑειεΙαεΙι Με: 10:ιπι Β·ειι:ειι Κόι·ρει· νεε Ιιεεοιιάει·ει·Πεε:ΙιεΙιΙιεΙτ. ΒΙε ΙειιιεΙΙϋεε
Βεεεεεειεωιιι αΙεεειτ. Ι`οι·τ.Απι 18. Τε,ε,·ε, νοιιι Βεε;Ιιιιιε εει·
8οΙιει·ΙεεΙιει·Ιιτε.ιιΚεεε ε·ετεεΙιεετ εει· εεε ΜεεετεειιειιτΙιεει νοΙ

ΙΙ
ἔ εεεεΙιενιιιιάειι. ΒΙε ΗειιτερεοΙιερρειι,ε· Ιιεεεεε ε;ειιιΙεεΙιτειι

Ο ειεεε", ιΙιεΙΙε ΙειιιεΙΙϋε, ιΙιειΙε ΙιΙεΙεΙ'6ι·ιεις. Προ ΡιιεειιιοιιΙε
εεεεΙΙιε ειοΙι ειιιειι εεε επι 22 Βι·ΙιτειιΙιιιιιεεωεε ει·Ι'οΙ8·τεΒι;Ι- Ι

Με ΙετεΙΙε.
Ιιιι εεεεΙιεεεε ?ΙΜε ενει·ειι άΙε ΑεετεεΙιειιεε‹ιεεΙΙεε ΙιεΙεΙει·
ΚιειιΙιΙιεΙτειι ΙιεΙαιιιιιι: Με Μεεετιι ειιιιεΙειι νοιτι Ρετ. ννϋ.Ιιι·ειιε '

εεἱεει· ΙεειιΙιετΙοεεεεΙτ εεε $εΙιει·ΙεεΙιε εεεεΙιΙι·τ.

Ρ. ΙιεΜ” Ια γ: «Με ?ΜΙ νοιι θιοιιιτ.ΙεηρΙιΙΙΙΙΙεε».
Με Μοιιετε νει· άειιι ΒιεττΙιτ Με ΙΙοεριιεΙ Ιιειιιει·Ιιτειι Με
ΒΙΙ.ει·ε εἰιι ρι·οει·εεεΙνεε ΑιιεεΙιε·εΙΙειι ΙιεΙάει· ΚιιΙεε, εε Με:
$εΙιειετεΙιεΜεΙ4εΙτ Μεεε εεε εεΙιΙΙεεεΙΙεΙι Πειτε άΙε 4-_ιεΙιτΙε·ε
ΡετἱειιτΙιι νοΙΙετειιόΙΒ· ιιεΙ` ειι ;;εΙιετι. Ε. εοιιει:ιτΙι·ιε εΙεε Αιι- Ι

εεΙιννεΙΙειιε νοιι ειιι·ι·ε·εΙιιιεεεΙ8·ει·ονοιάει· ?ειπε Ιιειάει· ΚτιΙεε, Ι

Ιιει·ιιΙιειιε εεΐ Βι·ςεεε Με θεΙειιΙι εοννοΙιΙ Με ειιεΙι ειετΙ‹ε Λεϊ
τι·εΙΙιιιε;;· εει· Ρετιιει·- εεε ΤΙΙιΙεερΙρΙιγεειι. Μεεε εει· ΒΙιει·ιι
Ιιοεετε εΙεΙιε εοεετεΙΙι·τ ννει·εει1. Ι)εεεειι ιιεεεεεΙιΙετ ΙιτεοΙιτε
ειεε εΙι·σε θ ε·ϋεΙιειιΙΙΙ(·Ιιε ΒεΙιεετΙΙιιιι;; ιιιπ δοάΙαιΙΙιιιε εει!
ΩεεεΙιεΙΙρει·ειει·εΙΙιεεεεε νοΙΙετειιεΙΒε Βεεεειιιιιρ.

Ηεεεεπ

Ι.ΙεΙορΠεεΙ ι·εεεεοΙ οΙιΙι·ιιι·εΙΙ (1ειΙιι·Ιιεεε εει· ι·εεεΙεεεεε

0ΙΙΙι·ει·εΙε). Ι899. Ι·ΙεΙΙ Ι.

Ε). δ. πωπω «Ζει· ?τεμ ω» νει·Ιετειιιιεεε εει· ΗειΙε
Μι·ΙιεΙ».
ΑιιεΙΙΙΙιι·ΙΙεΙιε ΒεεεΙιτεΙΙιειιε· ειεεε ΓεΙΙεε νοιι ΓΙεκιοιιεΙιικεΠοε
εεε θ

.

ΗεΙεννΙι·ΙιεΙε εεε ΒοτετΙοιιεΙεπειτιοιιιιιε; Γι·εετιιι· εεε
Βο,ε·ειιεεεε δ

.

ΗεΙεννΙτΙιεΙε Με εἱιιειιι 23_ΙΙΙΙιι·ιεςετιΜεεε ΠΙε
νετΙετιιιιιε,· Με· άειΙιιι·εΙι ειιτετ.εετΙειι,ειπε Ρετ. εἱεΙι Ιιειιιι Βε
ι·Ιειι εε ειεε: ΙΙεεΙιειι ΒιεΙΙε ιιιΙτ ιΙειιι Ι€ορΙ' νοι·ειι Με ννεεεει·
ετΙΙι·ετεεεε εερει εεΙ' εεε ΒοτΙειι ειιΙ'εεΙιΙεε·.
Ι)Ιε Βι·εεΙιεΙεεεεεε: ΒεεΙιενει·ιεΙιεεεειιε·, ΒορετΙοε ειιά Β'Ιε
ι:Ιοιι εεε Ι(ορΙ'εε εεεΙι ι·εεΙιτε, Οοιιτι·εετει·εει· ΗεΙειιιιιεΙιεΙιι.
ΙιεεοιιεΙειε ι·εεΙιτε.Ωιιει·Γιιι·οΙιεεε εει· ΒτεΙΙε εεε ρι·οοεεειιε ερΙ
ιιοεεε εεε θ

.

Ηε.Ιειινιι·ΙιεΙε.εριιοτιιιει· ΙιεϋεΙιετιιει· νοι·ερτιιιη:;·ειι
εει· ΙιΙετει·ετιΒ80ΙιετιννιΙΙι·Ι.- ινιιι·ιΙειι ε.ΙΙε Με άιε ΙιεικετΙοιι εεε

Θ
.

ΗεΙει.νΙι·ΙιεΙε Ιιειοε·ειι, εεεεειι ΒεροεΙΙ:Ιοε ειιιειι·Νει·Ιιοεε εκει
εεΙεεε·. Πειιιι ειεε ννιιι·κΙεΙ:Ιιιι·, ειεεε ειιεΙι εει· 8

.

ΗεΙεινΙτΙιεΙ
ερειιΐεΙΙε ΙιικΙι·τ ννει· (Με ΒοτετΙοε εε.εΙι ι·εεΙιτε), Μ" Ιιιι Βε·
ι·εΙεΙι εειιιεε Βοε·ειιε ΚιιοεΙιεεει·εριτε.τ.Ιοε νοι·Ιιειι‹Ιειι εκει· εεε
άετ νοι·ερι·ιιιιε Ιιιι ΗεεΙιειι εΙεΙι Με ΙΙιιι Με”. ΒΙει· ινιιι·άε
ερετ Με θοιιεοΙΙόε.Ι.Ιοε εει· Γιεετιιι· εΙιεεννει·τετ υπό ιιεεΙι

6 ννοεΙιειι Με ΒεροεΙτΙεε εει· Ι.ιιιικετΙοε νοι·ε·ειιοιιιιιιειι,Με
εΙιειιί'ε.ΙΙεοΙιιιε ΙιεεοιιιΙετε 8εΙιε·Ιει·ιςΙιεΙτεε εεΙειιι.>;.Ι)ει· Μεεε
εειιιε εεΙιειΙτ ειιτΙεεεειι. Ι'οιι θεἱτειι άεε ΒἱιεΙιειιιιιει·Ιιεε ειιιειι
Ι4εΙεε ΛεοειειΙΙειι ΙιεοΙιεεΙιτεΚ ννοι·ιΙειι.

Κ. Β ε ε ρ ε ε Ιι Ι‹ ο: «Ζει· ΙιεεεεεεΙιιτιιι·,<.ςΙεΙιι νειΙιΙιιτΙειιε· πετ
ε" ΠΙε.<;εοεΙΙΙι ρΙειιι·εΙει· νει·ε·εεΙιεειι8ειι».
Θ. Ιιεερι·ΙεΙιτ Ιιι εει· ι·εεΙιτ ειιεΙΙΙΙιι·ΙΙεΙιειι Αι·ρειτ ιιιιτει· ΜΙΕ
τΙιεΙΙιιιι ειιιει· Ξειιεειι ΒεΙΙιε εΙε·ειιετ, ε. 'Πι. εοΙιι· ιιιτετεεεεεεει·
Γε.ΙΙε, ειεε εεε ε;εεεε ΘεΙιιετ εει· ΒειιαειιεΙιΙι·ιιι·ειε. Με Με·
ΙΙςειι ΜιεεετΓοΙΙ.πεΠΜ” ει· Ιιειιρτεϋ.εΙιΙΙεΙι ειιΙ' 8 Μοιρειιτε εε
πω: 1) Πιο ιιιεεεεΙΙιε.ΐτε ΠΙει.ι·ιιοεειΙει· ΕοεεΙιεετΙοιι νοιι Ηει·‹Ι
ει·Κι·ιιιιΙιιιεε·ειιεει· ΙεΠΠἔθ- 2

) Πιο Πεειοε·ΙΙεΙιΙιεΙε ρΙεει·εΙε νετ
ενεεΙιεεει.>;ειιεειιειι εε εΙ>ιεεοεΙΙειι·εε εεε ΙΙιι·ε θτεεεεε εε
εεει.ιιιιπιεε. Ε!)Με Πιιει6εΙΙ<:ΙιΙ‹εΙτεοΙεΙιε νει·ινεοΙιειιιιεειι ΙιειιεΙ.·
ΙΙεΙι πε ει·ιειιεεε. Νεε Μιά Ιιιιει·εεεε.ετ ειεε εΙε ΜΜΙιεΙΙιιεε·εε
εεε νεε. Με: Με ΙιεΙάειι Ιετετειι ΡιιιιΙιτε. - Ζει· Βεετιιιιιιιειιε
ρΙειιι·ιιΙει· νει·ινεεΙιειιεεεε Ιιειιεκετ. ε. ιιιπ ,εειιιε εΙεΙιει·ειιι Βι·
ίοΙε ειεε επειιιρί εεε ΙιΙΙεεεεεεεειιάε ΠοΙιΙιιεεεΙ. Με εεε·ε
Ι--2 Μιιι. νοιι σΙιεεεει ΙιΙΙεεεε ΒετΙε εΙε εεΙΕΙιεΙιεε Γεεετει· Με.
Πε.ε εεεει·ε Βιι‹Ιε εει· ΗοΙιΙιιε‹ΙεΙ ενΙι·‹Ι εΙει·εΙι ειιιειι θειιιειΙ
εεΙιΙε.ιιεΙι ιιιἱτ ειεεε Με Μειιοιιιετει·τΙΙειιεεεειι κε·εΙεεΙιειιΙιεΙιεεε
€εΙιοε·επιειιθΙεει·ϋΙιτε. Με ιιιΙΙ. ετει·ΙΙΙειι·τει·ΚοεΙιεεΙεΙϋεεεε: εεε·
1°ΙΙΙΙτω. ιιι νειΙιιιιτΙερε ε·εεεΙετ. Πεε ετιιει Ι'

ε Βιι‹Ιε εει· Ι·ΙεΙιΙ
εε.ιΙεΙ Μιά, ιιεεΙι άειπ Με Βεετ ιιιπ ειπε ειεεε: ειιπ·ΙιειοεΙιεε
Μ, Ιεεε·εειιι νοιεεεεΙιοΙιεε; εε ει·ιεετ εεε: ειιι·εΙι άιε Μιιεεε
Ιετει· εεε Με ΡΙεει·:ι. εοειεΙΙε, "Με εε ειιιειι εΙιειεΙιτετΙεΙΙ
εεΙιεε ΚιεεΙι Μεεε. Βειιιι ενεΙτετεε νοτεεΙιΙερειι ει·ειι€τ Με
ΝεάεΙ. εει Ι'τεΙει· ΡΙεετε., σε Ιιειιἔε ετννεεερ; εοΙιε.Ιά εεε σε
8ειτειιϋΙΥιιεεε· εει· ΝεεεΙ Ιιι εεε ΡΙεει·ει·εεει Ιιοιιιειτ,Με! ειιι·εΙι
εεε ΙιΙει· Ιιει·ι·εεΙιειιεεε εεεειΙνειι Βι·εεΙι Με ε·ιεεειμετ Ιιιι
Μεεοιιιειει· ε.ερΙι·Ιι·τ. ΒΙεΙΙιτ. άιε ΓΙεεεΙε·ΙιεΙτ εεΙιεενεει, εε εει
εεε εἱε ΒεναεΙε, εεεε ειι εε: ιιιιιει·ειι‹·Ιιτειι 8τεΙΙε εειιιε Με
ΡΙειιι·εΙιοΙιΙε ειιιετιι·τ, ε

. Ιι
.

εεεε άιε ΡΙειιι·ερΙΜτει· νετννεεΙιεεε
ειεε. - 8. Με εεε νει·ίεΙιι·ειι εεΙιι· εειιιε; εεεεειειιότ εεε Ιει
εεε Με πετειιεεΙιτ πετάω. -- Με άειι εεεειειι ΡιιιιΙιτ. Με
ΒϋιιετΙΙ:Ιιε Βιεειιε·ιιιιις νοιι νετΙιΙεριιιι:.ς· εει· ΡΙεει·ειΙιΙΜτει· Μ·
τι·ΙΙΐτ. ειι εΙιιιΙ ΙιεΙιεειι€ΙιεΙι ΜεΙιει· :Με ΜΜΜ' εετιεΙιτετειι νει·
ειιεΙιε (Αειερεετε. 'Εεειροιιεεε, Αεερειιεπει·. Ιειιιριιιιετιιι·,ΕΙεΕ
τι·οΙ πιο.Ηει·ρτιιιεεε, Νερο Ι'εΙιΙΒεεεΙιΙεε;ειι. Ι)ιιι·εΙι νει·ειιοΙιε
ειι Ιιἰει·ειι Με 8. εΙοΙι ερει·εεεετ, ειιεε ειεε εει·εΙι ΕΙιιερι·ιτεεε
νοιι ;ει·ιιι€ειι Μεεεειι Η θι·ει.) 5 ρθτ. Β'οι·ειεΙΙιι-. 10-20 ρω.

με. ΗοΙΙειιετειεΙοεεερ ιιιπ 8ιεΙιει·ΙιεΙΙ: ειεεε
νετινε.εΙιεεεε;ειι εει· ΡΙεει·ε.ΙιΙΜιει· ιιι ΙΙιτει· ε;ειιεειι ΑεεεεΙιειιιιε
ει·Ζειιεειι εειιιε. .Τοετιιιειει· Ιιεεε Με Ιει θτΙεΙι. Ει·ΙεΙιι·ιιιιε·ειι
επι ΙΙΙειιεεΙιειι Ι'εΙιΙειι ΙΙιιιι ιιοεΙι, Με εειρίΙεΙιΙΙ. ει· ΠΜ· άιε Ζε
ΙιιιεΙ”τ.ΓοΙ;.;ειιεεενειίεΙιι·ειι: 8-4 Ωεει·ειικει· οΙιει·ΙιεΙΙι εει· 8τεΙΙε.
ενο ειεε Με νεπνεεΙιειιιιε·ειι ειι Μεεε ννϋεεεΙιτ, ερτιτ2τ ειεε
ιιιπ Ι·ΙΙΙΙΙ`ε εει· εεεε ΙιεεεΙιι·ιερειιειι ΗοΙιΙεειΙεΙ 5-10 'Ι"ι·ορΐειι

5 ρω. ΟοεεΙεΙδειιόε. εεε εειεΙι ειιιΙ;;ειι ΜΙειιΙειι ἔι-θ Τι·ορΙ'ειι
1-2 ρΟι. ΡοτιιιεΙιιιΙϋειιιιε; Ιιι άιε ΡΙειιιεΙιϋΙιΙε θ. ΜΙΒ.. εε.εε
ιισιεΙι5-Τ Τεε;εε ειι εει· Ιιετι·εΙΤειιεεε θτεΙΙε εεεϋἔειιά Ι'εειε
νει·ε·εεΙιειιιι ειι νοι·Ιιειι‹Ιειι εειιι ννει·ιΙειι. .

Ιιι εειιιειι εΙΙειι Ιιετ ει· Ιιιιιιιει· Ιιιι ΒειιεΙεΙι εεΙιοιι ειιΙειιι·εε·Ι

εει· ΑεΙιεεΙοιιειι, Με εει· ειιιιιιεΙ ιΙιιι·εΙι Νε.Ιιτε νει·ειειΙα Με·
Πε ειεε εεε ΕειΙΙε νοει θειιι.ει·εε, Αρε

εεεε. τιιΙιει·εεΙϋεειι εεε ει·οιιεΙιΙεειετιεεΙιειι θενει·ιιειι εει·

Ιειιιι€ε. ‹ΙΙε ειιεΙι ειπ Ιιεεειιτεεεεε εε.ειιΙετιεοΙιεεΙειει·εεεετΙιΙετεε.
ΠΙε ει·2ΙεΙτειι ΒεειιΙΙε.ιε εΙειΙ ειιεεεεε·ΙεΙιιιετ, ννεε ε·οΙιΙ ι·οι·ειΙε

Β·ειιιΙ εει· εεΙιι· εοι·;Γε.ΙΙΙΒειι ΙρεΙειιτιοεεετεΙΙιιιιι.: εεε τι·εΐΙΙΙεΙιεΠ
ΑιιεννεΙι1 ε" ?ΙΜε εε νει·εεεΚειι ιετ.

εεε. ορει·Ιτειι Ιώιιιιειι.

Π. Ο.'1' ε εΙι ε ι· ιιῇ εε Ιι ο ε· ε Η Ι: «Με θεεεΙετΙΙι εει· ΒρΙειιεε·
τοιιιΙε».

ΕΙΙιι ΡεΙΙ νοιι εεεειικΙεΙΙει· Ηγρει·ιι·ορΙιιε ω» ΙΜε, Με ειεΙι Ιιιι
Ιιεεϊε νοιι 5 .Ιο.Ιιι·ειι εει ειιιει· 25-_ιεΙιι·ιρ·,ειι,εοιιετ 8εεεεεεε



ΕΟΕΟ

πεε εετντΙεΙ(εΙκ Ιιεττε. Αεε1οΙοε·ΙεεΜΜΙἱεΜάετ ΙΙ'εΙΙ ιιεΙτΙετ, ν1εΙ·
Ιε1εΜτΙιετ.ιεε .ιτ·εεεΙιγιιιετ.ϋεεΠΙετιιεεεε Με ΙνοεΙιεεΜετ.τ εεε
Αεκ-Μεε εετ εεννΙεΙιεΙιιεε εεε 'Ι'εειοι·ε εεε·εΜεε (Ρτοί'.Βοτ ε
Μεε ε τ). Με ΙειΙΙοε.εοε ειιι· Ορετεεεε με εεε ετεεἰε·ε1νεεεε
ΒΜεει εεε Τιιιεοι·ε εεε ε1εε Ιεεεεειε ΙοτιεεΜι·εΙιεεεε Κτε.ΐιε
εεεεΜιεε εετ Ρετ., εεεΜτΙεει ε1εε _Ιε.Ιιι·εΙεες Ι'οτιςεεετετε τεεεΙ
εετεεετεεε '1"Μετερ1εεττ'οΙΒ·Ιοεε·εΜΙ1εΜεεντετ. Με ΒεειΙτρειΙοε
εετ Με: (Ρ1°0ΐ.Βο τ·ε Με ε ε τ) εεΙεεε· οΜεε Μεεεεεετε 8εΜΜε
τΙΕΙιε1τεε,εετ ινετεε ε1εηςε νετενεεΜειιεε;εε Με. Νετε, ΟοΙοε
εεε Μεετεε εε Ιεεεε. - Πει· ΨεεενετΙ:ιεΙ' εει· εει·εΜ εἰεε
ε1εεετεΙεεετ εεΜεΙτειιεε ΓεεεεεΙτετεεε εοειρΙΙεΙτε, εεΜεΙ Με
ετεεεΙ ΜετεεεεΙε1,εεεΜοΜεε, ιιετεεεΙειεεε18εε ΜεΙ:ετ. εεε οτε:
ε.είΜϋττε,εΙε εεεΜ Αεεετοεεεεε εεε Ιεπεεεε Ε'εεεεε ‹ΙΙε Βε.εεΜ·
"Με εεεεΙΙ.Ιν ΜεΙΙΙ.ε. Με 1ίτε.εΙτεΜε ε,·εεε εεεεεεε. - Με
ΑτΜεΙτ εετ.ΜεΙι εοεΜ ‹ΙΙε ΜΜΙΙεΜεεΜεετειετεεεε.Μεε.

Μ. Π. ΒοΙεἱτεΙαγ:
εεΙειιΙοεε».

Μεε 28_]εΜτΙεε, έ'τεΜετμε: ε;εεεεεε, Ρτε.ιι ετΙττεεΙ:1.ε εε
'Ι'γρΜεε Ιε εεεεεε νετΙεεϊ εἰεΜ εΞεε εεειε ΟΜοΙεογεεΜε εετ
ΜεΜεΙιε. ΒεΙ εετ νοε Α. ΚεεΙ_Ι εε εεεε·ετ'εΙιττεε (ΙΜοΙεεγ
εθ.ετοιεΙεννιιι·εεε 58 ΟΜεΙεετετΙεειεΙεε εεε εετ ΘεΙΙεεΜΙεεε εει
Γετετ. Με νοε ΙΙ. εεεεεΙΜΜττε ΜεετετΙοΙοςΙεεΜεΠιιτετεεεΙιιιες
ετεεΙ› Β.ε1εειιΙι.ετεε εεε ΒΜεττ.Μ'εεΙιεε ΒεεΙΙΙεε εοννοΜΙ
Με ΙεΙιε.Ιτ εετ εειεττΜεΙΙεεΙι ει·ΙετεεΜτεεΘεΙΙεεΜΙεεε, εΙε εεεΙι
Με Ιεεετε εετ Οοεοτεειεετε. Β. Με εετ ΑεεΙεΙπ., εεεε Με
Μ.ε1εΜΙΙάεεε εἱεε ΓοΙε;ε εεε ειιτεΙι εεε ΤγρΙιεεεεεΙΙΙεε μονο
εΙττ.εεεεετεε θετε.ττΜεεετ ΘεΙ1εεΜΙεεε εεττ. Ετ Μπιτ εἰεεε
ΑεεΙεΜτ ἀετεΜ (Με Β'εΙΙΙεε νοε νοι·Μετ·;;εεεεεεεεε $χειρεεειεε
νοε ΟΜοΙει1τΜειεΙε,εετεΙι Με ΒεεεΜεΙ1'εεΙιεπ εετ ΒιεΙεε, εεε
Μετ.ετ1οΙο,ςΙεεΜεεΒείεετΙ Με θεε1:τιιτε άει· Ποεετετεεειε εεε
εΙετεΜεΙετεε ΙΙιετε.ι·ΙεεΜεΑεεεεεε. ΠεΜει· Με ΖεΙτ.,ενε1εΜεεετ
ΒΙΙειιε8· νοε θεΙΙεεετεἰεεε τω” Μ., ινΙεεεε Μι· 1ε.ε1:εετ
εἱεΜκε.- Με ΚτεεΙιε εεεεε.

«Με ΓεΙΙ νοε ΟΙιοΙεεγε1.1τΙετγρΜοεε

Π. Μ. Κτε με: «ΠεΜετω. Κε.Ι.ΜεΙ:ετΙετειιεάετ Πτετετεε».
Πετ νετΙ:τε,ε·εεεΙα εἱεΜ ΙεΜεΙτΙἱεΜ εετ άεππ νοτε νετΙ'. Με
νετεΙε Μ.. Ρεπ.ετεεετεετ Αετεεε ειε 29. 5εριετ. 1898 8·εΙιε.Ιτε
εεε νοτττεε; Μ”. Μ. Ρετ.ετεευτε·εττεειΙΙο1ετεεΙιεΨοεεεεεεΜτΙα
50 Ντ. 1898).

Π

θ. Π. Βοτετε: «4 ?Με νοιι ορετε.τΙνειεΑνετεεΜΙεεε 8·τοεεετ

ἐ3-Ιεεεε-Βε!ΜεΙεεεεετεΙε
εεεΜ εετ εειιεε ΜετΙ1οεενοε Μ. Α.

τ ε ε ε .

Με ΜετΜοτΙεΜεεΙεΙιτ άει·Ιε. εεεε εετ Πεετεε εετοΙ1 εΙεεε
εεε ΠοιηςΙεε'εεΜεε Βε.εεπ ετϋ1ΐεεεεεε ΒεΙιεΙτε ειιι·εΜ εεε Με
εετε ΒεΙιεἱεεεεεννϋΙΜε ΜετεεεΙιιεἱττ εεε, εεεΜ ΑεΙτἱεεΙιιιτ1,ε
εεΙεετ Βε.ειΙει· Με εεἰευτ Ηἰετετ·ΙΙε.εΜεΙε εεε Πείεει εεε Βεριιιτε
νεε1εο-νετ.;ΙεεΙεε1εεεεε.Ιιτ εεε. Ιε 4 εεΜτ εεΜννΙετἱε·εεΜεΙΙεε,
άΙε ε.εεει·ε εἰεΜτ. εε ΜεΙΙεε ενει·εε, ετ21εΙτεΒ. εετ. ‹Ιἰεεετ Με
τΜο‹ΙεεΙεεε νοΙΙεε ΕτΙ'οΙε·. Νε.εΜ άετ Ορει·ετΙοε εττορΜἱτΙ:άετ
Πτετεε εεΜεεΙΙ εεε Με 11ΙεεεεεΜϋι·εε εεττ'.

θ. Π. Βο ει τε: «Με Ιθ'εΙΙ νοε ορετετἱνετ ΗετετεΙΙεεε; άει· εετ
ετ.ϋττεε ενεΙΜΙ1εΜεεΠτεΙ.Μτε.Με Αεννεεεεεε; εετ Ο ε τ-
ε ε ε χ'ε‹ιΜεε ΜετΙιοτΙεεετ Ηει·ετεΙΙεεε; εεε ΑττετεεΜΙΙεεεετε.
Με θε τε ε ε γ'εεΙιε ΠετΙιοεε ΜεετεΜτΜεΙιε.εετΙΙεΙι ΙΜ ε."
'ΓετεΙοε εεε Βεειεει ειε εε1εε 1.εεεεεεΙιεε εεε Μεεε.Ιιεε εεε-

Ι

εεΙΜεε Ιε τοτεεΙττετΕεεε Ιε «ΜεΑιιεΙϋε'ειιε,<.>;.- 13ο τετε ΜΙ
εεΒε ΜεΙ εεὶεει· Ρει1εετΙε άιιτεΜΡΙε.ετΙΜ ε1εε εεεε Πι·ετΜτεεεε
τΙτεΙιτεεἱε Ιε 2 8ιτειιεεεε εει _ῇ

ε

1800(Με θτε.ε2ειιεΙεο επε86011)
εεε ετεἱεΙτε ΜεΙεεΙιε νοΙΙε ΟοετΙεεεε; Με. 2 Μοεε.τεε ττε1:
ΜεΙ νοΙΙετ ΒΙε.εε εετ ετντεεΗετετι·ε.εΐεΙε εετ”.ντεεε Ρετ. (Με
ΙΙεΙ‹ε Βε1τεεΙωζεεἱεεεΜτε. Ιε εΙΙεε εεεετε δτεΙΙεεεεε »Με
εετ Πειτε 2ιιι·ϋεΙ‹ΒεΙιεΙτεε.

Μ. Α. ΟρεεΙ: «Ζιιει ΜεεΜεεἰεειεε εεε ειιι· ΟΙεεεΠεεειΙοε εετ
Ρτεετιιτεε εεε ΒεεΜεετ1ε,ε;εε.
Με ΑτΜεΙτ επ τω!» νεΙΙειεεεΙε; εεε. εεε τεΓετΙτ15ενετεεε,
εοΜε.ΙεΜε· 8εΙιΙεεε ει·εοΜΙεεεε Μ.

Ρ. Θ. Κ ε. τ ε ε Μ ε τι ο νε ε 141; «ΠεΜετ ιΙΙε ΒεΜεετΙΙιιε,ε;εεε Ει1ριιε
εει·εΜ Βεεετεεειι Με. Κε.ΙΙ ΙιγρετεπεεεεεΙοετε».
Αεί' θτεεε εείεετ Βι·ΐεΙιι·ιιεεεε ἱε 88 ΜΗΙεε νοε νετεεΙιἰε
εεεεε Ε'οτειεε ε”. Περι” εεητεεΙιΙτ Κ. εεΜτ »ππε Με Βε
εω·εεεε εετ θεεοΜννϋτεπεε.Γε1εςερεΙνεττετεΚΜ ΙΙΥρετΙΙΙΑΠς. ε-
Πεε ΡεΙνετ Μετά Ιε εἱεἱΒ·ε ΜΙΙΙἰιεετει· ΙΙΙεΙαετ ΒεΜΙεΙιτ ειιΓεε
τι·ε.εεε εεε εΙε 'ΓτοεΜεενετΜεεε ερρΙΙο1ττ. ΝεοΜ ΑΜεαοεεεεε
εεε ε1εΙιΜΙΙΙΙεεεεε ΒεΜοτίεε εοΙΙ Με ΗεΙΙεεε· εετει· 1ιπ11ε'ετεε
ιεε ΨετΜεεεεε (ενεετεεΙΙ Ατεεε1:. εἱιτ. θεΙΜε) εεΙιεεΙΙ νοε
εεε.ττεεεεΜεε. θεεεεεε θεντεΜε πετάω εεεεΜΙ1εΜ ετεετ πεε
;.;εετΙΙΙΙεε. ΠεεεεΙΜε νεττ'εΙιτεε εειρεεΜΙτ Κ. εεεΜ ΜεΙ εεεετεε
τιιΜετειιΙϋεεεθεεεΙιντΙΙτεε εεε θτεεεΙεΙΙοεεεεεΜεε, εεεΜ ΜεΙ . _1

(εεεεκιε ερεεε1.ιιιΜετεεΙ6εεε ΗϋΙΙΙεεινιιεεεε εποε ΜτεΙιει·Βι·ϋΡΓεεεε.
ΚΥ ε. ε ε ε Μ.

ΜεεΙεἱεεΚεῇε 0ΜοετεεΙε. Μπι, Με".

Α. Β εεΙοεα] ειε: «Ζετ Ι.εΜτε νοε εετ ΒεεεΙεε.1:Ιοε εεε Πε
εοτεεεωεε εετ ΜΜι·όεεεΘεεΙτ.εΙ-'Γεειοτεε».

Αετ.οτ Πειτε 2 τεοΜτΙειετεεεεετε Κτε.εΙ:εεΜετ1εΜτ.ενετ εεε
τεεΜετ ΜεΙ ΕκετΙτρεΜοε νοε 'Ι'ετεοτεε εεε Πτετεε εεε εετ
Αεεεεε εοεεετνετΙν νοτεεεεΜεε. ΑΙΙεε, εεε εετ τεϋ,<.τΙ1εΜΜ,
Ζε Ιεεεεε; Με ΒεεεΙεειΙοε εεε 'Γιιτεοτ'ε Ιετ εετ Πτετεεετερε·
1:ετ.ΙοεΙτεειετ νοτεεεΙεΙιεε.

Ψ. ΤΙ ρ
'

εΙττουν: «ΠεΜετ εἱεΙε·ε 1έ'ε.ΙΙενοε ΜετοΙεεε Τετεοτεε
εεε τετεεε.

Ν. Πεεετειν: «ΜιιΙΙΙρΙε ΑΜεεεεεε εετ 1.εΜετ ΜεΙ Με» ἰε

Μπετεεε ἱΙΜετςεΒεε€εεετε ΒοΙιΙεοΙιοΜΜεε».

Με 23ΙεΙιτ18ετΒοΙιΙετ.ετΙτι·εεΙ‹τ.εεετετ εεε 8γτερεοτεεεεἱεεε
ΑΜεοε11εεΙιγρΜιιε. Μ. εεεετε.τ.Ιτιεεεε ΜεΙτειιετεεεκετιιε τγρΜο
εεε. εΙετι·ΜοΙεεΜε 8ιΜΜΙε, ΒεΜετ- εεε ΜΙΙεεεεεΜννεΙΙιιε ,απεί
Ι'εΙΙεεε εετ εετ εετ Ιετετεε, άετ ΜετΙ.εεεε εεεΜ ΜεΙιε χρΜιιε
ΜΜΜ; πε ΜεοΜεεΜτεεΜ, εεε εΙεε ΠεΜε:ετ2Με.ΠΙΒΜεΙτειε τΙετε
νετετεεεεττειι ΙΙεΙιεε Ι.εΜετΙε εε. Ζε Εεεε εετ 2

.

ΚτεεΙ‹
ΜεπεννοεΙιε εεεετεε εΙεΜ εεε τεεΜΜεΙτ.εΜΙΙά,εε Μεε Ε. εεε
εἱεεε ΑΜεοιεΙεεΙτγρΙιεε ειιεεοΜΙἱεεεεε Ι;οεετε; νετ εΙΙεε Με
ε·εε ΙΙεΙ Με ν1εεΙ'εεΜε Β.εεετΙοε εε,ε;ειΙν εεε, Μεε εΜετ
εεΜε·οΙΙ εετ ΙἱεΙιε ΙΜεΜετΙερρεεεοεΜ ειετΙιει· εε εεε εετ Με
ΠτεεΙ‹ εεΙιτ εεΙιτεετ2ΜεΙ'τ.εεε Ε`Ιεεετ εεΜιε εΙεεε ΜεΙΜεοΜεε
θΙ1ε.τε.Ιαετεε, εε ετεεεε ετε.τΙιεΓτοετεείεΙΙε εεε ε.ειΜεεεεετε
8εΜνσεΙεεεεετ'. ΟΜεΙεΙεΙι εΙτετεειΙε11'Ιιιεεεε.ιΙοεεε εεεεε «τετ,
ννετΙΙε εετ Κτε.εΙιε Ιερετοωτε1ττ.; εε εετ εετετεε Ε`ΙεεΜεεεε
ΙΙεΙιεε ΠεΜετΙερρεεε τ'εε‹Ι Αειοτ εΙε18ε ΑΜεεεεεε, «ΜεεετΙεετε
ννιιτεεε. 20 8ιεεεεε εε.εΜάετ ΟρετετΙοε @Με εετ Κι·ε.εΙιε εε
θτιιεεε; Με θεειΙοε ετεεεε. Μεε Με 11εΜετετε.τΙτνετετεεεετΙ:
1θεε·1οΜε2θθ5) εεε νοε Ι:ΙεΙεετεε εεε ετϋεεετεε ΑΜεεεεεεε
κΙετεΜεετ.ππετ. Δε εετ οΜετεε, ΜΙετ.ετεεΟΜετΠεεΜεε” Με·
εετ, εε εετ θτεειε ενν1εεΜεε‹Ιεει τεοΜτεε εεε ΙΙεΙ«εε Ι.τεΜετ
Ιερρεε Με εΙεΜ εΙεε

ΈΙ'εΙεΙεεεετοεεε
ΗϋΜΙε, νοε ε1εετ Κερ

εεΙ εΙτι,ε;εΙΙΙΙΙΙι; Ιε εετ ϋΜΙε εΙεε ιεΙτ.Μει·εετεΙεΒεΙΜετΡΙΠεεΙΕ
Με εε11ΙΙΙιε ΠεΙι1εοΜοΜΜεεεγετε. ΑΜ εετ Πει·ειεεΜΙε1τε
Μειετίεεεεε εἰεΙι ΜεΙεε εΙεει·6εε Ρτεεεεεε, Με.» εγεεετετΙεοΜε
εεεΜ η·ρΜεεε. Πε εΙε θγετε ΜΜΜ: νετεΙτεττ εετ, εε Μεε εεε
εεεΜ εΙεΜε Πτε:ιεΙιε εετ ε1ττΙεεε Ηερε.ιΜΙε εεννεεεε εεΙε; εε
Γετεετ εεεΜ εεεετε ετ1οΙο;;ΙεεΜεΜειεεετε εΜετεεεεά ντετεε, εε
Μεεειε ιεε.ε εΙεε 1εΙερειΜΙεεΙιε ΑΜεεεεΙτεε,<;εετ ΕεΜετ εεεεΙι
τεεε (Ζ1εειεεειι, 8ττ·ΜειρεΙΙ. .1εεεοετΙ, ΒΙεΜΙιοτεΙ:
Με.), οεΙετεΜετ, εεε Ε. ΜείΙΙτινοττ.ετ,εἱε Γοττ.εεΜτε1τεεεἱεεε

, ε.εετεε ειιτ2ετιεΙΙεΙιεε Ρτοεεεεεε εεε Πει·τεεεεεΙε εετ εοεΠεεΙ

1 τ.ετετεεετ' Με ΘεΙΙεεενεεε εεε ννεττετεεΓ ι1ε.εΕεΜει·ρει·εεεΙιγιε.

Μ. Ρ Με] εε Με: «ΜιιΙτ.1ρΙεΙ.εΜειειΜεεεεεε ε.Ιε Ιἔ`οΙεε εἰεετ
Αε:οεΜεεΙετεειΙοε».
νετί'. Με: Β ετοεεε ΠγεεετετΙεερΙάειιιΙεε σει Πεειιτ1-θεεΙετε)
ει·ΙεΜτεεε εετ εΙε εΙε2Ι,τ.τεεΗΜ Ι.εΜει·εΜεεεεε εΙε ΜεΙΒε εετ
ΠγεεετετΙε ΜεοΜεοΜιετ. Ετ εεΜε.ερτει εετ” θτεεε εεΙεετ τεΙ
εΜεε Βι·Ι'εΙιτιιεε, ιΙεεε Με Νοτεεε ‹ΙΙε Ι.εΜετεεεεεεεε :Με Ποτε
ρΙΙεε.τΙοε εει·1)γεεετετ·Ιε εεΜτ εεΙτεε Μεε εεε εε.εεΜε θεεννετε
άετ Βρ1εεεεε ‹ΙεΜεΙ ,πετ ΙτεΙεε Β.οΙΙε ερἰεΙε. ΗϋεΜετννεΙΙΙ·εεΜεἱε
ΙΙεΜ εεΜε εε νετεεΜΙεεΙεεε Μετιιιεε εετ ΠγεεετετΙε εεε ετειΙε
Με ΑτεοεΜεεετεεετετΙε (ΑτεοεΙ›εεοΙΙ .εεεΜ Κ τ ε εε εεε ε ε -

εε·εΙεΙ 0οτερΙΙεΙΝ. ε1εΜ Ιιειιεςετ Με Ι.εεετεεεεεεεεε. Μεετ
εοΙεΜεε ?ΜΙ Μεε εΜεε Αε1.οτ ΜεοΜεεΜι.ετ.Πε ΑΜεεεεεεἱτετι
Γεεεεε εΙεΜ Με Μει·είτενοε νΙεΙεε Αιιιοτεε Με άει· 'Ι'τορετι
εγεεετετΙε) εεΓεεεεεεε ΑετοεΜεε.

θ. ΒεΙ‹ ε: «Ζετ ΟεεεΙειΙΙ‹ εετ εΙιΙτετεϊεεΜειι Βε1ιεεεΙεεε εεε
ΜεεεεΜι·εΜεεε».
νει·Ι'εεεει· ΜεεεΙιτεΙΜτ 2 Γε.ΙΙε νοε ορετετἰνετΡεΜεεεΙεεε; εεε
ΜεεεεΙιτεΜεεε: Με 1

. ΓεΙΙε ε·ει·‹Ιε Με ΙτΙΙεΙεεΜε Πἰεςεοεε ε.εΐ
ΜεεεεΙ;τεΜε,.ΡγΙοτιιεετεεοεε εεε ΜεεεεεΙΙεεετΙοε εεετεΙΙΙ:. Πε.
ΜεΙ εετ Μερει·ειοπεΙε εε ε1εΜ“ετννΙεε,εεεε Με ΝεεΜΙΙεεεε· ω.
τϋεετεε 'Ι'ΜεΙΙ άετ ετοεεεε θι1τνετει· εΙεεεΙιτε, Με. εετ' εετ
εΜετ Μετεε1εεεε ειιτεΜ;τεΙ“ϋΜΙτε·ιττ·όεε. εε ίεΙιι·τε θ

.

ιΙΙε
θε.εΙ.τοεετει·οετοε:Ιεεπε ΚοοΜετ εεε. Πετ 1ίτεεΜε εεετΙτ
12 Βτιιεεετι εεεΜ άετ ΟρετεΙΙοε. Με 2

.

Ε'εΙΙε ννετιΙε ετεεεΙΜε
ΜΙΙεΙεεΜε ΠΙε,εεεεε εεε1.εΙΙτ. ΒεΙ ε” Ι.ερει·οωειΙε ει·ντΙεεεΙ‹:Μ
εΙε θετοΙεοε1 εεε ΡγΙοι·εε; ΜΙετ Ιαοεετε ‹ΙΙε ΒεεΙοεΙεεει·ετΙοε
εεεεεΠΙΙιι·1. υνεττΙεε. Πε.εΒεεεΙτε.1.Με· εΙε ε;Ιε.ε2ειιεεε,ΙΙιεοΓετε' ε1ε ΚτεεΙιε εἱεΜ εεεΜ εετ Ορετε.τΙοε ετΜοΙΙ:ε, εετ ΠεττεεεεεΙ
εεττεεΙ τ'εεεεοε1ι·ιε εεε 2 Μοεετε εεεΜ εετ ΟρετετΙοε εετ
110011ΜεΙε ΒεεΙιΙΙν εε ΜεοΜεεΜεε.
Με νοιε νει·Γεεεει· νετ,εεΗΙΜι·ιεε 13'ε.ΙΙεεΙε‹Ι Ιε εετ Ι.εεεΙ
ρτεκΙε ΜεοΜε.εΜιετεεε Με Ι.εειΙΜοερΙΙ.εΙ ορετΙττ. πετάω: Με
εεεεεε νοε εετ 'Ι'11εΜΠεΙτεΙΙ.εεεετετ ΠεεεεεεεΜεΓτεε.ι·ετε

Ν. Β ε ο Μ ο Ι ο Ν: «Με Γε.ΙΙ νοε Πτεεετο Ογετο-ΝεοετοειΙε».
Ν. ΒεΙετενν: «Με νει·ενεεεεεε εεε ετεεεΞεοΙιεε εΙεΜιτ-ἰ
εεΙιεε ειτοτεεε εε τεεειεΙεΙεεΙιεε Ζντεεεεε».
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Ιυ ειιιευι εε!ιι· ιιι!ει·εεεο.ιιι υυυ νν!εεευεο!ιειι!ιο!ιυ·ε!ιε!ιευειι
νοι·ιι·εεε οειιι!!!ιτε!ε!ι πω. άειι Βευνειε ιιι !!είει·υ, ι1εεε ιυιιιι
Με Β!εετι·ιοιιε.ι:άει· Μουτ που ευ υιευ!ειυ!εε!ιευ Ζννεε!ιευ
!ειο!ιι νει·ινευι1ευ !ιο.ιιυ.

Ο. Μεο!ιευε!ιι: «Πεοει· ά!ε ρ!ιγειο!οε!εε!ιε !νιι·Βιιιιιι· «Με
Μο!ιτεε υυυ άει· Πιι·ο!υ·ευ Βιι·ει!ι!ευ ειιί άειι ι!ι!ει·ιεε!ιευ
θι·εευ!ευιιιε».

Αυτοι· ειιιετ ειιιευ ι·ευ!ι!;νο!!ε!;!$.υ‹!!ε,·ειιΠε!ιει·υ!ιο!ι ιι!ιει· ι1ιεεε
Ε'ι·ε,ε;ε;Νειιεε νν!ι·ι1υ!ε!ιτ νοι·εε!”υ!ιι·τ. ι

ο
Ρ. '1'ιε!ιουι: «Ζιιι· Ιιε!ιι·ε νου άευ Ρι·εοιιιι·ευ».
νει·Πιεεει· !τι·ιυετειο ει·οεεεε ειιι.ι!ετιεε!ιεεΜει:ει·ιε! Με άει·
ε!ιιι·υιε·ιεε!ιειι Κ!!ιιἱ!ε ευ Κεεευ ιιπά ετε!!ι 1ο!υ;ευδε 'Γ!ιεεευ
Μ! θιι·υυι1ε!υι;ε!ιευι!ει· ννιιι·ι!!ειιιιιι· ι!ιεεεε Μειει·ιε!ε ειιεε.ιυ
ιυευ. Πιε !ιι ε!υευι !ιεετιιιιιυιευ Β.ε.γοιι ευ ειιιει· 8·ενν!εεειι
Ζε!ιρει·ιοοε οεο!ιεο!ιτετευΠι·ε.ειιιι·ευ εε!ι;ειι ειυ 8ειιιε ι·εεε!·
ιυεεει εε νει·Ιιε!τυ!εε ευιυ θι·ο.ι!ε άει· Βι·ϋε!ι!ις!ιε!!;άει· ε!ιιεε!
υευ ιιοε!ιευ; εοε!ε!ε, ρο!!Πεε!ιε υυυ ευι!.ει·εΒει!ιιιΒ·υυΒευ άεε
!ιετι·εΠευι1ευΒεγουε ευιε!ευ ε!υε 8·ευε υυτει·ε·εοι·υυετεΒο!!ε.
Α!ε Γεετεεε!ιευι!εεΓεειυυι !ε!:Με Πεοει·νν!εΒειιάεε υιε.υυ!!ο!ιευ
θεεε!ι!εο!ιτε υυυ άεε Πε!ιευεε!ι.ει·ε ι1εε Αι·οο1τει·ε. Πιε !!υ!ιευ
Βιιι.τειυιι!Στευειυά υιε!ιτ ννευ!8·ει·ειι Βι·Ι!ε!ιευ ι!!ερου!ι·τ..Με
ά!ε ι·εο!ιεευ. [Με ειυ!ιιι!υτοι·ιεο!ιευυυ Με ει.ε!;ιουει·ε!!ι!ιιτει·ιυ!
!ι!ετειι [ιυεο!ειυ νει·εο!ι!ει!ευ!ιε!τευ, ε.!ε ε) ά!ε ΗιιιιΠε!ιε!ι.
άει· Πι·εειιιι·ευ άει· ε!υεε!υειι Βιιιι·ειυιΜιευ ε1υε νει·εο!ι!ει!ευεΜ; υεε!ι ι!ειιιευιου!ειοι!εο!ιευ Μυτει·ιυ! Μπι! Αιιιοι· ΠιτΒι·υο!ιε
α” οοει·ευ Βκιι·ειυιτειευ 59 ρΟι. ιι.!!ει· Β"ι·εεευι·ου,ΠΠ· εο!ε!ιε
άει· υυιει·ευ Βιιιι·ειυιτειευ - 17 ρθω ι!ερ;εεευ ει·ι;ε!ι εεε ετε.
ι.!ου!!ι·εΜυ.ιει·ιε! υπ Βι·υε!ιε Πει· ο!ιει·ευ Βιιτι·ευιΜΜ.ευ Με
Ζε!ι! 15 ρθτ., ΠΠ· εο!ε!ιε Πει· ιιυτει·ειι Βιιιι·ειιι!Ππευ 67 ρθτ.
ε! νει·εο!ι!ει!ευ Μ: ιιιιο!ι Με ΗιιυΠει!ιε1τάει· Βιρρευι'ι·υοι.ιιι·ευ:
Πιι· Με Αιιιου!ετοι·ιυιιι - 20 Οι., Π1ι· ά!ε θιει.!ου - θ μα.
οι υυυ Με Ηϋ.υ!!ς!ιε!ι άει· Βει ιε!!!ειιυε; 1ιε!ι!ει·θεε!ι!εο!ι!ει·.-
υιιε!ι άειι ειυ!ιυ!ετοι·ιεο!ιευΠυιευ ει·υνε!ει ε!ο!ι άεε νε!!ι!ιο!ιε
θεεε!ι1εο!ιτν!ε! ινευ!υ·ει· υι·υευ!ερου!ι·ευι! ευ !Τι·υετιιι·ευ, Με
υει:!ι ι!ευ Πετειι άει· ετιιΠου!!ι·ευ Αυι!ιε!!ιιυις; ευι!!!υ!ι Πιυι!
Αυτοι· υπ άεε ειυ!ιιι!ετοι·ιεε!ιε Μετει·ιε.! 2 ρθι. οοιιιρ!!ο!ι·!:ε
Βι·ιιυ!ιε, ευ· άεε εεει!ουυι·ε 12 ρΟι. - Νιιο!ι άειι !Βι·Πι!ιι·υυ,ε·ευ
άεε νει·Πιεεει·ε ε!υά Με Ζο.!ι!ευάει· Βιιιο!ιε υε.υ!ι άοιιι ε.ιυ!τιυ
!ειοι·!εε!ιευ Με.τει·ιε! νιε! υι!!ιει· ευι· Ψ!ι·!ι!ἱε!ι!ιε!ι άει ιυειιι
ευ! άει· Βιετ!ου Πιετ υιιι· εο!ικει·ε ?Με ευ θεε!ε!ιτε !›ε!ιουιυιτ.

Κ. Κ ο υ ε!ι·ε.τ.ο νι ι τ.ε ο !ι : «Πι-ιι Γε!! νοιι Ργο-Ηγάι·ιιυερ!ιι·οεε
Με Βυτ!εει·ιιυε· άεε Πι·ιυε ι1ιιι·ε!ιάιε Βι·ουε!ιευ».

Πει· Γε!! Μ; νοιιι νει·ίεεεει· ιπι Βιιι.άι!ιοευ!τε! ιιι Βοετοιν ω
ο!ιιιο!ιτειυ·οι·ι!ευ. Πε !ιε.ιιι!ε!ιεειο!ι υιυ ε!υευ 43ιει!ιι·18·ευΜευυ,
άει· ευε·ευ!ιο!ι εε!ι. 10 .1ιι!ιι·ευευ Ν!ει·ευ!ιο!!!ι πιιπ Αυε·ευΒ· νου
Νιει·ευειειυευ Ιιιι. Πει· Κι·ιιιι!ιε Παμε !!!ιει· ετ.ε.ι·ΙιεΒο!ιιιιει·
Ζευ !υ άει·ι·εε!ιτευ Ηυ!!”τε άεε Α1π!ουιευε; !υ ι1!εεει·Βευ!ου
εοιιετειιι·τε Αυτοι· ειυε ει·οεεε, ε!ειει!εο!ιε, Πιιετιιιι·ευι!ε θε
εο!ιυνιι!ει,άιε Με ευιιι Ροιιρει·τ'εο!ιευΒε.υι!ε ι·ε!ε!ιτε. Ιιιι Πι·!υ
,ςι·οεεε1!ειιυευ Βε!ι!ειιιι υυυ Βιιιιι!; Με! υι!!ιι·οε!ιοριεο!ιει·Πυ
τει·ευο!ιιιυε;: ε!υ!Β·ε Βιιει·Ζε!!ευ, ν!ε!ε !ιυι·υεε.υι·ε Πι·γετε!!ε.
Πει· Ρειι!ειιι ινυι·ι!ε Με Ριρει·εε!υ (4:1811,Ο3 Με! τϋ.€!!ο!ιειιι
Εεε!ϋΠε!! !ιε!ιευι!ε!τ,υυυ εε υιιιε·ευ ιιιε!ιι·υιε!ε ,ε·ι·οεεει·ευυυ

`

!ι!ειυει·ε Βιε!υε Με ι!ειιι Πι·!υ Μ. Βιιιεε 'Ι'υεεε ειιρεοτοι·ιι·τε
`

ει· υιιο!ι ειιιειιι ετει·1ιευΗιιειειιυιιιυ!! 1200Οευι. ι!!ιυυει·Ρ!ίιεε!,=.;
!ιιε!ι,ά!ε ειο!ι Με Ηιιι·υ ει·ιν!εε. Πιιε ιν!ε‹1ει·!ιο!ιεειο!ι ιιιε!ιι·ιιιυ!ε
υ·ουε! άει· '1'υτυοι·ειιιιυ!ιο!ι νει·εε!ιννευυ. Πε ειιων!ο!ιε!τεε!ε!ι
ειπε Πειιιιυΐυυε ι·εο!ιτε,!ιιυιευ νου ι1ειιιθευρυ!ο.ι·ιιιιιυ!ιε!υεε!ι
ιιιιιευ, νοιιιε !υ άει Ι.ιιιευ ιιιιι.ιιι!!!ει·ιενοιι άει· 4. Β!ρρε ευ.
Πει άοι· ΡιιιιοΠου ει!ιιε1ι. Αυτοι· ε!υε υι!!ο!ι!ι;ε Ε!!!εεΠ;!ιε!τ, !ιι
άει· εε! ε!ιευι!εο!ιει·Πιιιει·ειιο!ιυυε· Ηε.ι·υετο!!'Ιυ ει·οεεει· 1ιίευε·ε
ειιτι1εο!ιι.υ·ει·ι!ειι!ιουυΒε. Πει· Κι·ειι!ιε ει·!ιο!ιε ε!ο!ι ερυ.ιει··

εειιι
υιε!τει·εε8ο!ιιε!ιεε.!Μ. ιιυοε!ιυυιιτ, υπ ει· Με Ηοεριτ.ει.!!ιε.!ι!

νει· ιεεε.

.Τ
.

Κυ εε!ουι: «!!ιιπ Πε!! νου Αοι!υουιγ!ιοεε άει· !ιιιιιε;ευ υυυ
άει· Ρ!ειιι·ιι».

.Τ. Β ε. κ: !ι ιιι ε. ιι! ιι ο π: «Πε!ιει· Ηει·ει·υρειιι·».
Με» υι·ιιιι;ι. ε!ιιευ ειιεΠι!ιι·!ιο!ιευ Βει·ιε!ιι ιιππ ιυειι·υοιινειι
Ζε!ε!ιυυυΒ·ευ! !!!ιει·ε!υἱἔε νου !!ιιυ !υι Μυι·ιειι-ΗοερΠε! ευ
Ποε!ιειιι !ιεο!ιυε!ιτειε Πιι!!ε νου Ηει·ειιυειιι·γειυευ υυυ Π1!ιι·τ
υιιε!ι Με ιιι άει· ι·ιιεειεο!ιευ Μιει·οιιιι· υε!ιευυι:ευ Ρϋ.!!ε ειιι.
Π!υ8·ε!ιευι! !›εεε!ιει'ι!ε·ιε!ε!ι Π.. Με άει· Ειπε νου Πει· Ριι.τ!ιο
υ·ευεεε άει· Ηει·ει·ιιριυι·ειι. Ιιι άει· 1!ε!ιι·ειι!ι! άει· Β`ε!!ε ετε!ιτ.
ι1!εεε!υ ειι8·ειυ Ζυεειυιιιιευ!ιευε·ε Με άει· Βο!ει·οεε άει· Ποιο
υει·ει·τει·ιευ υυυ άει· ι!υι·ε!ι ι1ιεεεΑΠεοτιου Βει!!υετευ νει·ευι1ε·
ι·ιιυεευ εεε Μ;·οοει·ι!ε. Με Βεο!ιοε!πυυ8ευ άεε νει·Πιεεει·ε
.ιπι ευεωιιιιεο!ιειι '1'!ιευιει·άεε Μυι·ιευ-Ηοε !τε!ε εε!,εευ, άεεε
ι!!εεε νει·ιιυόει·υιιιςειι εε!ιι· ΜΜΜ· ε!υι1 υυ !εϋυιιευ Με εο!ε!ιε
(Με Πτευο!ιε ειυεε ρ!οιε!ιο!ιευ '1'ουεε ιιο8·ε!ιευ. Ιυ άειι .1ε.!ιι·ευ
1886-1898 ετει!ιευ 97 Κι·ευ!ιε ευ Μιε!ουευ άει Ι·!ει·ε!ι!ερρευ

-----_.___Μ=-ε.?~_ἑ..· __.Φξε_____·- οιΠ*

υυυ 56 οιι δε!ει·οεε άει· Οοι·ουιιι·ιευυυυ Μγοοει·ι!!Πε. Συ ι!!εεει·
Ζε.!ι! !ιιι.υιι ιυιιιι 89 Ρ!!.!!ε νου Τα! ιυ Γο!Βε νου Ηει·2!ιγρει·
ει·ου!ι!εο!ιυε Κ!ερ ειιί'ε!ι!ει·,27 ?Με νου Τα! ιυ Γο!υ·ε νοιι
Αοι·τειιευειιι·γειιιε !υ2υΠι ευ. Ιυ ε!!ειι ‹!Ιεεου Ρυ!!ευ πω: Πει·
Τα! ρ!ϋτε!!ε!ιοιυ, υι!!!ιι·ευ ά!ε ιιιιι Ηει·ε!ι!υρρευ!'ε1ι!ει·υ1ιε!ιοι'
τει.ευ Κι·ειιι!ιευ ιιυι· !ευΒ·εε.ιιι ευ θι·ιιυι!ε ε!υρ,·ευ. _ !ιι ι!ευ
Π211!ευνοιι ρ!ϋτε!ιο!ιειυ'Γοι1εΠιιιι! Κ. υευευ άει· 0οι·ουιιι·εο!ε
ι·οεε ειιιϋ.υιιεο!ιε1ιιΠιι·ετε ι!ιΙγουιυ!υοιε ιιεο!ι Ζιε;;!ει·1, κ

!.

!ι.
εε!!ι!!ε!ιε. !.ι·ι!!ιεΙυεε!ε!ιευ νου νει·εε!ι!ει1ευει·θι·ϋεεε,πι!! ε!υευι
ι·δε!ι!!ο!ιευ,!ιγρει·ϋ.ιυιεε!ιευΜε;; !ιι άει· υπε!ιετευ Πυιυ·ε!ιυιι,ε
εο!ε!ιει· 1υεε!ε!ιευ !ιουυτε τυπο !ιιιιι!!υ· εε!ιου ιιιυ!ιι·οε!ιοριεο!ι
ειπ τ!ιι·οιιι!›οει!ι·ιεε(ιεΠεεε ει·!ιευυευ; ι!ε.υε!ιευ Πυι1ευ ε!ε!ι ιιπ
Μγουετι! Ιιιεε!υ νου Ποιόεευι. ο!υτει·ιυευ θεννε!ιε(Ηει·εεε!ιιν!ε
!ευ). Αυτοι· !ιεεο!ιτει!πυυε !ιε!ιευιιιε !ι!!υ!εο!ιε Β!!ι! άει·
Τ!ιτοιιι!ιοειι·ιιυἔ νου ρ;ι·ϋεεει·ευυυυ !ι!ε!υει·ευ Οοι·ουει·Πειευ.

Ν. Β ο!ι εινε!ε ει: «Πε!ιει· ά!ε Βε!ιειιι!!υιιυ άεε Πιγε!ρε!ε
ιιπε ουιιιρ!ιοι·Ιειι·τει·θει·οο!εϋ.ιιι·ε».

Βυι!ιε!ι Βε!ιειυυιεε.

Α1ιε!ιιιυιιυ.

Βιιεε!‹ῆ Αι·ε!ι!νν Ρε!ο!ου!!. !ι!Βιιυεο!ιεε!ιο! Μει!ιουιγ ι

Βυοτει·ιο!ουιι. Μ. !!!!_ Ι. ιι. 2
.

Αυ!!ι.

Π. Βιιο!ιεο!ιτυο υυυ Β. Βε!ιεροεο!ιυ!!ιονν: «Π!Π'ιιεεε
!!!γε!ουι άει· ΒιιιιιρΠιιιοο!ιευ Με υυυ εγριεο!ιειι Α!!ιιιιυο
ειιι·ιε».

Ιιι εὶυειιι 1Ξ'ιι!!ενοιι
!!Ιἔ·ε!οιιιυτοεε

άει· Β!ρρευ υυυ άει· ΠΜ·
!ιει οουειει!ι·τευ ι!ιε νει. ειπε Αυινεεειι!ιειτ νου Κυ!ιυε'εο!ιει·
Ηειει·οο!!:ιιιιυοεεΙιιι Πι·ἰυ. Βε!ιυ.υυι!!ε!ι !ιε.τευει·ετ Βειιοε-.Τουεε
ε!υειι Λ!υυιυοεε!ιοι·ρει· !ιυ Πτ!υ ευει!εο!ιι υυυ ά!εεεε 8γυιριοιυ
!υ νει·ο!ιιι!ιιυε· ιιι!ι. !ιεετε!ιειιι!ει·ΟετεοιυεΙυειε εε!ιι·εο!ιτ. Πε
Με! ι!ε.υυ ευΜει· Κιι!ι!ει· ευ! θι·ιιυι1ε!υεε νου ι!ιιυ !ιεο!ιεε!ιτειευ
!!'ε.!!εε ά!ε Βε!ιε.ιη›ιυιιι; ειιΠζεετε!!ι, ι1εεεΜε οουειευτε νει·
!ιο.υι1ευεε!υνου Α!!›υυιοεε ιπι Πι·ιυ υιο!ιτ ΠΠ· Οετεοιυυ!εο!ε.
εουι!ει·υ ΠΠ· Κυοε!ιευιυει·!ιτυυιοι·ευ ε!ιει·ε!ιτει·ιει!εο!ιεε!. Πυε
εε!!ιε !ιεειετιι;τευ !ι!οε!υ,θειιο.τοι·ιι. ει. Πει· νου άειι νει·Γεεεει·ιι
!ιεο!ιιιο!ιι.ειεΠε!! !ιειι·ο.ι'ειυευ 42-1υ!ιι·ιι.ιευΚειιΠυιιιιυ, άει· ιυ
άεε θι!εεεε.ει· !ει·εε!!ι!εο!ιε Ι·Ιοερ!ιο! υι!τ Κ!ειἔειι Μια· !ιεΠ!ε·ε
Βε!ιιυει·Ζευ ευ άειι βιρρευ. ι!ευι Βι·ιιετ!ιειιι. Κι·ειιε!ιε!ιι, υυυ
ευεετι·ιι!ι!ειιι1!υ ειε υυι:ει·ευΒιιτι·ευιιιιιτευει.υΠι·ευουιιυευινιιι·ι!ε.
Ιιιι Ηοεριιε! ευινιιιο!ιε!τε ε!ε!ι υ!!ιιιε.!ι!!ε!ιΜε !ιε!ιιιυυτε Β!!‹!
άει· Οοιυρι·εεε!ουευηε!!ι!ε, ειιο!ι ι.τετευ 'Ι'υιυοι·ευ ευ άευ Βιο
ρευ Μ. Πιε Π!εευοεε ειπ Μγε!ουιο.τοεευ·υι·ι1εεε!ιου Π·ἱ!!ι

ώ πιώ.: ι1ευ!ι άει· Πι·ιυυιιιει·ειιε!ιυυε εεετε!!ι. 1ιιιι άοιιι Πεε!ιυε!ι'
εε!ιευ Α!!ιιιιυιυοιυεεει· εουειετιι·ιε ιυε.υ ειιυεε!ιετ. ε!υ Θε!'ιιι!ι.
νου 40/οοΠιννε1εε,ι!ου!ι »νει ιιυΠει!ευι!,ι!ειεεά!ε !ιε1εο!ιινεο!ιειιι
Πι·υνει·ιιιευ άεε !·Ιει·υε υιι!”υ·ει.ι·ετευε'Ι'ι·υ!ιιιυ,ε; !ιειιιι Κοε!ιειι
ε!ε!ι ιν!ε‹1ει· !ι1ε.ι·ιε: ι!εεε!ιυ!!ι νει·ευε!ιιειι Με νετ!. ιυ!!: ε!υει·
ιςεεΠιι!ρ,·τευΚοε!ιεε!υ!ϋειιυΒ·Με ι1ευιευε·εεε;ιιει·ιευ Ηει·ιι ε.!!ε
ΠιινειεεετοΙΤε ιιι Πι!!ευ. !ιοο!ιιειι ι1ε.υυ υυυ !!!τι·ιι·τειι.Ιυ άεε
Ρ!!τι·υτ !ιουιιτε Α!!›ιιιυευ υ!ε!ιτ ιι!ιει·Β·ε!ιευ,εοιιι!ει·υ ιιιιι· ά!ε
Ηετει·ου!!ιυυιοεε, ά!ε Με! ειιιι·!‹ειιι Πι·ινε.ι·ιιιευεε!ϋει Με. Πο
!ιουυιευ ά!ε Αυτοι·ευ Με ειιιει· θενιι!εε!ιε!τ ά!ε Α!!›υυιοειιι·!ε
ίεετετε!!ειι υυυ ιιυ νει·1οιιΓεάει· ειυυΖευ Κι·ιιιι!ι!ιε!ι εεε !ιει.ι·εί'
ιευι!ευ Ρειιευκειι !ι!!ε!ι ι1ιεεεεΒιιυρωιυ εεετε!ιειι. Πει· Κι·ευ!ιε
Ε!υε ειιι ειιιει· Ρυειιιιιου!ε ευ θι·ιιιιι!ε, υυυ ά!ε Αιιτορειε εε
εΠΠιι;τε ά!ε Πιο. υοεε άει· ιυιι!!!ρ!ευ Μγε!οιιιιιιοεε. Π!ε Αυτο
ι·ευ ετε!!ευ ευ! !ι·υυι! ι!ιεεει· Βεο!πιε!ιιιιυε ά!ε '1"!ιεειεε.ιιΓ,οεεε
ειιιε ι.γριεο!ιειιυ!ιε!ιευκ1ε Α!!ιυιυοειιι·!ε Με ρυι.!ιοευ‹›ιιιου!εο!ι
ΠΠ· ιιιιι!ι!υ!ε Μγε!οιιιε άει· Κιιοε!ιευ πυειιεε!ιευ εε!.

'Ι' !ι. Ε
!
γ ο ο
.
!ι ο ιν : «Ζυι· .Ρει!ιο!οε,·ιει!ει·Νει·νειιυε!!ε υυυ ι!ει·ευ

Γοι·ιεε!ιεε».

Αυ!.οι· ετιιι1!ει·τεΜε Η11!!'εάει· θο!ε·ι'εε!ιευ !!!ετ!ιοι!εάιε νει·
ευάει·ιιυιι;ειι άει· Βιι·υι·ιυι!ε εε! ευ ΒΙε!ιιιτοιιιοιι.ιιοιιευ θι·υυι1ε
8·εε·ευΒευευ Μεει·εο!ινσε!υο!ιευ65-80 'Γει;ε ιιιιε!ι Πιιινει·Ιειοιιιι;;
άεε Θ!Πεει. !υ ετε!ει· Πιι!ε Πυι!ευ ε!ε!ι Α!ιει·ειιοιιευ ευ ι1ευ
Ρι·οιορ!εευιε.ίοι·τεΜ2ευ.Πει·ευ Οουιουι·ευ νει·Ι!ει·ευ ά!ε ι·εεε!
ιιιεεε!ε·ευ Ι.ιυιευ; ιπι νει·Ιιιιιίε άει· ειιυεευ ΠοΗεΜΖε τι!!! ειιιε
Βευεε Βει!ιε νου εριυι!ε!Πιι·ιυ!,ε·ευυυυ ερ!ιετἱεε!ιευ Αιιε!ιιιε!ι
τιιυι.ιευ ειπ; οάετ ιυ !·`οι·ιυ νου ι·υυι1ευ 1ίει;ε!υ, ειοι1εεεάει·
@Με Γοι·τ.εει.ε άεε !ιε!ιευυ1:ε Βἱ!‹1 άεε Με. εαπ ει·!ἐ άειι·
ευε!!ι. Πιε ειυεε!υευ Κυεε!υ υυυ ΝειΖε ε!ιιι1ι1υι·ε!ι Μου νει·
!ιιιυι!ευ, Με !ιε.!ι1ε!ιευεο Φου ειυι1. Με Με υοι·υιει!ειιΠοι·τεΜ2ε.
!ιε!ι! ε.!ιει· Με! υ!!υυει·. Πιεεε ειι;ειιυι·ιιιι,·ε Πεΐοι·ιιιει!ου ω·

8ι·οτ0ρ!εευιεΠεο!ιειι
ΕοττεετπευεΓυ!!τ ευυεο!ιει Με ι!!!ιιιιειιι!ευ

ι·1Πεε!ιευ Αιιε!υ.ιιι”ει·υυυ εε!ιτ ει!!ιιι€1!ι!ιε!ιευ! ά!ε ι!ιο!ιει·ειι
νει·ειι·ε!ευυε·ευ υυυ ευά!!ο!ι ευ! ά!ε Ζε!!ε εε!!ιετ υ!ιει·, !ιιιυυ
ε!ιει ιιυε!ι ευιυ Βε!ι!υεε ι!ευ Αιιευοχ·!ιιιι!ει· ει·ει·ε!!ευ. Ιιιι Α!!
ευιειιιευ εε!ι!ιεεει να!. ι1εεε_ιευ!!υυει·ε!ιι ρτοιορ!ιιειυε.ιιευ!ιει·
.ινειΒ· Μ. ιιιιι ειοννευ!εει· υ·ιοει·ετευι1εΐυ!ιιΒ·ει·εο!ιειιιι ει· όρου
εο!ιε.υ!ιο!ιευΑ8ειιτευ ι;εεειιιιυει·.
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Α. ν11_ιεινιοι·ο ννε1ιιξ «Πε1ιει·Με Βε1ιευάΙιιυε άει· Βγρ1ι11ιε·
πιιτ θει·υυι νου Βνο1ι11ιτ11ιει·υ».

Αυτοι· 1ιετεοινο1ι1ειιρει·ἱιιιευτε11εΠυτει·ευο1ιυυΒευ. ε1ε ιιυο1ι
1ι11υιεο1ιεΒεο1ιεε1ιτυυ8ευ άοιιι· Με 111Πι·1ιιιυε·άεε 8ει·υιυε νου

Βνο1ι11ιτι1ιει·υἱυι ερε.τευ εουάν1ουιετοεευ υυά ιιυ τει·τ1ττι·ευΒιε.
άιευ εετ' άευ νει·1ειιτ' άει· ι·εοευτευ 8γρ1ιι1ιεευε;εετε11τ.Βε
1ιευάε1τννυι·άευ ιει θευεευ 16 Κι·ιιυ1ιε, ευετ'111ιι·1ιε1ιινιι·ά υιιι
111ιει·2 Κι·ευ1ιε 1ιει·ιε1ιτετ:Ι. Π. Οι. 27 .Τ

.

ε1τ, 1ιιτιο1ι·τιιπ Αυ=
ιιετ 1885, ειυ 10 Βερτειυ1ιει·Αυτ'τι·ετευ νου 1ιε.ι·τευιΟ1ιευ1ιει·.
εειυυ άει· 8ει·υυιεε1ιιιιιά1υυε υιιι 7 Ο1ιτοοει·.12 Τε” ερετει·
ττετ ειυε τνρ1εο1ιεΒεεεοΙε εετ”, Με υιιο1ιειυει· 1'νοο1ιενει·
εε1ιννευά.Νε.ο1ι21/εΜευε.τευ, Μεε 1ιυ .Τειιυει· 1898 εετετεΜε·
άει· ε1υ Βοεεο1ε-Αυεεο111ε,ε;Με. άουε1ιευ ειυ θουάν1οιυ ειυ
Αττει·. Πἰεεε 8νιυρτειιιε εο1ιννειιάευ ιιυτει· άει· θει·υιιιτ1ιει·εριε
εε1ιι·ι·εεε1ι.Βειτάειυ ιετ άει· Μευυ νο11ετευά18εεευυά Βε1ι11ε
Βου. Ιιιι θιιυεευ ννυι·άειι 650 (Με. ευ άευ1υ_1εοτιουευ νει·
1ιτευο1ιτ@το Με! 20-25 Οοιυ.1.Π. 'Γ. Β. 28 .Το1ιι·εε1τ, 1ιει·τει·
Ο1ιε.υ1ιει·υιιι Ρευ1ε. ο1ιει·ιι1ιτει·ιετ1εο1ιε1ινυιρ1ιάι·υεευεο1ιννε11υυ,ε·.
Βιε Βει·υυι1υάεετ1ουευννιιι·άευ 8 117οο1ιευΜου άει· θουετιιτι
ι·υυε,· άει· Κι·ε.υ1ι1ιειτ ευεεετε11τ. -11 Ε11υερι·ιτειιυε;ευ,νει·
1ιι·ευο1ιτ ννυι·άευ 187 Οοιιι. Πιο Βε1ει·εεε ι·εεει·1ιιι·τεειο1ι
ι·εεο1ι, Με Βο1ιννε11υυς άει· 1)ι·ι1εευ υε1ιιυ ειο, ιιυά ιιευε
θνιυρτοειε τιιιτευ Μουτ εοι'.

- Βιε ειιρετιιυειιτε11ευΠυτει·
ειιε1ιυυε·ειι1ιεετειυάευάειιυ, άεεε να!. άεε Β1υτάει·υιιτ 8ει·υπι
1ιε1ιευάε1τει·Ρε.τιευτευ ειυει·

ἔευευευ
υι11ιι·οε1ιοριεο1ιειιΡιο

τ'ιιυε·ιιυτει·ιος. Βι· το.υάνει· ι
ι1 ου Π1ιιε;ευ, άε.εε Με

ννιι·1ιυυ5άεε 8ει·υιυε νου δνρ1ιι11τι1ιει·υιιυ ερετευ εουάν1ειιιετ5εευυιι
τει·τιτ4.ι·ευΒτιιΜευ ευ! άευ νει·1ευτ άει· τ'ι·1εο1ιευΙιιιεε ιυεοτ'ει·υ
ειο1ι εε1τευά ιυεο1ιε, άεεε άει· Ηε.υιο,ε;1εοιυ8ε1ιο1τάεε Β1ιιτεε
ει·1ιο1ιτΜιά Με 111ειιιζεάει· ι·οτ1ιειιΒ1ιιτ1ιοι·ρει·ο1ιευευιιιιιιιιιτ
ιιυά Με

υιοι·ρ1ιο1ο6ιεο1ιε
Μετειιιει·ρ1ιοεεάει· ινειεεευ Β1υτ1ιοι·

υει·ο1ιευε.υετειετ τ ει·υιιυάειυυε· άει· _ιυυ8ευ υυά ι·ειτ'ευ Κοι
ρει·ο1ιευ Ψειιιιε1ιιυυε άει· υ1ιει·ι·ειτ'ευ1.Ιυ άευιευιεευ Ε'ε.11ευ.
ινο Με 8ει·ιιιυιυ_ιεετιουευετουΜε ιιιο1ιτΒευἱιεειιά ννιι1ιεειιιει·
νν1εεειι, επιι· Με Βτειεει·υυΒ· άεε Ηευιο,ε1ε1ιιυεε1ιε1τεεε1ιι·εε·
ι·1υε ιιυά υ1ε1ιτε.υ1ιε1τευά:άειεεε,·ευ1ιεεεειο1ιτετενει·Γ. 1υ άευ
_ιευιεευ Β'τι11ευ,εετ άευευ ιιυτει· άει· 8ει·υιυεε1ιευά1υυ,ε Με
ενρ1ιἱ1ιτἰεο1ιευΑΕεοτιουευ πιιι Βο1ιννιυάευ Βε1ιι·τιο1ιτινυι·άευ,
ι·ε.εο1ιευυά νο111ιειυιυευεΒοετ1τιιτιουάεε Β1υτεε ιυ ιυοηι1ιο1ο
ε1εο1ιει·Βε21ε1ιυυε·.Αυτοι· 1ιουυτε τ'ει·υει· άειι Βεννε1ε 1ιετ'ει·υ.
Μεε Με ε1ιευ 1ιεεε1ιι1εοευευνει·ευάει·ιιυ8ειι άεε Β1υτεε υιιι·
ιιιιτει· άουι 121υτ1υεεάεε ερεο111εο1ιευΒει·υυιε ιιυτ'τι·ετειι.Οου
τι·ο11νει·ειιο1ιειπιτ ε:εννο1ιυ11ο1ιευιθει·ιιιιι εεευυάει· Ρει·εουευ
ι1ε1ευνο1118·υε;-ιετιν εεε.

Α. Κοετ1ιεννιτεε1ι: «Κ11υ1εοΙιε Βεο1ιε.ε1ιτιιυε·ευι11ιει·άειι
Ειυι1ιιεε άεε Ο1ιιιιιι1ιτειιυιιιειιιιτ άευ νει·1ε.ιιτ'νου Ηει·2
1ιι·ευ1ι1ιε1τευ».

1)ε.υ1ιάει· ιυει·1ιννϋι·άιεευνο111ιουιιυευ1ιειτάεε οοιιιρ11οιιτειι
Ιυυει·νετιευεεερειετεε άεε Πει·εευε εεειτοτάει· εεευυάε θηρι
υιειυιιε Με Πι1ι181ιειτΜε Οιι·ου1ετιου ειπεν άεε νει·εε1ι1εάευ
ετου 11εά1υευυπευ ευ ι·εςιι1ιει·ευ. 1)ιιε νϋ1Ιἰεε Ιυτιιετεειυ Με
εεε Αρρε.ι·ετεε 1ετ υοο1ι

νν1ο1ιτΈει·.
ννευυ οι·υειυιεο1ιενειε.υάε

ι·ιιιιι.ιευ ειυ Ηει·Ζευ, Με ε. . Γε1ι1ει· ειε
Κ1ερρευε.ρΓει·ετενοι·Ιιεεειι. Βε τετεε1ιου νου νιεΙευ Βεοοε.ε1ιτει·υάε.ι·ιιυτ'ιιυ,ε·ε

ινιεεειι ινει·άειι, άεεε Με
Πει·21ι1ειΕιρευτε1ι1ει·

εε1ιι· ι·ε.ετ·1ιυιιι·
Ιυευττ1οιευιτάεε Ηει·εευε υυά πιι εε ινει·ευ Ο1ι·ουΙετιουεετοι·ιιυ
που τουτου, ννευυ ιιιοτοι·1εε1ιεοάει· εευεοι1εο1ιε Ηει·ευευι·οεευ
ετου 1ι1υειιι.ιεεε11ευ,οάει· ε1ιει·ννευυ Ιυυει·νετ1ουεετοι·υυ8ευ ευ
άευ θετ'1τεεευΠοτε τ.τ·ι·ε1τ'ευ.Πε υυυ Με 1ι1ιυιε.1ιτει·1εο1ιεΡε
ιιοάε εε1ιι·Μου; ιυιτ Βτϋι·υυεευ ιυι Οει·άιο-νει.εοιι1ει·ευΙιιυει·
νετ1ουεορρει·ιιτεε1ι11τιιττ,εε 1ετ Με 12ι·εεε, Με άει· νει1ε.ιιτ'
άει· Κ1:ηηιευτε1ι1ει·ειε1ι ιιυτει· άειιι Βιυτ1ιιεεεάει· 1ι1ιιυε1ιτει·1
εο1ιευ Ηει·ευευι·οεευ Βεετιι1τει,νου Βιι·οεεει· 1νιο1ιτ1ε·1ιε1τ.Αυ
άει· Πειυά άεε Πετει·ιε.1εεεε άοιιι ΚΙενν'εο1ιευ Νιεο1:ι.1-Ηοερ1τε.1
ευε1ιτεΚ. Μεεε Β'ι·ε8·εευ 1ιεευτννοι·τευ.

1υι νει·1οιιτξενου 4 .1ε1ιι·ευ 1ιευιιευ 27 Κι·ου1τε,Με το άει·
1ι1ιιυυ1ιτει·ιεο1ιευΑ1τει·ερει·ιοάε ειο1ι οετιιυάευ, πιιτ Οοιιιρευεε.
τιουεετοι·ιιυε:ευάει· Κ1ειροειιτ'ε1ι1ει·ιιι Βε1ιευά1ιιυι;. Βε1 15 νου
ι1ιυευΜεε 55,5 ΜΗ.) 1ιουυτε νοιι'. υι1τ Βεετιιιιυιτ1ιε1τάεε ΚΠ
ιυεοτει·ιυιιι ε1ε 11ι·ευο1ιεάει· Οοιιιρευεετ1οιιεετϋι·ιιυε1ιεεειιυ1Μ
εεε. Με Κι·ευ1ιευ @Με εενι·ϋ1ιυΙιο1ιευ, άιιεε ειε ειεε τ'ι·1ι1ιει·
μι” ε;εευιιά ι“ϋ1ι1ιευιιυά ι1ιι·ει·'ΓΙιτττιε1ιειτιιυά Βεεε1ιε.ττιυυε
υειο1ιεε1ιευ1ιουυτειι: απο ε11ιιι€11ι1ιο1ιΗυΒ·ευ ε1ε ευ
1‹Ιορι'ευ ιιιιά Κιιι·εει.1ιυιι,ε1ιειτευ τ“ϋ1ι1ευυυά εκει· τιετ Μεεεε

ΐάνιιηιτοιιι
ειιυττε1ιετυιιι· εττε υευινε1εε αυτ' - ιν111ιι·ευάάει·

ευετιιιετιουερει·ιοάε. Ιυ άεπ

Βιιρ1ιοι·ιε. Α11ιυττ1ι1ιο1ιννιιι·άευ Με Βνιυετοιυε νου Βεἱτειι άεε
11ετεευε 1ι1τιιτιεει·,ετ16.ι·1ιει·υυά υττ1ευάει·;Με νει·εο1ι1εευτε
ιιιυε άεε Α118ειιιειυ1ιευυάευε νντιιι·τε υιιυ υἰο1ιτ.Με ευ Αυ
τιιυε·,8-4 'Ι'υ,ε·ε,εουάει·υ '7-1Ο '1"εε,·ε,άε.1ιειινυι·άευ Με Ηεεε1
εε1ιι·εε1τευ;ετιιττάει·ευ ετε11τευετου 1ιττυ118·θνιυετοιιιε ε1υ. άιε
εετ' ιιιοουετευτει· υιιά υυι·εεε1υιεεευ;ει· Ιυει·νετιευ άει· νεω
ιυετοι·ευ 1ιει·υ1ιευ:Αιιτ'ετειρ;ευάεε1:1ιτεεεετά1ι1,Τιευεριιετιου,

Δ

Β1υτευάι·ευε·

θΙ'Χ· '
· ιι1εο ά1ε_ιευιεευ. ινεΙο1ιε 1υ άει· Βεοευνι11εεεευ2.1υ άει·

ειιιιι θεειο1ιτ, Κο Εεο1ιννιυάε1,Πυε1ιε1- υυά
θε1ευ1ιεε1ιιυει·2ευ. Κι·ειιιι υυά Β ε1ιευεε1ιιυει·2ευ, ευννει1ευ
Βιει·ι·1ιοευ ε1ιυε 1)ιτι1ττ'ε1ι1ει·.Α11ιυε1ι1ιο1ιεετετευ άευυ ευε1ι
Με εε1ιευυτευ Βνιυ τοπιοάει· Οοιυρευειιτιουεετοι·υυε υιιά άει·
Ηει·εεο1ιιν1το1ιεε1ε. ιεΜτε ιυἰτ Αι·τει·ιεε1ι1ει·εεεο1ιιιεΚ1ε.ρρευ
τ'ε1ι1ει·,οάει· υιιτ Αοι·τευ1υευτι1ειευιει·τιιιε·ευΜε 1ι1ιιιιεοτει·1εο1ιε
Ρει·1οάε ν1ε1 1ευρει·, ε1ε εε1ε1ιε,Με πιιτ Π1τι·ε1τε1ι1ει·υοάει·
ιυιτ Αττεοτιουάεε 11υ1ιτευι·ευόεευ Οετ1ιιιιιε5ε1ιεττετννο.ι·ειι.Βε1
1ετ:τει·ευ Β`ι·ειιευ τιετευ εο1ιου ιιυ εε11ιευ .Τιι1ιι·,ινο Με 1Βι·
εε1ιε1υυυε;ευ άεε Κ1ιιυεετει·ιιιιυε ειυεετ2τευ. Αενετο1ιε, 'Μουν
εει·Με. Ηει·ιει·ντ1ιιιι1ε υυά ειεε ο1ι5εοτινυεο1ιννε1εοει·εΒι·ννε1
τειιιυε· άει· ειιτετευ.ιευάευ Αοι·τε ειο. Αυτοι· 1ιουυτε ετου υυυ
υ1ιειυευε·ειι, άεεε ε11ε Μεεε θνιυρτουιε ιο άει· ει·ετευ Με
ει·ιοάευινειεε ειυεετετειι: ειυιε;ε Το ε νει· άευ ευ ει·ενει·τευάευ
ευε1υ νειεε1ι1ιιιιιυει·τε ειο1ι άει· υετευά άει· Ρετιευτιυυευ,
υιιι υιιε1ι ετεττ εε1ιε.οτει·Ηευετι·υετ1ου, ιν1εάει· ε·ε1ιεεεειτευ
ννει·άευ. Πευυ ε.1ιει·1:11άετεειο1ι ε11ιυιτ1ι1ιε1ιειυ εεε. ετετιιε
ε11υιιιοτειιοιιεειεε: Με 1ιι·ευ1ι1ιεττευ8νυιρτοιιιε νει·1ιΙιε1ιευεσυ
ετευτ. Αυτοι· ι'ιι1ιι·τειυιο·ε τεο1ιτιυετιιιοτ1νε Κι·ευ1ιειιςεεο1ι1ο1ι
του νει, Με άευ άε1ετ1τι·ευΒ1υ11ιιεεάεε ΟΙιιυε1ιτει·ιιιυι'εΜε
άεε νει·1υιιτ'άει· Ηει·ετ'ε1ι1ει·111υετιιι·ευ.

Αιιτ1ιε11υυε· ΙΙ.

ά
. Βι·ουετειιι: «1νει·υιυ υιιυιιιτ Μουτ άεε Βυάετ1ιε1 άει·

Οιιρι1Ιει·ειι άεε Μυε1ιε1ε;εινε1ιεεΜε ιιυ Β1ιιτε ε1ι·ευ1ἰι·ευάευ
Κει·ρει·ο1ιευ ιΜι1ιι·ο1ιευιειιτ?.

·1)1εευ Κο.υιυε1ιευ ευεχεετε11τευΥει·ειιο1ιεει·Βιο.1ιευ,άιιεε ιιι'ε
Β1ιιτ ειυεεερι·ιτετε 1Μ1ιτοοευοάει· Βροι·ευ εε1ιι·ι·εεε1ιε11υιιυιι·τ
ννει·άευ ιιυά εννειι· άυι·ο1ιΜε μ1ιεεοεντ1τι·ε'Γ1ιετ18·1ιε1τάει· θει

ο111ει·ευάοτ1ιε11ευ:ειιτε·ετευε·ευινει·άευ Με Μ11ιι·ο1ιευευυττε1ιετ
ιυ άει· 111112,άευυ 1υ άει· Μεεετ, 1ιυ Κυοο1ιευιιιει·1ιιιυά 1υ άευ
Ι.ιιυ;:ευ: ευά1ιο1ιιυ άεε Νιειευ, άευ 1ινιυ 1ιάιἱιεευ.Αιυ ενοεις
ετευ τἱυάετ ιυιιυ ειε 1ο άευ Μυε1ιε1υ:Με ι·εεε1ιε1ι1ει·τ'ι1ι·Πεμ
υεο1ι νει·Ε. 1υ άει· ειρ;ευτ1ιιιιυ11ο1ιευΒεεο1ιετ1'ευ1ιειτάει· 12υάο
τ1ιε11ευάεε Πιιε1ιε1Βει·νεοεε:άιεεε11;ιευε1υά υ1εάι·ιι.>,·υυά τεετ,
οιιιιει εο1ει·οειι·τ,ειε ίτιι·1ιειιετου εεΙιι· εε1ιινεο1ι:1ιε1ιο.υυτ11ε1ι
ειυά εοι· Ρ1ιετςοοντεεεεε1ε1ιε εε1ει·οε1ι·τεΖε11ευ 8·ιιυ2 υιι€ε
ει€υετ.

Ρ. Ανν ι·οι·ε ιν: <‹Πε1ιει·Με Βεετιιυιιιιιιιο· άει· τ1ι1ει·ἱεο1ιευ
1'νει·ιυε υιιο1ιάει· οε1οιἰιυετι·1εο1ιευΜετυοάε υυά υ:ιο1ιάοιιι
Βτοτ1ινεο1ιεε1».

Π. Β ο1ιε τ
ι

οτι: «Πε1ιει·Με Μιεουιυτ'εοτιουνου θε1ιο.ι·1εο1ιιιυά
1)1ρ1ιτ1ιει·ιε».

Αυτοι· 1ιετ214 ?Με νου 8ο1ιει·1εο1ιευε;ιοε.εετ' νοι·1ιε.ιιάευ
εε1ε νου Βο111ει'εο1ιευΒιρ1ιτΙιει1ε1ιιιοι11ευιιυτει·ευε1ιτ.Ευ· ο1ιιε
ε1τιο1ττε11ε

Αυβ1υειι
ιυ 8 θιι·ιιροευ: ευτει·ι·1ιε11εο1ιε,1εουυιι.ι·ε

(ιιι1τειυ2εΙυευ 1
ι

ειυευ Βε1ττ8·ευιιι άευ Ι.ειουυευ άει· Πε.ιιάεΙυΙ
εεά υιειυει·ειυεεε: ει·ετει·ε Γευά ει· ιιι 98 Ρυ1Ιευ ε.1εο 1υ 45,8
Οτ., Με εννειτε 12'οι·ιυτο 88 Ε'ε11ευτ15,4ρΟτ.1υυά Με 1ετετει·ε
οι·υι ιο 88 1·'Α11ευ188,8ρτ'τ.1.Βε τ'ευάευ Μου εοιιιιτΒε1ε.ε·ε
ιιυ Βιιο1ιειι εετ 54,2 ρτ'τ. ε11ει·Γτι11ε.ν1?εευιιυ Με 1ι.ιοτει·ιο1ο
8·Ξεο1ιεΠιιτει·ειιο1ιυυε·ευ1ιιυετ, εε τ”ιιυάΒε1ι. ἰυ ε.11ευΡε.11ευ
νου οετει·ι·1ιο11εο1ιει·Αυειυε. 8τι·ερτοοοοεου,υιιι· ιιι νει·ε1υιτε1τευ
Πι11ευ ννοι·ειιάευε1ιευ ευε1ι Βτερ1ιν1οεοοοιιειιυι·ευε υυά ιι11ιυε
ευ ιιυάευ. Βιρ1ιτ1ιει·1εοε.οι11ευινιιι·άευ ιι1ειιιιιΙε εοιιετιιτιι·τ. νου
άειι 88 1·"ιτ11ευΙυευιιτιι·ει· Αυς1υιι τ'ευά Αυτοι· ιιι 81 Ρε11ειι
8τιερτοοοοοευ, ιυ 2 1Ξ`1τ11ευΒιρ1ιι1ιει·ιε1ιεο111ευυυά :ειεε ειο
Μιά εεεει· ιιι Βειυοιι1τιιι·. νου άευ 88 Ρε11ευ ιυειυ1ιι·ευοεει·
Αυεἰυε. οουετοτ.1ι·τεει· ιο 72 Πτ11ευ Βτιερτοοοοοευ,1υ 11 -
Ι.ϋττ1ει·'εο1ιεΒε.οι11ευ,υυά εινε.ι· 8 υιο1 τ'ιιετ1υ Βετυου1τυι·ευ
ιιιιι1 8 ιιιο! υιιτ 8τι·ερτοεοοοευε·ευιευετ. Α1εο 1υ 11 ρθτ. ε11ει·
Γε11ε νου Βο1ιει·1εο1ιπιιτ Βε1ττεευ 1ιιι Βε.ο1ιευ Γενιά Αυτοι·
19ιρ1ιτ1ιει·ιεεεειΙΙειι.Πεεε εε ετου ιιιει· ιιιεετ υυι ειιιευ ευτ'ε111
ε·ευ Βετιιιιά 1ιιιυάε1ε.εουάει·ιι υιιι ειεε Μιεο1ιιυτ'εοτιου,1ιεινειετ
ευιιττε1ιετΜε Αιιινεεευ1ιε1τνου Ι)ιρ1ιτ1ιει·1εεεε111ευιυ Βεἰυοιι1
τυι·ευ, άιιυυ ε.1ιει·ιιυε1ι Με Μοι·τε1ττετ1υ Μεεευ Ρει11ευ: 1

·

ευ
108 Ρε.11ειινου Βε1ιοι·1ιιο1ιυε1τιεεευο1ιυε Βτρ1ιτ1ιετιε1ιεε111ευ1υι
ΒιιεΙιευ Βευειεευ 64, ετειι·1ιευ89 - άεε νει·1ιττ1τυιεεάεε Ριο
εευτεετεεε άει· 11ε11υιιε ευ άευι άει· Μοι·τε1ιτετ ιετ ις1ειο1ι
62:88. νου 18 Ε'ετ11ευάει· Βο1ιει·1εο1ιυε1ιι·εεευπιιτ 1)ιρ1ιτ1ιει·ιε
1ιειο111ειιιυι Βιιο1ιευ €ευεεευ 5

,

ετιιι·1ιευ ε, 1ιΞει·άι·ιιο1ιτε1ε1ιάε.ε
ει·ιι·τ11ιιιτε1'ει·Ιιττ1τιιιεε1υ 88:52 ευε, ε1εο 1ιειάευευ Ρ5ι11ευ,ινο
1ιοτι1ει·'εο1ιεΒιιο111ειιε·ει'ιιυι1ευννοι·άευ ννοι·ευ. πω· Με Μειω
1111ιτΜι ιυει1 ει·ϋεεει·, ε1ε ιιι άειι1ειιιεευ Γε1.11ευ,ινο εο1ο1ιε

Παπνει1εωΖΨἱΒΦΙΙεΠΜΠΡΒΜΟ. ζ Μι1ιι·ο1ιευ ε·ου211ε1ιτε1ι1τευ.Αιιεεει·άευι οουετετιι·τε νοιι'. 1ο
άευ, Με Μουτ ιυε1ιι·ευ ι·εεε1ιυεεε18ει·Ζειτ ε1υεετετευ. εεετιιιιά ι ειυευι Ε'ει11ενου Βο1ιει·11ιο11υε1τΓ0εευιιι Βιρ1ιτ1ιει·ιεεε.ει11ευΜε

Αιιεει1ι1ιιιιε;νου νι·ε1ιι·ειυ()ι·οιιρ. Βιε ?Με νου Μιεο1ιιυτεοτιου
ιυιιεεευ ιιιιο1ι νοιι. ετι·ευε· 1εο11ι·τυυά πιιτ Πιρ1ιτ1ιει·ιεεειυιυ
1ιε1ιιιυάε1τννειάου. 1Μι.ε υιιυ Με εεουυάτιι·ευΑυειυευ

ευ1ἔυετ,.-0.
Κι·ιιυ1ι1ιειιεννοο1ιεευττι·ετευ,εε τ'ευάΑυτοι· 1υ εο1ο1ιευΓο11ειι
τοπ ιιυυιει· ΙΗρ1ιτ1ιει·1ε1ιεει11ευ.

Α1ιε1ιυουυ.

πουε.υευε.ΟυοΤ 15 Με 1829 ι·. Ηει·ευε2ε1ιει 1)ι·.12υάο1τ1Νε.υεο1ι. Βυο1ιάι·υοΚει·ειαυτ. 2111ειιεο1τε1ζετε.ι·1υευ1ιοτ'ειΡι·. .Η 15.



Ηενιιε·ιιιιτΒιιεειει:ιιεπ Μειιιοιπιει:Ιιεπ Ζειιει:ιιτιιιειι.

ΝεΒιι.Β Βειιεεε πιτ ”5τ. Ρετετειιιιτ8·ετ ΜετιιοιιιιεεΙιειι ννοοιιειιεειιτιιτ“. ιεεε.

ΒΠΒΒΙ8ΟΒΒ ιιιιευιοιπ1εσπε ΒΒΙ'Ι'ΒΟΗΕΙΓΤΒ:Ν.

ΑτεΙιινν ρειειιιει.τιι,ιιειτοιοςιι ι εειιάειιιιο_ιρειειιορετοιοςιι(Ατειιιν
Πιτ Ρεγειιιιιι.τιε. Νειιι·οΙο,ειειι. ιχετιεΙιτι.ΡεγειιορειΙιοΙοεἱε).

ΒοΙιιιιεειιιιε2ε
εεεεωι Βοτειιιε (Βοιιιιιι'ε Ποεριτειπειτιιιις).

Οιιιτιιτιςιε.( 'ιιιτιιτΒιε).
ΠιεπεΙεε_ιεΜειιιειιιε (ΡΜιεττιεειιε ιιίεάιειιι).
.ιεειιειιεκιιεΙιιιικ(ινοειιειιιιιετι).
Εετ.ερι_ιεετιιεειιοι ειιιτιιτΒιι (Αιιιιε.ιειι άει· τιιεεἱεειι.Οιιιτιιτειε).
εάιειιιε (Μεάιειιι).
Μετιιιιιιειιο_ιεοΒοετειι_ιε(Μεάιοιιιιεειιε Βιιιιτιεειιειι).
Μειιιιιιιειιι_ιε ρτιιιε.ννΙειιι_ιειι ιιιοτειιοπιιι ειιοτιιιιιιι(Μεάιειιιιεειιε
Βειιιι€ειι Ζτιιιι

Μετιιιε-Ατειιιν2].Βιιεεει_ιΑτειιιννΡετοΙοι;ιι, ιιιιιιιτεε
(Βιιεε. Ατειιιν τω·Ρει.ιιιοΙοέιε,ιιιιιι. Μεάιειιι ιι.Βεει.ει·ιοΙοειε).

Έοιιιιιεειιιιειε ιιιιεειε Βοικιιιει. 1899. Ντ. Ι-13.

Ο. Ζειάιει·: «Με Ρε!! νοιι ορετειι.ινετΗειΙιιιιε ειιιεε Θετιά
ιιιιτιιιιι.πειιε».(Ντ. 1).

Με 38-_ιιιιτιΕε Ρετιετιτ.ιιιιιει.τε ό δε.Ιιτε νοτιιει· ΙΒτεοιιειιιιιιι
ειι νοιι Ηιηςειιεεεειιινιιτ εειιεΙιτ. Βει άετ Αιιιιιειιιιιε ιιι Με
ιιιιειιοινιιοεριτει ιεειεε ειιεεετ Πειιειιιειτ ιιτιάΒτετεειιεπ, ΟΒ
ετιρειιοιι, 8ειιιιιετ: ιιι άετ ΜεεειιΚεε·ειιιι Με ειεε θεεειιννιιΙει:
ιιιιεεΙΙιετ ειι εοιιετ.ιιιιτειι,Με ιιιτειι Πιιιι”ειιρ;ειιάεττε ιιιπ! επειι
εετ ω» άειιι Πειρειι ιπι Ζτιεο.ιιιιιιετιιιιιιιςετειι‹ι. Βει άετ Ιιερε
τοτοιιιιε Γειιιιειι ειεε ειτε ιιετιιε νετινεειιειιιιε;ειι 2ινιεειιειι άει·
ΙιΙειιιειι Οιιτνιιτ.ιιι·ειιά νοτιιετειι Βειιιειιινειιιι,Με άετειι Ιιιι
ειιιιι; ειιι ειτοε. 5-1ιορειιειι€τοεεετ Ι)ετ'εει ιιι άει· Μει;ειιιινειιά
ιιιπ Μεεε; νετόιειαετι Βιιιιιιετιι ειειιι.ιιιιτινιιτιιε. Αιιννετιε νοιι
ιιιεεεπι Ι)ει'εετ ιεειεε πι· ετοεεειι θιιτνετιιτ ειειιιΙιειι ιεειε
Νετιιειι, ιιιιτειι άιε άετ Μεεειι ιιι 2 Τιιειιε ιιι Ροτιιι ειπετ διεπε
πετ
ιΡιιιειιι

ινιιτιιε. Βιε Οοπιιιιιιιιιεειιοιι εινιεεΙιειι ειιεεειι ιιει
άειι ιιειΙειι ινιιτ Πιτ ειιιετι Β'ιιι€ετ τιιιι·ειιμιιιζιε. Βοι· Βει'εει
ινιιτειε ιιεειι Βιιειειοιι άεε ιιετιιι€ειι Βο.ιιάεε νετιιι4.ιιιιιειι επειι
ιιειιι Βειεριειε Εν6ΙΠετ'ε Με Ιιειάειι ΠειτειιιιιιιΓιειι ιιιιτειι
θε.εττοεεεειοιιιοεε νετειιιι8·τ.Βτει,ςειιιιιιιιτ.Ρτιιιι:ι.ιιιιειιτιο. Απε
εετ άετ νοιι ΐτιιιιετ ιιετειιε ιιεετειιειιάειι θεεττορτοεε ειιι‹ι ιιει
1ιετιειΑιιννειειιιιιιρ;ειιιιι ιιετ Μεςειιίιιιιειιοιι ιιιειιτιιεειιινειεΙιετ.

Ε. Ρομονν: «Πειιετ ειιιειι ΡΜ! νοιι Μγιιοεάειιι, άετ ιιιιι:
ΒειιιΙάιιτιιεειιρτε.ρετετειιΙιειιειιάειτ ινιιτιιε».ιΝι·. 1-4).

[Με Ιιιιει·εεεε άεε Γειιεε. άετ ειιιειι 18-_ιειιτιεειιεειιιιιετ ιιε
ττει', ιιετιιιιι 1) αυτ'άετ τεΙειινειι Βε1ι.ειιιιειτάιεεετ Βτιιτειιιιιιιιι.=;
ιιι Βιιεειιιιιιι. 2) Με άειιι Βεειιιιι ιιιι Κιιειιειιιι.Ιτετ ιΡειιειιτ. ετ
Ιιιτε.ιιΜε8 .Ιιιιιτε νοτάετιιιιιειι :ι

ι Με άετ ειιιιετιε·ειι Βιιιννιτ
ιιειι; νετεειιιειιειιετ 8ειιιΜάι·ιιεειιρτερει·ετε. Ρεκιειιτ ,ιτειιεε
νοιιιιοιιιιιιειι.

Ψ. Νεάτιμ;ειΙονν: «νετειιειιε ιιιιτ.ΒιιιΠιιιτιιιις νοιι Αιιιι
άιριιτιιετιεεετιιιιιρει· εε ειιά ρει· τεειιιιιι ειι τΙιει·ερειιιιεειιειι
Ζννεειιειι». (Ντ. 2ι.

ΑιιΕ θτιιιιιι εειιιετ νετειιειιε ειι Ηεετε:Ιιι.ιιειιιειιετι ιιοιιιιιιι
Ν. 2ιιιιι $ειιιιιεε, άεεε 7 Βιιιιιάειι επειι Βιιιι'ιιιιι·ιιιιι; ρει· οε Με
θετιιιιι πω” ιιιι Με,ςειι, ιιοειι Ιιιι Ι)ειτιιι ειιί'ειιιιιιι:ιειιιετ ειιά
ότι" καιει· άετ Μεεειιεει”ι, ιιοειι Με θει1Ιε, ιιυειι άει· Ρευ
ιττεεεεειτ εετειϋτειιιι επί άιε Αιιτιτοικιιιε άεε Βετιιιιιε ννιτιτειι.
Αιιειι άιε Γιι.εεε ινει·ειι Πει νοιι Αιιτιτοιιιιιειι. [Με Βειιε.ιιιιιιιιι€
άετ οιριιιιιωιε νει·ιιιιι.τεΙετ Βιιιίιιιιτιιιι8· νοιι δετιιιιι ρετ οε
ω" τεει.ιιιιι ιει ιιιιεΙι ιιειι Πιιιετειιειιιιιιεςειι άεε νετΓεεεετε
τεειιιτει:Ιοε,ειε.Με Αιιιιωιιιιιε Μεεε ιιι Με Βιιιτ €ειειιεειι ιιειι
άειιει· επειι ιιιειιτ Με Με Βιριιιιιετιειςιιτ ννιτεειι ιιϋιιιιειι.

δ
.

Ει6 ινε: <‹Πει›ει·Με Βειιειιιιιιιι; πιει· Πιεποτεεετιοιι τω· άιε

Ήει.:ιιοεε
ιιειι ΡτοΒιιοεε άεε 8ειιει·1ε.ειιεειιά άετ Μεεετιι».

‹ τ. 2-~4).

Υει·ι'ε.εεει· Πιιιτι.ε ιιιιετ 903 Πιιιει·ειιειιιιιι€ειι εει οιιιιςειι
Κι·ε.ιιιιιιειτειι εεε, Με ιιιυ 2ιιτ ΠεΙιει·2ειι ειι; ιιι·ειειιιειι, άεεε
άιε Πιε2οτεε.ετιοιικει" ρει:ιιο;;ιιοιιιιεειιεεἔι·ιιιρι.οιιι Πιτ ιτετειιά
ειπε Κτειιιιιιειτ, εοιπιετιι ιιιυ· εεννειεειιά ει» Με δειιινετε άετ
Βτιιτειιιιιιιιε πι. Ιιι εννειι'εΙΙιει'ιειιΡε.ΙΙειι ερτιειιτ άιε Βεε.ει;ιοιι
ει» ΜεεεΜ. .Τε ι'τιιιιετιιε.ειι άει· Πτιιρτιοιι άεε Βι:ιιιιιιιειιιε άιε
Βεεετιοιι ειιιιττιπ, όεειο εειιννετει· νετΙε.ιιι”ειιάιε ΜεεεΜ. .Τε

Ι.
Ι

Ι

Βιιιιτιιει ειιιιεειιετεωνε ι ειιειιει:ιειι ιιοιεειιε_ι (.Τοιιτιιο.ιΠιτ θε
ιιιιι·ι.ειιιΙίε ειιά Ρτε.ιιειιιιτειιΜιειτειι).

ΨεετιιιΙι οιι.ιι.ιιιιοιο8ιι(Ζειεεειιτιι'ι.Πιτ Οριιτιιε.ιιιιοΙο;ιε).
Ψεει.ιιιιι ιιιιιιιιεειιεειιιο_ιι εειιιιειιιιο_ιρειειιιεττιι ι ιιειτορετοΙοε·ιι
(2επεεωια τετ ιιΙιιιιεειιε ιιειι 8ετιειιτιιειιε Ρεγειιιεττιε ιιειι
ΝεπτορετιιοΙοειει

ννεετιιιιι ειιεειιιεειιεει:ννειιιιοιε·ιε.ειειιγ.εειιιιειιιιοι ι ρτειαιτεειιε
ειιοι ιιιετιι2ιιιγ(Ζειωειιι·ια τω· 6ιΤειιι:ΙιειιεΒγειειιε, ε·ετιεΙιτ
Πειιε ειιά ρτειαιεειιε Μειιιειιι).

Ψο_ιειιιιο-ιιιετιιιιιιειιιιειιιιτιιεΙ (Πιιιτ14.τ·ιιιειιιειιιιεειιεε.Τοιιτιιει).
εειιοι ΜειιιιιιιγιΒε.ετετιοΙοςιι ι ννωεωι (Πετ Ατει).

ετιιτιιει· ιιτιά ιιιιιιιι;;ετ ειε εει $εΙιετιεειι ιιειι Πεεετιι ετεειιειιιτ.
ι1εεω ειιει· ιετ ειιι Ιενιιετ Αιιεεειιε ειι ετικετι.ειι.Αιιι'ιιιτ Πετ
νοι·ιτει:ειι ινιτιιειι ννετιετΤειιιρετε.τιιτετιιϋΙιιιιιε, ιιοειι Ιιι_ιεοτιοιι
νοιι Βιριιτιιετιεεετιιιιι. Πει· Πτιιι νοιι Βεεοιινιι.ιεεεειιτειι, ι·εερ.
θεειιιιιιειι @ειπ ιεειεε Βιεποτεεει.ιοιι.

Ν. Κε τεεΙιει·: «Πειιετ Βρτεειιεεϋτιιιηςειι ιιει ΑιιάοιιιιιιειΙτ.)·
ριιιιε». ιΝι·. 8·-5).

Αιιε άετ ειιιεειιιιιΒιετειι Ειπει·ετιιτ ιετ ειι ετεειιετι,άεεε άιε
ιιιειεπειι Αιιι:οι·ειι ιιιιι· άιε Αριιιιειε εει 'Ι'γριιιιε ιιεεειιι·ειιτειι,
ιι·ειιτειιιι Με ιιιιτιι.ςειιθρτεειιετϋι·ιιιιςειι 18τοττετιι.Βειι.ιιάιτιιιιε·ι
ιιιυ· πιεσειςΙιετιιεεειειιτιε;ι ινετάειι. Ιιιι νετΙειιιι' ειιιεε .Τειιτεε
ιιιιιτε Κ. θειεςετιιιειτ 5 εοιειιε πιω ειι εειιειι. Απ! Θι·ιιιιά
εειιιετ ει€ειιειι ΒεοΙιεειιιιιιιε·ειι ιιειι άετ ειιιτιειι Ιιιτετιιιτιτ
Ιιοιιιιιιι Κ. ειιιιι ΒεειιΙτετ, άεεε εει Αιιιιοιιιιιιειτγριιιιε άιε νει·
εειιιεεειιιιττιεειειι 8ρτε.ειιετϋτιιιιεειι νοτιιοιιιιιιειι, ειιι;ει'ειιςειι
νοιι άει· ειιιιιιοιι ιιιιιιειιιΙιειιειι θρτεειιε Με ειιιιι 8τοπετιι ιιτιά
πιτ νοΙιειι Αριιε.ειε. Αιιι ιιιιιιιι€ετειι ιει; Με ειιιιε.οιιεΠιιθ.ειιι
ιιεεεειι, εειιιεειιτε Αττιειιιειιιοιι. εεΙυιιιετ Με Βτ.οιπετιι ιιτιά
άειιιι ιιιειει; ιιι ιετιιι νει·Ι8.ιιϊειιάειι Ε”ΜΙειι. Πιο εεε.ιιιιιττ.εΒετε
ειιε ιιοπιιιιτ εεΙτειιετ ειιτ ΒεοιιιιεΙιτιιιις ειιά ιιιιτ ιιι άετ Βεοοιι
νειεεεειιε. Βιε Αριιιιειε. ερεειεΙΙ άιε ιιτεκτ.ιεειιε, ιιπ ιιιειιτι ιιε
εοιιτιετε εεΙιειι, επι ιιιιιιιιεειετι ιιι ΜΜΙιειιειιι ΑΙΜ· ειιά :τπτ
ειιειι ιεειεε ιιι άετ Βεεοιινιιιεεεειιε ω. Πιε Πτεε.ειιεάει· Αιιιιιι.
ειε ιιτιά ινεΙιτεειιειιιΙιοιι επειι άετ ειιιτΙετειιθρτει.ειιετ.ϋτιιιι€ετι
Μ: ιιι ΓιιιιετιοιιεΙΙειι Βιιιτιιιι€ειι άει· θειιιτιιιιιετ.ιε·ικειτ,'Ι'ιιτοιιι
ιιοεε ειιά Βιιιιιοιιε άει· Αττετιειι, Αιιε.ειιιιε ιιτιά νιεΙιειειιτ ιιε
εειιετετινειι νετε.ιιτιει·ιιιιιτειιειι εειιειι.

Α. Β_ιεΙοςοιοινι_ι: «Ζιιι· ?τεμ άει· Κοιιοι·ι·ιιοιεειιετιΒυτιο
εετάιιιε». ιΝτ. 4ι

Νε.ειι ι.ζειιεπετΒεεειιτειιιιιιι8·ειιιεε Γε.ΙΙεε νοιι Βιιάοεετάιπιε
ι1ε.ειι θοιιιιττιιοε ιιιπ Ιετειειιι Δανεια: ειιά Νεειιινειε νοιι
ειοιιοεοοεειι ιιιι Βιιιι ιιιιιΙ ιιι ιιειι ειιιιοεει·τιιιιεειιειιΑιιιιεε;ετιιιι
εεε ερι·ιειιτ ειεε νει·ι'εεεετ ειιιιιιιι Με, επειι άετ Θοιιοεοεοιιε
Ιειειι άειι Βιιετεοεεειι ειπε Βερειεπειιιιε Ιιει·νοττιιΐειι ιιιιιιιι.

ιε θοιιοεοεεειιειιάοεετάιτιε επειι ειοιι ιπι νετΙε.ιιί άει· θειιοτ·
ι·ιιοε οιιιιε ι.νειτει·εΒετιιειΙιε·ιιιιιεάετ θειειιιιιε ειιεννιεΙιειιι.

Ν. Ρε Με ιν: «Ειπε ιιειιε Μειιιοιιε άετ ιεοιιττειι ΓΙιτιιιιιιι.εω·
τοιιιειι ΒΙιιτιι6τρετειιειι ιιι Βειιιιιιτειι». ιΝτ. Ε».

Πιο Μετιιο‹ιε ιιεετειιι:ιιι Γοιε;ειιτιετι:
Ρετιιιιιι,ι; ιιιι νετιιι.ιιι'νοιι ΙΟ Μιιιιιτειι ιιι ε·εεει.ιιιςτετΕϋειιιι8·
νοιι Βιειιιετικει·ειιιι ιιι 1 ρθτ.. Βεειςειι.ιιτε. Αιιεριιιειι. Γιό.τιιειι
ιπι ι'ει·Ιε.ιιι' νοιι ιό Μιιιιιι.ειι ιιι 20 ρΟτ. ΜεικειιιιετιιιιΙϋειιιιε,
Αιιεριιιειι, Γε.τιιειι ιιι εεειι.τ.τιμει·ννιιεει·ιεετΜιειιιις νοιι ΡΗ:
τιιιειιιιιτεΜ9.ιιτειιτιΙ-Ι1/= Μιιιιιτειι, ΑιιεριιΙειι, Βιιτ.Μιεεετιιειιά
Βιιτιιιτιιειι ιιι ειιεοιιιτειιι ΑΙιτοιιοΙ, Διιι'ιιεΙιειι ιιι Χγιοι οάετ
ΒετΒειιιοτ.τεϋΙ.

ὅ. ΗειΙρει·ιι: «Πειιει· Βειιιιιιιιιιιιι,ε άετ θοΙιννιιιόειιειιι.».
(Ντ. Θ

.

'Η. ε
ι
νετΓεεεει·Με Με ιιιιτεειι Κτειιιεεεεεεειιιειιτειι νοιι Πι ιιειι
Βιετιεειιινιιιάειιειιτ.ιεειιειι, Με ει· ιιιπ ειιΙιειιτε.ιιειιΙιι_ιεει.ιοιιειι
νοιι Κτεοεοτ ιιτιά θειιιριιετ ιιειιε.ιιιιειτ.Με. Βι-ικιι ινιιτάειι ΙΟ
ΤιιειΙε Κτεοεοτ, 6 Τιιειιε θε.ιιιριιετειιά 5 '1'ιιειΙεθειιινει'εΙΜ.ιιετ
ιιι ιιετιιιετιεειινετεειιιοεεειιειιι θειε.εε επετιΙιειττ ιιειι 2 'Ι'ιιειιε
άιεεει· Μιεειιιιιιἔ ιιιπ 10 'Ι'ιιειΙειι ει:ετιιιειτι.ειι ΟΙινειι6Ιε νετ·
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Με. Ζεετετ ννετεε ω,ειιεε εεει· Με» ειεεε Τε;; 1.0 1ε_ϋοιτι;.
ννεεε ειε Κι·εεεεε ειε 1ε_ιεοι1εεεε(με. νει·ετε)τεε ε1εεεΙιΙιοε
ειε εει' 6,0--8,θ εεετἱεεεε. Βεεεεεετε ε·ιιεει.ιε·εΒεεε1ι.ειε εοεεε
ιε εεε ετετεε ννοοεεε ετ2ιε1ιε Η. ιει ΑεΓεεεεετεειειε άετ
ΈιιεετεεΙεεε: εεε Γιεεετ εοεννεε‹1,εεε Α11ε;ειιιειεεεεεεεε εεε
εεττε ειεε, εετ Αερειιτ εεε εεε θεινιοει εεειεεε ιιι, ειε Ιε
ε1ετε.ιεἰε εεε Εεεεεε τεετεεειττεε, Με ΒεοιΙΙεε εεεινεεεεε
εεε τΙειε Βιιιιτετε.Αεοε ιε εεε εεεεετεε θτε.ειεε εεεεεεε Βετε
εετεεειεε εεεεεεεωτ ννετεεε, εεοε ειιιιεττε εει.ει·Ιιοε ειε Βε
εεεεειες Ιεεεετ. Πεεετ 90 Ρει.ιεειεε ννετ εετ 2 ΜεΙ εειε
Βάσει; εε οεεειειιτεε, ε1ιε·Ιειο1ιειε Κτεεεεε ι.εειΙινειεε εετ
ετειεε Βενειεετεεες εεεεεεττεε.

117.Πε1Ιεννν: «Αεεετνεειε Αστειο άιεεεοεεε». (Ντ. θ).
Πεε Ιετετεεεε εεε 11'εΙ1εεεεετεει. 1ε εετ εει εετ Βεοτιοε οεε
ετειιτιεε ΑιιεΙιεἱΙεεε· ειεεε Αεειιτγεειε. Πεεεε1εε ινετ εεοε
Μεεε, ε. ε. ιε εεε 1.ειιιεε εετ Αετι.ε εετοεεεετεεεεε εεε Με
Ιεεεε11εοεε (Με Αεεετνειεε νεε ε1εετ Ιει.ιειε εεεΙεἰεει.

Ν. Νιε εΙιε: «ΤειεΙειε 1ιειιιι1ειε εετιιιε». (Ντ. Τ).
1*ετΐεεεετειερεεεΙΙ: ιΠεεεε Ρτερετετ εεεεεεετε εΙε εοειιιετε
ειιΙΙειιεεε εεε εεειρεΙεειετιεεεεε Μιιι.εΙ εει 'Ι'τειιιεεε, Ρειες
ιεειιεε, εοιιτ.ειεΘε1εεει·Ιιεεειετιειειιε, Νεει·ιτιε. ννεε18·ετεεε
εεει ννει· εε εει οιιι·ειι1εοεετιΒτετεεεεεεεε (Ρεεεετε. ΡεΙνετ
ειπεε εετεειοε).

ι

Ε. Ρερειν: «Πεεει· ειε Βεεεετιιεε· εετ Βοε1Μει·εεε ει» εεε

(Ϊἔςεἔιειιιεε,
εεεεεεετε νοειδιε.εεεεεει. εεε Τεετε)ιεει.εε».

( τ. -'7”).

Ζεεεειιεεετεεεεεεεε Βει'ετει.

Κ. (Α
.
Η ι ει ε ιν - Ρ ε τ ε 1
:

ε: «Πεεετ ΤειεοεΙ». (Ντ. 8).

Πεε 'Ι'εἰεοεΙ εετεεΙε 80 με. τεἰεεε θεε_)εεεΙε εεε ετε!1ι.
εει Ιειοετ. ΙϋεΙιεεεε, εεεεεειεεεΙεεεε ΡεΙνετ νετ. νετίεεεετ
ινεεειε εε εει 4 Ρειιεειεε Με εεεεεεειιεετειι1εεε εεε 5 Ρε
τιεετεε πιιτ τεεετειι1εεετ Ρετε.εεΝ.ιε εε. Βει εεε ετεεεε
εεεετε εειε εεεεεεετετ ειεε ετ2ιεΙτ ινετεεε, Με ινετεε
εεε Μεεε εετε ε·εεειειεεε εεε ννιτειε ειοετ εει' εεε Με);εε.
1ε εει· 2ινειιεε θτερεε εεεετε εετιεςε Βεεεει·εεε εετ 1ε1ιε!εε
ΑΠεοι.ιεε εεεεεοετει. ινετεεε.

Α. Βιι ε ε ο ει: «Με ε'ε11νεε Ρεεετεεεονετε». (Νι·. 8).

2 1νεοεεε νετ εετ Αιιίεεεειε ιε εεε Ο1:Ιεεεετε;ετ Κιεεετ

εεεριεε1 ννει· εετ 11-_(εετιεεΚεεεε νοε ειεειε ννε)τεε εεει·
('ε1ιτεεινετεεε, Μεεε εεετ Με). εεοε 10 Τειςεε εεετ εεί(.ιιςε
Πειεεεεειετεεε εεε1εει. Με Πειετειιοειιεε ε

Με ειεεε Πετιενετεεε1εεεεε, άετ ιτε εεετεε εε εεε εεε
ι1ετειε εεεεεειειεεε ινιιτι1ε. Με: Β'εεΙεε νεε Αιιε1εετεεεεε,
νεε Ιοτετιιε εεε νεε Ζεοεετ ιει Πτ1ε ιιιεοει.εε ειε Πιερ,ιεεεε
ειεετ Ρεεετεεεονετε ιιιιιιιεεΙιοε. Βει εετ Ιει.ρει·ει.ειειε ινετεεε
(ειπε 11εοεεεεείι.ε νετινεοεεεεεεε εεε Μεε·ειιε ειε. εεε Βετ
ειεε ε;ει”εεεεε εεε ννει;εε ετεεεετ Βοεννε.εεε εεε Ρετιειιτεε
νοε ειπετ (ιιεΓετεεεεεεεε Ειτε!οτει.ιοε εεε Ι.ιεεεεε· άει· νει·
ινεεεεεεςεε εεεεεεεεε. Αιε 'Ι'ειτε εετε.εΐ ειεε εετ Κτεεεε.
Με θεει:ιεε ετιεεε εεεεετ εεεεεεινει· Ρετιωειιε ειεε (εει: πεε:
άεπι Με);εε εεε ΜεεεεεΙειι (:τεεενετεεει νετινεεεεεεε Ρεεετε
εεονει.ε νοε Κιετ1εεεεΐετεεεε εεε πιιτ εττοΙιτετεεεεε, εϊννειεει·
τειοεεει 1εεεΙτ. Πεεεεε ννεει·εο1ιειεΙιοε ννετΜε Ονεεε εεεεειι(1
ΙιοΙιεε Πτερτιιεε·ε εεε νετεεεεεε ιετε Βετεεεεεεε άεπι νετ
εεεε·εεεεεεεεε 'Ι'ι·εεεει.

1ν.Νιεε1ιε:
(Ντ. δ).

Ρετοιιεειετι εεε ΑεεοεΙτετιεε εεε 65_)εετιιτειιΡειιεεεεε ετ

(.τεεεε εεε νετεεεεεεεειε νεε εερι11ετετΒτεεοειι:ιε εεε Βιε

ρ1ινεειε. Βει εετ ειἱετεεεεειεοεεε Πιιιει·εεοειιε; εεε θειι
τιιιιιε ννει·‹1εεΒιιιΙεοεοοεε ιε ι;τεεεετ Ζεε1 εεϊειιεεε. Ιε εει
εετεε .1εετεε ννετεε εεεεεε ΒτεεεειεΙοε(ιεττΙιε νετε.ιιεεε
μεμε.

«Ζετ θεεεἱετἰε άετ ΒιεΙοοεοοεεετεεεειεε».

Ν. 8κι·ειιιετ: «ΕΜ ΓεΙ1 νοε εει.τεεετεεεει Ιοεετιιε εεεε
εεο!ιινειεεετενετεεεετεεεεε εετ Ιιεεει· εει ειεειε 8_)εε
τιςεε ΜΜοεεε». (Ντ. θ.)

Πε εεεεεΝ.ε ειεε εει εἰε εετεειιε.τ ενεειΙΜεοεεε Κἰε‹1 Με
τεοεεεεειειαετ Ηεειιρετεεε. Υεττ'εεεει· ειιειετ. εΙε Πτεεοεε εεε
Ιοτει·εε ειεε ερεοιεεοεε Βτετειιεεε; άετ ΘεΙ1εεεεεεε εε.

«πω» Αιιεετει.ειιεε ε" θεεετιεε(πετ εει
Τιιεεεεεεινεεεετεεεείι». (Ντ. 10.)

Δε εει· Ηεεε ειεεε Γε.ΙΙεε εεε εει· Ρτεειε εεε νεττ'εεεετε,
ιε εειε εε ειεε εει 11εεεεει(.ιε;εΈιιεεεεεεννεεεετεο!ιεΐε εε 2

.

Πεεεε εεεεεΙτ.ε. εεινε1ετετ, (ειεε εει· νετεοε1ε(ε;1717)(άετ' ε,
εινεοεε Ι)ιεεεεεε εετ Τεεεεεο1ιννεεεετεοεεϊε ειε ΠιετιιεεεεΙε
εεεεεετεεεεε εεε ειε εεεΓετετεε Βτεοεοεεε ειιει·εεεοριεο1ιεε
εει.ετεεοεεε, ειεετ εετ εεετεεεεια. εεεεετε ειιο1ι ἔείεετΙἰοε
τει. Βει άετ εεετεε'εεεεε Ρειιεετιε ννετεε εετειτε νετ εει·

Ι. θειεΙεει:

τΐεε
(Πε Με Ποε- .

ε

Αει'εεεειε Β1ιιιεε;τειι πιιτ Αεε;εεε· νοε Μεειετεεεε ετ1'οΙετ,
ιε-εεεεε ΠεοΜεεεεΙΙεε εεοΙιεεννιεεεε ινετεεε εεεετειι. Πιε

Αεεετει.ιεεε άετ Πτετεεεε1ι1ε ειπεε εειι;ετςεε εειιιετΙει ΑιιΜε εε ειε Αεεεεειε ειεετ ΒΧιτειιεετιεεοεινεεε.τετεεεε(τ.
Ι)ετεε Εεεετει.εειιε ννετεε εετ Ρτεοεεεεοε πιιτ ω- 'Ι'εεε εεε
άεπι Ονετιιιει εει.Γετει.

1717.Ρετ. το νν: «Βεε ΒοειοεεεΙ εετ ΡεειεεοιΙΙετι ιιι εετ Βιιιιοε

ΒεεΙΓ2)1ειειεειειι·ι.ετ
εεε εετιιιεΙετ Κέειιιοεεεε. (Ντ. 10

ε: .

Με τε ειε ΒεεεεεεΙι1ε ε·εεεε Ρεετ ιειιεεειειτι:ε Κεειεοεεε
ειεεείιιετιεε ΡεεεεεοιΙΙεε .ε;εεεε εεεει.εεεε1ιοε ειπεε ειε εεε
τετιοειεε Βιεεεεεεεϊτειι εεε 11εεει,ι.τεεΒιιειιεετεε άει· Βεεοε
εϋεΙε ιιι θτεεεε. Ι)εεεεεε ινετεεε ειε ειπεε ειε εεοτετιο1εεε
Ειχεεεεεει'ιεε εετ 1.ειιεεογιεε εεε ρετιεεεεε1εε Βιιειιεειεε
εεε εει· ενιεεΙιε εετ Μεεεειετιε1- εεε Βεττερετιιεεεε1ει·εεεε
εειεότει. 1)ιειε Κετεετ ιιεττ'ε11εεεεΒεεΝΙεε ννετεεε ννεετ
εοΙιε1ε1ιοετ!ιειΙειε εει· 1ινιεεεε εετ Βειιοεεε1ι1ε εεΐεε1εει,
ι.Ιιει1ενεε εεε Ενιιιιι1ι- εεε Β1ετεειεεεεε ειιΐιτεεεεειι. Νετ
ειε εΙειεετ 'Ι'εειΙ εετ ιιι Με ΒεεεεεεεΙε ειει;είεετεεε Ρεετεε
οιΙΙεε Με! ειπεε Ρεεε·εονιεεε νετειοΜει. Βεε Κεειεεεειι
ειιιειπ εεοε εεεε Ιπιειιιειειι·εεε: εεεεετιοιεε Βιεεεεεεεϊιεε
εεεεεεετ εετ Ρεετ, ειε ειπεε Ιειειεειειτεεε νετει.ϋ.τει.ννει·
εε. Βοι ιιειιιιιειειττεε Κεειεοεεε εεειιεε1ι. ειεε ειειειε διεπ
εεε ιιεοε εει· 1ε_)εοι.ιειιεει· Ρεετοιι1ι.ιιι·ιε ειε Βεεεεεε1ι1ε ειε
ειε Εειιεεεντεε τεἱεεεε Βιεεεεεε εε. εεε Με: εει· Ζει πε ειπε
εεεεε ΒεΠεεεε εεε Κεεεοεειι εετ' :Με ΒειιοεΓεΙΙ Με. »ειιι
τεε‹1 εει ειεε ιιειεειιιειτιεε Κεειεεεεε ειεε ιε Ρει·ε11εΙνετ
ειιοεεε εετ ειε 2ε1Ιετειεε Βιιειιεει. ει1εει.

«Ζετ Αει.1εΙοειε εετ Ρε1ειςειεεε ειιι
ρενεεειει.εεε εεε εεε Βιιιρενεειεε Ιιερει.1ε». (Ντ. 11, 12.)

Πιο ιειετεεεεριεεεε εεε εεοιετιεΙοειεοεε Πιιι.ετεεοΙιεεει εινεἱετ
ΓεΠε ετιςε1ι('ε18εεεεε.Πει· ε;ετιιεεεεεΒεοιΙΙεε εετεετεοε εειε νοιι
Ε).Ε'τεεεεΙ εεεοει·ιεεεεεε Β. ρΙι1ερ;ειεεεεειερΙινεεειειεεεε.νετε
Β. εεε οοειειεειε εειετεοεειεει ετ ειεε εετοε ειεε Κερεε1. Πεεε
ννες1ιοεεειτ,Γετειιεε εεο1ιθτειε εεε 1'νεοεεεεΓΚει·εεεεΙ. Βεεεεε
εεεετεεεειεετ ετ ειεε τοτεΒ. εεεετεειιε ιιιεΙιςιιι εεε νειε Βεεεο1ι
ετεεεεεοιΙΙιιε. Πιε εεεεεοετεεεε ρετεεΙεετιεοεεε Ρτεοεεεε ειιιε
τεε ειοει εειοεεεει·εεεειεεεεεε. Ηειιεε εεεεεε εετε·Ιειοεετι
θεεειΙειιεεεε ειπεε εεε Β. εετεε;εεεε οερεεΙετεε ιε ενιεειεεε
πιιτ Βιι·εριε- εεε Με ενΙεοεοοεε ε·είεεεεε ινετεεε. 1)ετ ννο;;
ειπε Βιεετιεςεε εεε εετει;εεεε ιετ ιε εεε Ι.νιερε- εεε ΒΙιιτ.
εείεεεεε ιιι εεεεειι.

Ο. Κνν_ιετεεννεει:

Α. θειου: «Β Νικ» νοε εεΙτεεετ Οεεηι1ιοει1εε εετ Μεεετε»ε
(Ντ. 12. 18.)

1ιε ετει.εε Γε|1ε 1ιειιεεΙεε εε ειεε εει (Με Αε1ι.ι·εεεε νοε
Ττειεετ άετ Βιετ.ι·ετειιετεεεεἱ ειεειε εἱε_ἱεετιεεε Κεεεεε ο1τοε
ειεεε Μεεετ. εεοε εεε ΜΒΒΒ1-Πι Νεοε θ 1Υεοεεε ε·εεεε εεε
Κιεε. Βει ειεειε εννε1ι.εεΚιεεε νεε4 .1εετεε ττετειι ιτε ?τε
ετεειεΙετε.ειειε εεε 8 1νεεεεε εεο1ι εεε Μεεετε ερΠεριιεοεε
Λεϊε1Ιε τω. ειε νοε ειεετ εοιιιεε Ρενοεεεε ιεειιιεεε1ιεοεεε
Ο1ιει·εει.ετεεεε.Ιειπετ ννιιι·εε. ΖεΒΙειοε τ'εεεεε ειεε εε δι.ιιεΙ
Βιετ εετ 'Γεεεει εεεε. Ι)ετ ετιιτ.εΕΜΠ εεετει' ειε 9_)εετἰεεε
Μεάο1ιεει εεε νετ Β Πεεετεε ε1εεετιι άετοεεεειεοετ εεεεε εεε
εΙΙειε.εΙιοε ει·εΙΕεεεε ννε.τ. Πει ορει1ιεΙιεεεεεριεο1ιε Πετει·
εεεειιες ειπεε εεε εεε εετ Βετιειιιε ε.Ιεεειιειιτιοε ιπι ότιτι:ετι
3εεειιιει, εεεΙειοε εετ Πτιε επειε εἱννεἱεεΐτει ςεινεεεε πετ.
Αιιεεετεετε ε!εετε εεε Κιειι εεε· Κομ('εοετεετεεε εεε ιν1εε
Βνρετε.ει!ιεειε εεε @ειεε Κετρετε τω.

Α. Β_ῇεΙοεοΙε ντι: «Ιεειι(`εοιεε2 εετ Αει·τεεε1εεεεε ιιι
Ε'εΙΒε νεε Αεεει·νεειε εεε Ηιεεε νε.1εεΙνεε. (Ντ. 18.)

Πετ Ε"ε11εει 1ει.ετεεεε ινοιτεε εετ Βε1ιεεεειε άετ Δεεετνε
ιεεεειειιιειτ εει Βιιιεε νεΙεεΙνεε, ινεεεε εεε _ιιιεεεεΙιοεεε ΔΙ
τετε εεε Ρετἱεετεε (25 δεΙιτε) εεε ινεεεε εετ θετειειιιιεε εεε
Αεεει·νειεε εεοε Βεοεττεε.

ννενει·ι.

Β(ειεεειε Μεειειεε 1899. Ντ. 2
.

Πει'. 1117.Β. 'Ι
' ε ο ε ε τ ε ε νν: «Ρ:`τεειεεϋτρετιε άεε ΙιιιΓεινεεεε

εετ Κιεεετ».

Βεε Αεεε;εεεεειιεει. εε ειε ε1ιειεεεε Βεεετεο1ιιιιιε εΠεεεε
Τεειεεε, ειε εετ Ατεειτ πε θτεεεε Πεμ, ιειαεω ειε εεοεε
_ιεετεεετ Κεεεε, εε ννεΙο1ιειεΙιεεετεειτε Βτεεεειεοτεειεε ειε
εεεειιοιτε ινιιτεεε. νετειι1εεεεεε εε Ιεεπετε εεε ειε ιε εεε
Πεεεε Βτοεοειιε εεριτιι·τετ Βοεεεεε1ιιιεεεεειεε, εετ ινε.ει·εεά
εετ εΙιειεεεεε Βεεεεεετεεε, εετε‹ἱε θ Πεεε.ιε εεοε άεπι Ηιεειιι
εςε1εεε;εειε ειε Ιιει'ιννεεε, εει ειεεει εείτε;εε ΗιιεεεεεείεΠ
εκεεοτετιι·(:ινετεε.
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ΙΝ. Ρ ο τ
”εεΙιιπ: «ΠεΙιει· Με ΟοπιΙιἰπετΙοπ νοπ Με.εει·ιι ππάε

@Με ετἱε». ε
ε ΒἱεΙιετ ιετ Με: άει·ε.ττ1ΒεΟοπιπιπετιοπ πωπω· ριιΙι11οιι·ι.νεοι·
ι1επ, οεε·ΙειεΙι ςΙειεΙιεειιιρε Βι·Ιιι·επΙειιπε ιιπ Πει.εει·ιιππά Πιπι
ΙΙιει·ιε εει·πιεΙιι. εε εεΙιεπ Μ, πειιιεπι11εΙιιπ άεπ ΚΙππει·ερ121Ιει·π
Ιιει ιιιιςϋιιετΙΒ·επ Ιιγε;ιεπιεεΙιεπ πω! ριορπγΙπετιεεΙιεπ νει·Ιιε.ΙΙ.
ιιιεεεπ Ιιε.ιιΒε·επι· ΒεοεπεΙιτιιπε Ι:οιιιιπι. 1ιπ .1εΙιι·ε 1898Μιι·
ι·Ιεπ νοιι Ρ. Ιιιι ΜεεΙαιιιει· 8ι..ΙνΙεκ1ιιπιι·ΙΙΙπάετερ1ι.πΙε58Μεε
ΙιεεϊιεΙιεΙιε ?Με ΙιεοΙιεεΙιιει. 1π 9 Β'ΙΙΙΙΙεπ Μινοπ ε;εεεΙΝε ειεε
1Ιιι.εει·ιι ειι ειπεπ ΙιεετεΙιεπι1ειι ΠιρΙιτΙιει·ιεει·ΙιτειιΙ·ιιιπε Ιι1πειι,
ννε.Ιιι·ειιπεπάειιετεεΙΙ.ε44 πιει1ΜετΙιΙΙΙΙ3εε νοπ ΠιρΙιΙΙιετΙε Ιιε
Ι'ειΙΙεπ ιινιιι·πετι. ·

1)ιε 11οι·τεΙΙΙ.Μιιι άετ ει·ετεπ θτιιρρε - Μοι·ΙιιΙΙΙ επ 1)ιρΙι
τΙιει·ιε ΙιΙππιιτιετειι‹Ι - Ιιετ.ι·πε;77,77ρα., ννοΙιε1εει· ΖπετειιιΙ
εει· Ι.ιιπρ,·επ επτεοΙιιεκ1επειπεπ ΙΜπι1ιιεε επί άεπ νει·ΙειιΓ πεφτει:

νεε 811ΐ211επ,
ΙΜ ιινε1εΙιεπιΡπειιιποιιἱε νοι·Ιιεπάεπ ννει·,επάεΙεπ

7 Με..
Βεἱ εει· "ειπεπ Θι·ιιρρε άετ ‹·οιιιΙιἰπἱι·τειιΕΙι·Ιαι·πιιΙιππεΙ‹οπιιτε
ΙιεοΙιεσ.·Ιιτετινεπάεπ, πεειι 1)ιρΙιτΙιει·ιε Ιιεεοπι1ει·ε Μεεε επι
Βε1ιΙιιεεεάεε·εινειιειι πάει· ειι Βε;;ιπιι ω Μ·ιετεπ ννοεΙιε ιιιιοΙι
άειπ ΔπεΙιι·ιιεΙι εει· Πεεει·π ειεΙι 1ιιιιεπεεεεΙΙιε. ιΙε.εεεεπ εεΙτειι
νι·εΙιι·ειιΙ1άεε Βαιπιππι αιτει·ι·ΙιεΙε Με: Με ετ. ει·πιπιοπιε. Α.ιιεΙι
πιο» πω· εἰιιε.ΑιΙ'εειΙοπ εει· Ι.ππεεπ Πει· άεπ Απεεε.ιι8· νοιι
Βεπειιιππε, ιιππ ΙιεειιιιΙπεετε άεπεεΙΙιειι ιιπε·ΙΙπετιι.ς. 1π Μιι·
ΜεΙιι·επΙιΙ ω· ?Με Ιι8.Ι.1Ξεω· ι1ιρΙιτΙιει·Μεε1ιεΡιοεεεε ειπε
τΙεπτΙιεΙιε ΕοεεΙΙεειτ.1οπππά νει· ιιι 84,21Με. ππτ ειι! άειπΒε
εΙιειι, ιπ 31,56 ρΟι. ιιιιι· επί άεπ ΚεΙιΙΙιορτ' ΙιεεεΙιι·ειιιΜ. Αιιι
ΙΙΙΙιιιι€ετεπ νεται ΚΙππει· νοπ 2-3 .1εΙιι·επ Ιιεί'εΙΙειι νοπ ἔΙεἱεΙι·
2ειτ.18·ει·ΠιρΙιεΙιει·ιε ιιιπ!. Ποι·ΙιΙΙΙιει·Ιει·επΙπππις. 1π άειπεεΙΙιεπ
Α1τει· Μπι εποε Με ει·ϋεετε ΠοτιπΙΙΙ.Μ νοι·.

δ. δ. ΙΙΙ ι π ο Ιι ιι το ιν: «ΠεΙιει· Με 1ΒΙιι·ΙιεΙι'εεΙιε Βιιεεει·εεετΙοπ
Ι›εΙ νει·εοΙι1εάεπεπΚι·επΙεΙιειΙεπ ιιπ Κιιιι1εεπΙτει·».

112.Με άεπ Ηετιι νοπ 148 επ νει·εεΙιιεάεπεπ Κι·επΙΙΙιειΙειι
1ε1σ1επτ1επΚιπάει·ιιεπί Με ΕΙΙιι·ΙιεΙι'εεΙιε Βεε.ειιοπ Ιιιπ ειπεν
Ρι·πίιιιιε; ππτει·ιο;επ. Βε1πε Ππτει·ειιοΙιπιιεεπ ΙιεΙιεπ πιοΙιτε
Νεπεε ει·εεΙιεπ.

Β. δ. θ ι π ι!ε ε: «Πι·πεπι1ε.Με Βει1εεΙ.ππε ε" ΒΙπτειιι.ειεΙιππε
Ιιει άει·εεΙΙιεπ».

Ιιι άειπ 1·"ε.ΙΙενει·Ι'.'ει ιιι νιτεΙε1ιειπεε ειοΙι ΙΜ ειιιειιι Νεπ
ι·ιε;ειι Κιιε.Ιιεπ ιιιπ εειιιε ΝερΙιτΜε Με Πι·πειιιιε Ιιεπάε1τε,»νιπ
ιΙεπ Μπι Ριιι.., πεεΜειιι ννει·πιε ΒΜει·, ΙιοΙιε Ιιε1τε ΚΙγειιει·ε,
1πίπειιιιι θειιπειε εειιιε. οΙιιιε ΒτίοΙΒ εεΙιΙιεΙιειι Με ιιε.εΙι άειπ
ετεπεπ ΚτειιιεΙεπίεΙΙ επ. 30θι·ει.ιπιιιΒΙιιτ ιιιιιιεΙετ. 8οΙιτορίΙ‹ϋρι'ε
ειιι20Βεει.|θΙειοΙι Μιι·ε.ιιΐ ννιιι·άεπει· ΡιιΙε ιινε1εΙιει·,ι;ΙειεΙιιπεε
εΙε·ει· ππά ΐι·επιιεπτει·. ΒιιΙά ιοάοοΙι τ.ι·ειιειιΜε Απί'ε.ΙΙε ιιιπ ιιπ
8εΙιευει·ει· ΗΜΙΙΒΜεΙΙ. Με ιιιεΙιι·ιιιεΙεετιιιιι11ιεΙιεπί. Τε” Μι.
ι·ιιιιιι'ννιιι·ι1εάειπ Ρετ. ειπεπ νεπεεεεειιυιι ειπε πει· νειιε. ιιιε
Μεπε σε. '70θι·επιιιι ΒΙπι. επι:οΒεπ. Νε.εΙι Μεεει· ΜεεετεςεΙ
ενιιι·άειιΜε Κιειπρϊεπίε.1Ιε εεΙιεπει·. νετΙοτειι ΙΙιτε νεΙιειπεπε
ππά Ιιϋι·τεπ ι,ε·εε·επΑΙιεπά ειπε επί.
Με ΒΙιιτεπτειεΙιιιπε; πει Πι·ε.ειιιιε Ιωιππιτ.ιιι Ιει;ιτει·ει·κει εει 1
άειι ι·ε.ΙιτιεεΙιειιΑει·πτειι ιπιπιει· ιπεΙιι· ειι ΑπεεΙιιι. 11ιι·ε Απ
ννεπ πω; ει·εεΙιειιιτΜιι·εΙιειιε εετεεΙιτίει·τιετ, ννεππ πιει.π Με
Πτεεπι1ε ΙιειτειεΙιτετΜε Ιιει·νετεει·πίεπ «Με ειπε Αιιίερε1εΙιε
ι·πιι8· ιπι ΒΙιιΙε ε1πει· ιςεπεεπ ΑπιεΙι1 νοιι Ρι·οάπετεπ πω· Μετε
πιστρΙιεεε, Με @Με ειιιει· Βιι6ι·ππε· πει· Νιει·επίππε11οιι πιεπι
Με πεπι θι·αεπιεπιπε επι.Ι'ει·ιιι. ενιιι·τΙειι. 1)ιεεεΙΙιεπ εειειι πππ
ιιπ ΒΙιιτε Με (ΙΙΙ: νοι·Ιιε.πάειι. ννεΙεΙιεε ειπεπ ΒΙιιτεπτειεΙιππε
ιιππ :ιιιπ '1'ΙιειΙ Με εειπ ΒΙιιτε επι.Ι'ει·πτΜιά. Α1εΜιππ ε1ιιΙιε `
ιι;ΙειεΙι πιεσε πει· ΒΙπιειιΙ:ΜεΙιιιιιι.=;εει· ΒΙιιτ.ιΙι·πεΙι, νεοΜιι·εΙι Με
θεί·'εΙιι·ειπεν ΑρορΙεκίε Ιιεεειτ.18·τΜιά. 1)ι·Μειιε Ππι1ε πε.εΙι
Μεεει· τΙιει·ερειιιιεοΙιεπ Μεεει·εεεΙ νετιιιεΙιι·ιεε ΑπΓεεπε·ειι πω·
ΚετρειειΙεπιε εεει.ι. ΑΙΙεε Μειιιειιτε Με ειπε ΒΙιιτεπτειεΙιιιιιΒ·
Με νοι·πεΙιιιιειεε ΤΙιει·ερειιτι1ειιιιιιπ πει· Βεπιππό1ιιπ,ε;άετ Πτω
ιιιιε ΙιιπειιεκεΙ1επ ιπι 8τεπ‹1εειπε. Με πΙπι€επ ΜΜΜ εοΙΙιειι
πω· Με ε.Μπνε.ιιειιιπ επε·ενν:ιπι1ι.ινετάειι. Με ΩιιεπΙ:Μιτ άεε
επτεοε·επεπ ΒΙιιιεε, ιπι 1)πτε1ιεεΙιπΜ εινἰεεΙιεπ 100 ππά 800
θι·επιπι, ιπϋεειε εΙοΙι Ιπ ιεόεπι ειιι:εΙιιεπ ΡειΙ1ε πεεΙι άειπ ΑΙΙει·
ππά άειπ ΔΙΙΒ·επιειιι2ιιετειιά άεε Ριιιιεπτεπ ι·ιεΙιτειι.

Α. ΒιεΙοιιεεονν: «ΕΜ ΕΜΗ νοιι '1'ετειιιιε, ιιιιι. Βετιιιιι Ιιε
ΙιεπᾶεΙτ>›.

Πει· 'Γετ.ειιιιεΙιειαε ειοΙι εει άειπ 11 .ΤεΙιι·ε ε.Ιτεπ ΜΜεΙιεπ
2 ννοεΙιεπ ιιε.εΙι ειπεν νει·ινιιιι‹Ιιιπἐ· πει· ΓιιεεεοΙιΙε ιιιιι: ειιιει·
ΘΙε.εεεΙιει·Ιιε επτννὶεΙεεΙτ. $ει·ιιιιι ννιιτι1εΡετ. 1π”ιειι·τ ιπι Εππί'ε
νοπ ιιιω· 'Ι'ε.εειι Ιπ ειιιει· Ωπεπι1ιΙι.τ νοπ 10 ΙεεεΙιεΙιεπ (ΜεΖιιΙιΙ άετ Α-Ε. ἱετ Ιειάει· ιιιεΙιτ εεπειιιιι), ννοι·ειιιϊ ειεΙι πει· Διι
ετειισ1ειι Ιιεεεει·ιι Ιιεςιιπιι.

επι 4. 'Βιμ ιιεεΙι άετ ετετειι θει·ιιιπιπ_ιεειιοπ ειπ ΙιΙεεει·οΙΙιεε
ΒοεεοΙειιεκε.πτΙιειπ νοπ Βιιιεεπει·ϋεεε, ινεΙεΙιεε ιιι Με: Νε.Ιιε πει·
ΙιιιεειιοπεετεΙΙε Ιιεπιιιπειι‹Ι ειοΙι ϋΙιει· άειι ι.;ειιι:επ Κει·ρει· επε
Ιιι·ει1ετε, ιιιι1ειιι εε πιιΕ ιΙειιι θεειοΙιτε ΓΙιιιΙ'ειΒ·ΙιορεΕειιετεεεε
Ι›Ιεεει·οεε.ΓΙεε1·τεΙιΙΙάετε.

1 ι'επειι Ρειι·ιιεπ, Βι·εε1ιΙπ1ΐιιιιε·εει· ΘεΙ:Μπιπιτει·,

. παπι· 88,2°.

ΑΙε θοιιιρΙἱεετἰοιιειι άεε ΙιεεεΙιι·ιεΙιε- ι
πεπ ΡειΙΙεε Μπι! ειι πειιιιετι ειπε 0ιιιιε ιιιεΙΙιει.ειιρριιι·ετινε ππά ·

δ. Θ. Β ε τπ ε ο Ιι ο νι·ι ‹<θΙε1εΙιεεἰεἱςεΠι·Ι:ι·επ1ιιιιιε·ειι θεΙιετΙεοΙι
ιιιω Πεεει·π». -

11ιτι.1ιε1Ιππ8·ειπεπ·Ηεπεεριάεπιιε, πει πει· 8 Κιπι1ει· 8·ΙειεΙι
εεΜε επ Μεεει·π ππά $εΙιει·ΙπεΙι ει·Ιει·επΙιτεπ.

Α. Κ ι ε ε ε Ι: «Βιπ Ρε!! νοιι ε.πε·εΙιοι·επειιιΗει·ιί'εΙι1ει·ΙιεΙ ειπειιι
6-_ΜΙιτΕεειιΜΜεΙιεπ».

Βεε ΜΜεΙιεπ, ννεΙεΙιεε πι·
ΑιιίΙΙΙει·ιιπξ

άεε Ι›εετεΙιεπιΙεπ
11ετεί'εΙιΙετεΜε ΗοεριιπΙ 8εΙιι·εεΙιτ ενιιι·ΙΙε, οτ Ι'οΙε·ειιι1εεΒΙΙΙΙ:
ΙεΙοΙιτε Ογε.ιιοεε Μιι· Ιειρρειι, Με

12πάΕΙιεΙεπεεπ
πει· οΙιεεεπ

Βικιι·ειιιιΙ.Μεπ νει·ΙΙιεΙιτ, ετννε.εεγε.ποΙ.1εο·άιετεεΙι1ε1·Ιει·ιρ·επεε
ΙιεΒιιι1ει.ειεε 2 ετιπ. πε.εΙι ι·εεΙιτε νοιπ 2Ι.ει·ιιιιιπ, Με ΙΙΙιτ18επ
Βετεει·επεεπ ιιοι·ιπε1. Απ Μ:: Πει" Με ειπ άειιι:ΙιεΙιεε ε ετο
ΙιεεΙιεε θει·ϋ.ιιεεΙι. ννεΙοΙιεε ιπι: Μιι· πΜ'ετιιιιπε νοιι Μιι· ετε
ειι1τ2ε εε1ιιν14.οΙιει·«Με ω· εννειι.ε Ηετπτοπ ΙιΙιει·εΙΙ εΙιεε
εεΙιινε.εΙιτιιιπ ΑιιεπεΙιιιιε Με ειινειι:επ ΡπΙσιεπε.Ιτοπε, ννεΙεΙιει·
πειιτ.ΙιεΙιε.εεειιτιιιι·τ.ει·εε1ιειιιτ. ΝεεΙι ΐοτο1ι·ιειιΒεννεειιιι€επ 1ετ
άεε εγετο11εεΙιεΠει·εεετε.ιιεεΙι νετετει·Ιιτ. ΠεεεεΙΙιε Μεεε ειεε
εποε ΙιιπΙ.επ ιιιπ ΒΙιεΙιεπ ΙιπΙιε επεΙιοι·εΙιεπ. Β'ι·επιιεεεπιεπτ εει
τειι·ε Με νοι·Ιιεπάεπ. 1)ει· Βριτεεπει:εεεΜ: νετΙιι·ειιετ επί άεπ
4. πιι‹1 5. Ιπτει·εοετε1ι·επιπ, Ιιε1ιπάει ειεε 2 Μπι. ιιεεΙι Ιππεπ
νοιι πει· Ιιπ1ιεπ Μπιπι11ε.τ1ιπιε.1)εε Κω! 1ετ ιπιπιει· Βεεππι1
εεννεεεπ. Με ιιιιΐ ΚειιεΙιΙιιιειειι ιιππ ε1πε 8(ΒΙ'Ι·18ΒτοιιεΙι1ιιε ιπι
ειπεπ Ι.εΙιεπε_ῇεΙιι·. ΗΜ ιιιεΙιι·ΓεεΙι ΜεΙει.ι·ιπ ιεεΙιεει. Απεεει·
Ηει·ιΚΙορί'επ ππά ΑτΙιειπποι.Ιι πει εεΙιπεΙΙειπ Βπιιΐεπ εΞπάεεἱΙεπε
Με Ηει·εεπε ΙιειπετΙει Βι·εοΙιεΙπππε·ειι εεινεεεπ.
Κ. ιιιϋεΙιι.ε άεπ ΙΙ'εΙΙ ειιιϊεεεεπ Με ειπ ΟΙΤεπΙιΙειΙιειι ιΙει· 8εΙιει
άεννεπά εει· Ηει·ενειιτι·ΙΙαε1.

Μ. Α επ πιει:] ενν: «Επι Ε'ειΙΙ νοιι Νοιιιε πε.εΙι Μεεετπ πει
ειπεπι 6-ΙΙΙΙιι·18επ ΜεάεΙιεπ, 8·εΙιε1Ιτ.ΜιτεΙι ΑιιεΙϋΠ'ε1ιιπεςιιιπ
άειπ εεΙιει·Ι'επ Ι.ΙΙΙΙ'εΙ».

ΠιιςειιεΙιτει: άεε εεΙιΙεεΙιτειι ΑΙΙι;επιειπεπετεπάεε εεΙειιι,ε; εε
?ει·Γ. εεε ννειιει·πιπειεπε·ι·εΙΓειιεεε Νοιιιε. ειπεπ επει·ε;ιεεΙιεε
Απε1ϋΙΙ'εΙπ ιιιπ πεεΙιΓοΙ€επάει· ΒιπτειΙιιιιιε· άετ Ιιει”ε.ΙΙεπεπ Ρετ
Ιιειι ιιιπ .ΤεάοΓοι·ιιιριιΙνετεπΐεπΙιε.ΙΙειι ππά πεπ εεπετ.νει·Ιοι·επειι
1·'πΙΙ επ ι·εττ.ειι.

Ηεεεεπ

ΕεΙιειιεπεΙιιΙΙι 1892. Μ. 1--19.

Α. Α Ι: ι· ε πι ο νι·ι τε ο Ιι: «ΠεΙιει· ειπε πιΙΙ. Οει·νισεΙΙιτεΙιε εειιι
ρ11ε1ι·ωθεπιιι·ι». (Ντ. Ι.)

Πιιε·επΙΙΒειιάε 1)εΙιπππεεϊεΙιιεΙιειτ άετ νοιπ Οπι·ειποπι ει·Β·ι·ιί
εεριιεεΙιε Ιιι

ΐεοΙΙοπ νοιι ω ειιιιΙεειιι·τεπ ννιιπι1ΜεΙιε ειο. ειπά Ιι11πίΙΒ·ε
θοπι Ι108.τιοι·ιειιυνειΙιτεπόεει· θεΙιπι·τ ειπεπ· ιπι: Κι·εΙιε ΙιεΙιε.Πε·
τειι ι·ειεεεπάειι. πω”. ει·ΙεΙιτε ίοΙΒεπι1ειι Ρ'ει1Ι: Βιπε Β2ῇΙΙΙι
Μεεε?και Ιιετιε θ 11ε1ιιοι·πιει1εεεΙιει·επ. ΙνεΙιτεπά Μιι· ε1εΙιεπ
πεπ 8εΙιυνειιι;ει·εεΙιεΓι ινιιιεπ ΜιεΙι·1εεΙιειιάει·ΑιιεΙΙιιεε ιιππ Β1ιι
τιιιι€ειι ειιιεειι·ετειι. ΝεεΙι ενιτειιϋ.ειεει· ννεΙιειιετΙιεΙΙ: Μιι· εει·
ειιιεεετεΜπιτει·ιιιιιιιά απ· Με 1:"ιπε·ει·πιιι·εΙιι.;επειε, Με Βειιι1ει·
νετάιοΙα ιιιιεΙιειι, ω· ΙιπΙ‹ε ΕΑΜ ιπ ε1πει· ΑιιεΙΙεΙιπιιπε νοιι
8 Οτιιι. ειπεει·ιεεειι. Με θει·νἱεεΙΙιϋΙιΙε πω· νοιι ειπεπ ιΙει·Ιιεπ
επιπΙοετιι·τειιΙΥειπΜιπε πιιι€εΙιεπ, Με Νεπει!επιις 11εεε ειεε
Με ιιιω άειι ιιιπει·επ Μιιττει·ιιιιιπά 1ιιπιεπενει·Ι'οΙιεεπ. 'Γεωμε

Ρειιεπιιιι ΨΙΙΪἀθ Οριιιιιι, ΟΙιΙπιπ, Ιιειεεε ΙΙ'1°188·
1ιοπεπ ιιππ Ινιιιιιιεπ νει·οπΙιιετ. νοπ ε1τιει·Ι›ΙιιΙΙΒ·επ ΙΏτινε1τει·ιιπΒ·
εει· θεειιι·τεινε ε ιι·11Η10ννεεειι θε1'εΙιι· Μιι·ΒΙιιιππε εΙιεεεεΙιειι.
Απι πε.εΙιεΙεπ '1εμε ινιιι·‹Ιε εει ιοΜειιι 1ίιπεΙ (ΘεΙιι·ΙΙ.εΙερε) Με
ΒιιιΙιτγοτοιιιιεεειιιειεΙιι. Αιπ δ. 'Πεμ ππά επ πεπ ίοΙιεειιΙ1επ
8εΙιΙΙιτε1Γιοετ. επι 12. 'Πεμ Βκἱτιιε 1ετεΙἰε. Με εερτἰεεΙιε Ετ
Κι·επΙιππε; πω· ΜιτεΙι Με ΑιιυνεεεπΙιειτ άεε _ιε.πεΙιεπι1επΟει·ει·
ποιιιε ΙιεΜπε·τ. ·

«ΠεΙιετ Με Ψ1ι·Ιιππε· άεε 1Βιι.ι·ε.ει..πω.Α. Ρ_ιεεεει.22γ:
Ιιεἱ 1ιιοοιπρεπειι·τειι Ηει·είεΙιΙειιι·τΑ οεγιιι ΟειππεΙι1πΙ

( τ. 2.)

νετ!. Μπιτ 2 ΡΙΙ.ΙΙε νοιι ιπεοπιρεπειι·τ.επ Ηει·είεΙι1ει·π επ, 1ιι
άεπεπ ειεΙι όιιε1Μιτι·εετ.Με. Αροεγιιι θεπιιπΙιιιιι εεΙιι· Επι. Ιιε
υνΙΙ.Ιιι·Ι;πω. Γε.1Ι 1: 87_ι1ΙΙιι·ΙΒει·Μειιπ Με 1ιιειιΙΙ'.νιιΙνιι1. ΙιΙειιε
Με. Βτειιοεἱε πεειι νεπεει ειπ., τεΙεεινει· ΙπειιΠ'. Μιι· Τι·ιειιε
ριι1ειΙΙιΙερρε, εΙΙ,εειιιειιιεπ θτειιιιπ,εεει·εοΙιειππιι€ειι. Ογειποεε.
ε.ιιεεει·ι1ειιιοΙιτοιι. '.1'ιιΙιει·οπΙ.πει· 1ιιιπεειι. ΠἱεἰιεΙιε, 8τι·ορΙιειι>
τιιε ενπι·άεπ οΙιπε ΕΙι·Γε18· εΙει·επεΙιτ. Πεε Βιιτι·. Αροεγιιι Οιω
ιιεΙ.ιιιιι (Β 11ε1ειι 10'Ποπ ειι) εεΙιειΙ'τεειιΙι_ιεει.ινεΒι·ΙειεΙιτει·πιιε;
ιιιι‹1οΙιιεεκινε ΑΙιπεΙιιπε ‹Ιει·8ιειιιιιιεεει·εοΙιειπππεεπ, άετ Ομι
ποεε 01ο. Βει· :πειτε ?ΜΙ πω· ι1επιει·ετεπεπιιΙο8·. ΙΙει·ι'ειεεει·
ΙοΙιι: άεε Ρι·ερει·ετ Με ειπ νοι·επεΙιεΙιεε θει·άιεειιιιι: Με Ηει·ε·
εεπιι·εειιοπειι ιισει·ι1επνει·Ιεπεεεπιι: ιιιιι1 ΙιτΜ”τι8·ει·,ε" ΡιιΙε
ι·εεεΙτιι€ιεει€ει·,Με Βιιιι·εεε ΜΝ επ τεμ. Με νοι·ειι8 ιει
ποεΙι ειι πεπιιεπ, Με." άεε Ρι·5.ρει·ετ ε1πε επιππΙε.Ι.ινε ΚΥΜ·
Ιιιιιι€ πιιεΙΙΙιτ ιιππ εειιιεεε νοιπ Μιιε·ειι- ππά Πει·ιπει·πετιιεεπι
νει·τι·π8·επννἱι·‹1.



ΟμΒ

Ν. Κ π εε)ι επι: «ιιππ Ρε)! νοπ νει;ιπε)νει·ιεωππε ννιιπι·επιι
εεε Οοιιιιε». (Νι·. 8.)

Ριπι·ιεε Επι” πιει· πιπι:ει·επ νε8·ιππ)ινεπιι. πειι;ιππεπι) νοιπ
Ηγιπεπ πιε επιπ πιπιει·επ $επειιιεπεεννϋ)πε ι·ειε)ιεπιι ππ‹) ειε)ι
ιιπιπει· ιπειιι· νει·τιει'επι). Βιει·)ιε Β)πιππε·. 'Ρεπιροπε.άε, θεω
ειιπι.:.

Ρ. Βι:ι·ειε)ιει·: «Ριπ πιιι πιριιιπωε άει· θεεεπ)εεπτει.πει)ε
εοπιρ)ιειι·τει·Πε.εει·πιπ)Ι ιπι). Απει;επε ιπ Ηει)ππε πει Απ
ινεπεππι.ι νοπ Πιρ)ιιπει·ιε-Βει)εει·ιιπι». (Νι·. 8.)

)·ιεε)ι Απ)επι' ειπει· )ειεπιεπ Μεεει·πει·ιιι·επιιππε εειιε;τε ειο)ι
Με ειπειπ ειπ_ιε)ιι·ιεεπΜΜε)ιεπ Βϋτ.)ιππι: ιιππ Θε)ιπ·ε))ιιπε πει·
ιππεπι)ι6.επεπει· ,ει·οεεεπ ππε) )ι)ειπεπ 8ε)ιειιιιιρρεπ, επεεει·ιιεπι
πει'επιιεπ ειειι ‹Ιιυπιπει·ιτιεεπε Βειιι8·ε. Ρε ννπι·άεπ5Οπειπ. Πει)
εεεπιπ ιπ_ιιειττ.ινοι·επι' επι ιπ)8επιιεπ 'Ρεςε Με Βε))ιε·ε πω. ειπ
επειοεεεπ πεεε.ππεπ.

κιν. επ πιε οΜε): «Ριι)επιειε ππιπι)ιεει)ιε, ειπ Ρπ)Ι πιιι ειιι)
ει· Ειπτειιπάιιπε πει· Νεπε)νεπε ιπι). Αιι'εει.ιοπ πει· θε
επ)ιε πιιι) Ργεειπιε». (Νι·. 4.)

Ρε Ιιεπιιε)ι ιιιειι πιπ ειπ πειιι
ι·ε€εΙι·εεπτεπ

'Ι'ει·ιπιπ 8·επει·επεε
πι επιπ·ιε)ιειι.εε ΜΜεπεπ. Πει· εκει· πειτε νοι· 6 .Τεπι·επ
πεε ι;επε.πι. Πεε Νειιι;·επει·επε Με ιπ ‹)επ ει·ειεπ 'Ρε.ε·επ επ
Ι)γερερειε, πιει·Νε.πε) ειπεπ·ειπ 10. 'Ι'εεε επεει'ε)Ιεπ. Ιπ πει·
ει·ιτιεπ ι.επειιεννοεπε επει·ιπε.)ιεε Πγερερειε ιπι). ει·)ιππι.ει·'Γεω
ι·ετπι· ππι) Βοπιινε)ιππε·ειπεε Κπιεε·ε1επιτεε. νιιοεπεππειι πω·
%πιτει· ιιοι·ιπε), Με Νεπε)ινππ‹)ε νει·)ιει)τε. π) άει· Ππι€επππε
πειπε 8ριιι· νεπ επτειιπιι)ιε)ιεπ Ριεεπειπππεεπ. ΑΜ' άει· Πεπι
επειιιι5.ε)ιεειπε ει·γιπεπιει·τιεε. πωπω ειιι' Ριπςει·άι·πε)ι νει·
εεπινιπιιεπειεΒιιι:πε ιΟ,5-1,5 πω.), )ιειπε Βι·εεπειπππε·επ νεπ
Ρει·ιτοπιιιε. Οριειοι.οππε, Ρε)ειπρειε. Τα) ειιι Σ). Εεπεπει.εεε.
Βει πει· 5εειιοπ Επι) πω) ειπε Ρι·ενειιει·ππ άει· νεπει ππιπι)ι
εεΙιε ιπι): ειιι·ιι.;επι Ιππειι, πιε Αι·πει·ιε πιππι . πιεπτ νετιιπ‹)ειτ,
ππι) Ργεεπιιε. Ρε ιετ ιιπιπει·)ιιπ ειπε εε)τεπε Ρτεεπειπιιιης.
«πιεεειεπ ειπε Ρ)ι)επιιιε άει· Ππιπι)ιεε.)νεπε εππινιεΙιε)ι πει
οππε Με εειιιππειε ιιιιεεει·ε Απε.ειεπεπ πιπ πεπ Νεπε) πω) επι'
πεπ Βεπεπεεεπεπ.

Β.)ιε νιπ: «Πεπει· ‹)ιε ιπάιεετιοπεπ επι· ορει·ιι.τ)νεπΒε)ιεπιι
Ιππε πει ειιι·ιεςεπΡι·οεεεεεπ πιεεΠιι.τε)ο)ιι·εε». (Νι·. ε.)

Ρε )ιοιππιεπ Ρε)1ε νοι·. ιπ ιιεπεπ πει επεεεάεπππει· νει·ειπει·ππε
άεε Ρι·οε. πιεειοιιι. ο)ιπε επει·εκινεε ιι)ιπΕ·ι·ειι'επ εροπι:ε.πΠει
ιππε ειιιιιιι.τ, ιιοε)ι ειπε ιιιεεε Ριι.)ιε εε1ι.εππιιι) άεε Απινει·πεπ
πιιι Βιειεο νει·πππιιεπ. ννεππ Βιιει·νει·)ιε)ι.ιιπε ιπι). άοπι πιιε
Βεπι))ιετεπ Βιιπρποιπεπεοιπρ)εκ ειπωιι, εε πι): ειπ επιι·ιιι·ε·ι
εε)ιεε Ριπει·ειι'επ επε·ειειετ. Απεεει·ιιειπ ιιιεπεπ οι). ειε ιππι
εε.τιονιτε)ιε ιπει·εει·επ)ε))ε Οοιπρ)ιεειιοπεπ ππά"'εεπ)ιεεε)ιεπ
πειτιι;ε ππει.ιι)πει·ε πειιι·ε)ειεεπε θε)ιπιει·2επ ιιπ Βει·ειεπ άεε
Ζιιεεπιοι·ιεετεεε. Βει ε)ιι·επιεε)ιει· Οιι).ιε Μ. ειπ ορει·ει:ινει·
Ριπει·ιιι ιπειεπε, ινεππ άει· Ρι·οεεεε ειε)ι πππ). ιιιεΙιι· Με ειε
8επ)ειτπ)ιε.πτπεεειιι·ιιπ)α, εοπάει·π πεπ Κποεπεπ ιπ Μιτ)ει‹ιεπ·
εε)ιε.ι'ι εεεεεπ, πει ειπεπ ε))ει· 'Ρπετεριε ιι·οι;2επιιεπ επτοπι
εε)ιεπ ιτει·ππε;επ πιιι ιοειιιιεπι Απει)πεε (Με) πεε π) ππι) πει
ειπι:ι·ειεπάει· Ρει·ε.)ι·εε εεε Ν. ιεειε)ιε. Ρπεπεο Βεπεπ πει
επτοπιεεπεπ Ροι·πιεπ νιτε)ε Ιπιιιεειιοπεπ ΑπΙεεε επ ορει·εκινεπ
Βιπε·τιιι'επ, πιιε πιο Βιιιιππε νοπ εριιιπι·ε.)επΑπεεεεεεπ, Ρεοπγ
πιεπιπε. ειιι., Βιπιιει)ιι·οπιπεεε ππε) ι'οι·ηςεεεπειεε Ριεπει· εειιιι
εεπει· Νε.ι.ιιι·.

Π. Βπειπ: «Ζπι· θεεπιειιιι άει· Ρεπι·ιε ιπιει·ιπιι:ιεπε )ει·νετε»
(Νι·. θ.)

Ειπε 22_ιπ)ιι·ιε·ε Ρτειι ει·)ιι·επ)ιιε ιπι). εΙεπιεε)ι-ιοπιεεπεπ
Κ1·ιι.πιριεπιιι πεπ Πιιε)ιε)π πει· Βιιτ.τεπιι1Μεπ, πιε Βεπε)ιπιπε
)ιε)π ιινπι·επ ιοπιεεπ εοπτ.ι·ε)ιιι·ι:,ειε ιιπι·ιεεπ Μπε)ιε)ε·ι·πρρεπ
τω. 'Ρειπρει·πιπι· 87,1°, ιπι Ηεπι·ιε·επ πεεει.ινει· Βει'ππιι. Ρε
π·πι·ιιε ιιπ πιο Μπα)ιε)ι)ιειτ άει· Ηππάεινπιπ, 'Ι'ει.επιιε, Ηγει.ει·ιε
πω) ειπε νειιε·ιιι.ππε εειιε.ε)ιι. Αιπ επάει·επ '1'εςε ννπι·επ πιιε
Βγπιρτοπιε νει·εε)ιπιππειεπ, πιπ ειπ άε.ι·επιιο)ιςεπιιεπ ινιειιει·
ειπιεπιι·ειεπ. Πιε Βε)ιε.πά)ππι; πεειεπ‹ι επ)`επι;ε ιιι )νεππεπ,
()πιοι·π). Βει ()ειπ ι·ειπιπιιι·επιιεπ Οπει·ειαει· πιει· ε)υπιεε)ι-ι.οπι·
εεπεπ Κι·)επιρίε ννπι·ειε επ πωπω ε·επεεπι, ειπιζειιεπ)ι εειιι
Θεια:: «ιπ ιιππιιε ιεεριεε ιπειει·ιππι» ππι) ειπε Ο)ιιπιππεπε.π‹ι)ππ€
ειπεε)ειιετ. Ρετιεπι @Με ε)επε)‹ι.

Α. πο ειπεν: «Πεπει· πιε Λει.ιοΙοειε άεε εεπτ.επ θεΙεπ)ι
ι·)ιεπιπε.ι.ιεπιιιε». (Νι·. Τ.)

Ριπ 18_ιιιιιι·ιρει·.ιππε·ε ει·ιιι·επιιτε ππιει· ιιεπε1·πεϊτεπΡι·εεπει
πιιπι;επ ειπ 8επ1πε)ιεεππιει·πεπ ππι) Ηε)επι·ιιεεπεεπνιτε))ιιπε.
Νεεπιιειπ ει· ειπεπ 8·επεεειι, ινπι·ειε Με θεειεπτ οετ)επιει.ϋε,
άεππ ιτε): Βε)ινιε))ππε· πεε ειπεπ Βοσιεπε ιιππ θε)ιιινε1)ππεπει·
Ρπεε- Με Κπιεεε)επ)ιε ειπ. Α1ε Ρετ. 8 ινοε)ιεπ Με πειιι
Βεε·ιππ (π) Βι·)ιι·επιιππε π) Βεπεπά)ιιπι; πειιι, ιιιπι)επ ειε)ι πεε)ι
·θεειειπε. θειεπ)ιεεε)ιυνε)ιππε;επ. Ειινειεε)ιει·π ππι) επι' άει· ιιπ
)ιεπ Πεπειε) ειπ )ι)ειιιεε νοπ ππιει·πιιπιι·ι.επ Βιι.πιιει·π πιιιι;επε
πεε θεεεπιισιιι·, ππε εειιι πω) ειπι;ε 'Ι'τοριεπ ιι·ιιπεπ θεει·ειε
επειιι·ιιε)ιεπ )εεεεπ. Πιε Πιπεποεε )ειικειε Αππιπε ιπ))ιοπ)ει·ιε.

ιιιε)ε)ιε πιιι ειπεπ) ιπιεειι6εεπ Ρι·οοεεε άει· Νιει·επ ππε ειπεπ
θε)επιππειιιππιιεπιιιε εεπιρ)ιειιτ εει·. Ρετ. μπει) ε)επεπι.
Απεεει· άιεεεπι ΡιιΙ) ννει·ιιεπ πεεπ πινει Ριι))ε επεει'ιι)ιι·τ.πιο
πεε)ι νοι·πει·ςεεεπεεπει· Ηε)εει·ιαεπ)ιππε ειεπ θε)επ)εεεπνσε)
)ππεεπ εεε .

)ιειιιΉε
8επιπει·εεπ ιπ άεπ θε)επ)ιεπ ιειιι·ιεπ πει

ποεπ πεετε επιιει· γρει·εειπιε ιιππ Ηγρει·ι.ι·οππιε πω· Πε.π)ιε)π.
πω. ιπεε)ιτ.πει ιιιεεει· θειεςεπ)ιειτ. ιιει·ειπι' επιιπει·)ιεε.ιπ.πω”
επνει))ιεειεε Βεεπε.επι:ιπιζεπ νοι·)ιεςεπ, ιπ άεπεπ ειπ ειπε
επεε)επι"επε Ηειεεπτειιπιιιιπε Βι·εεπειπιιπεεπ ιπιεεπιπεεπ Οπε
τε.)ιτει·εεπιιι·ετ.επ ππι) ιιεεε ειε 'Ι'οπει))επ πιεπτ εε)ιεπ πιε Ειπ
ι;επεερίοι·ιε ει» Ιπίεετιοπεκι·ε.8ει·πι)ιιεπ.

θ. Ο ε ι·ε π ε ι ε ι π: «)Ξιπ Ρε.)) νοπ Βει·ιπ-Α)αιποπιγεοειε. εειιι
π)ιειι·ι:πιιι. Ρει·ππερπι·ιιιε επρρπι·ετινπ». ιΝι·. 8.)

Βει ειπειπ εεεειιιιωι Με.ππε »πιεε πε.επ ειπεπι Ριι)) επι'
άεπ Βιιεπεπ ω) νοι·ιιπει·πεπεπιιεκπ Βεννπεετεειπενει·)πει ειπ
'.)'πιποι·εοπετετιι·ι, άει· ππιει·πε.)π άεε 12. Βι·πετινιι·πε)ε )ιπ)ιει·
εειι.ε νοπ πει· ινιτπε)ειιιι)ε Με.

ειπἔιιπιι)ιεπ
ππε πππεικεε)ιε)ι

εει·. Τειπρει·ειπτ 89,4, Ριι)ε ιπι, ριιιεπ Βιιινειεε ιιπ πω).
Ρεεεεε επιπειτ.επ π1πιιε· 8·ειπιεεπιεπ Βε)ι)ειπι. Ι)ε.ε Ριεπει· ιιιειι
ειεπ πιε μπω Ζειτ )ιοε)ι. πιε θεεεπινπ)ει πε.ππι ιιι, εειι)ιεεε
πω) »νπι·‹ιειιπι·ε)ι πω) Βε)ιπιιι εειι)ιεπ νοιπ Πωσ. εεει·ο)πιπ
πε)ιε άει· ι)πεεπιι·επιιε Απεεεεε ει·ιιιι'πετ πιιπ ειπε Πεπι;ε Βιι.ει·
επι.ιεει·ι. Πιε ‹ιιιππεπ Απε)εει·ππεεπ πιε)ι.επ επ. ιιπ πω
ι'επιιεπ πω) πιιι πιοεεεπι Απε·ε ειεπι.πε.ι·ε ετεε):πειιε))ιοριει·οεεε
εε)π)ιεπε Κ6ι·πεπεπ. πιε ιιπιει· πειιι Ηιπι·οε)ιορ πετι·εεπτει πω)
Με ειικιποπη·εοτιεε)ιε (ιεπι)‹ιε ει·ινιεεεπ. Ππιει· ειιπεπιπεπάει·
Βε)ιενει.επεππι) Με πιειιει· πεετε)ιεπιιειιι 1)πι·ε)ιι'ει) επει·π Ρε.
τ.ιεπι. Βεειιοπ πιε)ιπ επεεειιι)ιτι.. Μι Ρει.ιεπι ι'ι·ιι)ιει·επ )ζ)πτε)ι
ιιι))επ πιιι. εεπ)ειιπις-π)ιιιι€επ Απε)εει·ππι;επ 8·ε)ιτιεπ' πιοπιιπιπι
Ρει·ιεεεει· επ, Μεε ειε Α)ιτιποιπγεοεε άεε Πει·πιεε «Με ρι·ι
πιιιι·ε Ι.ει‹ιεπ πει, άεεε ειε)ι ιπι Απεεπ)πεε επ επε 'Ι'ι·επιπε ειπ
ρει·ειπερπιιιιεεπει· Απεεεεε ωπισιπ πω) άει· Α):τιποπιγεεερι)ε
ιπ ιιιεεειπ επε πειιι πω) ετεπιτπτ.

Δ. Βεπεις: «Πεπει· πιο ροετρπει·ρει·ειε Βι·)ιι·επ)ιππε άεε
Νει·νεπεγετειιιε». (Νι·. θ.)

Ζε άει· ειπεπ θι·ιηηιε άει· Αιι'εει:ιοπεπ πεε Νετνεπεγετειιιε
ινιιπι·επιι άει· Βοπινεπεει·εεπειτ. θεπιιι·ι. ππι) Ψοεπεππειτ εε·
)ιπι·επ εοΙεπε, πιε ιπ )εεε) ιιιεεπεπιεεπει Αππιι.πειειαειτ νεπ πεπ
θεπιτειοι·εε.πεπ ετιεπεπ,επ άει· επιιειεπ εεΙυεπει·επθι·πρρε 8·ε
)ιπι·επ πιε Βι·)ιι·επιιππςεπ ειιι ιπιεεπιπε-πεπιεεπετ εάει· επτειιιιι)
)ιο)ιει·θι·ιιπιι)εςε ('Ι'ει.επιιε ρπει·ρει·., Ρο)γπεπι·ιιιε εια). Ειπε
28_ιιι)ιι·ιεεΡι·επ ιππε)ιτε ειπε ποτπιε.)εθεππι·ι. πιιε ιιιτειτε)‹ιπι·ε)ι,
ειπε επι οικω 'Μεε πεεπ άει· θεππι·τ ιιπ Ζιπιιπει· πει·πιπ,
επι 5. 'Μεε )ιοππιε ειε πιεπι ιπε)ιι· Βε)ιεπ πω) εε ε,·εεε))ιεπω)
ειπε 8ειιννιιε)ιε ιιι πεπ οπει·επ Βιιιι·ειιιιι5.ιεπ )ιιιιετι. 8ι.ε.τπεεπι
14. Τεε,·ε πεεπ ω· θεππι·τ.: Μοιι)ιιιιτ ε..) οπετεπ Βιιιτεπιιειι:επ
νοεπεπτιεπ. εποε επεεεε)ιιιιιιε)ιι, Ρει·π)γεε επιπιπτ)ιεπει· Μπε)ιε)
ει·ει:επιεάει· ππτει·επ Εικιι·επιιι.Μεπ, ρεεειι· πιιε Βεινεςππεεπ
ιππις)ιε)ι. Βεπειπι)ιτ.ιιι πει·ιιιε) πιε επι ειπε εεινιεεε Βει·επ
εεπιππε άει· θε)ιιπει·2ειπριιπιιιιπε·. Ρεπε))επειιεκε Με) ει·)ο
εεπεπ. Ι:)ει·επεει.ιππιτ πει· Ρι·ι·ει;πει)ιειι. πει· Νεινεπ ππι) Μπε
)ιε)π πει· ππτει·επ Βιιτι·επιιιεπειι πειιπ ι'ει·ειιιεε)ιεπ Βιι·οπι, πει
Απινεπιιππε· εεε ,ε·ε)νεπιεε)ιεπ8τι·οιπεε )ιειπε Βπτει·τιιπςει·εεε
ιιππ. Ρ')ειαι·ιεεπε Ρι·ι·ει;πει·)ιειτ άει· επει·επ Βιιιι·επιιιιιτεπ ποι·
ιπει. )πνο)ιιτιοπ ιιει·θεπϋ.τιππιτει· πει·ιιιε), )ιειπε επτειιπιι)ιεπεπ
Ρ.ι·)ιι·επ)ιππεεπ ιπ ε..) Πιιιι;επιιπις. Τειπρειειπι· πει·ιπε.). Επι:
ιπι πω.. ειπεε .)ειιι·εε ειε))ιε ειεπ ινιεεει· πιε Βεινει;ππι.:ε·
ιιι)ι)8)κειτάει· ππτει·επ Βιιι.ι·επιιιιιτ.επ ειπ. Ρε πεπιιε)ιε ειε)ι
πιπ ειπε Ρο)γπεπι·ιι.ιε ππειρει·ε.)ιε. ιιππ ιπιιεε εππεππιεπ, Μεε
εε ειε)ι πιπ ειπεπ Ιπιεειιοπειιι·οεεεε €ε)ιεπ‹ιε)ι: εει· ε,·εεεπινε.ε)ιπε
θι·ςεπιεπιπε @επι πιε Πιεροειτιοπ. πιε πει· πει·πιπ.)επ 8επ)ειιπ
Με). πει·εππιε θεπει·ιππιτει·ιππεπΗΜπε πιιι άειπ ιι;·εδιΐπει.επ
Μιιιιειιιιιιπ‹ιε μι.) Με θε)εεεπ)ιειτ. ειιι· Ριπννε.πιιει·ππ8· νοπ
Πι)ιι·οοι·Βεπιεπιεπ.

Β. Ο π ι· π· ι τε ε π: «Ζιιι· θεεπιετ.ι)ι ε" Ρο)Ιε)‹ιιιι·ιε». 1Νι·. Θ.)
Ππτει· Ρο)ιπ)ιιπι·ιε νει·ει:επι Βιεπ)ειοικ ειπεπ νει·ιπεπι·
ω) Ηει·πιιι·ε.πε·. Ειπε 17_ιιι)ιι·ιε·ε,ιιπ Ηεπι·ιεεπ ε·εεππάε Ρει·εοπ
)ι)εε·ιε ιιπει· πεπιιε·επ Ηει·πιιτεπε. Πει· Ηιιι·π πιει· πω. ει»)
νοπ Ριινειεε πω) Ζπε)ιει·. επιπιε)τ ι·ειεπ)ιεπε Κι·γετε.)ιε νοπ
οκειεε.πι·επι Κε))‹ πω) Πε.ι·πειιιιι·ε. Πιε Ππτει·επεπππι; πει·
Β)ε.εε εε.π πεεειιινεε Βεειι)ιε.τ.. νει·ίεεεει· πεπιπ επ, άε.εεεε
ιιιειι πιπ ειπε ει·πϋ)ιιε Βι·ι·ε,ε·πει)κειτάει· Β)πεε πε.πάε)ι:. πεε)ιπετ
άπι·ε)ι πεπ Βειε πεε εππι·επ Ηει·ιιε. Πιε Βε)ιεπιι)ιιπ·.: πεει.επιι
ιπ νει·επι·ειοπιιιι νεπ ι.πιιιωι εε.)ιεγ).,πι” πω) ειωεεωιι,
νοι·ιιπει·Β·επεπά ει·)επε.ιιετππε Ριρει·επιπ.

Β. Θπι·ινιιεειι:
ιιι·επ)ιππε·επ». (Νι·. Θ.)
Ρπ)) 1: νπΙνο-νεςιπιιιε Με ειπεπι Κιπιιε.
ΡεΙ) 2: Βιπ Κπε.πε νοπ 1 Μπι· π. 8 Μοπετεπ ιπι επ ειπεπι
ειιι·ιε·επ Αιιειιιιεε πιιε πει· Ηει·πι·ϋπι·ε, ω Βεει·επ επεπιε)ι
θεποεοεεεπ, Οειιειπε. ιιι·περπτιι. ιππει·)ιεπ "πιεε Ο). εεπτειι
(Η
Τι·οΙξιι'επ)

νει·οι·άπει πω) Ιπιεειιοπεπ ιπι). Με) )0,005:15θ.0)
@ειπεπ τ.

«Ζεν Ου.ειιιειι)ι πιει· εσποι·ι·ποιεεπεπ πι
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Α. 8111: ε τιπ ι π ε: «Με ειἰο!ο;!εεπεπ Βει!επιιπε;επ :ιν!εεπειι
Πει;επ-Βετιπεειεττπεπ, Πετρεε ρτο);επιιε!!ε τεε1ά!νεπειιπά
Β8ΙΒ.Π!!!!8».(Ντ. 10.)

νετ!. Εππι·ι πιεπτετε ?Με επ. πε! άεπεπ ει· εο(οτι πεεπ Μπ
επι νοπ νετάεπεπεεειάτεπεεπ Ηετρεε ρτοε·επιιε!!ε πεοπεοπ
ιειει Με 1:!ει·πεεπ1εεεπεπννετεπ !π ππτεςε!πιπεει€επ Οτπρρεπ
πιπ Με θοτοπε.ε!επάΞε επεεοτάπει, Με επι 4.-5. 'Ι'ε.)τε πεεπ
!πά!!ϊετεπιετ Βε!ιεπά!ππιτ εεπινεπάεπ. .!ιι ε!πεπι Γιι!!ε πεειεπ
άεπ Ιι!ε!πε Μεεπτεπ επι Απιιε, ιππετε Ππιποι·τποιάεπ, Ε!εεειπ
!π άετ Μπεεπιιες άεε Αππε, Βε!επ!ι!ε εειει·τπε.!. ιιπά άεε
Ρτερει!πιπ επιιϋπά!!επ νετ1ιπάετι, ειετ!ιεε .Τπε!ιεπ. Με Βε
πεπά1ιιιητ !ιεειεπά !π ινεεεπεπειεπ νοπ 1 πιω. Μ5επιητ Α!.
εκει.. Β!ε!ἶΟετπο!εε1πε. !ππετ!!επ Ε'Ιοι·. επ!ι'ιιι·. ιιπά Οτειποτ
ιετι. ))'εεεπι!!επε=ΒεεεετππΒ· πεε!ι 4 )νοεπεπ, Με Βε!επ!ι!ε
!ιεπιι επιειεπεπ άιιτεπ ε!πειι θειε.ττπ άεε Με!ιάετπιε, ερεε!ε!!
επ Απινεεεπ!ιε!ι νοπ Ηε.ειποττπο!άεπ.

Α. Ποει!ι ο ιν: «Πεπετ Π!ε:οτεεει!οπ πε! Με!ετ1ε.».(Ντ. Π.)
ναι'. ('ε.!!ειι Με πιετ!ιννϋτά!Β ιν!άετερτεεπεπάεπ Απε·επεπ
·(!πετάεε Ψοτ!ιοιπιπεπ άετ !)!ει·ιοτεεει!οπ ε.» Πε!ετιεπτεπ!ιεπ
ειιι. Μ. πει πο! νετεεπ!εάεπεπ Κτεπ!ιπε!ιεπ Με Βιεποτεεειιοπ
επςεειε!!ι. Ιπ Μεεεπι Αιι('εειε ειπά ππτ άἱε`επἱἔεπ Βεειι!ιειε
·νετινετιπει. ινε!επε πει Κτεπ!ιεπ. Με ππτ ε!ετ!εε·τιιρρεεε
π15τεπ.επιςεειε!!ι ινπτάεπ Ε!. ιιπιετεπεπιε 1) 28 Β'ιι!!ε νοιι
Ε'επτ!ε ρετπ!εἱοεε εοπιιιιπε ει:τειπ!ιιεπε: ε!!ειπε! πι!ι ροεἰι!νειιι
Βείππά; 2) 28 1·'ε!!ενοπ Β'επτ!ε!ιιιετπιιιιεπε τμιοι!ά!επε.: ποε!
ι!ν 18 Με!. περιιιι!ν 12 Πε!; Β) 7!!'π11ενοιι Γεπτ!ε!πιετπι!ιιεπε
ιετι!επε.: ροειιιν 1 Μιά, πει.ι·ει!ν(5ΗΜ: 4) 2 ?Με νοπ Γεπι·!ε
!πιετιιι!ιι.επε ειιετιεπε.: ροε!ι!ν 2 Μιά; δ) 2 Ρε!!ε νοπ Με!πτ!ε
!ετνειε: πεε;ειιν 2 Με!; θ) Ε)Πι!!ε νοπ επτοπ!εεπειιι Μεπετ
ππά Με!ετ!εεεεπειι!ε: ε!ι!ν 7 Με!, πεεει!ν 2 Με!. Με Πτι
ιετειιε!ιππε ννιιι·άεΜε !οπ οάετ ει." ε!πεπ Τ" επεεειππτι.
Με !)!ε2οι·εεει!οπ τει άειππεε!ι ειπε πεππε;ε Βεε!ε!ιει·ετπε1
ιιππ; άετ Με!ετ!ε. ππά πινει· νοτπε1ιιπ!ιτ·!ιπει επειτεερτεεπεπετ
(.!ε.επειι!ε.

δ. θ ο !_
)
ει τ
ι
π ο ιν ε !ι Ι: «Αιπεπιει!ο πιειππιιιε εετε!ποπιειοεεε».

(Ντ. 12.)
Μπι'. πιππ νετεεπ!εάεπε διει!ει!!ιεπ επ, ινε!επε Απιτεπεπ
(1πετΒεε!ά!νε ειιι!ιε!ιεπ. ετννι(.ππιΜε νετεεπἱεάεπεπ Ορετιι.
ι!οπεπιειποάεπ ιιπά πειοπι, άεεε εινεο!ιε τεά!εε!ετ Επιιετπιιπ8
άεε θετε!ποιπε ειιεπ ά!ε Βπιιετπππρ; άετ Ενπιρπάτπεεπ, εονν!ε
άετ πγιπρπι.>τειπ.εεεποιπινεπά!ς εε!. Α!!ε!π Με Βιιε!ειοπ άετ
!ππ!ιι·!τιεπ Πτπεεπ 8·επϋε;ι πω, εε ιππεεεπ ν!ε!ιπεπτ Με
Μεεε!πεπ πιπςεπεπάεπ Βιπάεε·εινεπεεπι.=;ειιπά επεπεο Με Πιε
ε!ε μεειοι·ε!!ε επι('ετιιι ννετάεπ. Με ινετάεπ νετεεπἱεάεπε θρε
τειιεπειπειποάεπ νοπ Ηε.!ειεά. Μεάε!ιιπ . Κοεπετ
ειο. επιτειπ!ιτι. νετ!. ορετ1ττεειπε 48)ιιπι·ιε·ε ι·ε.π ιιπ ε!πεπι
Πεπιιπε-Οε.τειποιπ, ιπάειπ ετ άεπ θεππιιι 2 Με ετ ππετ άετ
Ο!εν!ειι!ε. πεειππεπά, ά!εεεπ ἰιπετ άιε Πιιιε άεε επ1πεεε!πειπε
ιππτ1ε,άεππ άεπ Βεππιιι ιπ Με Αιιε!πϋ!ι!ε ('1!πτιειιπά επά
1!επ ά!ε Βτπειάτπεε ππι πινει ποιτεπι'1ιτπιι€επΒεππἰιιεπ ππι
εοπιι!ιι. Με ιεεππ!εεπεπ 8επινιετ!ε!ιε!ιεπ ινετεπ πιεπι με”.
Με 14ιιεειι!!ρεειοτε!ιε πει άετ Γεεειε. ινιιτάεπ επι(ετπι, επεπεο
άεε θεινεπε άετ Ατε!π6π!ε Με :πιπ Μπεε. !πι1εε!πιπε άει·ε!,
εεπ!ἱεεε!ἱε!ι Με Βτπειάι·πεε ιπ!ι ε!πειπ ετπεπ!!επεπ Ηειιιεπιπε!!.
Με )νππάε ννιιτάε ιπει!ννε!εε 8·επε.!ιι,ιπει!ινε!εε άτειπιτι. Απι
84. 'Ι'ειι·ε πω. Ρει1επι1π !π Γο!8·ε ειπετ Επιππεπε!!“εει!οπ,ειπε
θεει!οπ νι·ιιτάεπ!επι ε.πεεείππτι.

Β. Β ο πει! το ιν: «Πεπετ Με ?τοπικ άετ Ιπίεει!οε!ιιιι άετ
Βε!ειπρε!ε». (Ντ. 14.)

ναι. ινεπάει ε!επ ιτε επ Με Απεεπειιππει άετ Πεπει·ιι·ες
Ιιετ!τε!ιάετ Βε!ε.ιπρειε ιιτεπ Ρει·εοπε!, ινιεειε ειο. Μ· πει
Β? Β'ε!!ε νοπ Βε!επιρειε ιιι εε!πειιι Ε'επτ!!ι!επετειπ πεοπε.επιει,
άοεπ !ιι πε!πεπι Ρε!! ειπε Πεπετιι·εςππιτ εοπειειιτειι !τϋππεπ.

.Τ. Π) ε τ ε τ
ι
π ο: «Απις!οιπε εενει·ποειιπι !ιπειε.ε». (Ντ. 14.)

Μπ 80_)ειπτ!;τετΠεππ πει το! επάεε Β!1ά: Ππιετ!ι!ε!”ετπετεπ
εεεππ!ιεπ ιιπά πππεννες!!επ ιιι ο!ιτε νοπ Αππν!οεε άεε

Κιετ'ει·
ε!επ!ιεε. Βε!!νε.ιιο. Με Ζππε·ε !ει !ιι ειπεπ '1ιιιποτ πιπιτεινεπ
ε!(:, άετ π

!

:πιπ .1πιτπ1πιππετεππεπει νοπ Μπε·ετά!ε!ιε ππά
πιεπτ. Ρει. (ιιππ επι Αππ'οτάετππε Με Ζπιητε πι!ι άεπ Μπ
);ετιι !π άεπ Μππά, άεπ ειε άεππ, πεεπ νετεε!ι1εάεπεπΒιοπ
ιππ).)·ειι 8επτ!!πιιπι Εε!εςει·ι, επεί!!!!ι. Με 8ε!ι!ε!ιππειιι πιτ
π!επε;τεπ, πι!ι Βε!ειςεπ νετεεπεπ. Με θπει·("!πεπε!ει πάει 'Ι'πε!!
π(3ε!ιει·ις.Με Ετπεπππ).;επ ε!πά πεπΓ!ιοτπ- πιε πεεε!ππεεετοεε.
Βεε (:Ιεννεπε!ει ινε!επ, !ιπ!τι·εεπι ε!ε!επεειιι επι Βτιιε!ι, άιιπε!
!!1εει ε1επ ειπ ετοεεετ'Ι'πε!! άεε Ιππε!ιεε !ιι άεπ π!πιετεπ ΤΜ!!
άετ Ζιιπιτε ινε ειτειεπεπ, άετ (πιππ άεπ Ιειππιιιε !'επε!ιιπι εε
επιπ!!ι, άπεε ε.ι!επι π!επι ειππιεπ !ιιιππ. Ιιιι νοτάετεπ 'Γπει1
!!εεεεπ ε!ε!ι πει Μεεεπι Πεπϋνετ ειτε.π).ς·(στιπ!εεθιεπ!!άε «Με.
ι!!π!επ, Με Με θειεεεε επεεερτοεπεπ ινετάεπ. Ππιετ άειπ
Χ!ππ πει!πάει ε!επ ειπε θεεε!ιννιι1ει, Με ειπε Κπειεπεπ πε·
Με, επι Πι·ιιε!ι ε!επ νετιπ!πάετι, ινοπε! Με Ζεπἔε ποεπ νο!ιι·
ιιι!πϋεετ ινιτά. Ζππεε ππά ά!εεετ 'Ι'πιποτ ειεπεπ ε!εο !π Βιοεπι
πιιπε. Ι)ετ 'Ι'ιιιποτ επι' άει· Ζιιπειε πω· !ιι άεπ ετειεπ Απ

('επιτεπ !ιι άετ Κιπάπε!ι άεε Ρειιεπιεπ πεπιετ!ι(:ινοτάεπ.
επιασε; ε!επ ε1πετ Βεπεπά!ππε·.

ΡΜ.

Μ. 8 ιετπ: «Με επι νοπ νετειιιιππε ππι Οριπιπι!πειπτ».
(Ντ. 18.)

Ειπε 20_!!ιπτἱιτε?πιπ πειτε, ππι ε!επ άεε πεπεπ επ πεππιεπ,

8 !)τε.ε!ιπιειιΟριιιπιι!πειπτ ε!πρεποπιιπεπ. Νεεπ Με Βιιιπάεπ
ειιπ ναι'. Ρει!επι!π, Με ϋπετ

ΚοΕ('εοπιπετεεπ,
Βεπινετε !ιι άεπ

θ!ἱεάετιι !ι!ερ_τιε.Βετ Ρε!ε ννετ !ε!π,!ειεπι ιιιιιετάιπε1ιπε.τ,ά!ε
Βεερ!τειιοπ πεεεπ!ειιπ1ςι. Με Ριιρ!!!επ ειεε!ιπεάε1!ιοπ('ετεεε.
Β!ε πιππ Μπιι·ει!'επ άεε Βτεεπιιι!ιιε!ε ινιιτάε Ρει!επι!π Ιί!!ε!ι
ιπ!ι 'Ι'ιιππ!π ρ;ειςεπεπιιπά πε!ά άετεπ!', άε. Ρει!επι!π ειπε πίε
πεπειιεερπ!ππ).ς·π!επι επείππτεπ !ιεεε, Ζ!πε. ειι!!'ιιτ. (1.Ο:40.
!ιι πινει Βιιι!οπεπ πεεεπεπ, άεπει Κει"Γεε ππι ειιιεπι 'Γπεε!Ι!
'Γ:ιππ!π. Βιιπειιιεπ ινιιτάε

Αιτοβπ
ιπ_)!ε!τι,ερειετ Τιπει.Βε!!ε

άοππ.ιε ιιπά ννεΒ·ειιάεε ιιιειιεπ π!εεε θεπιρπετ οτά!πιτι. Με
Βιππ!Β·επιτ επ ετειε!επ, ννιιτάε θε!οιιιε! νετοτάπει, άεε οπιιε
Ιλ(1τ!ιιιπιτπ!!επ, ινεε!ιε!π ειπε Μ!ευιιε νοπ Ροάορ1ιν!!!π ειιπ·
ειιιεπ ιπ_)!ε!τιννπτάε, ε ι(.τετ Ο!νειπε ιπ!ι θ1νεετ!π. Α!!ιπε!ι
!!επ πεεεετιε ε!επ άετ πειεπά ππά Ρει!επι!π Βεπε.ε. Ρει!επ
ι!π ινετ Ιιιι 4

.

Ποπει ετιιν!ά, άειπ πειιε ά!ε νετε!!'ιππ8· 1ιε!πεπ
Μππιιεε επι Με 8επινεπεετεεπειτ.

Α. Κ!ε!ιιιπεππ: «Πεπετ Με Βεπεπά!ππρι άετ Οοποττποε
πεεπ άετ Πει!ιοάε ιοπ .Τεπει». (Ντ. 13.)
Με Πειποάε νοπ διεπει πεειεπι !π 1π_)εει!οπεπ νοιι 1.6
εππςεπ νοπ ιπεπε·επεειιι·επι Κε!!. ναι. πει 27 ?Με επι'
ά!εεε ινειεε πεπεπάε!ι ππά ιιπ ά!εεε Βεπεπά1ππιτειπει!ιοάετω·
ειπε άει· πεειεπ.

Π!. ιν ε τ ε τι π ε ιν ε ι !: «Με Γε!! άορρε!εε!ι!)ζετ Αιπεπτεεε
πει 'Ι'ν ρπιιε επάοιπ!πε!!ε». (Ντ. 15.)

Απ! !!πάε άετ εννε!ιεπ γνωπε ε!πεε ι·εεπι εεπννετεπ Πιιιετ·

Ιε!πειἴρπιιε
πει ε!πειπ 10_ιεπτ!;ειι Κπεπεπ π!!άειε ειεπ ειπε

άοιιρεεε!ι!πε Αιπειιτοεε εππε ννειιετεεπ)εει!νε νετεπάετππιτεε.
Ππιετ τοποτ!τεπάετΚοει εεπινεπά ά!εεε!πε επι Επάε άετ 10.
ν!ΐοεπε. νετ!. π!πιιπι επ, άεεε εε ε!επ ππι επειοπι!εεπε πεισ
ε!οπεπ άεε θεπιτπεε π!επι πεπάε1π !ιπππ. ννεπτεεπε!π!ιεπ πει:
άεε !πίεει!ϋεε Αεεπε ειπε ππεετετ Βεπτιπει!πιιε ειεπ ειιιι!ε
πεπάε (ππειιοπε!1ε Βιει·ιιπε πετνοτπει·ιι!!επ.

Ρ. Ε ο ε επ ι ε ε π ι 1 ο ιν: «Με Γε!! νοπ Βοπιππιπππ!!ειεπειι.
(Ντ. 15.)

'1'ϋπι'ετ:
(Ντ.15.)
Έ'ετ!”.πεπεπάε!ιε ειπ Κιπά ππι Πνεεπιετ!ε, πεε!ιιτες1!επ
ειε!!ιε εε πω. πετειιε, άεεε άεε Χ!πά ειτε ε!πειε Βειιεε
ειειππιιε, ιιι άειπ Μ πιπετιε πεττεε!ιιε. Ιιι άετ Ρο!ε;ε εεεε!!ιε
ε!επ ιιοεπ ε!πε Πε εά!ρπιπετ!ε πειιπ Κ!πάε πιππ, άετ άεε
Κ!πά ετ!ειτ. Με άνεεπιετ!εεπεπ !!!τεεπε!πιιπετεππω» νετί.
επι' Μρπιπετ!ε άεε Με!ιάετιιιε ειιτπε1ι.

«Οεειιἱει!εεπε Βειεετ!ιππςεπ ππετ Ι)!ρπιπει·ιεισ.

Ο. Βεεπ1!ιοιν: «Πεπετ ε!πεπ θεπιιτιει'ει!! πει Πιετπε Μ·
άε!ρπνε». (Ντ. 18.)
Ειπε 22_)ιιπτ!εε1Ι'τειι πειιε ειπ Με! εεποι·επ !π Βιειεε!ιιςε.
Με Βιιτεει!οπ άεε Κοριεε πειτε Βεπινιετιε!ιε!ιεπ πετειιει,
άοεπ ινε.ι·Με πε.εππετ ευπειει!τιε Αποιπε!!ε π!επι πεπιετιιι
ινοτάεπ. Με νετι.Ρει!επιιπ εε!Μετ.ιιπιετεπεπιε, (ιιπά ετ ειπε
(3-'7 Οιιπ. !επ8ε 8επε!άεννεπά ἰπ άετ Ψεε!πε. ε!πε άιο!ιεΡοτι1ο
νει.ς!πε1!ε,Με ε!ε!ι ε!ε επε εινε! πεειεπεπά ετινε!ει ιιπά ε!πεπ
Πιετπε ά!άε!ρ!ινε. Βε!ά άπτειιι' ινιιτάε Ριιιιεπι!π ιν!εάετ
εεπινε.πεετ, πειτετεεπι2ειι!ε π!εάετ (νν!εάετ1π $ιειεε!ε.ετε),άιε
Ρ!εοεπιε ιππεειε ιπειππε!! επι('ετπι ινετάεπ. άεπε! ειε!!ιε νετΕ
(εετ, άεεε άεε !!π!ιε Ποπ ά!εεεε Με! άεπ Ράιιιε πεπετπετει
πει, άεεε Με Μειεπι ειν!εεπειι άεπ Πιετπε!ώτρετπ 5-6 (Με.
πειτε;; ππά άεεε Με Οετν!εεε ιπ!ι ε!πεπάετ άπτεπ ειπε Ατι
πίειππτεπ νετπππάεπ ννετεπ. Με Ρ!εεεπιε νετ ιπε!!ινε!εε νετ
ινε.επεεπ. Μοεπειιπειι ποτιπε!.

1..Κοπεπ; «8ιτεπτοεοεεειι-Ρο!νετιπτ!ι!ε ιιπ Ψετ!ειιίε ειπετ
θεε!επιε- ιιπά Κομ('τοεε». (Ντ. Π.)
Μπε 2'7)ππτ!ιτεΒ'τειι ει·!ιτεπ!ιιε επ ε!πεπι θεε!επιεετνε!ρε1,
άεε άεπ Οπε.τε!ιιετ ε!πεε πιι!!6εειι εππεπιπ ππά επε!ι επι” άιε
πεπεετιε Κορι'πειιι ιιπετε!πε. Απι 14. 'Ι'ε.(τε ειε!!ιεπ ειε!ι
δεππιετιεπ ιιπά Θε!ιννε!!ππ8επ νετεεπιεάεπετ θιε!επ!ιε ειπ, άε
πε! πεπιπ Με 'Γεπιρετειπτ ειπεπ ργεειπιεεπεπ Οπετε!ιιετ επ.
εοπ!!εεε!!επ

πεειεπάνθτοεεε
θεππιετεπει'ι!;!τειι άει·ν!(ιτπε!ει!.ιι!ε,

ερεε1ε!!ννπτεπ Με !τπε!!ιϋη›ετ άεε Ηε!ε· ιιπά ΙιεπάεπιπειΙεε
εεπτ ειπρππά!!επ. εε άε.εε Ρει!επιιπ π!επι επι' άειπ Ηπε!ιειι

Ι!εςεπ !ιοπιιιε. Ρει!επι!π ιτεπεε.

«Βετιεπι !!πετ Με 'Ι'πειιε;!ιε!ι ιπι Κτεπ
πεππειιε επ Κε!πε!ι 18θθ-1898». (Ντ. Π.)

Με Πεπτεεπ1 άετ Ρει1επιεπ ινετεπ νετεεπ!ε!ιιε. Ιιιι θεπεεε
!ιειπειι 2827 Κτεπ!τε !ιι Βεπειιά!ππιτ, νεπετ!εεπε Κτεπ!ιπε!ιεπ
πι1άειεπ 25 ποτ.

1...Β.ιιπ1πειε1π:



τ.

Ε..Β.00Π1τΠί «Πτι ?ΜΙ νεε Β(:εεεενεττετιιιειτ (τεε εε1ε(
(τετε». (Ντ. 18.)

τ”

.. ΑΜ' (Με τεεετειι Αεεεεε(τ (ιει ττιιιετειι Αιητεεε·τιιεετ ετεε
τ'ετετπεννεε(τε ττιτττττεετεττ“εττετεετεθι·ιιε(τε, Με εε(τετε εετ
(τετΒτττε Ιτεεε εεετ άει· θΙεεεΙΙε. Πε ετνιττεεετεε. (Μεε Με
ενιιε(τετι τιιττ.ετεεε(τετ εετιιιιιιιετετι·εε. Βιιεετ (Με Βενττεεετ.
Ιοετε·Ι(εττ,εετιυντιεεετΡετε, νετΙιιετ (τετ$ρι·ε.εεε.Με εε ετεε τε
(τεε εεεεετετι 'Ι'ειιτειι εετεεεετεΙΙτε, ΗειιιτρΙει;τε τεεετετεεττε
εεε ΡετεΙγεε (τεε Νετν. τ'εετεΙτε. Βε. Μεεε Βτεεεετεεε εε
ετ(:ετ.ι.ντεεεε,ννει·(τετετ Ττερειιε.ττειι εεεεει·τττ.ειι. νεε επι
Κεεεεειι(τετεετ.εεεετι τ'ιεεει·εε ειτε. τιι (τετΤτετ'ε(τετ“ννιιιι(τε
επιι· ττιττ.ΒΙιιτ ττεετετττε2ετετεττε Ηττεειεεεε εε εεεεε, ετε
νετετετιττε·ει·νει·ειιεε τεττ (τετΒετι(τεεπιι· νεε εεε·εττνεει Πτ
τ'ετε Με ενιιε(τε ννιιι·(τε(ττετετττ.Ατιτ'εεεε εετεε νετεε(τει·ιιεε
τει 2ιιετετι(τ,ιιε.ετι 8 Τεεετι (με ετεε Με ΓεετεΙτε-Ρετιι1γεε,
(Μεε ετ.ε1ττεετεε εεει· τιττιεεεΙτεεΜε 8ρι·εεεε εττιεεττ τετε(τετ
Ζεττ ττετ.Βεινε;ιιει.τετεετε·τ(ετττε (τεε εεΙΜιιετεε Ετττειιιττετειι
εει. Ι)τε Αρεεετε, Ρετε!γεε (τεε Νει·ν. τ'ε.ετε.Ιτεεεε Με τεεετε
εετττεεΗετιιιρτεετε(ετει.ιιετεε(τεε 8εετεεε, (ειεε εε ετεε ειε
ετιιειι εετεει·εΙειι Ηει·(Ι εεεεε(τεΙτ εετ.

.Τεεννττ.:εγ: «Ζιιτ θεεετεττε (τετ Ρεγετιεεειι ντε.ει·ετι(τ(τετ
θτεντ(τττετ». (Ντ. 19.)

νεττ'. (τετ'εττιε85τετιι·τε·ε?Με τιι ?Μεε νοιι Βτιιτεεε·εε εεε
(τεε θεετττι1τεεεεεειε.εεττι; νετ. Ζειιι Βεντεεετ.εετιιεεει·ειεετ.,
Ιειι,(τεετεετε εεειι·τιιιΒ·ετκιτ εεττι. Αιιε (τεε θεεττεττεεετε; Με
εΙειεεε (τετετιε(ιετιτττετιε,εεετ ιιτεετ ετιτει·εεε(τεεεΝε.εετεεειιιιτ·
εετειιε. .Ι

.

ει(τι·ειΙιτττεεειιε εΠτεε Ρτεεεετε. ετι(τ Ειεε.ετε, Με
νεΠεειιιιτιετιεετνι·τ(ιτ(εττετεετ ε.εεεεττε8·ειιειι ε`τιιεετεετ.ερτε
(ιεεε(Ι εττιτεε. Πετ Ε'εετιιε, ενετεττεεεεθεεεετεεετ.εε, ι.νιιτ(τε
ιιειεε Ιεεετειιι Βιι(:εετι νετετεεετ ε·ετεε(τετιιιιττ.ετιιετ 8ετιΙτιι(ιτε
ειε Με Ητι1ε. Πτε Μιιττετ ετ.(ιτε τιιιεε εττιτ,ςεε8τ.εεεετι τε
-Ε'εΙεε (τεε ετειττειι Βτιιτ.νετΙ(ιετεε.ΑΙΙε Αεεετεεειι, (τεε

ἔειτ(:ετεεεε νετειι1ιεε (τετΕ'τειι ερτεεεεε Με», (Μεε (ττεεε(ιτε τε
ετιιειιιτιεετιιιιι.τεεΖεετε.ε(τεετεε(τεε εετ.

«Βτιι Πιτ( νοιι τετεΙετ Αεν(τεεεεεεττ.νοιι Πετε
τεε εεττΛ(τιιεττετι».(Νι·. 19.)
Βτε 19_τε.ει·τιτεεετε Μιετιι ετεετι ιιιειιεττετι·τ.εεετεεειιετιιιιτιετ
τω( τ'οΙΒεε(τειιΒετιιε(τ: (τετ εετνττεεεττεεΒεεεετι, Με ντιετεε.
ετεΠτ.ετε 7 (Με. Μεεετ θε.εΙτνετ, Πτετιιε ιιιι(Ι Δ(τεεκε τεεεεε
ετ(:ετιτ(:ετ(τετεερεΙρττειι.

.Ιεεινττ2εγ:

(Τ
.

Ο ε τ ε ε τε τ
ι
τ
ι ε : «Αρει.ετιιιιιεετΙττ'οτττιτεεττετετε».(Ντ. Ι9.)

τω. εεεεεεΙιτετε εετ (ττετ θτεεεενιττετει·ε,τει _τερειιΜτεεεε
ΑΙτετ ετετιετι(τ.ετεε ΑτιετιιιιΙτε(τεεΗεετε·ιιεεεεε: ε·ετεεε »νωτ
εττ.τεε(τιιιιτ(εΙτετετ,(.τεΗετεεεε ενεεεεεΙε τιιττ(τει·εειι τεετΙε
ε(ιεινετεειι, τεετΙε εεΙΙτ'ει·ετ8·εε,Με Πεει·ε ετιι(τ2-3 Οτ:τε.τετιε,
εετ (τετθεειιττ επιι· Με Κερτ'εεετ τοτε! εεεεεεεττ. Πτε Μετ
τ.ετεετ εεεττεεε Ατιετιιεττετι.Πτιτετ (τετιιΗτει·εεεερ εεττεεε
τετ. εειιιετετε νεττεεεει·, (Μεε (τεε Ηεε.τ ειτε ετεει· Κεττ.ε νοιι
Κιιετεεετι εεετετι(Ι. νεττ'ε.εεετ εεε Μεεε Αεετεε.Ιτε τετ εττιε
Δετεετε τεεετ1ττει·ιιιτερτΙοτιιττιε.τι. ΙΒττιε τιι νεε» εετ Νεε
ιτιεε τ

ι

ε.εε;εετεΙΙτεΝεεετ'τε;ε εεετεττε·τε,(τε.ετιΜεεε Βεεετεε
εεε; νοιι ν ττεεεντ ετειιιτιιτεεττ εε(τετντεττ.τε;Μεεε Λεο
ιιιεΙτε 'Ι'ττετιει·ι·εειιτεεε(τεεε εεεε.ιιετ ινττ(τ.

τετ ιι ε· ε ε.

Μειττ(:τιι(ι τ899. Ντ. Ι-9 Με!.
ιν.
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Βΐι.τιιεττι:
«Με Πει!! νοιι ἱιερι·ε ιιιε.εεΙο-τ.εεετεεε».

( τ. ι.

Μιτ.ττιεττιιετ.>;ετεεε τ'ε.ττεενοε ειτ(χετεττει·Ιιερι·ιι εετ ετεειιι 82
ε.. ε. Με.τιεε. Μτετεεεερτε(:τιΙ(εειιτεε τιιετεειεειι (ττεεειιιΖυνε(:τ(ε
ειιετ(ττττ.εεΚιιοτεε ι·ετ(:εΙτετιΗτιεεεε'εεεε Βε.ετΙτεε εειεεεειντε
εεε ννετ(τειι.

τι. Θ. ΟτεεΙιειιετ(τ: «Βενεε εττιτεετ (τεετεετιετΑτεεττ.εε
ττεει·Οι·τειτεεΙετιτετερεΙεετε».(Ντ. 2-4).

Α
5εετΙ(τετειι€

(τετ Βετεττεετιιεε ιιε(τ (τεε ειιεεεεΙτετ(Ιτεεειι
8τ.εε(τεε(τετ ι·τιετιιεΙρεγεεεριιτ.εεΙοετε,ιιτεΙεεε τιιιτιιετιτττεετει
Ιετετεε Πεεεειιτειτιεε εεεεε(τει·ετ.Ηεεε ε·,ετεεετ τετ.(ειεε ντε
Ιει1 Ατεεττειι (τειιτεεεετΡεγεετε.τετεετ Μεεεττιθεετετε.

(τ.Ρε ντε ε τι γ: <<ΠεεετΑετετιιε νεετεεΙε». (Ντ. 8-5).
Πεεει·εετειιιιετ(τεετιι ρετιιτεεεετΒετε.εΙιε ττι(τετ (ιτεετετε Ιε

Ι(ετεεε ει·εεΙιτεεεεεε Αετετιτ2εε.
!ιιι Ατιε(·ΙιΙιιεε εε ιιιεει·ετε εεεεε(:Ιιτετε ε`εΙΙε ιντι·(τ(τετρετΙιε
τε8·τεεεεΖιιετεε(τ,νιτεΙ(:Ιιετειτε Αεετιτιιε.νεετε:ιτεΖε εε2ετε!ιεετι
τετ,Μεεετ εεερτο(:τιεε.Πετιιετετ εετειι Αιιτε.ΙΙε νεε .-1τεειτιεΙιτ
τουνετετεεεε, Με εετ ετι,(τετιττεεε(ΙετΒεττεει·ιιτιθ·(τει·Ηεττιετε.εε
ε.ετειιττετεεμεεεεε. (ντε εεΙεΙιεε ιιετιιετιτΙτετιτει εεετετετιΛεει·
εετ ΡτεετειιιΙιγρεττι·ερΙιτε νοτττειιιτιιτ.Βιε Ζεετε.ιι(τε (τετ Βιε
ριιεε ννετ(τεενει·ιειιτττεε(τιιτεεΑετεττιτει(τεεττεεεει·νετεετιιτειι.

θ!)

Ν. Α. ΜτεΙιετΙενν: ((Πεεετ Με Μετ.εο(τειι (τετ Ωεεεεεττεει·9
εεεεεΜειι εετ εττετεεεετττ8·ετΔιιινεε(τεεε· (τετ ΒεενιτετεΙ·
τεστ” τιι τετ.τε·ετεε:ι.(Ντ. θ).

Εεεε ντττ(τΜε θι·Μειιττεε ετεετ Ωεε(ιεεττεετεετ τιετεετεε
Με εετ (τεε Ρεττετιτετι,Με εετιι θεετεεεεε (τετ8εΙιινετεΙεΜει·
Μεε Ρτετ:τ,(τετε!τΙτετεττιειι.ιεττι 'Ι'εετΙ εεε (τετεθττ·ιιε(τε,εεττ
(ττε·ετεεεττ(.τεερεετττε(:εεΒεεε.ε(ττεεε·ετιιε εεεειιττεεε(τεκατε
εεε τετ.Πε(τ Με (Με εε ετ(:ε.νι·ετ(:εεΠετεε(Ιε (τετΒεεε.ε(ττεεις,
Με Ιτιιιεεττειιεειιτ οάει· ε.εετ·Με τετετττιεεεετετειιΩεεεεεττεει·
τιι_τεεττειιετιτε (Με ετιιεε1τιετι?εεε εε νει·ετ(τιιετι(Με. Ητει·.
ινο εε ετ(:εεει.ττετεεεπι τ(Ιττιιεττεεεενετ·εττ.Ιτετεεεεεε εετΔιι
ντειι(Ιεεε· νοιι θετιινετ'εΙεε.(τετε(πιεε (ιει Με ετεπιιεετειεεε(τε
ννττεεετ.τΙετττετετ ετιε(τεΙτ, τιιεεετε Μ. Με ΙιιΜ(:εττεεεε τετ
εετ(Ιε Μετεε(τειι ττεετιεε εεά εεεεε(τει·ε ρτεεετετι·εε.Βιι Με
Ρεττειιτεε εετει θεετιιεεε (τετ Θ

.

ετι(τεττιι Ρ_τεττιζετεετετεετ
εεε ντετεετιινττεεε,εε τετ:εε εεττ, (Μεε ετιι ΤεετΙ (τεε εττιιι·ε
ττεεειιετι Πε τεε. (Με 8(:εντετεεεΜεεετ· ειιτ.τετετ.ντττ(τ,(τεε
Η;; (τε(τετεεεε(Ιεετεε(τ Ιε.εε·ειιιιιει· τε (τετιΟτΒιιετειιιεε ετεετιι
(Μεεετ ειι(τ (τε.εεΙεετ.εετεε ερεετττεεεεΨττεεεε.εεττεττετ. Βετ
ετ Ιετεεττεεεειιτ (τε8·ε8·εετετ.Με ννττειιες (τεεΗ; (τει·(:ε
τιτεετεεεετετ.τεεεττ8·τ.Αεε Μεεετιι θι·ιιιι(Ιε ετεετ.(τω. ττι (τεε
τΓετΙειινεε Εεεε, (το ετεε τεε εετεε,εΙτττιττεΙτεεεΕ.τενει·τετεεεε
(τεε Πε επι ΡΙε.τ.ιτετετ.Με εΜετιττετιΖει· Αιιννετι(τειιςετεει·
θεεειτετεετ. Πεε Ρετ.τεετεε τιι Ρτε.τ.τεει·εε,ντετεεεεττιετεεεεεΙ
Ιεε Πε·-εττινεττετεεεε εε(τττττ'εε,ο(τετ (πιεε τιι (τεε τ'εττεε, τ

τ
ι

ενεΙ(ιεετιεεε νετεεετεεεεεε θτ·ττε(τειιΜε Ρετ.. τ(ετιιε :τι ειεε
(τεεετιι(τεΒ(4.(τετεετεεει·τιιι(:εεε τ(εεεεε, νετει·(τεετ.Μ. (τεεεεειι
Με τεττεειιιεεετε.τεεΠΕ-Ιτιτεεττεεεε. Δ

.Πεεεετ.

Πε(ττετεετ(ετε 0εεετεετε. τω. 1899.

Ν. 8εεετ.ιιΙειν: «Β Γε.τΙε νοιι εε εεε.εετ.ει·εετετιτεεεει·εε
ττγΙεεττειι(τει·Βιιτ:τττι(τιιιιιτ(τετ ι τι·εεΙεειιΙε».
Αετει· τττει·τ.Με Κτεεεεεεεεεετεετεε (Ιτετετττι(τετΠεεεε.εει·
ΝετνεεεΙτετε εετ Βεεεεεετεεε (τετεε(ττετΡε.τΙε Μεεετ Μεεετ
ετεεεεττ.τεεε ιιε(τ εεττεεειι Αττ'ε(:τ.τετιεε. [Με εεε τ.εε.εε1τεεε
8ιτιιιρτετιι(τει·εεΙεεε τετ.εεεεεεετ Με ιιιειιττετεε.ττε ειιι·εττΙτεε
εεττ.,τε εεεεεερτεεεεεεε ΡειΙΙειι Με ν6Ητ6ε Βεινεις(ιεε·ετεετις·
εεττ (τετ,ε.τσιεεεεννττεεΙεττετε,ε(τετεττιτςετΑεεεεεττ.τε (τετεεΙ
εεε: Με Κτεεεεε ετε(τ(μια ε.εεεετ 8τ.ειι(τεεεετ.τιιιτετεΒιιεηιτ
εεντεεεεεετι εεεεετττετεε;ειιντετ1εεετεεεΙΙειι ετεε εεεε ειιετεετε
Αττ'εειτεεεε (ιιι (τεε θετεεεεε (τετ Βιιττεττιττετεεετεπε. Πτε
εντι·εετεεεΙε εττιιιτιτ.εττιε ,=.ττε(τΙτιιτεεειιεεειεςετιε ?ετσι ειε
εττετετιιε εοΒεετει·ιετς εγεΙιοττεεεε τ

ε τιιι(ιε(τετε,σε (τεε Οτε
τετ8·εΙεεε ειτε τιι Ι.ετ(τεεεεεεττ.εειεττετιτετ, ε(τετ τιτ(:ετ (ε'(τΙΙε
νοιι 8τι·ττιτιρεΙΙ,ΒΒιιιετετ·).Αιιεε Με Βτρεεε νετττει·ετιτετεΒε·
ινετ.τ1τεεεεττ.ιιτι(τΒΙε.εττεττετ.(τε.(τετεεενττ(Ι (τετ Τεστ” ιιεεε
ττε.(:ετ;(τεε Αετ. (τετ Βεειιτττιττετιττεετιιτειειτ(Με Ζινετ(:ετ'εΙΙ.
(τειεετ(τετιιε(τοττιτεεΙεΑτειιιεεεετ.γριιε τε εεΙ(:Ιιεε ΡειΙΙεε: Πτε
Κτε.ιιεεε τ(Ιε.ετεειτεινεεεττεε ττεει· ετ.ετττε8(:τιιεετ2ειιτε (τετ
Πείτε. τιιι Βττεεεε, (ιει ΗεΙε εεε εε (τετ Βτιιετ.; (:εετεετεττε
τ.τεεετετ,(τεεεΜε δεεειετεεε τε (τετΒιιτιετεεε εεειντιι(τειιεε(τ
εεεεε(τετε τετεεετν εετ Βειι·(εςεες (τετΚι·ιιτιεεε εετττετειι:Μεεε
δεειιιετεεε εττι(τεετ τΙιετΙν(·ετεε(τετεε Με εετι·ετῖειι(τεθετεεε·
εττ'ε(:ττεεεει·νει·ε;ετετειι,(τεεε εε εετεττιτ:ετετ εεεε Με Οσετ
τιτεεετεεεετ ΝετνεεινετεεΙ τε Βεττεεετ.
Ι)τεεε Ιετ2τετεεττ(ετττεεεε ειι(τετε 8 ιερτεειε, εε ετεειρτ'
ει·τ.τετε.τειιτεεεε Ζεετεε(τε τε νετεεετε εεεε Μεεεετε;τεερετι,
Με εεννετΙεε τεττετ.ετεειι8εεειει·2εε νετεειι(Ιειι ετε(Ι, ρε.τεττ
εεεε Βι·εεεετεεεε·εε, τει·τιετΗγρετεεετ.εεετεε,Ρετ· ειι(τ Διιπε
ετεεετετι,Βτετεετετιι;οάει· Ηετεεεετειιτιε·(τετΒ.εττειτεετε. Αε
τει· νιτετετ(Ιε.τειιτ'ετιι, (ειεε Με τε Βε(τε ετεεετι(τεΑτΓε(:ττεεειιι·
ρεεε ε.ΙΙττιττεΙτεεετεεετ:τ. τε ντεΙετι εετεεεε Κι·εεεετιεει·τεετεε
ττεετειεε ττεετΒεετ.εεεε νοιι ειιεεεετειιετ ιιιετιι;ετεετ'τετΕεε
ιντετ(Ιιιιις,νοιι εετ(ε(τττετετιΑεεειεττετι(εεεεεετειιε Βιιετ(Ιτττεετττ
ντεΙΙετετιτεετ Με θτεε(τετεεετιε (τετ ΚτεεΙ(τιεττ. τε ετεετ ετι
ττεεοτεεεε ειιιτη;εττιεττειιΕετνντετ(Ιιιεε;εττιτττει·Αεεεεετττε (τεε
ετεεεεεινεετεετι ιιε(τ ετιεεεετεειι $τ(εΙεττεε ιιιττ.ττττεεετττΒετ
θε1ετεεττετιετιτε εεεεεε.

Π. Β. Έ'ι·ε ε τ. «Πεεετ ρε.τττεττεΛετοιιιεε;εττε».
Βετ εττιειιι27-_τεεττ,(;ετιΒεεεεττεετετετεεεετε.ττττ.εΑετει· εττιε
νεττττ(:Ι(εε,ε·(τεεΜτττ.εΙτττιεετε(τετ ι·ε(:ετειιΗε.ιι(τεεε (τετε·τεε·
εεε Ζεεε επι τε(:Ιιτεετω. Ηχρει·τι·ερετττ.ντετεε εεινετιΙ Με
ενετεετεεττε,Με Μεε Με ΚεεεΙιεε. Αιιτ (τετιιΒ.εεετε·ειιετΙ(τε
εετιετε Γ. ετεε

ττεει·εευβεε,
(ειεε Με Β τρτιγεετιεεττ Μεεετ·

εεε (τετ εεττεττ”ειι(τειιΙιεΙειεεετι (ιιι ει· Ηγεεττ.ι·ερτιτεΤεεττ
εεεειεε. Ετεεε1ιιε τ(Ιετεε Οετεερτη·τεε εεετεεεειι εεειιτ'ιιΠε.
Μεεετ εεττ νεε ριιι·ττεΙΙει·ΜεΙ(τοεειιιτε (.ττεετ(Με Αετετ νετ
ετιειεειιες ετ(τεεεεει· τιι Με (ττττ'ετειιττεττεΠτετ.ττιεεττεΜεεετ
Αττ'ε(ιττετιετειιιιιιιεεεε. Ετ· εεεΙτεεετ. Βτερειιιιττεετεεεεεει. Μ·
τεττττε(τετει·τιιεεε.(ειεε Με νεε Μεττε εεεεεττεεεεε Οετ.εε·
εττετορε.τετεετρει·τ.τερετειιτεριιειιτετ(ιιιεεεε; ειιεε Με εετ
ττεΙτεΑει·εειεττε1τετ(εεεε ειεε (τεε ε'ε11 ετ(:ετ ειιττεεεειι,(τε
Με νεε εΙε.ι·τεΜε εεετεετεττεττεετιτιετνει·ι.τεεεεεεε8ιτττιτεετττε
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ιιππ Ρι·οροι·τιοππιιτε.τ πει· πιίιειι·πεπ Βιιιι·ετιιιιϋ.ιεπ πιιι. Σε
πιειπε ειπεπ ειππππεππιεπ, άεεε εε' ειοπ ππι ειπε ρι·ιπιπει·ε πι·
ιιτε.πιιππε πει· Κποοιιειι (Κποεπειιπειιπιιιιππε νοπ ιιεπι Ρει·ιοει.

πιιεπεπεπι1 ιππ Βιιι·ιιιοιι.ιιοπνοπ ιππεπι πιιι εεειιπιπιι·ει·Ηγρει·
τιορπιε πει· ννειεπεπειιε πεπι1ειτε ω.πε1οππεπ πειιει.ππτεπω·
ιπεπ νοπ ρι·ορ,·ι·εεεινει·Μπειιειε.ιι·οριιιε, ινε ειειι ετι·ορπιεοπε
πππ πγρει·ιιοριιιεειιε Ρι·οεεεεε εοιππιπιι·επ).

'^

Η; Α π· ε ι π ε.επ: «νει·ιιπι1ει·ππεεπ πεε εοι·πεπιεπ Αεπιπιππτιε1'
πιπε πιι.ειι Ορει·π.ιιοπεπ ιιπ πεπ ιππι. πεσει».

1)ιε ?ιπιπ ννεΙεπεπ Ειπι1πεε επι' πιε 0οι·πεε.ιιιι·πιππιππε πιε
Βρειππιιππ πει· ΑιιΒεππιιιεπε1π πω, Μ; ποππ, πεπιε νεπιι1ιι·ι.
ννοι·πεπ. Ζπι· Βεππτινοι·εππε πιεεει· Ριππε ιιοππιε πιιιιι Μεε

επππεπ ιιπ Ποιππιιιιπεπ νοι· ιιππ πιιοπ πει· 8επιειρρει·πι.ιοπ
ππει.ειΙεπ; εππιι.εΙιει.ιπιιεει.επιιιπ πεπε.ιιε Πεεειιππεπ ιπ ειπιπ·επ
1ι1ειιιιιεπεπ επι' πει· πει.πιεπ Ι1οιιι1ιππι νοπ 0επιι·πιιι πιε επι·

Ρει·ιππει·ιε επεΓιιιιι·επ πππ Μεεε .ιιεεεππε·επ πιειιι·ιπειιε πιιειι
πει· 1)πι·ειιιι·εππππι; ιιειι ειπεπ οι1ει·επιιει·επ Μπειιειε Μεεε:
ποιεπ. .επεσε ειιειιιε πππ πιε Ε'ι·επε επ πεε.ππινοιιεπ. Με πιε
Βιι;επεειιπιτεπ πεε Ηοιππει.πεπειιιςπιε.ιιειππε ειιιπ ιιιιιει· πειπ
Ειπι1πεεε πει· θεπιειορει·ιιιιοπεπ νει·ιιιι‹ιει·π. Με Μεεειιπι.>;επ
ιιπι1επ ειπιι ιιι 4 '1'ειπεΙιεπ ειιειιιπιπεπεεειειιι.. Απε πεπεε1πεπ
ει·πιεπτ ειεπ Ρο1ι.ζεπιιεε:ιι Βει Τεπεποπιιιι πι. ι·επιι ιπτει·πι. 1π
ειπεπ Γιι1Ιειι (10) ει·πιειτ Απι.οι· ειπ ροειεινεε Β.εειι1τ.ε.ε.π. π.
ιπιιπει· πεπιπε·ιε πιε Ππι·ειιιιι·εππιιππ πεε ιππει·επ πει·επεπ Μπε
1ιειε ειπε Αεπιιετιιιιι; πει· Οοι·πεε.ιιιι·ιιιπιπππε πππ πινει· ιπ ι1επι
Βιππε. άεεε επι Βιιι'ει·επε εννιεοπεπ πεπ πιεεπεππεπ Κι·ει“ιειι
άει· Ηππρι.πιει·ιπιππεπ 8·ι·6εεει·νιιιιιιε, ιπιπ επάει·επ Ψοι·ιεπ πει·
θι·πι1 πεε Αεπιππιπιιειιιπε ειπεπ επ ι80ΐ 0.1 Π-·12 Β1- ΑΜΠ
ιιοππι.ε ι'ει·πει·πεπ Νπεπννειε ιιιιιι·επ, άεεε πειπ: πεεοππει·επει·
νει·ι.ιιιει1εΜει·ιππιπ νει·ιι.ιιπειππΕ ιπι οπεπ ε·επειιππεπ Βιππε
ει1ειιιει. 21 Βει 'Ι'εποποιπιπ πι. ι·εει:ι ειιιετπι πεοπεεπι.ει. ιπε.ιι
επεπιειιε ειπε νειειει·ιιιιππ πεε Αειιι;ιπειτιειιιιιε 8 ιιππ 4). πει
'1'εποεοπιιπω πι. ι·εειοι·. ιπι. πάει· επι. πιιι '1'ι·ει.πεΙειπι.πτιοπ
πεε ιπ. τ. επι. ι·εερ. ιπι.. πππ Θεππειιι·εεεεειοπ Με επι'.- ειπε
Απεεπινιιεπιιπε πει· πιεοΙιεπι1επ Κι·πι'ι ιιι πειι1ειι Μει·ιι1ιε.πεπ
ιπιπ ππάειεπ ννοι·ι.επ - ειπε νει·ιιιειιιιππ πει· Οοι·πειι.
Κ. Β π ε ι: ι ι·ε πι: «Πεπει· Ριοι.ει·ιςοΙ ιπ πει· Αιιπεπρι·ειιιιε».
Απ άει· Ποεπειιιει· Απι;επιιιιπιιι ιιειι Θ. πεε Ρι·οι.πι·ποι ειπ 48
Κιππ1ιεπ ππεεννεπάι; ιεειεε πεπόε1ιε εε εισπ ιιιπ πειεειιιεπεπε
π'οι·πιεππει·εειιι:εππππ άει· ειιι·οπιεειιεπ0οπ_ιιιπειινιι.ιε. 1πΓιι.ΙΙεπ,

πιοπειιιε Αιιει·επειιιι·ειπιιι.ννειεπ,8·επι·ππεπιεΑπποι·πεε 1)ι·ει.ει·ποι
πιιι· ιιπ Με ειπε Απι;ε, Με επι1ει·ε ννπι·πε ιπιπ 1ιειριεπεΙιππ·
πω. Με πιε Βεεπ1ι.ε.ιεππιει.πει, εε εοπεπετιι·π Θ. εππε.ειιετ.
ειπε 20%-ιειε Ρι·οι3ε.ιοιιιιεππι; ειπ επι1ε.πει·πόεε Βι·εππεπ ππ
πει·Ιιιεει, επ άεεε πιε €ίι·επιιεπ ειπε 2%-ιεε πειριεΙϋεππε νιε1
πεεεει· ει·ει·πεεπ. Βει πεπιεπ Οοπ_ιππειινιιιάεπ ννιι·ιιιε πεε πεπε

ιιιιι.ιει επεπεο ρι·οπιιιι, ινιε άιε 2%-ιπε 1πιπιε16ειιπιζ,πειεεε·επ
εικνιεε ειι ειειι πει επιοπιεεπεπ Πιιιεπ πιε πιει επιιννιιοπειπιιιπ
ιπιπι. Αιιειι πει ππι1ετειι Κι·επιιιιειιεπ, πιο πει Βιεποτ1·ποειι
πεοπιι.ιοι·πιιι,Τι·πειιοιιι. Ι)πει·γεογει:ιι.ιε ειε. 1ιοππτε Αιιιοι· πιιιπ
πιεπτ. νοπ πει πεεοπάετε ειιπει.ιι;επ ιλιιιιιιιπ,<.;πεε Ρι·οιπη;ο1ε

ππει·πεπΒεπ.

Ρ. 1ιωειειι. «Ζπι· θειειιιεπιπ ε" ιι·ε.ιιιπετιεοιιεπ Ει·1ιι·ε.π
1ιππε·επ πεε Βπιιιοι·πεπεε». .

Απτοι· ιιιιιι-ι. ειπιι;ε ι·εοπτ ιπετι·πειινε ?Με νοι·. Ε: ιπιπ
ι1ι·ιιι€επι1πιιοπ με" ιι·ππιπιιιιεεπεπ Πι·εεπιιιτειιιπε πεε Κει
ει·ε εοι`οι·τπεε 1·16πι·οι·,εππεπι' ετπιε.ιε,·ε1ιιι.ειοπεπειι ιιι·ιιίεπ.
εοπι1ει·επεπεπιεπεπει·ιπ εει πιε επι·οπιεεπε Ηγπειειειπιε πω·
ιιει”ει·επΑπεοππιπιε πεε ιπεετιιιι επι. πππ πεε Τι·οιππιε1Γε11ε-
ειε θγπιρεοιπ ειπετ ιι·ε.πιπειιιεειιεπΒιιεειοπ πεε ιιιπει·επ Οπι·εε.
Βει επτειιπιιιιεεπεπ 0ιιιιι1επ πιιι εππε.επιειπ νε1·1ε.ιιι'εει πιιι'
πιο Γιεπει·οιιι·νε επ πεπιεπ.

Ρ. Β π ι· π.τ γ π ε ιι ι : «Ξ πιιιπ νοπ ρι·ιπιπει·ει· Βιιιιιιιεεεειιοπ».

Ψ. Ρ ο 1_ιπ ιι ο ιν : «Πεπει· πιε τιιειπρεπιιεειιε νει·νι·επιιππε πεε
Ηιγιιο1-'Γειιππιτι·ει.».
1)ιεεεε Ριιιρει·πι εοιι, πιιειι πεπ Βεοπιιοπιππε·επ επι.τ1ιεειιει·
Δπιοιεπ, ιπ εειπει· 1Νιι·1ιππε πιε ε.ππει·επ Νιιιιτε ιιπει·τιεπ'επ.
Αιιι.οι· πειτε θειεςεππειτ. άιιεεεΙπε πεεπεπρι·ιιιεπ, ει· νει·ινιιπάτε
πιε πειιιιππιεπ επεςιιεεπεπ 'Ι'ε.π1οιιιε(νιίε1ιεοιπε& 00.1 π. Πι ει.
πππ ει·πιε1ιε ιιιιεεει·ετειιπειιι;ε Βεεπ1ιει:ε ιπ Ρει1ιεπ νοπ επι
κ1ιιιιεπεετπιπε.ιιεειιεπ Απι'ιι.ΙΙεπ, πιο ειεε ειπε 1Βι·ιιϋ1ιππεπεε
ιιι·ι.ει·ιει1επΒΙπιπιπειιεε πω! ειπ θει'πεειιι·ειπρϊ' επεειποιπιπεπ
"ειπεπ πιπεεπε. 1)ιε ννιι·ιιππε; πεε Μιει.ειε πι πε.ειιιιιιιιιρ;ει,
πιε πιε πεε Νιιι·οπΙγεειιπε.

Α.. νι χ·ε ε ο ι ε ιι ι : «Ριι.ιιιοιοειεειι-επιι.τοπιιεεπε Ππτειεπειιιιπε
ειπεε Ε'ε.ιιεε νοπ Μγιιοεπειπ ιιπ ιι·ιιιιεπ Κιππεεε.1ιει·».

· Βοι· επειι πεπιεπι ειι:1ιπιιι' ειπ 1-πιοπιιιιιοιιεε Κιπιι, πεε πεπεπ
ειπι·1ιει·Αιιεεπιιε πεε επειτειαετιειιεειιε ΒιΙ‹1 πεε Μγιιοεπειπε
ππι'ιιι·ιεε,θειιιιόπιιιεε 1'επιτε(Αρ1ε.ειε ει. ι.πγι·εειιιεειεποιει1ιεει;

πει·ιιιιΙιε ι;1επι1.ιπγπιπει. Απτοι· ππιει·ποε; πππ πεπ Ε'ειι ειπει·
επειπεπ ιπιιιι·οειιο ιεειιεπ Απε.1γεε. Νιιπει·εε ιιπει· πιε Αι·ι πει·
επιει·ειιοιιππε· ιιπ πει· Ρει·πεπιετποπεπ ιπι 0ι·ιε·ιπειι.ΗΜΜ
επεπιιεπ οοπειιιιιι·ιε πι. ι'οιεεπιιε νει·ππι1ειιιπε;επ: επ πεπ_ιεπι
πεπ Βιε1ιεπ, πο πιο νει·ιιιε1ιππε πει Ηεπι εεπι· επεεεεριοειιεπ

πω'. 1171110Επι! Θωθ _8βει1ιε Βγπειτι·οππιε πππ Βιι1ει·εεεπεε
Βιππεεεννεπεε; ειειετιεεπεε θευνεπε νιει ιπειιι·, Με ποι·ιιιιι1. 1)ιε
Ηειπεςειειεεε πππ πιε θει1ι.εεε πεε Κεπ11ιοιιιεε :ειπεπ πιε πει
ιιεππι.επ 8γιιι ι.οιιιεπει· Μεεεειτει·ιιιιε ιιππ Ρει·ιπι·ιει·ιιι:ιε πιιι.
Ψπεπειππε εε ε1ε.ει.ιεεπεπΘεινεπεε εννιεειιεπ πεπ ιιιπειιε1
ιεεειπ πει· Μεπιπ πππ πεπ 1.ιειιπ-Β·επεπι1επΓεεει·π πει· Αι1νεπ
πω. Π” Πππε1·πεπειειεςεινεπε πι.ιορπιεειι, ειπε πεπ ιιειι..
2ι91ιεπειπά πιο 1Τετιιι·ιιμι'οπεπνειεεπννιιπι1επ, πεε Γετεπείνιεπεπι ιιπι·επ Βιπι1εεεννεπε ειεειετ. Βειιι· ιππειεεεεπι ιιππ ποππ
πιεπε πεεεπι·ιεπεπ πι: πει· Βεϊιιπιι νοπ Ηιιιιιεπ ιιι πει· 8ππεπειε.
πεε Ηε.1εεεπππ πεε θεειεπι.ε. Απιοι· ιιπειπειιειε ειεπ πιεΙιι·
ιιιε.1ε.άεεε εε ειειι άει.πειππι πτιι·ιι1ιοπε1161ι1επιιππάειιε.ιιπι·ειι
ππε Νιεπιε ιι.ι·ιει1ειεΙιεε;Μεεε 1·1ϋπιεπεο1ιεπ ππε πω( ειπω
τεπ Ι.γιπρπε;ειιι.εεεπ πει·νοι·ι.>;επειι.-- Πεπ νοπ Βειιιιιιειιι·τεπ,
Πιιπε. ιιππ επι1ει·επ Αιιιοι·επ πεεειιι·ιεπεπεπ ιιει·πιι.ς·επεπειι
ιιι πεπ ΕγιιιρπερεΙιεπ ιιοιιπιε Αιιτοι· πιοιιι. ιιπι1επ:επεπεοικεπι'έ
πω· ειπε Απάεπιιιππ· ειπετ Ζε1ιιπιιιιιειιοπ ιιπ 0εινεπε οι1ει·ιπ
πει· Πιππεπππε άει· Θει'πεεε ειι πεπιειιιεπ. Πεεειιιιιπ ω” ει·
ειε1ι επειι πει· 1ιίειπιιπε; ιιιπ, άεεε σε 1Ιππιπι·οοεεε πειπ επι·
ειιπιιΙιεπει·, εοπάει·π ειπ ιιγρει·ριπειιεεπει εει. Με νοπ Πππιι
πεεεπι·ιεπεπεπ Βιοι1”ε.π" ΕΠιιοιπ ιιππ Κο1ιε.ειπ 1εοππι:εεπειι
πω. πειειιπιειεεπ. - Μπειπ πιω! ει· πιιι· πιεπι ιιι ω· παπι
(επεπεο Με θα!. νιι·επουν, Πππιι πω. [Με 1Επιιιιει πει· Πε.πι:
πππ πει· Πι·ιιεεπ πιει· πει·ιπει, επεπεο ποι·πιιιι πιιι· πιο Πιιεππἔπι” άει· Ηεπι.. ι`

'1'οι1ειιι:«Μιιιι·οεπειιιιεειιε Ππτει·ειιεπππε άει· Βιιιιιεπι1επιιε
(Με Ρ1·0πε νοπ ι?1οι·επεε!». - · .
Γιοι·επεε πει: ειπε Επειι.ειιοπεπε·επεπεπ, πιιι Ριεειιε. πιε νοιπ
ιπεπεπιιιιειιεπ Βρει·ιπιι επιπιιπεπ. νοπ ιιεπεπ. πιε νοιι 'Πιιει·επ
πει·ι·ιι1ιι·επ, ειπ ππι.ει·εεπειι1ειι. 1Βεπω· πει· Β'ιεειι ιπ ννεεεει·
επεπεποπεπ ιιππ πιιι ειπει· ι.εεειι.ιτιπιεπ.Τοι1-.1οπιιιιιιιιιπιπεππς
πειιε.πάε1ι;π-πιει· ι1επιΜιιιι·οεπερ ειειιιι ιπππ ι·ιειππ επιιιιπιιτειὲ
ιετιεεπε πιιπ1ιε1πι·πιιπει·πιιιιιπιεεπε Κι·γειιιι1ιε.Τ. Με ειπε Βειπε
νοπ νειειιειιεπ επε;εετεΙΙι. πππ ι·εειιπιιι·ι.Ρειςεπι1εε. 1)ιε Βεπε
ιιππ νοιι Γ1οι·επεειει ειπε ιι.πεεειει:ειιιριιπι1ΙιειιεεπειιιιεειιεΜε»
επί 1ιεειιπιπετοιι'ε, πειιιεπι.ιιεπ επι' Οποιιπ ιιππ Νειιιιπ. Βιε
ι·ποιππιεοιιεπ Ρ1ετιεπ, πιε πει πει· Βεπειιοπ επιετεπεπ, ειπε ιπιπ
πεπ ινιπ1ιεΙπ 08" πππ 117° επε.ι·ιιΜετιετιεοπ πππ 1ιιιπεππιοιιι.ε
θειπειπεει.πιεε πιιι @επι πιποιππεπ δοά-Νιεόει·εειιιες. 1)ιιε
Βρει·ιιιπ πει· Οεπεε @επιΜε Με Ε'ιοι·επεε'εε1ιεΒειι.ειιοπ: πειπ:
πεεοπιιει·ε επεπεριπει ιει _ιειιεεπ ιιιεεε Ρι·οπε πιιι· πει πιεπεεπ
1ιεΙιειπ Βιιιπεπ (πειιιιιΒιι:ι1πι·ειι πεπ ι·ειο1ιεπθιεπε1ι.ιιπ Οιιο1ιπ).
1)ειεροειιινε Απει'πιιεπ πει· Βεπειιοπ Μεεε ιππ: ει·οεεει· πεπι
εοπειπ1ιειιιιειι. επι' .-1πινεεεπιιειι: νοιπ ιπεπεοπ1ιειιειι θρει·πιπ
εειιιιεεεεπ. Με θεινιεεπειι 8·ιεπι πιιι· πει·Βείππι1 νοπ προειπα
ειειπειιι.επ.

Απε1πιειππ.1

Βιιεειιιι Αι·οιιινι Ρειιοιοπιι, ι‹ιιιιιιεειιεειιοι Μειιιειιιγ ι

Βιιειει·ιειοπιι. Μ. πι, 3. π. 4. Απιιι.

ε. Ψ1ε.εν: «Με ιποι·ρποιο,ε·ιεεπεπνει·ππι1ει·ππε·επ πεε Βιε
ιεε πει ι,ιεει.ϋι·πειΡππει:ιοπ πει πεπει·».
Απτοι· Με ειεπ ειπε Β.ειιιε νοπ .1επιεπ πιιι πεπ ρειι.ιιοΙοει
εεπεπ νει·ειπι1ει·ιιππ·επάεε Βιπτεε πει πεπ νει·εειιιετιεπεπ, εο
»νοιπ ρ;πιπι·ιι,ε·επ.Με επειι πιιιπεπι1ιεπ π3επττιπ·ειι ΑΡι'εειιοπειι
άει· 1.επει· πειιιεετ πππ πεπεπρτει, άεεε ιπππ πει ειπε;επεπι1ειπ
8ιπάιπιπ πει· Βιπιπιτειε.τιοπ πιιιπ: πιιι· πιε Κιιιπ1επειιι πει· [ιε
πει. εοπι1ει·πειιεπ πιε Απ ε" 1Βι·1ιι·ιιπιιιιππ,επ “πιιιπ οάετ
πεεειι·εις, ι1ιεπποετιειιεπ ιιιιππε. Βει εειιινειεπ 1ιεπει·ει.ιιεειιοπεπ
πι1ι1ει ειοπ ειπε ρει·πιειιιεε Απεειπιε ειπε. π·οπει πιε Ζειι1 πει·
ιοι:πεπ Βιιιιιιπι·ρει·επεπ πιειιι·ι,ε;ει·,εΙε επι' 1 Μιιιιοπ ειπιιι:, εε
ιι·ειεπ 1ιειππε.1τιπει·οι1ιε Βιπιιιιιι·ρειεπεπ ω: ε.ιιεεειπειιι επει
ιι·ετεπ ιπππιιεει.ε ιποι·ρποιοι;ιεεπε νετε.πάετπππεπ ειι πεπ ιεειε
εειι Β1πτιι6ι·ρει·επεπεπι', ιιιι·ε Ζειι1 ετειππ ιιπι'50.000ιιπ0πιπιπ.,
πιε ε.πεοιιιτεΜεπεε πει· Τιγιππποεμεπ οάετ άει· Πεπει·εππε·ε
ι'‹ιι·ιιιεπειπιιι, πιε Πεππε πει· πεπι:ι·οριιιιεπ ιιιπει·ι·ειι“επι“ειπε
ιιιι.<.ςειςεππειι·ιιεπι1ιππ. 8ο π. Β. ειπι‹ε εει πιιιιι,επεπ πεπει·τπ
ιποι·επ πιε Ζε.ιιι πει· 11γιπρποεγτεππιεάι·ιπει·, Με πιιι” 1000 ιιπ
Οπιπιπ. ιποι·ιπει.Ι8000).πιει· ιιπ Ρι·οοεπε ππε επιιιειιι, πιει1ι·ιε:ει·
ειε πιιι' 10 ρθτ. ιποι·πιπι 25-Β0 ρ0ι:.):πει· ι·οπεπτεπιπ πει· Πε
πει·πε.πεειει·ιπεπ ειπιιι επι' 2,6 ιποι·πιπι 8-10 ρ0ι.): πιε ειπεπ·
πιω Μεππε πει· πεπει·ορ1ιι1επιεεωειππιι ει.ει,ε·ι:επι 80.000
(ποι·ιιιει.ιθ500ι, ι1ει·επΡι·οεεπιπειιε.ιι ιιιιππ 93 πετι·εριεπ(ποι·ιπε1
ει). Βει πεπει·ειι·ι·ποεε ειπε ιιιεεε Υει·ιιιιπει·ππ,εεπ ιε.ππε πιειιε
εε ειιεπεεριοε1ιεπ: άιε Ζιιπ1 πει· ννειεεεπΒιπιιιϋτρει·επεπ ιιπει·
ειειἔι: ιιιεπι: 200110,άει· Ριοεεπιπεπειτ άει· _ιπππεπ Ηεγπηιιιο
εγτεπ) πιιι επι' 12 (ειπετ 80), πειεπ ιιπεο1ιιι.εΜεπειε πιιι' 071
(ποι·πιπ13200-80001: άιε 1ιίεπε;επει·11επει·πειππείοι·ιπεπιι·ειιεπι
πιιι νοπ 10 ρθι. επι' 8.5 ρ0ι., ιιει·επ επεο1πτεΖιιιιι νοπ 1000
ιιπι”511. 1)ιε Μεπεε πει· πειιιι·πριιιιεπ ειειπτ πιιι' 11300 ιετει.ιτ
Β500-040(1ι.- Βει εε.Επιι·πε.ιιεειιειπ.Ϊετει·πε πεοπειεπτει ιπππ
1ιειπε ειιι.ιιιε Βεπινεπιιππεεπ, π·ειιει· ιπ πει· πω. ποππ ιπ πει·
Μοι·ρ1ιο1οπιεάει· Βιπιπϋι·ρει·επεπ: εει 1ιεπειεπιιιποεοοεπε, πει·
πειπ νοπ πεπ 8·ι·πεεειεπ Βιιιππει'ιιεεεπ ιιππ Θε.1ιεππεπεεπ ειεπ
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ειιτινιειαειι:,ιιειιειι άεε Βιιιτ ιιιι·ε ιιει·ιιιιιιε Βεεειιειι'ειιιιειι ω.- Βει ρει·ιιιειεεει·Αιιιιειιιιε οιιιιε Πι·ιιι·ειιιιιιιι.ε·άει· 1.ει›ει·ΜΙΒ
ειιειιι'ιιιιε«ΜεΖω άει· ι·οιιιειι Βιιιιιι6ι·ρει·ειιειι εεννιιιιιε εε, εε
ει·ειειι ε.ιιειι ιιει·ιιιιειιιιιε ιετιιε Βιιιι.ιώι·ρει·ειιειι επι”, Μιει· ειιειι
ειε ννειεεειι Βιιιιιιιιι·ρειειιειι νειι·ιιι ει·ιι ειειι ιιιιιι ειε οιιειι
ει·ινε.ιιιιιειιιιιοι·ριιειεςιεειιειι Αιι.ει·ιπιειιειι ιειιιειι. - Αιιειι εει
κι·ειιιιιιειιειι εει· Με ιιιιιιειι ειειι ειιιιει·ε νει·ιιι6.ιιιιιεεε: εε ι
ε. Β. εεεεεειιιειε Αιιιοι· εει Πειιιιεειιιιε. ιιεεε ρεεε ι›εεοιιιιει·ε ι
ειεε νει·ιιιειιι·ειιειε Ει·ιιιριιεεγιειι, ειε Πειιει·Βειιεει'ειιιιειι ιιιιιι
ειε εεειιιεριιιιειι, ειε Ζειιι άει· ιιιιει·ι·ειι'ειιιιεε,·εεειι ιιιιιιιιιτΜ.
δ. Β ιι ι·το ε ε ιι ε τι ι ι.ε ε ιι: «Πειιει· ιιι·γειειιιιιιεειιε Εοι·ιιιειι επι'
θειετιιιεειιιιιιι·ειι νειεειιιειιειιει· Πιιιι·ειιειι».
Ζειιιιειειιε Βεεισε.ειιιιιιιιεειιαιι Ριε.τι.ειι-ιιειιιειιιιιιι·ειι νει·εειιιε
ιιειιει· Βεει;ει·ιειιε.ι·ιειι ιιεννιεεειι άεπι Αυτοι. ιιιιεε ιιιι.οιιΑιιε
ι.ι·0ειιιιειιάει· νειιιιιεειμειι Ριειεειιρερωιι€ειε.ιιιιε Πει 18°-2Ο°
'Ι'ειιιρ. εει ω· ι)ι›ειιιεειιε άει· ειιεεειι·εειιιιει.ειι θειειιιιε Κιγ
ει.ειιιεςειιιιιιει ι.νει·ιιειι.ιιιε Μιά νει·ειιι:ειι, »ειε ιιι θι·ιιερειι
ιιεςειι, ινοιιει :ιιι νιειειι Ριε.2.ι:ειιιιοειι ειε Βιειιειι εει· Βιιειε
τιειιιιοιειιιεειι Ζιι ει·ιιειιιιειι ειιιιι. Πιεεε Κιγετειιε ιιεειιπειι ειιιε
ιιεεειιιιειε, ειιιιιειιιει·ιειιεειιε !ιιι· ειε ιιει.ι·ειϊειιιιε Βεει.ει·ιειιιι.ι·ι.,
ιιιοι·ριιειοειεειιε ιι`οιιιι,εε ε. Β. ιιπ ειεε Βιιε. εεειιιιε ιει: εεε·
ι·ιιιιιει·ιει;ιεειιειε Βει·ειιιεειιειι“ει·ιιιάει· Κι·γει.ε.ιιε ειιει· ειε Ε'οι·ιιι
νοιι Πιιιεειι ι·εειιιινιιιιιιι€ει· Ρι·ιειιιειι: ει· ειεε Βεε. ριειιι€ιεειιε- ιιιειιιε ιιι·ειιιΓει·ιιιιε·ε 1ι'ιιι·ιιι·ιιιιιιειιιιε Κεεει: ει» Πε.ι·ειιιε
ιιιτειι- ιε.ιι€ε. ιιιιιιιιε ρι·ιειιιιιιιεειιε Κι·γετειιε; αιι Βιιε. ι·ειιιε
ειιε - ριε.ττε,ιιι·ειιε Ρι·ιειιιειι; ει» Βιιε. Αιιιιιι·ε.ειε - νετειιι
:ειε εειεε,ιειιειιιειιιε Κει.;ει ιιιι‹ι ριετι.ερι·ιειιιει.ιεειιε'Γε.ι“ειειιειι;
πιιι·Βιεριιγιεεεεειιε ργει;ειιεε ε.ιιιιιε- ειιεειιειι“ει·ιιιιεειιςεει·ιι
ιιει.ε ιιι·ειεειιιε·ε Ρι·ιειιιειι. Αιιι' θι·ιιιιιι τιιεεει· Βιιιιιεειιιιιις
ειιιιιιεεει.Αιιτει·, ιιιιεε ειε θειει.ιιιε νειιιιιεειιι,·ειιιιειι Βιιειει·ιειι
εεε ιιειιι Νιιιιι·ιιοιιειιεκει ειειειιει·ιι€ε 8ι.ειι'ε ειιε:ιειιειι (ειι
8·ιειειι ειε ειιειιιιεειι νοιιι ειιε ιιιιιιε ιιειιιΤι·ιρ ειριιεεριιιιι.ειεε),
ιιπά ιιεεε ιιιεεει· Πιιιετε.ιιιιεει ιιειιι Βιιιιιιιιιιι εε 8τειι'ννεειιεειε
εει· Βιιει.ει·ιειι εεΙιι· ιιι ιιει·ιιειιειοιιιιςειι εει.

Ρ. Πεεενν: «Με
ιΒιιιριιετιεειιειι

θει'εεεε άεε Ζινει·ειιι'ειιε
ιιιι‹ι ιιει·ειι Βεειε ιιιιε πιιι· Βε.ιιειιιιιιιιιειιιιιι ιιιιι· Β.εεοι·ρ
τ.ιειιειι·εεε.
Πιε ειιρει·ιιιιειιι.ειιειιΒιιιιιιειι εεε Αιιι.ει·ε ννε.ιειι νει· Αιιειιι
ιιιι.ι·ε.ιιι'€ειιειιι.ει ειε ρι·ιιιιεειειι Βεεοι·ρτιοιιεννεςε τω· θι.ειϊε,
ειε 1) νοιι ειεε Βιιιι.εε.ριιιει·ειι2) νοιι ιιειιι 1η·ιιιριιι;ειιιεεειιΜε
εειιειιιιιιειι ινει·ιιειι, Ζιι ιιιιιιειι. Αιε Βεεεεειιιιιιιεεεε_ιεειε ‹ιιειι
τειι ινειεεε Βειπειι ιιιι‹ι Κειιιιιειιειι. Πιε Βεειιιι.ειε εειπετ Βιε
ιιιειι ι·εειιιιιιι·ι Π. ιιι ι'ειεειιιιειι '1'ιιεεειι. 1) Πιειειιιεειι διεΕε.
ιιειειιε εει ιιει· Βεεει·ρτιοιι ιιιιεει ιιι ειε Βιιιι.εε.ριιιιιι·ειιε·ειειι
χειι, ειει·ιιειι νοιι πιει· ι;ε.ιι2ειι Βειιειιιιειιιει1ειιει·ιι:ι.ειιεεπιμ
ιιειιιιιιειι, ιιιιιειιι ειε ειιιιιιειιει.ιιι ειε ιιιι:ει·εειιιιιιι.ι·εΒιιιιιιιε εεε
Βιιιιει.ιιειε ιιιι‹ι ιιιιιιιι ιιι ‹ιειι Ζειιιιϋι·ρει· εειιιει ειιιι.ι·ει.ειι.-
Νιειιι νιιιιιιιιειιε 8ειιιτ.ιειιειι "ειιιειπ ειιεεειιιιεεειιειι νοιι ιιειι
ι ιιιιιιιει.ιεειιειι θειιιεεειι άεε Ζινει·ειιι'ειιε ιιιιι);ειιειιιιεειι. Ε

!)

ιεειι ιετ ειε ε.ιι€ειιιειιι ειιιιιςε Βε).ι·ει, ειπεε ειε Βεεοι·ριιοιι
ιιιιι· ιιιι θειιτι·ιιιιι άεε Πιεριιιεςιιιιι. νοιι Βι:ιιτι.ειιεεΙπ. 8

) Βει
Βιιιιεειιιιει·ειι ει.ει1ειιειε 1.γιιιριι€ειιιεεε εεε Ζνιιει·ειιιεΙιε Μ·
8ειιιιειι ει1εειιιειιιειι Τγριιε άει·: νοιι άει· ρει·ιτειιεε.ιειι Πειτε
ιιιιιιειι ιιιεεε θειιι.εεε ειιι Νεω νειι ιιιειιιειι Αινεοιειι ιιιιιι νοιι
:ειιιειπ Βιειιι.ιιιιε·. Πιεεεε Πει: ειειιτ ιιιιι·ειι Αιιε.ειειιιεεειι ιιι
Ψει·ειιιιιιιιις πιιτ. ειιιειπ κινειται :ιιι εει· ριειιι·ε.ιειι 8ειιε ‹ιεε
Πιεριιι·εειιιε Βειει;ειιειι; ειε θειι6.εεεεεε ιει:ιει·ειι νιει επιτε
ι·ει·ειι Νει.εεε ιιιιιιειι ειιι ε·ιεεεει·εε θειιιιει, εεε Νει.ε εειιιει. ιει.
ι·ιιι€ι“ει·ιιιιε ειιεεει·ιιιιετ. 4

) Πε.ε Βιιιιετιιει εεε ρει·ιωιιεειειι
Νει2εε ιιιιτει·εειιειιιετ ειεε νοιι ιιειιι άεε ριειιιιιιειι ιιιιιιιιι·ειι,
ιιιιεε Ζειιειι ιιεεεειιιειι νιει ,ει·ϋεεει·ειιι‹ι. Πεεει·ιιιιιιρι ειιιιι Με
Ζειιειι ιιιιι εε ιιιειιιει·. _ι

ε

οιιετιιε.ειιιιειιει·Με ιιει'ε.εεΠεμ. 5
.

Πιε Βι.ειιειι ιιπ ειε Βεεοι·ριιειι ειιιιι ρι·ιιιει·ιιιιι·ι.,ιιιιει· εκει. ιιι
ιιειιι Βιιιιιε, Με ιιιειι εε Μιει· νει·ει.ειιιιειιΜε; εε ειιιιι ειιειι
ιιειιιε Οειιιιιιιιςειι; ειε ιιιιιιειιιιημε 11τιει·ι1ει·ιιιεειιιι-ιιιε Βεεειρ
τιειι Μ. ιιιιι· ιιε.ε ιιιιιιιιιτειιιιιιε Αιιειιιιιιιόει·ιιεεειι άεε ιΒιιιιο
ι.ιιειε άει· ιγιιιριιειιεειιειι θεριιιιιι·ειι ιιιιιι άεε Βιιιιοτιιειε άει·
Βειιειιι'ειιεειιιεε! Πιιι·ειι ειιιε ίεειιιτει:ινε Βι·ινειι.ει·ιιιιε· ‹ιει· ιιι
ιετεειιιιιιιι·ειι Βιιιιιιιε ι›ειιιει· Βιιιιοι.ιιειεειιιειιτειι ιιοιιιιιιι ειιιε
ιιιιειιτε θοιιιιιιιιιιιιιειιοιι εινιεειιειι άει· Ρει·ιιοιιεε.ιιιειιιε ιιιιιιάεπι
1.ιιιιιειι άεε ιιγιιιριι;;ειε.εεεε ιιι Β'ειιιι ειιιεε Νεεεεε νοιι Βρει
τειι ιιι Βι.ειιοιε. Θ

)

Με 1ιγιιιριιε;ει'αεεεεειιειι εκει ιιιι·ειιιιιι ειε
Ρει·ιτειιεε.ιιιιιιιιεπω, εειιιιει·ιι ιιιιιιειι ειιι εεεειιιοεεειιεε Βγ
ετειιι.Με πιιι· ειι ειιι2ειιιειι Βιειιειι ιιι ειι€ει· νει·ιιιιιιιιιιιΒι επι
ιιειιι Ρειιιειιεειειιιιοτιιει πω. Πιε Βειιειιιιειιιε ιιιιιιιι ε.ιιί ιιιεεε
ννειεε ιιιιι·ειιειιε εκει ειε ειπε ιιιι·ννειεει·ιιιιεεει· Ι.γιιιριιε·ε
ιεεεε ε·ειτ.ειι(Αιιιιιιιιιε άει·ιιγιιιριι8ειε.εεε ιιε.ειιι1εειιιιιιι;ιιειιεειι).

Ν. Α. Ο ιι ειε ιι ε ιιι: «Πει ιιιιειιι·ιιειι ιιιι ?Με ειιιει· ιρει·ειιιι ει:ιιειι Κι·ειιιιιιειτ ειεε 11ειιιιιεεοάετ εει· Ρι·ειι».

`

Κ. Ε' ι ε ι· ο ει· : «ΕιιιιιειεΒεεεεειιιιιιι€ειι - Με» ειε νει·ιιιιιιειιιιιεςειι
ιιεε Βιιιι.εε εει Κιιιιιγεειιειιειιιιιιιιι€».
Πιε Βεεεε.ειιι.ιιιιι;ειι ιιεε Διιιει·ε ιιι ειιιει· Κιιιιιγεεειιε :πιιτ ιιι
ιιειι Βι:ερρειι ιθεε.ιιιετε.)ειςιιιιειι, εεεε εει ιιιιειι Κι·ε.ιιιιειι ειε

Πιειιε·ε ιιει· εεειιιεριιιιειι Βιιιτιιιιι·ρει·ειιειι ε.ειιε.ιιιιι:(Με-ιιειιτιο
ριιιιειι νει·ιιιειιι·τειιειειι εει 8ειινιει·ιιι·ειιιιιειιιιιιιι νει·ιιιιιιιιει·ιειι

ι ειειι εει ιειειιι 1ι'.ι·ιιι·ιιιιιιτειι;εει ιει.ιτει·ειι εειιει.ιιι.ιι·ι.εειιειι-Αιι·

ι τοι· ειιιε νει·ιιιειιτιιιιε άει· 1.γιιιριιοεγιειι. Βει θειινιει·ιιτειιιιειι

ζ ιιιιειι ειε ΜειιΒε ‹ιει· Πεεετεε.ιι€εΐετιι1ειι ιιιεεειιιι, εει ιειειιι.
Βι·ιιι·ειιιιτειι ιιεεεεειι ννει·ειι ιιιεεε Β'ει·ιιιειινει·ιιιιιιιιει·ι:.ιιιειιειι
Γιιι1ειι εεειιιιοιιι:ετεΓιει·ενν ειιιε νει·ιιιειιι·ιιιις άει· ι·ειιιειι Πιπε
ιιει·ρει·ειιειι ιιιιιι θτειεει·ιιιι8 Με Πεειιιεειειιιιι;ειιιι.ιι.ε.

. Ρ. Αννι·ει·ενν: «Πιε ιιιι·εετε ιιιιιι ιιιιιιι·εε€ε_θειει·ιιιιετιιε εειι
'1'ιιιει·ειι ιιιι Βιιειιει.ει1';ιειειι€εννιειιε ινιιιιι·ειιιι εεε Ι·1ιιιι·
εει·ιιε ιιιιιι άει· Πεεει·ιιιτιει·ιιιις».
Μ» ννειιειι Με» πιιι· ειε ι·εειιτ ιιιεει·εεεειιι.ειιΒι·εειιιιιεεε
εειιιει ειιρειιιιιειιι.ειιειι εωειειι ειιιιιιιι·ειι:
Πει· 8τοιι'ι.νεειιεειιιιι‹ι ειε Ψιι.ι·ιιιειιιιιιιιιιιςεει Τιιιει·ειι μια
νοιι Τ” Ζιι Τε; εει ιιιειειιιι.ι·ιιιιιειιι άει· 8.ιιεεει·ειι Βε‹ιιιιςιιιι
εεε Με ειπετ ιιιει·ιιννιιι·ιιιι.ιειι εεειιιιιιεειΒιιειι. νοιι ετειιειι.
Πιιε Με.ιιιιιιιιιιι εει· 8ειινιιειιιιιιιι :ειεε ειι πιει ειιι'ειιιειισιει·
ιειι;ειιιιειι '1'ε8·ειι ιιετι·ιιΒ·ι:εει ιιιιιιειι ιιπ 8ι:ιειιει:ειι“ιι·ιειειιεε
εκει θ ρω., ι›ειιιι Ηιιιιεει·ιι -8 μα. Πιε 1ιιιειιειιιιι:άεε Θεοῦ
ννεειιεειε ιιιιιιω ννιιιιιιειιιιιιιιιιε· εει ιιιιικιειι ει.ειιι ιπι ειιι
€,ε,ςειιεεεεεειειι

νει·ιιιιιιιιιεεε ιιπ· ειι·ϋεεε άεε '1'ιιιει·εε. Με
ει·ιιιειιι·ιιιιε ειεε θεινιειιι.ε εεε ιιιιιιιιεε νειιιιιιιιιιειιι ειιιιι ιιιε
νιιιιι·ιιιε- πιει Βιει1°ειι€ειιεΜε 1 Κιιο 'Γ ιιιει· ειε εεεειιιτε·
θι·εεεε εεε θι:οιινιιεειιεειεειει).ι·ιιιε.8ειςειιεπ. Νειωιιιιιι ει:ειιειι
άει· θι.ειιινεειιεει ιιιιιι ειε ιλ'ιιι·ιιιειιιιιιιιιιε·εει Πιιιιτιειι ιιι απ.»
ι.ειιι νει·ιιιιιιιιιεεε εει· Οιιει·ι18ειιε άεε '.1'ιιιετεε.Πιε Ψνει·ιιιε·
ιιιιιιιιιιε κι ιιιι Αιι).ιειιιειιιειι ειιιειπ. ρι·ορει·ι.ιειιει εει· θιιιεεε
άει· Κει·ρει·ειιει·ιιιιειιε. Πιο Αιιειιε.ιιιιιειι νοιι ιιιεεειιι θεεει.ιε
ει·ιιιιιι·ειι ειειι ιιιιι·ειι ιιιιιινιιιιιειιε Βιιι;ειιεειιει'ιειι

Ρειιεε
'1'ιιιει·εε.

Πιεεε ιειιι:ει·ειι - ειε θρει·εει.ιιιιιειτειιει· νει·εειενειιιιιιιι Βε
ιιιι.ιτειιΜε Βειιειιιιιιιιι Με ιιιιιιιι. ιιιειιιι ειε ιιιιεεει·ειιΠε επε
ιιετιιιιιι·ιιιιεειι ειειι ιιιιειει·ιι; 1:1ιιιιιιε.ννειειιε ιιειιιι Βτιειιει.οιι'
ειειειι€ειιιιειιι ειειι ιιιιι·ειι ΒρειειιιιιΚειι. ε.ιιεεεεειειιιιει: ιιιιιιεειι,
ιιειιιειτειι ιιιεεε Βιεειιεειιει`τ ειιειι ιιιι Βιε.ειιιιιι άεε 11ιιιιε·ει·ιιε
ιιιιιι ιιιι Βιιιιιιιιιιι άει· Πεεει·ιιιιι.ει·ιιιις. 1ιι εει· ιιιιτεΙει·ειι Πιπι
ε·ει·ρει·ιειιε (Αιιι'ειιε· ιιει· Η

.

Ψεειιε) ι.νει·ιιειιιιιιιιιειιτιιειιΠειτε
νει·ιιι·ειιιιι, Με Ζει·εει.ειιιη; εει· Βιννειεεετοιι'εΜ; ιιιιι· εει' άεε
ιιειιινιιειιιιιιιε Μιιιιιιιιιιιι ι·ειιιιειι·ι;.Πιιι·ειι ειε νει·ιιι·ειιιιιιιιε άει·
Πειτε ινει·ειειιΜι Μιει· ννιιιιιιεε.ιιε ι›ειι άεε θι·ιςειιιειιιιιε εε·
ιιεειιι ιιιιιι ιιιιι· να ιιειιιιιιι. εει' ιιιε 2ι·εεωιιιι άει·Βιννειεεειει1°ε.
Ιιι εει· ειιειι Β·ειιιιιιιιι.ειιΡειιοιιε Μπι ειε

1 Κιιε 'Μιει· ιιιιι 15-16 ρΟι. εεεειιιιιιει· εει· Νοι·ιιι ιιειειι€ε
εαπ. ειε Κοιιιειιειι.ιιιεειιεεειιειιιιιιιε ιιιιι ει-εε ρθι.. Μεεε».
ειε ιιιιιιι;ειιι‹ιειι '1'ιιιει·ειιιιιειιει·,=.;ει'ιιιιει·ιΜε Ριειεειι οάετ Με
ιι”ιειεειι ιιιιτι Γετιειι, εε ιιιιτει·εειιειιιει:ειειι ειε Ψιιι·ιιιειιιιιιιι:ι8·
εει' 1 Κιιε 'Ι'ιιιει· εκει ει.ει·ιι νοιι εει· Νει·ιιι. ννιι·‹ι ειε Νειι·
ι·ιιιιε; εει εεε Περιιε1ιε άεε Νει·ιιιιι.ιειι8·ειιι·εειιι:,εε ει:ειςτ ειε
νιΠιι·ιιιειιιιιιιιιιςιιιιι· εει' 12--18 ρω. Ηιιιιιιε, ειε ιιι άει· Νε.ιι-·
ι·ιιιιε· ειιιειι Πεεει·ιιιιεε νοιι Αιιιιιιιιιιιε.ι:ειι ει·ιιιιιτειι. εετεειι πιιι·»
ειιιειι 8εινιεεειι 'Ι'ιιειι ιιειεειιιειι ε", ιιιε Πιιιιρτιιιε.εεεινιι·‹ι πιιι·
Πεειιιιιιἔ εει· ΨΗι·ιιιεειιεεεεειι νει·ιιι·ε.ιιειιι:.Ψει·ιιειι ειε ιιιιι·
πιιτ Ριειεειι Β·ειιιιτει·ι, εε Με ειεε άει· ετιειιειειιιι·ειε Πε".
:ιιιιιειι8·ειιειτ.ειι. νιει ιειειιτει· ιιιειειειι ?ειτε ιιιιι·ιιειι€ειιειι.ειιι
ιιπά ειιεειε.8ει·ι..Πει· ν" ιειειι εει· ω· ιιιιεειειιι ειιιοι·ιιιιετι·ι-·
εειιειι 1ινει.ιεει·ιιιιιιειτειι νιιιιιιε ιιιιτ άει·Με άεπι εωεεωιι-
εει ειιεε·ει·εειιιιειειι @εει ιιιιιιιει· Εεεε ειειειιιειιτειιιιε Βεειιι
τετε: ιιιε Πιιι'ει·ειιι ιιετιιιΒι Ξ 2-8 ρθι:.
Π. 1ιεριιιειιι ιιπά Ν. 8εννειιεειι: «Πεεει τιειι ιΒιιιιιιιεε
εει· ιιειτειι Βιιιιει· εει' ειε Ζειιι . εει· ννειεεειι Βιιιιιιει·ρει··
ειιειι εει θεειιιιιιειι ιιιιιι Κι·ειιιιειι».
Πιε Αιιιειι:ειι νοιι Πιιιιτει·ιιιτε,Βενιιιιιι ιιιιιι Κιιερι'ειιιιεειιει·
ιιιι.ιιειιει·ι.νιεεειι,Μεε εει '1'ιιιειειι ιιιιιι ιι1ειιεειιειι ιιεειι ειιιειπ
ιιιιιι.ειι Βε.‹ιε ειε Ζειιι εει· ι.ιιειεεειι Βιιιιιιει·ρειειιειι ειιιιιιιιιιιι:.

ιει·ιιιι.2 ‹ιιε Ηε.ιιριι·οιιε εει εει· ΜΜΜ άει· ιιειιειι Βιιιιει·
εει Ιιιι'εειιοιιειιι·ειιιιιιειι.ειι. Πιο Αιιιοι·ειι ιιειιειι εε ιιιιιι ειιιει
ιιειιιιιιειι ειι εει· ιιειιιι ειιιεε ειιιεεει·ειι ιιιιιιιεειιειι Πει.ει·ιειε
('1'γριιιιεεειιειιιιιιειιε, ειιιιιιιιιειιιει.ιειιε, ιεειιι·ι·ειιε) Με νοιι ιιειι
ι;ειιε.ιιιιι.ειιΑιιιοι·ειι ειιε·εεεεειιειι 'Ι'ιιιιι.εεειιειι ειιιει· Νε.ειι ιιι
ιιιιιιε ιιι ιιιιι.ει·ειειιειι.Πιε Πιιτει·ειιειιιιιι; εεε Βιιιιεε :εεε ειι
ιιιιιιιιιι.ειιιει·νει· ιιιιιι ιιε.ειι ιιειιι Βιι.ιιε, ιιε.ιιιι ιιε.ειι 5.15 Πιιιιι
τειι, ιιι-ει Βιιιιιιιειι. ιιι ειιιι€ειι 1:"ιιιιειι ινιιι·ιιειι 24 Βι.ιιιιιιειι
Με;; ιιε.ειι ιιειιι Βιιιιε ιιι 8-ει.ιιιιιιιιειιειι ιιιι.εινε.ιιειι Βιιιιιιιιι:ει··
ειιειιιιιιΒιειιειιι;εει.ειιι..Πε ει·εε.ιι ειεε, Μεε Με Βιιιιιιτειι ιιιιειι
ιιειιι ιιε.ιτειιΒιιιιε ιι8° Π.. ιιιιιι 8 Μιιιιιι.ειι Πιιιιει·) ειπε Υει·ιιιειι
πω;; εει· ιιιειεεειι Βιιιιιι6ι·ρει·ειιειι »νοιιιιιεεεεειιι.ει ννιι·ιι;ειπεε
ερε.ι.ει_ιειιεειι ιιιιιιει ιιιειι εειιοιι ειε Ζιιιιι εει· ι.νειεεειιΒιω
ιιειρει·ειιειι πι· Νοιιιι ειιι·ιιειιε·ειιειιι·ι;,ιιι ειιιεειιιειι 14"ε;ιιειιεε·
μι· εει·ιιιεει·, ειε ιιοι·ιιιει. Πε ιιε.ιιιιε1ι.ειειι ιιιειι›ει ιιιιι· ειε
ειεε ι·ειετινε νει·,ει·ϋεεειιιιι€ εει· Με άει· 11ειιεοεγιιιειι, ιιειιιι
ἔιειειιιειιιι;

ειειιιτ ε.ιιειι ιιιε Ζιιιιι άει· ι·οι.ι1ειι Βιιιιιοϋι·ρειοιιειι,.
ει·ιιει·Με ερεειιιεειιε θεννιειιτ ιιιιτιειε Ηιι.ιιιο;ιεειιιιιιειι=ι;ε.Πε.ε
@Με Βγιιιιποιιι ιει ειε νοιιιιιει·ζειιειιιιεε ιιιιιι ει·ιιιιιιιι.ειειι
ιιιιιειι ειπε τειιιρειιι.ιε νει·ιιιειιιιιιιι.ι ειεε Βιιιτεε ιιι ειεε ρει·ιριιε·
ι·ειι θειιιεεειι: _ιειιειιι'ειιε ι›ειιειιριειι ειε Αιιτει·ειι. ιιεεε ειπε
ε.ιιεοιιιιε Ι.ειιεεεετεεε. Μιει· άεπι ιΒιιιιιιιεεειι8.ιι.ει·ειεε» ιιιειιι.
Ζιι Βι.ειιιιε ιιειιιιιιε.

Αιιειιιιειιιι.

11ειιιι.ιιειιε.Οιι5.ιιι 1ιειιιι 1899τ. Η ει·ειιε;;ειιει·Πι·. Β ιι ιι ο ι ι ιν ε ιι εε ιι. Βιιειιιιι·ιιειιειει ν. Α. ννιειιεειιε Κιιι.ει·ιιιειιιιει'ει·ε). .Η 15·

ιιι·ιιιειιιιιιιιιιε·ειιι°
Π

Πιεεει· ιιιιιιετιιειι ιιει·νει·,εειιιι'ειιειι11ειιεεεγιιιεεενιιιιιιειι·ι:Με'
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ΙΙιινιιε(1ει·Βιιεε1ει:Ιιειι
Μ(ι(11(:(ιι(ει:Ιι(ιιι Ζιι(Ιει:1ιι·ΙΙΙ(ιιι.

Πει-Ι. Βε11:18·επω· ,,5τ. Ρε(ετε1111τ8·ετΜεάιο1τι1ε(:1ιειι ννοο1ιεπε(:1ιτ1ΙΙ". 1899.

Β.ΠΒ818ΟΗΕΙ 1111111)ιο1ττ1εσπε ΖΒΙΤΒΟΗΒΙΡΤΕΝ.

Δτο111ινρε1ε1ι1ε(1·11,πο1το1οε111εειι(1οΙιτιο1ρε1ο11ορετο1(1ε11(Ατ(:1ι1ν
Γ(1τΡεγο1ι1ιι.1.1·1ο,Νεπτο1ο111ειι. (τετ1ε1111.Ρεγ(:1ιορετ1ιο1ο.21ε).

Βο1π1τεο1ιιιε1ε8·τιεειπΒο(111πε(Βοτ1(1ιι'εΗοερ1τε12ε1τιιπε).
Ο1ι1τιιτ(τιπ((31ι1τι11·81ο).
Π_1ο(ε1‹ε_ῇε.Μο(1121πε.(Ρ11.(11ε.(ιτ1εο11εΜε(11(:1π).
.1εε1ιεπε(11ε1π11((Ινο(:11οπ111εω).
11”ειορ11εει·ιιεε1το1(:1ι1τιιι·811(Δπτιει.1οπάετ τπεε1εε1ι.Ο1ι1ι·πτε1ο).
ε(1121πε(Με(11(:1π).
Μεά121πε1το1οο1ιοε1·επ_1ο(Μο(11(:1π1εε1ιοΒππ(1ε(:Ιιε.π).
Μεά12ιπε1τηερ1·111ενν1οπ1_ιε1

(

π1οτε1(οιπ(1εΙιο1·π11(π(Μο(11ο1π1εο11ο
Βο111ητοπειιπι Μετ1πο-Ατε1ι1ν).

Βπεε1(1_)Αι·(:111ινΡετο1ο811,1(11ιι1τε(11ιεε1το1Μο(11ε1πγ1Βεετοτ1ο1οι;11
(Βπεε. ΑτεΙ11ν1111·Ρει1ιο1οΒ·1ο,1(11π.Με(11(:1πιι. Βε.οτετ1(ι1ος1ο).

Βο1ιιἱΙεεΙιιιεῇε (ιεεεΙε Β(ι11(1ιιε. Μ. 14-23.

Ρ. Β ο τ
·
1 ε ε ο π( : «Π1ο (:11επι1εε11επΒ1ε·επεε11εί(.οπάετ ρε11ε1πο

εςεπειι ΒιιΙ1εωιι2». (Ντ. 14.)

Διι(.οτ (111ιτε111εειιιοι· Αι·ΙΜτ, (11ο1ιτιΟτ1ε1πε1 πεε1ιττοΙοεεπ
1ινετ(1εππ1ι1εε,άεπ Βεννε1ε, (1ε.εε(Με ρερε1ποετοπεΒιιΙιετε.πε, (1

.

11.(11ε_1(πι1εοΒιιΙιετεπε, 8.118(1ετε1ο1ιΙπι Με.ςεπεεί(: ΙΜ 8·ενν1ε
εεπ Βο(11πειιπεεπ (111ε(Μάνο Ρερε111,οπτιν1(:1τε1τ,ε1π Β1ινε1εε
πετάνε( 1ετ.

δ
. Βε1(1ονν1τε (111:«Β.ε1εοε1π(11·11(:1τονοιι ε1πει· ΔΙ11τοιπιπεπ

(11τιιπ,ε·επι· Ροετ (πι Απεο11)».(Ντ. 14-16.)

Μ.
Μ41(:11θε11οεν:

«Πο11ετΗγροτ(;τορ111εάοε Βετεεπε». (Νι·.'- ')

Βε1 εε1τιεπεκρετιιπειιτε11οπ1ι1ετοΙοε1ε(:11οπΠπ(:ετεπο11ιιπποπ
Γε.ιι(1Μ.. (1(1εεπει(ι1ιΠπ(.ετΙι1π(1ππ8·ε1ποε Πτε(ε1·ε ο(1ει·ε1πετ
Νιοι·οπτιτ(.ει·Ιο(Με Ηετε Με ΙΜ Νερ111·1(1ε1ιγροτττορΙιἰτι.ΠΙοεο
1·1γροτΙ.ι·ορ111ε1ιε.π,<τι(1πΓ:1π,(.ςενοπ εἱπετ (:1ιειτι1εε1ιεπΒε1εππ,(τ
άοε 1·1ετεεπε(1ιιτ(ε1ι(Με νοι·1(π(1οττοΒ1π(: (111,εππ1 Βεννε1ε ννο
111ι·(Πε 1(ιιτε (1ε.τε.ιιτο11ιττετεπ(1οπνετε.π(1ετππΒεπ (1οι·Ηοτε-_
;τε.τι€1ιοπ,άεε Μιιε1το1ειιιι(1(1ετθοτ'1-1εεε(11επτ.οπ.Π1ε Νετνεπ
πο11επ (1οτ Ηετε;τιπ πεπ νοι·πιεΙιτεπ ε1ο11(1ιιτο1ιΜ1(:(1εειιπ(1
(11τεειε 'Γ1ιο11ιιπε. Ιιοπεο νοι·ιπε1ιτοπ ε1(:Ι1 11.πε1ιποτε( (Πε
Μιιε1τε1(ι,(ιπι (1ε.ι·ειιΙ'ειι 1ιγροτττορ111τεπ.Απ (1ει1Ηετεεεϊεεεεπ
11οππ(:οτιε.πεεει· (1111”πεοτ81(1ετοεε,Β·1ε1(:11(ε.11εΝειιΙι11(1ιιπε·νοπ
(1ο('εεεεπ ΙιεοΙιε.(:1ι1ετινει·(1οπ.

Μ. Β ο
ι ιι ε ε (111ενν: «ΠεΙιετ 1(11πε(.11ε11ε111·τιε11ιι·ιιπε,νοπ Βτι1ε(ι

1Έπι(1(Βπ
ιιιπ Μ11ε1ι,(Με ΙΜ 125°Ο. ε(.οτ111ε1ττπετάει». (Ντ.

1 - .)

Ντιο1ι(1οιπΑυτοι· ππτ Εε(:11(:αυτ'π1ϋις11(:Ιιετ.εΒε1π1ιε1ι1(ε1(:Ιιε1πι
Μο11τειιάετ·Κἱ11ιο (1π(1ΙΜ ΑιιΙ'11εινε1ιτιιπε·(1ετΜ11(:1ιειι1'ιπετ1τ
εππ1 (τοπιτιοΙιτ.πεπ( ει· ειι (Ιοπ νοπ 11ιπ1€οννοπποποπ Βεεπ1τε.
(επ ΙΜ 1(ϋπε(11ε1ιετΒ1·π21.11τππε·νοπ 8·εεππ(1οπ ι1π(11(τε.π1(επ
Βτιιετ1(1ιι(1ετπ1(ΙΜ·. Π1εεο11ιεπιντιτειιτε(111τ(;ϋπε(18·, Ιιεεοπ(1οτε
ΙΜ 1πεεοπ(1ε11·ιπ1(τεπ1(επΚάπ(1ετπ.

Ρ1·οί'.Ν. Ρε (το ιν: «Πο11ετρ1·1ιπ16.1·πιι11$1111επΚτε1ιε». (Ντ.17.)
Βο1 ε1ιιεπι 5'7-_18.1ιτ18επΜεπτι, (1ο1·ειπ ΧτεΙιε(ιεεΙιεπ1ο επ
θττ1Ι1(1εΜ”, ενιιτ(1οΙΜ άετ·8ε(:(1οπ επεεοτ ε1πετ·ΚτοΙιεε·ε
εε11ννι11ει(1εεΒαεΙιεπε, ποε1ι ο1τιε(1ιι(1ετ1(1ε1πεπΜε€επει1τνε1
τω· (τε('επ(1οπ.Πτετοτε θοεο1ιινιι1ετοι·νν1εεε1ε1ιΙΜ ποτ ππ
1τ.ι·οε1τορ1εε1ιει1Ππτετεπ(ι11ππ8·Με τγρ1εε1ιει·Ρ1ετ(.επορ111ιο1ΙιτεΙ1ε.
1ε(Μετο 111εθγ11ι1(1ει·εε11οπ1ιτεΙιε.

Ρ. Κ ε τ ε ο 1
ι
1
(
ο π· ε 1
(
1 : «ΠοΙιετ 11εΙιεπ111ο1Ι1επάετ 1·1ιιπ(1(ιπε.(111

(1ορρε1εοικ1εο1·Βεεο(Μοπ (1οτΙ·1ε.1ενε..<τ1».(Ντ. 18.)

Με 8·ε1ειπε·(1πτεΙι εοι·ε·1111τ1€εΟροττ11:ιοπππά Ρ(1ει;·ε (11ε
'1'Ι11ετεεπι ΠεΙιετι ειι ετ1ιε11(επ,νοπ 4 1:Ιππ(1επε(ιε.τΙιπιιτ ε1τιοτ
14 '1'ε8·οπει(:1ιάετ Ορετε.(1οπ. 111πε ΗεπρτΙιε(11ι18ιιιιετετ (Με

111·1ιε1(.ιιπ8·(1εε ΠεΙιεπε ε(11(·11ετ'Ι'111ετο1ετ (Πε Ετπϋ.11τιιπ8·
(1πτ(:Ιιο111οΒ'1ευε1(1ει· Βρε1εετϋΙιτε, (Μ. εοπει 1ε1(:11(.Β(:Ιι1π(:1τ
ποπιιιοπ1οε1ι1ττ1(1;.Πετ 8(:1ι1ιι(:1((11ι1;νο1121ε111:111011π(1τιιιι11.ππτ
οι· Κε1111τορ('Ι›Ιο1Ιι( (1τιΙΜ8·ε6(ΐποτ.Με 28.111(1ετ Ρ(11εο ε(:1ε,ε;
επε1·ετ, (ιπι ερε1τοτειπ Νοτπι επτ11ε1απ1το11τεπ;(Πο Ζ(1111(1ετ

811ιπ·πε.1ε1τι1ε(ιΙιοτετινο1 ε11οι1ε1(1(:1ιΙ1ο1οεπο_1((Τοιιι·πε1Επι· θε
Ι›ιιτΙε1ι11(`οπιι(11Ττεποπ1ττεπ1(1ιο11.επ).

1Ινοε(π11(οΙ'ι.ε1ιπο1ο811(Ζε1(.ε(:11τ11'(.1111·Ορ11(1ιε1ιτιο1οε·Ιο).
ΙΝοετπ11(1(11ιι1(ε(:Ιιοε1(ο_)1 εεπ(1οΙ1πο1ρε1(1111ε(:τ111 πε1τορετο1οἔ11
(Ζε1τεο11τ1('ε1111·1(11π1ε(ι1ιοππά 8οτ1(:11(11(:11οΡεγ(:Ιι1ε(:τ1εππ(1
Νεπι·ορε.Ι.1ιο1ο81ε1.

Ινεε(;π11((›Ι›ε(:Ιιτ.ε(:1ιοεΙ.ινοππο_ῇ
.ςἱςἰεπἔ·.

εεπ(1εΙ1π(ι_11 ρτπ1:(.1τε(:11ε
ε1τ(ηιιιε(1121πγ(Ζε11:εε1ιι·1('ε1111·(

1 οπτ11ο1ιοΗγε·1οπο,ε;ετ1(:11τ
11(:11ε11π(1ρι·ε.1ΜεοΙιεΜο(11(:1π).

Ινο_1οππο-ιτιο(11ε1πε1(ϋε1ιιιτπε1(Μ1111:11τ-ιπο(11ε1ι11εο1ιεε.1οι1ι·πε.1).
1117τε.τε(:11(Ποτ ΑΜΙ).

Ατ1ιεπι2118ο,(1οτοπ'Ι'γριιε 1111·νε.ε;ιιε1εΙιπ1ιιπ(.>;(:1ιετε1(Ι.οτ1ετ1εο11
Μ, ε1π1((:επί' 4-7 (π (1οτΜ1πι11.ε.Π1ε 1ιππ,(τοπ(1οτ'1"111ετεει·
νν1εεοπε1ε1ιπωπω.

1711. Κ οι· (ε (ι Ιι ε.81 τι: «ΠεΙιοτ Αε·ε·1πτ1πε(.1οπ(1ει· Τγρ11πεΙ1(1
(:111οπ(1(ιτο11(Με Με( ποτιπε1οι·(1π(11ιιιπε;οτπ(1οτΚιιι11ιι
(:1ιεπ».(Ντ. 18.)

Βε1(εππτ11(:1ιΜΜΜ( (Με Β1ι1τποτιπε.1ετΚεπ1πο11επ (1επτ11(ιΙ1
π(τ€1(ιτιπ1τεπάεΒι,ιτοπεο11εΐτοπ.Κ. 1εοππΙ.ο11001111ε1ε1τιετνετ·
(111πιιι1πε·(1εε Β1(ιτοε Με (10'Ι'11ε11επ11(ε.εεετε1τιοε.ε1τ1ιι(.1π1
τειι(1ε 11'11.1ι1ε1το1τ(ιοπε(:ει(1τεπ.Βε1 Ιιι1πε;ετπ(1επ'111ι1ετεπεειιιε
(11οεο1Ιιεπιο111·(1(1οτντεπ18·ει·.

Π. 'Ι' ε ο 111ε τ ο νν1 1
:
ε ο 1
1
: «ΠοΙιετ·(11εΑε;ε·1πτΙππτ1οι1άεττοτ1ιεπ

Β1π11τϋτρετοΙιεπππά (Με Πι·εε.(111ε».(Ντ. 19.)

Απε νει·επ(:1ιεπ (1εεΑ(ιτ.οτε ε1ιτΙιετνοτ. (1ε.εε (11ο(ι.881(111
π1τοιι(1επΒ12επε(:1ιεΙΙ.οππιο1ι(: οπι Βει·ιιπι.εοιι(1οτιι(1οπτο111επ
Β1ι111τ(11·ρετο11επειι1(οιιιιπεπ. ΟΙ: (11εΑ(τε·,1πε1πε11(ιπ(ιιιπ ο111ο
11τε(:1Μπππ8·ι·ο1τιρ1ιγε11(ε1ιεο11οπΟιιε.τε1ττοτεοάοτ 11ετπ1επι.
1ν1τ1((1πρ;1ετ,τιι(1(·11τε'Γ. 1110111:οπτεο11ε1(1ετι.

Μ. Ο1ιειπετ1πο.: «Επι 14`ει11νοιι ρτοετοεε1νετ Μιιε1το1ε.ττοε
ρΙι1ο».(Ντ. 2θ-22.)

Με 24-1(1Ιιτ18εΡε(:1επτ1ππειτε εγιπ(τιεττ1ε(:ΙιοΑττοπ111εοπ(1ει·
ΜεΙιι·2(1111(1οι·Μπε1το1π,πεπποπτ.11ο1ι(ιπι $τε.ιππ1,επι ε(:1ιιι1τ.ετπ,
ΟΙιει·ε.ιπ1ππά Ο1ιοτεε11επ1(ε1.Ζπε1ε1(:1ι(ο1ι1τοπ(11οΒο1ιποιιτε11ετο
ιιπ(1πω· νοτπι1π(1ετππε·(1οτε1ε(ιτ1·1ε(111επΒττε8Ιιετ1(ο1τρπ.τε.11ε1
(1ετΑττορ1ι1ενοτ118.π(1επ.Π1ο ΒεπεΙΙι111τ.ε.εΜιι· ετ11ε1τεπ.Β1ε.εε
ππά Πειτιπ ίιιπ(Μοπ1ττεπ ποτιιιιι.1.111ε1ιε.π(1ε10εε1(:11:Νεο ιιιπ (1
1

ποπ1 Ε'ε.11νοπ 19τΙι'ε(:Ιιοι·_1πνεπ11ει·Ροτπι οάοτεεπιτε.1ειιι'1'γρι1ε
(1ε1·Μπε1ιε1εττορ1ι1ειιτι(:11Βοτ. Ηετνοτειι1ιεΙιεπ Μ. ιιοε11(Με
:ωστε Αιι(ει·ο(:επ (1ει·Αττορ1ι1ε 1 .Τε11ι·νστ(1επι.ΙΜε πε.εΙι ο1πει·
151ιι(τετεπΚε1(1εο1πνν1τ1τιιπΒ·επί πεπ 1ζ(Ιτρετ.

(Τ
.

Θτο1έ3ονν:
«Β(ιο1ιει.τε.ιιπ(1 εε1π εεπ1τει·οι· Ζπετεπ(1».(Ντ.

2ο- .Ι

Π. Κι1τε_1ενν: (‹ΠοΙιετ· Κι·γετ.ε111εε.τ.1οπάεε Β1οτει.111ιιιιι1πε
ιιπ(1 (1οεΑ1Ιιιιιπ1πε(1οεΡΓετἀεεοι·ιιπιε».(Ντ. 21.)

Βεί'οτει 11Ιιει·(Με πειιεε(.επ ΑτΙιε1(επ νοπ. Η ο (ιιι ε 1 ε τ ο τ

ππά Ο 1
1
τ 1
1
ο τ 11Ιιει·Κνγετε.111εε.ι1οιι(1οεΒ1ννοιεεεε.

Β. θ ο1(1Ι1ετ,<.ς:«ΠοΙ1ετ(11εΑιιεεε1ιεί(1ιιιιεάοε ΤεπεπιιεεΝτοε
(1ιιτε11άεπ Πι·1π ΙΜ ει(ρει·1ιιιοιιιο11οπιΓετεπιιε».(Ντ.22,28.)

Απε άεπ ΤΙι1οτεΧρετἰπιειιΙοπ άοε νετίεεεετε Βο111:1ιετνοτ,
(1:1εε(1ε1·111111(1ε1·ιιιπ '1'οτε.πι1ε1π11(:1ι·ι:επ'1'111ετοννε(1ε1·(Με
Τετεππετο1τϋπεπτΙι1ο1τ,πο(:1ιο111ο1πιτπιιπ1ε(τειι(1εΒιιΙιετε.πεππά
(1ε.εε(111ε'1'ο1τ1πε(:1ιοιπΙιετ ε.ιι(:1ιπ1εΙιτ. 111(Με Β'τπε1ιτινεεεει·

(ι·11ο11118οτ'1'1ι1ετε11Ιιει·Βε1ιτ.ν1ο11(ι1ε1ιι;Μεεε ει(:1ιάεε (1ε.(1ιιι·ο1ι
ει·1(111τεπ,(1(ιεε (Με Τε(επιιει.οιτιπ εροο1ε11(1ιιτο11(Με Νει·νεπ

εγειεπι εο11πι1(1οπιν1τ(1ιιπ(1(1ε1ιετ1(ε.ιιιπ1π (11επΙιτιο·επΟτΒεπε
11Ιιετ.<.τεΙιτ,

(Τ. ε οΙι(ι τ ο ιν: εΠε.ε νετΙιε1(;επ ε1ποε. Β·οειιπ(1επ ΜεςεππΙ»
εο11π1ττοε11ε115ι·1τι·ειι1τιιπε·(1οε ΙΙΙιτι.<τοπ'Ι'11ο11εεάεε Μει

Β·επε».(Ντ. 28.)
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Με Οη_ιεετΜεητε ειη ηηοη άει· Μετηοάε νοη .Τ. ΡεννΙοιν
οηει·ιι·ι:ει· Βηηά, άεηι ειιι ιεοΙιι·ι.ει· ηΙειηει· Μη€εη ηηά εΜε
Γιετ.εΙ πιιι ι;ι·οεεεη Μηι.ς·εηι.ςεηηάει ι.νοι·άεη ινιιι·εη. Ιη άεη
ρ;ι·οεεεηΜεεεη ννηι·άεη ειεεεηηη1τεΜιΙειι ιιηά Βιεεηη:ηε ειιι
ι;εΓηηι·ι. ηηά άιιι·ε.ηι'.Μετα ειηε ει.ει·ηε Ηγρει·εεει·ει.ιοη άεε
ιεοΙητειι Μειη·εηε ηεοηηεη€ει, άει· εΜε Ηγροεεετετἰοη ΜΜΜ.
Ι)εηει ηοηητε εοηετετιι·τενει·άεη,άηεε ηει ει·ηϋητει· Φιιιιιιειιειε
άει· 8εηΙειηιηε.ητ. άεε ει·οεεεη Μεεεηε άει· ιεοηι·ιε Με εη
εεηννεεηει· ε.ι·ηεηετε ηηά ηιηςεηεηι·τ. Με Κιάτο ννη·ητεεε
εηει·ετ εεει·ειιοηεηειηηιεηά ε.ηι' Με θεηΙειιηΙιηηι άεε Μεε·εηε
ηηά Μεε ξεάεηίεΙιε 2ηςΙειεη τεΠεειοτιεοη εΜε Βει2ηηες άεε
ιεοΙιι·ιεη Μεεεηε Με.

ννεγει·τ.

ΜΙεειηιη 0ηει!ιηε!ηηιι. Μηι·:-!ηηι Ι899.

8. Ψ. Ειηηεη ουν: «Ζηι· ?πιεε ηηει· Με Βεάεηιηη ηιεηι;
ρει.Ιιοηεηει· Βεητειιεη Μ άεη ιηΐεειιϋεεη ΙΣι·ητηη ηη.<;ειι
άεε Αηεεε».
νει·ηιεεει· ενιΙΙ άετ Ρι·ηςε η2Μιει·ι:ι·ετεη: 0η νει·εεΙιιεάεηε
Μιηι·οοι·ειιηιειηεη Με ιιι ειειε εΙειεηει· Μεηε;ε ηηά ιη ειαε
εΙεη:ηετ ΐνειεε Μ άεε ηοι·ηιειε Αηειε ειιιη·είηιιι·τ η·ει·άεη. Μ
Ιετ2ηει·ειηητειηηΙιη.ΓτεΖηετηηάεει2εηςεη? Ε)τιηιιει·τεει ηηάιε'Ι'ηετ.
εη.ε!ιε.άειεεεηεη ηηΒιηάεηηιιιεεοηε εΜεε εεειιηάειιΑιιε·εε ει.ετερη
τηοι;εηε ιιηά ηιεητ ρειΙιο8·εηε Βειει.ει·ιεημεηιηάειι ινει·άεη ηηά
Μεε Μ ΓειΠεη εεηινει·ει· ιηίεει.ιϋεει· Μι·ηιηι.ηηιιηεεη ε. Β. Ρε.
ηορηιηε.Ιτηιιιε ηηΙιεεη ΒεἱηεηΙιητεη νοη Βηειει·ιεη εεΓηηάεη
ννηι·άεη,η·εΙοη Ιειηιειε ιηει.ιιηιεηετ Πιι· ηιεηι. ειηοηειι ιιιειι.
θειιιιρη ννιιι·άεΜ Με νοι·άει·εΚηιιιηιει· νοη ε.ιιιηεΙιεηε.ηι.;εη:
Μ ενειιι€εη ΡάΙΙεη ειιιεη Μ άεη θ1ηεηϋι· ει. Βε ννηι·άεηΟ,Ι Με
0,8 απ. άει· Βειηοιιη;ιιι· ιη]ηιιι·τ. Με ηΙιεητεη Ιιείει·ιε άεε
Ιηετηιηι Μι· Βιιρει·ιιηεηιε1ηιεάιοιη. Ιη_ῇη:ιι·τη·ιιι·άεη Οηη.ηιεη
νοη: Β. εε.ηάιεηηε,Βε.ειΙΙιιε νιοΙειεηε. Β. ι·ηηετ. ειιι·οιηε 1ητεε,
Β. ειιηιηιε. Β. ριοιεηε νιιΙ8ει·ιε. Β. ρτοάηειοεηε, ιηιει·οεοε,Με
Πε; Β. Πηοι·εεεεηε ρητιάηε. Μιει·οεοεεηε ι·οεειιε, Β. ηιεεεητε
τη:ηε τιιηει·. νει·ηηΙε.εειε Με Ιιηρίηηε, ητηηηηηηε Εεεε!ιει
ηηιιι;εη. άηιιη ινηι·άε άεε Αηε;ε ηεεη εηιερι·εεηεηάει· Ζειτ
εηηε1ειι·τηιιά άνι.ηηιιιιηι·εεεοριεεη ηηιει·εηεητ. Με ΒεειιΙιετε
ννιιτειι ι”οη.=;εηάε:Βιιεηη εεηάιεεηε, νιοΙιιτειιε ηηά ι·ηηει· ετννιε
εεη εηιη Με εηεοΙητ ηηεεηιιάΙη:η. 8ετειηη. Ιηιεε., ΒιιειΙΙηε εηη
ιΜε ηηά Ρι·οιεηε νηηςηι·ιε ε:·εεη,ειι:εηιι·η.ιε ριεει.ιεη.. ΒιιοιΙΙιιε
ρι·οΜεάοεηε, Μη:ι·οεοεοηε ηε;ιΙιε. ΒεοιΙΙιιε Βιιοι·εεεεηε ρηιιάηε
εοινιε Μισι·οοοεειιε ι·οεειιε ηε.ι.τ.εηεΜε Ιι·ιάο-ΟγεΙιιιε Με Ε'οΙι;ε.
ΡηηορητΙιεΙιιιηιε εητηιιεηεΜε εηιη ηιεητ ηεεη ΙηιρΜηε; Μη. άεη
εεηηηηνεη Βηειει·ιεη.

8. Ι.οηεηοννι «Πιε ννειω άει· ΜάερεΙτε ηει άεε ΕΣΜΒε
ηοι·εηεη».

Θειιιεεεεη ιινηι·άεη'Ι'εεηηη·εεεηεη άεε ΒεΙεηεννεηὶεεηεηΜε
εεε ηη θοηνει·ηειηεηι. Πιε.. Βεεηηετιει: εΜε ειι8·ε Μάεηη!ιε
Με ιι·εο!ιοιηειϋεε Βι·ηι·ηηηηης? Πιεεε νοη Αάηιηηεη ε.ιι8·ε
τεΒ·τεΕ'ι·ειςεΐηηά ηει·ειηε ειηι ε Βεε.ι·ηειιει·. άεηεη εἰεη Μπιε
ηοιν ηηι·ειηι.. ΕΜ η·ηι·άειι 272 ἔὶεεηηάε ηηά 594 Τι·ηε!ιοιηητηηηε
ι;ειηεεεεη. Βιε ΙΛιηε·ε άει· ΒιάερηΙτε εεηι.νεηηι νοη
18-82 Μιιι. ηει άεη Με.ηηει·η ηηά νοη 1"Ι--80 Μπι. ηει άεη
Ε'ι·εηεη. Μιι.τειιυει·ιηε εΜά 28 ηηά 24Μπι. Ι) ι ε Βι·ει εε άει·
Β ι ά ε η ιιΙΙ:ε 5-12 Μιιι. Με;» 3-11 Μιη. ΜιττεΙ 'Ϊ πω. η Μηι.
Ιηάινιάηεη Μη. εηςεη ΠάερειΙι.εη ινε.τεη εΙΙε ι.ι·ηεηοιιιηι·ιιιιη.
δ. η η η η ι·ει: «Ζηι· θεεηιετιη άει·Ρτοειε εοη8·εηηε ηεηει:
ι .

Ιηι 8εητιεΙηΙεττ Με ρι·ηετιεεΙιε Αιη;εηηειΙΙιηηάε 1888 .Τηηι
ηεεεηι·ιεη θοΙάίιεηει· εΜεη Με!! νοη Ρτ.οειε νει·ε.ηηι.εει. άηι·εη
ειη εηηεητε.ηεε Γιηι·οηι άει· Πάηε.ητ εοινιε άηεεη εΜεητηηηι
Ιιεηε ννηεηετηηε,.Β.ιεεεηινηεηε άει· Ειάηε.ητ. Πει· ειε-ιιιειι”
Εη.ηεητ θηηεηηι·,<;ε Με ειιι”άειη Ιηιηεη Απε Μη ε." ιάεη
τιεεηεε ΒΠά, άεπ ηε.ιη ηηι· ηοεη εΜε εηιηιΙΙεηά εειιι· ηε Βε
ηηιιι· ιι ηη: άεε Μ ε.Πειι Πιιηεηειοηεη νει·ει·ϋεεει·ι.εη Πάω.

Θ. Ν. Βιιιηιι ή ε ν: «ΒΜ Ρε!! νοη ηειι·ηεΙιτΙιεηει· Βεεεε
τω; ειηεε Ρηηηηε εοι·ηεηε άηι·οη Με εεε. Βεοιπ.'εεηεΟρε
ι·ε.ι.ιοη».

Πιε ετάι·ηετεηθεϊ5.εεετηεηε ιιιτητάεη,εοννεη.Με ιηηεΙηιη, άει·
Ι.8.ηι.>,·εηειεη εηη;εεεη1ιι.:τ. Πει.τηεειιΜε ΑηΙ”ηεΙΙηης εΜ ηηά
Με 8ειιεεηει·ι'ε ηοη εη:η νοη ΗηηάηενιιεεηηΒεη Με ε.ηι' [Μ.

ΡΓοΐ. Α. Οηοάιη: «ΠΜ εεΙι.εηει· ΕΜΠ νοη Γεάεηιητιηιε;ει·ΒΗ
άηηε ηη θΙε.εηάι·ρει·».

Πει· 88 ε.. η. Ρε.τιεητ.€ιεητ ε.η εεη; 8 .Τηηι·εη ηηι' άεηι ΙΜηεη
Απε εειιΙεεΙιτει· :η εεηεη.
Βιιητηε: Βεειιτε Ε ιιηά ηοι·ηιηΙε Βεηεοηε.ι·Γε,ΙΜηε ηιη -41)
χω. Επι” Μι θεητ.ι·ηηιάει· ηιητει·εη ΜηεεηηερεεΙ ειιαε Μη
«πω».1 Μιη. Μοηετ η·ιιι·ηιεηηΙιεηει· Ζειριεη άει· εη:η ηε.εηηητειι
ηηά ει.ηεεεηηηά άηηη ηε.εη ΙιΜτειι ιη άεη (Πεεηϋι·ρει· ει·εττεεητ.

Ι .

Πεε ίηάεηη5ι·ηιιεε θιεηιΙάε »ηηά εηιη Βηάε άηηηει·, ηηά ηηιεεει·
ηηά ιετ.Ει·ειηενεεε1η;. 8εΜε ΙΔ8Πἔθ απο. 1 ετη. Βει· Αη8εη
ηΜιει·αι·ιιηά επι. Μη 8τερ!ιγΙοηιε. ηοετιεηηι. εενπιε Ριειιιιεηι.
νει·η.ιιάει·ηηεεη. ΕΜ ΟοΙΙει;ε άει· άεη Ρητιεηιεη ηη Ρι·εΓεεεοι·'
ΟηοΜη ε·εννιεεεη»νετάει·Μειηηηε;, εε εει.εεεεΜ Ιεηεηάει· ννηι·ιιι

'
ενηι·άεη επε.ι.ιοηε.ι·580. ηηιηιιΙε.ητ.8189 Ρειτ.ιεηκεη.

ηη Απο! θηοάιη η5ι.Ιτεε Με Βεεητ Με εΜεη ειπα ηεηιει·ηηεη
Β.εει. άει· Αττετὶη ηγεΙοἰάεη.

Πι·. Κ ο ε ε ο η η ά ε η ι : «Μη ?ΜΙ νοη Μεηιητη.ηηι|άηηε; ηη
θΙηεηηηιει· ηεηετ ΖειεΙιηιιηἔ».
Πιε 8ι.ε!Ιε άει· 8εηηει·νεη εοινιε εΜ :ιηεεεηι·επετει· Βειιιη
άει· Πηιεεηηηε· Μι. νοη εΜει· ηιι·ηίηι·ηιις ε·εετε.Ιτει.εηΜειηηπιη
8·εάεεη1:,άει·ειη ιη ηενι·ιεεεη Αηει.ά.ηάεη ει·ηρ η·εη εὶεη άι·ει
ετηεεει·ε ετι·ορηιεεηε Μετάεηεηετηιι.η!ι·ειεηεη η.:ιηεηιενετηηάε
ι·ηηεεη-θηοι·ιο-ι·ειιηιιιε άἱεεειηἰηητε..Μιεηε Ε'Μ8ει· Μ άει· ΝΜιε.
Ρετ.ιεηηεεη ηη “ειε Με άἰεεειιι Αηειε εεηΙεεητει· εεεεηεη :η
ηιι.ηειι,_ιεάοεηεει εΜε ηεεοηάει·ενει·εεηΙεεητ.ει·ηης νοι· ειηη;εη
άε.ηι·εη ειηεειι·ειεη Με εΜει· ει:ηνσει·εηΜει·ι;ιι“τ.ηηιι·.Με ηετι.ε
ειιι εωιεειι ηη ειοη μ;εηοιηιηεη. ινεΙεΙιεε πι· νει·ε·ιη.ηης νοη
Βιιιπεη ηεετιιηιηε ννηι·. Με πω· ηεννηεειΙοε ηηά ιιιεηι·ει·εΨε
εηεη εεηννει· ηι·ηηη. Πει νιεΙ ηη άιη"ηεεεη ΝεεεηηΙητηηηεη
ΒιεΙιτι.εη. Πιε νει·ηιι'εηηι.; και· οη'εηηηι·άηιεη Ρηοερηοι· νει
ιιηΙεεετ ινοι·άεη. 1)εε ηεΜη τ._ηι ηηει· εειιι” Πεεεηει·ειιοη
άει· θείεεεινεηάηηεεη ηηά ειηη ιετ άεε ΑηΓιι·ει.εη νοη ΒΙιι
ηιΠ18ω 8080ηεη. ΒΙηηιιηε:ειι Μ άεη ΟΙεεηϋι·ρετ πετάω η
εηει· ιη ετετει· 8τεΠε Μι· Με ΜεηιητηηηιΙάηηε νει·ηηι.ινοι·ι:Ιιε!ι
Βεηιεεητ.

Ν. Κ. ΙΗι·ιΙΙοιν: «Βει·ιεηη ηηει· άιε εννειηιητιη·ε'.Ι'ηΜΜΙιειι
άει· Ρι·ινε.τηΙιηιη».

Βηι ΑηετηΙι. ηεετεΙιτ ιη άει· 8ι.ε.άτ8τεννι·οηοΙ(Κεηηεειιει. 50
Βετ.ιεη. θ Β'ι·ειηετ.τ.εηνει·εεηιεάεηει· θεεεΙ!εε!ιε.Γτεη. Πιε Ζηη
Ιηηεςεη Μι· ΒεηηηάΙηηε·, Ορει·ει.ιοηεη, Πητει·ηη!τ εεε. εΜά
ηιεηι. ηοι·ιηιτι, εοηάει·η η·ει·άεη Μ _ιεάειιιειηιεΙηεη Β'ηΙΙε ειιι"
Θι·ηιιάΙε.ε;εεεεεηεειι:ιι.ςει·νει·ειηηε.ι·ηηι.χΙ'εει.εεετεΙΙι. ΒεηηηάεΙι

Ι Ιη εηιειη
Αηιηιι1ειτοι·ιηηι:ιηεεει·!ιε1ηάει· 8ι.εάτ Μ άεη Βει·ηειι ννηι·άεη
άεηη ηο‹:η 218 Κ:ιΙιηηεηεη ηεηει.ηάεΙι:,ηηπει· ννεΙεηεη εἱεη 186
Τι·εε!ιοηιηι·εηηε 85 ρΟι. ηεηι.ηάεη. Ιηι 8ιε.ννι·οοΙ'εοηεη Αιιιηη·
ΙΜ.οι·ιιιιη ηετι·ηεςεηΜε Τ'τε.εηοιηΓΜΙε 89,45 η τ. Ορει·η.Ι.ιοηεη
ΨΠ"ᾶθΠ 285 ηηεεεΓηιιι·ι:. Βικι·ηει.ιοηεη 95. Ιι·ιάεετοιιιιεη 51.
Πάορετε.τιοηεη (8ηεΠεη, δε.εεεηε, 8ηρεεεηηο) 88.
Βει άει· 'Ι'ι·ιιεΙιοηιηεηεηάΙηηε; ηηά άεε Αηεηηετεεηεη πιιι.άει·
Κηειρρ'εεηεη ΡιιιεεΝ:ε Με! ςεηηι.

Ν. Α η η ο ά ε κι ι «Πεηει· Με Ποι·ηηειιι.ηηηι: ηεεη ΚηΠ;».

Με εηιρηεηη: Με Ηοι·ηΙιε.ηεηε.ηεηιι ΑΙη.;ειηειιιεη Με ννηηάειι
Με ηιιειι Ορει·ειιοηεη - Βικιι·εει.ιοη, 8ι.εριιγΙοιηοηετηι:ιση-
Μαη ε.ηει·Με Νε.άεΙ ιη άει· ηοι·ιεοητε.Ιεη Βιεηιιιηε·.
εονι·οηΙ άιιι·εη Με Ηοιηηηηε Με 8ε|ει·ε ειη ηηά ε.ηε2ηειεεηεη.
Ζεηιηηηηι;εη νετεηεεηηιιΙιεηεη Με Μεε.

δ. δ. Ο η η η η η ι·η·: «Ζω 8γιηητοιηειοΙοειε ηηά ΠηιΒ·ηοει.ιηάει·
νει·Ιετεηηεεη άεε θεηηει·νειι». _

8ειιηεε ε.ηε εΜειη ΒενοΙνετ, ιη εε1ηεηηϋι·άει·ιεεηει· Αηειεητ,
Μ Με "ειπε 8εηΙει'εη.εεεεηά. Βειε τεεητε Δημ ιετ άιιι·οη
Βιιε·ιΙηιιιοη νοι·,ηετι·ιεηειι, Μ ηΠεη Βεινε,ε·ηηη·εη ηεηιηάει·η
διε.τηε ΙΛάεειιινε11ηης ηηά ηΙιιτιχε Οηειηεειε εοιι_ιηηει.. ηηΙηἰ.
ΡηριΙΙε εΙΙιρτιεοΙι. Νετηηεηιηι·ι.ει·ιεηε", -νεηεη εειιι· ηιεη.
ΡηριΙΙειιειεηεεη εεηηι·Γ. ΒΙητηηετι·ιαε ηηε·εηάε ιιη!ηηάηει·.
Αη άει· 8τεΙΙε άει· Μεεηηι 1ηιεε.Μη .ιςι·οεεετινεηιε1η:ηει·Ι:"Ιεεη
ιηιτ ηιτεεηι·οιηειη Οειιιι·ηηι. νιειιε = Ο. Ιιη ΜΜΜ νοη ε Ψη
σηεη εητ.η·ιεηε!τεειεη άεε ΒιΙά εΜει· Αει·ορηηι. η. ορι:η:ι.

δ. 'Γε ε η η η ι·ιη: «Πεηει· Εεεενετεηάει·ηηεεη άει· ΒΜεε ηεἱ
άει· Κετετεητειιτι·ηετιοη».

Ρ. ηει·η:ητειΜε: εΜειι Ε'ιι.ΙΙ, ιη ιινε!εηειιιει· Με ηειεη οηεη
ηηά ηΜι:εη νει·εεηοηεηε Ειηεε,άει·εη ηητει·ει·Βεηά Μι ΡηριΙ
ΜΜΜ ηηά άεηη Μ άετ ννηηάε ει·εεηιεη - ιηιτ ειπε νει·
ιιιιτ.ιεΙετεΜεε εεηει·ιεη Ηηεηεηεη εηι;ίει·ητε.

«8ι. Ρετει·εηηι·ι;ει· ΟρητηηιηιοΙοειεεηε θεεεΙΙ
εε η ει' τ. 8εοηειε 8ηεηηε; άεη 16. Αρι·η 1898».

Ει·ηι·οι: ει.εΙΙι. εΜ 4-η1ητιεεε Μηάεηεη νοι· πιιι. Βει.ιηιι.ιε μη;
ιιιεητοεε.

'Ι'ει·ηι:ιη: «Πεηει· Με Ψιτηηηις άεε ΠοΙοηειη'ε ηη! άεε
ηιεηεεη1η:ηε Δημ».
ΒΜε 1 ηθτ.-Βάεηηε; ει·ειεΙτ.,ηεοη ηητιειη εηη5.η8ΙιεηειηΒι·εη·
ηεη, Μ 1 Με 2 ΜΜηιειι Αηεεει!ιεειε άει· Ηοι·ηΙιε.ητ ηηά άει·
ΒΜάεηεητ. Πεκ ιηεη 8-4 Ττοριεη

εΒρ1ιειι·τ.,
εο άε.ηει·ι. Με

ΠηειηράηάΙιεηηειι. 8-4 ΜΜηιεη ηη. ιε ΡηρἱΙΙε Με άηι·εη
ΗοΙοειιιη Μαη ι ηεειηηιιεει. ΜΜΜ. ηιηη Αποριη εηι' ΗοΙοεειιιι
ι“οη:εη, εε εοΙΙ Με Μγάι·ιε.εε εηεε·ιεηη;ει· εειη. Πιε Δεεοιηο·
άετιοη Μιά ηι ει” ηεειηηηεει. ΠοΙοειιιη ηεειηΒηεειτ άεη
Αηι;εηάτηοη Με η τ - ενεάετηη ηοτιηη.Ιεηηοεη ηη ε·Ιιιηεοηι



οιι

ιιττιιιιιοιιΑπ ο. Πιτ οιπ ιίοπιποιιοτι πι πιο ι.οιιιοοιιοι)οοιο0,02
οπιιοιιιοπ. οιοοπιπ οπιιοτ.ιιοοιτι:οοιιποιιοτ πιο Οοοπιπ, τω»
οιιοι· οι.ννοοποο Απο πππ στοΟοι·οιπ ιπι οοπι ιιιοοι- πιο ιιοι
οπτ.ιπππιιοιιοιιιθιοιπ:οπι - πο τοπια οποιι ποο Ηοιοοο.ιπ ποιο
ιιοοΒοτ.

Βοοοιιποτο νοτιιιο·ο ποτ ποο Ηοιοοοιιι απ· πιο ιζιιιιιιι
πιο τ.
ιιι ποτ Πιοοποοιοιι ινιι·π οι πιο θιιιποοπιιτιποοτοπιιονοιι οιιιι
8οιι Οοιιο8·οπ ποο Ηοιοοειιιι ιιονοι·οποτ.

13ι.·τιι. ν. Βοιιτοοποι·:
ιιοιι.οτ».

Βιπ ρτοοιιοοιιοττωι,ιιι νι·οιοιιοπιοο που ποτππι ιιιιπποιι.οοιπ
θπι.οοιιιοπ ιιι (στο ιιιιοπετοιιοτι,νοτοπιο.οοι:πιο Μιιτιιοιιιιιιἔ.
Ειιπ Αι·ιιοιι.οτποτ ππτοιι Βιοοποριιιτοι·νοτιοτιππα οοιπ Απο·ο
νοτια ιιιο.ι;τοιι( Επτοοιιιιπιεππο· ςοοοιι ποπ οποτιιωιιιω. Βοτα
τοι·οι·απ" οιι, οι· ιιπιιο Ηι:ιιπιοιιτιιιοπ, πιο νοιι ποι· οι.οει.τιιοιιοπ
ιιοιιτιιιιποροοιιοπ οι·οοριιττ.ννοτποιι ποπ Ατιιοιι.οι·π οποτοιοιιοπ
ιτιοοοιι. Βοι· Ατιιοιτ.οτοοπι, πιπ. οτ Βοιιπτοιιτιιιο ι‹6ιιιιο οι·
πιο οτιιοιιοιι- πιοοοιιιο ιιοοοιιιοο·οοοιοττ πππ ιιιπποτο ιιιιι
πιο Βοιιοπ. Ποτ Γοιιτιιιιιοττ πω. ποτ ,ο·οοοιοιιοιιοπνοτοοιιτι(`τ
Βοιιιιι.ι·ι ποι· Ατιιοιιοι· που πιο ποτι;οιιοι:οποΒοιιπιοιιτιιιο Νιπτ
ιιιωιιιιπι ποιο ιιτο.ιιοιιοπ ιι(ιιιιιοπ. ινοπι πι ιιππ Βοοιιι; οιι
ο;οιιοπ? πο» οοιι πι1τοτποιπ Βιοιιι.οτορτποιιοιοιποπ? 8οιιι·οοποτ
οιιηοιιοιιιτοιπο Οοτιιιιιιοοιοτιπιιιιιιτ.οιι ιιοττο.ιιοτι'ΓγροτιΠιτ "πιο

«Ποιιοτ πιο Βοιιπι.οιιτιιιοπ ποτ Ατ

ποπ ιιτπποιιιιιιτοΒοιιιιι.οιιτιιιοπ ιοοιοποι.οιιοπ πππ πιοοο οοιιοτι ο
οιοποπιι ποπ Αι·ιιοιιοοι›οτιι οιιιριοιιιοιι ντοτποιι. 'Ι'οοιιιιιι‹οι· ννιο
οποιι πιο Ατιιοιι.οτ οιποοι;οιππ οιι ιιοιτοι.τοιιΒοι ποτ Βοοπτοοιι
οπος ποτ ο;οιιιπποιιοιι ιιιοποιιο. Ποτ νοτοοιιιοΒ· νιιιτπ οιοοοριιτι;
πππ θ ιπιτειιοποι· ννοτποπιπ πιο Οοπιιιιιοοιοιι(ι;οινιι.ιιιτ.

θ-ιι.

Νοιοιιπο-ιποπιιιιιοκιι 8ιιπτιιοι. πιοοοι·, Ροιιτιιοτ ιιππ
Μοτο "πιο

Π. Θιο.Ιιπι «Πιο οι.γριοοιιοΕοιοτοπιιοι·ιιιο πιιπ ιιιτο Βοπιοοι
οροι·ιι.τιοιι».(Ντ. 1.)

πω. ιιοοοιιτοιιιι.οιιιοιι οοιιτ οιοοπτιιιιπιιιοιιοπ πππ τοπικ: ιιι
τοι·οοοοπτοπΕ'ο.ιι οιιιοτ πι. ριοοιιοπ ιτοππιιιι:ιοοιιοπι..οιοι.οπιιοτιιιο
πππ ορι·ιοιιτ.οοιιιο νοιιο οιιοτ2οπο·ππο·οπο, ποοοΠοτιιιοπ οποιι
ιιιιιιοι.ιιοιιιιοτνοτοοιιτοοιιτ.ντοτποπ ιώτιιιοιι.

Α. Οοετοινοικι: «ιπιπ ΠΔΠ νοπ πορροιι:οι· Ιπνο,ο·ιποιιοπ ποο
ι)οτπιο». (Ντ. ι.)

Απι ιιοιιοπ ιιοπιιι.ο πιο Πιο.ο·ποοοποιο ποοιοιιι: ντοτποιι. Βοι
ποτ Βοοιιοπ :οποιο οιππ, ποοο πιο Ποτιπνοτοοιιιιοοοπιιο πιιτοιι
2 Πτοοοιιοπ ιιοπιπετ ντιπ: πιιτοιι πορροιιο Ιπνοςιποτιοπ πιιπ
Αοιιοοππτοιιπιητ ποο ι)οτπιο.

'Ι' ιι
. Ι ο· τι ο τι ο ιν: «Ζπι· Ρτο8ο τι" Βιιτττοοτιοοοιοτποιοο οιιιιο

Ιι·ιποστοιιιιο».(Ντ. 1.)

τω. π( ποτ ιιιοιιιπιιο·, ποοο πιο Ιτιπιοοι.ιοπ επι· Ιτιποοιοιιιιο
Βοι Κωω-οιιωωω.ιοπ 8οςοπινο.ι·ιιο· πιοιιτ πιοιιτ ποπ ιιωιιιι
ιιοιιοπ, ποπ οιο ιιι ποτ νοτοπιιοορτιοοιιοπ πιο νοπ Θτοοι'ο'οιππι
τοιι. Πιο Ιτιποοτοιπιο οοι Βοι ποι· Βικιτοοτ.ιοοιιτ.οι·οοιιιονοιιιιοπι
πιοπ πωιιποοιε, οοε;οτ οοιιο.πιιοιι;ιππιοιττ.πι. οιο ππτ Βοι ιοιοιιτ
ι·οοιπινιι·οιιποιτιρτιιιοροπο ιτιπιο πιιπ ιιοποιιτοπποπ ιιιιιιοτοπ

δγποοιιιοπι πιο ποπ νοιιιτοπιπιοποπ Ζποοιιιπιοπιοιι ποι· Κπροοι
παπι ιποιοιοιι ποι·οοιιιοπ πππ ιιι π'οιΒο ποοοοπ οποιι ποπ
Αποπτιι.τ ποτ Οοιο.τοιιττιιο.οοοπνοτιιιπποι·ιι.

Η. ιιιγ ο οιιιιιπ: «Ζπτ Ρτοεο ποτ Πιριιτιιοτιοιιοιιιιπιρίππο·Βοι
Βοτοτιιοτοριο».(Ντ. 1.)

ναι'. ιιοοιιποιιιοτοιπι απο. 1897-1898 οιπο Ι)ιριιτιιοτιοορι
ποπιιο ιπι Νοριιπ_ιοντ'οοιιοιιΟοποιτοποοτρο πππ οοπι ππιιοι επ
ι'οιοοπποιι Βοιιιιιοοοπ:

1
)

ι)τιιιοτ πιο ι)ιριπιιοτιοιπίοοιιοιι ιπ οιπο ρςοοοιιιοοοοποΜπιτ
ιι.ποι.οικοιπ, ειο ικοιιιι οιπο οπι.τιιοοριποπιιοοιιο νοτιιτοιτπιιο·ποτ
Χτοπικιιοιι: οτίοι οιι.

2
) Ποιιιτ ποτ οι·οτ.ιιοτο.ριοοι οιπο οτ('οιο·τοιοιιοΒοιιιιιιιριιιπο·

ποτ Βιριιτιιοι·ιο πο(τοπινιιι·ιιιτνοιιιιοιπιποιι οιοιιοι·οοοτοιιτ.

8
) Βοι ποτ Βοι·οοιιοτοριο1ιιο" οιοιι ιπιτιιοτοιπο νοτιιιι.ιιιιιοο

πιιιοοιο·τοοοιιο Βοοοοτπιι.<.τποο ιοοοιοιι Ρτοοοοοοο ιιοοιιοοιιτοιι,
οιιοποο οιιι Βιιιιιοπ ποι· Κ6τροτι:οιπροτο.(.πτπππ οιπο Βοοοοτππἔ
ποο Αιι€οιιιοιποποτππποο ποτ Ροι:ιοιιιοπ

4
) ιιι ι'τιιιιοπ Κτοπιτιιοιτοοκο.πιοππππ ιιι ;τοπιιο·οπποι·@ποικι

τοι. οποοινο.ιιπτ, ιπιππ ποο Ηοιιοοτππι οιιιοπ τπιιιο·οπ ιιππ νοτ
ιιιι.ιιιιιοοπιιιοοι ιοιοιιτοιι Κτοιιιιιιοιτονοτιππι οιοιιοτιι πππ ω.
τιι·ο(τι·οοοινοπ οι·ιοπι ποι· Κτο.ιιιτιιοιτνοτιιιιιποτπ.

Κ ο πι ρ ο π ο ο πι: οιπιπ οοπ νοιι Ποτιπροτίοτοι:ιοπ ππτοιι Αο
ιιοτιποπ πιιπ ποτοππ'οιο·οπποι·2.6πτ.ιιοιιοτΡοτιτ.οιιιτιο».(Νι·. 1.)
οιο 28-_ιιιιιτιεοτΒοιπο.ι. οτιο·οπιιι.ο ιιΙϋτ.ιιιιοιι οιι Ι)πτοιιιο.ιι
πππ Εοιιιοοιιπιοτοοπ,πιοιοποοιι ποοοΟριππι ποιπ οοιιινοπποτι;(πιο

ποπ ινπι·ποπ πιο ιζοιιιοοιιπιοτοοπιιοίτιο·οι·.οο (τοι:οπ Βοιιιιιοιιοοπ
πιιπ Ετιιτοοιιοπ οιπ ιιππ ποιοι· ποπ Βτοοιιοιτιπποοποιποτ ο.οπι.οπ
Ροι·ιιοπιτιο ιοο Ροκ. Βοοιοι·ιιοπ. Βοι ποι· 8οοτ.ιοιι ινιιτποιι ιιπ
ι)ιιππππτπι 8 Αοιπιτιποιι ο;οίιιπποπ, ποτοιι οιπο πιιπ ποιπ Κορι'·
οιιπο. οι.ννο ιιιο επι· ιιιιιτω ιιιτοτ Ι.ιι.ιιο·ο,ππτοιι πιο ι)οτιιιινοππ
πο.οιι ο.ποοοιι ο;οιοτιει ποτ. Πιο Οοπ'πππο· ποτ Βοτιιιινοππ οπο·
ι·πιιπ, ιιιτο Βιι.πποτ οτννοοποτίτοοοοιι.

Α. Θοι-οινιιοιν: «Ποιιοτ οι.. πιΠοτοπι:ιοιιο Βιπο·ποοιιιι ποο·
ι)ιριιιιιοτιοιιοοιιιοπ νοιι ποπ ροοιιποπιριιι.ιιοτιι.ιοοιιοπποοιι
ποτ ιιιοι.ιιοπονοπ Νοιοοοτ».(Ντ. ι.)

σ. Μοτοιοοιιοπιοιιιι
ποο Οιιιποοοιο. (Ντ. 1.)

νοιι. ιιιιτοτοποιιτοπιο ιπ7ιτιιππο ποο Οιιιιιοοοιο (ΟΧγοιιιπο·
ιιτιε) :ιπι οι.. Οπιτιιτοπ νοτοοιιιοποιιοτΒειοτοι·ιοιιπππ οοπι πο.ιιοι
επ ι'οιο·οπποιιΒοοπιιιιιοτι:

1
) ι)ιιο Οιιιποοοι πο: οιιιο Ματια ιιοιππιοππο ινιτιιπιιιτ ππι' ποο

ννο.οιιοι.ιιπιιιποι· Μιιοιιι·τιππιιοοιιιοπ ιιππ ποο ΒτοριιγΙοοοοοπο

Βτοςοποο
ο.ιιτοπο;οο ινιτιιτ ιιι πιοοοτ Βιιιοιοιιτ οτιιι·ιτοτ.πιο πιο

οτιιοιοοπτο.

2
) ι)ιιο Οιιιιιοοοι τϋπι.οι;πιοθιιοιοτο-, Πιιοιιτοππ· πππ 'Ι'γριιιιο

ι·ιοοιιιοποιιοποο8·ιιτ,πιο πιο Οοτιιοιοιιπτο.

8
) ι)ιο ιϋπι;οιιπο Ψιτιιπιιε επί ποπ Βοο.ριιγιοοοοοποιοο Βοι

ποι· Οοτιιοιοιιπτο οιιι.τιιοτ,οιο ιιοιπι Οιιιποοοι.

4
) ιιι οοιιινιιοιιοτοππιο 5 ρθτ. Ιιιιοπιι;τοπ ι:ϋπτοι ποο (Σπιτιο

οοι πιο Βροτοιι .οι Βιιιιιιτοππιιοοιιιοπ πιοπο οιι.

«Πιο ποοιιιιιοιτοιιποπ Πιοοποοιιο.ι'τοπ

θ ο ιι ο ιι π τι ιι ο νι· ο ι: ι : «Ζιιι· ιΞ'τιιιτοποτ Μπιιιτιο.ιιοιιοππιππ.
ππτοιι ντιιοοοτιο·οιιΒιιττοιοτ:πιο ι'τιοοιιοι·πιο». (Ντ. 1.)
Απι' (ιτπιιπ νοιι 14 ιιοοιιοοιιτοτοπΡιιιιοπ ιτοιιιιπτ νοτ!. πιο
8οιιιποο, ποοο τι" ννιιοοοι·ιοοΑποοπο· νοπ ι'τιοοιιοτπιπ Βοι
Ποιοτιο, ιιι>οοπποτοιπ ι'ι·ιοοιιοιι Ηλιου, νοιιιιοπιιιιοπ. ιιπτοιοο
ιοι. Ιιι οιιτοιιιοοιιοπ Β'ιι.ιιοτιοοιιοιιιτποο Βιιττειοι: οιπο ιτοτιπ
νιτ'ιτιιππο·οιι ιιοιιοπ. ιιοτοιοτοο ντο.τπιππ ιιι ποπ Πιιιοπ νο! -
ικοιιιιποπντιτιιππι.τοιοο,ιιοι ποποπ Οιιιπιπ οοΐοττ ινιι·ιιτο.

Ν. (ιιιιι:οοιιο π ιοο: «Πιο Αποοιοιιπιι€ ποο «οοιιιωι Κι·οποοο»
ιιι Βοι·ιιιι». (Ντ. ι.)

Αποίπιιτιιοιιο Βοοοιιτοιιιπιιο ποτοοιιιοπ.

Α. Νιιτοιοιοι: «Βοοτοι·ιοιοιτιοοιιοΠιιιοτοποιιπιιο· ποο Ήπε

οΙο1το
ποτ οτιοοιο.ιιοοιιοπΒι·ππποπ ποτ Βιο.πι:ιιωιιοοιιω».

( τ. ι.)

Ψ. Ο ιι ιι ιι ο τι ο ο : «Ζπι· Κοοπιοιιιι ποι· Νιοτοποιιιτιιι·ειο».(Ντ. 2.)

2 Β`οιιο:Ιιιι οι·οτοιιιιοοι.οππ Νιοι·οπιιοιιιι ιιι πι” τοπιροτιιι·οτ
Ππππτοιι.οιιποιειτοιι ποο Πτοτοτο,πιο πιιτοιι νοτοι:ορί'ππο· ποο
οοιιιοπ πιιπ Κοιιοτοττιοπιοιι οποτ Αιιιιτιιοιιππι.τποο Πτοι.οτοποτ
ιιοινο,οιιοιιοπ πω.. ιιοπιιιοι. ππι·; ιιι ιι"οιΒοποι· οιτη.τοττοιοποπ
Πο.τιιοπιιιπιι,ο οι·ι'οιοιο οιπο Βι·ινοιτοτππο· ποο Νιοι·οπιιοοιιοπο
πιιπ οοοπιιππτο Ιπι'οοιιοπ ποοοοιιιοπ πιιτοιι ποπ ι)οτπιιιο.οιΙιπο,
ποτ οποιοι· οιιοιι ιπι οιοοι· ποο Νιοτοιιιιοοιιοπο ποοιιο·οντιοοοπ
ιππι·πο. Βο οπτινιοικοιτοοιοιι οιπο Ργοποριιι·οοιο.Βοι ποτ Οροπ
τιοπ οοπτποποπο ποιπ ΝιοτοιιιιοοιιοπΜ". 2000 οοπι. οοιιιιιτοπ·
ιιοτι Βιιοι·ο, ποτ οι.πι·ι:ιιιιοιι Ηοτιι "ω, οιιτΐοτιιτ. πιο οπο.
ιιτπτποπιιπ.ριιγοιοιοοιοοιιοτ Κοοιιοο.ιπιποπιι€ οποο·οορτιτοι:,πιο
ποορι.ιοοιιοπ Θοποιο.ιιιροπο ππο,·.τοιιιιιοπιιπ πιιπ οοοπτιοοιιοι·
ννωο ιιοποοιιτ..Πιο Βιιοτπιιο ποποτιο απο. 3 ννοοιιοπ πο.οιι
τι" Οροι·ο.τιοπ ιιππ ιιιιιιπι ποτειιιι οοπνοιτ οιι, ποοο πιο.ιιπιο
Πτοιιιο οιιιι'οτποπ πππ ππι·οιι οιιιοπ πιιιιιιοπ 'Γοιπροπ οι·οοι2οπ
ιιοπιιιο; πιο νοτιιο.ι·ιιππο ποτ ννπτιπο (τω: πειτοπι' πιοπο νοτ
οιοιι πππ οο »που ππτ οιπο ιιιοιπο Ποιοι, πιο οιοιι ιιοοιι οιποοι
οιποοι: οοιιιοοο.Βοι ποι· Βιιι.ιο.οοππε ποο Ροκ. οοιιι· οοιιι Αιιπο
ιιιοπ οοιιιιιοτοιοο,ποτ Ηο.τπ νοιιιιοτπιιιοπππτοιιοιοιιτιο.- Ιπι 2.

Επιιο ιιοοτοππ οιπ ροτιποριιτιτιοοιιοι·Αιιοοοοο, ποι· οιοιι ποοιι
οιποτ πιιι'ποοπ Ριιιοο·ιιιοιιο ποο ΠιιτοτοοιιοπικοιοοιιιινιοιιοΙτοπο.,
ιπι: ποτοιιποιοοιιποτ Ροτιριιιοιιιτιο ποο Οιιοι·οοιιοπικοιο πιιπ
οοιιννοτοπΑιιεοιποιποτοοιιοιιιιιποοπ. Απι' θτπιιπ πιοοοι· 2 Βοσπ
ειοιιιπποοπ ι-τοιιιιιιι.νοπ. 2π ι'οιεοπποπ Βοιιιιιοοοπ: ~

ι) Πιο Νιοτο ιιο.ππ ππτοιι ποπ οοιιτιιοοιιΒιιιιιιιοιοοιιιιιτι:ιιοοιι
θιοτπγ τοπικ επι ιιιοοοεοιοο·ι ινοτποπ.

2
) Βιιι·οιι πιο Νοριιτοτοιπιο Βοι Ργοποριιτιιιο ο·οιιπ,οτοο οπ

ννοιιοπ ποπ πιιτοιι πιο ιπιτοτπιι8· ιιοοιι πιοπο οοτοιοτοοιι ·τιιοιι
ποι· Νιοτο επ οτιιειιτοπ.

3
)

νοτέοποτ
Οροι·ποιοπ ιιπ ποτ Νιοτο πιποο ποτ Ζποτοππ ποτ

οιπποτοιι ιοτο οοιιοπ ιοοητοοτοιιτ.ινοτποπ.

ο Πιο Νοριιτοτοπιιοτι" γοποριιτοι.ιοοιιοπΝιοτο ιιπ: οποιοι

ιε
π οιιιοπ ετιιποτιο·οπιπιπ ποο πι' ποπ Ζποι.οππ ποι· ο.πποτοπ

ιοτο.

Μ. Θ π τ
ι π ο τ ο ιο: «οιπ οοιιι νοιι Βιιτοοοιιιο.8·πιιπ Αποο·ο.ιιε

ιιι θοποοπιιο·». (Ντ. 2.)

Βιιι 24-_ιιιιιτι(.τοι·Βοιποτ ιοο, νοιιι Βιιι.2οοιιι ο·οι.τοιΤοπ,μια»
ππι ιιιιιο·οιοιιοπ, ιιτιεειιιοτποο Βοινποοτοοιππιοπο νοτιοτοπ; οι·
ιιοπιιιο οιοιι ππτ που» τιιιιτοπ. Βοι ποι· οιι_ιοοιινοτιΠιιτιοτοπ
οιιππο ντπι·ποοιπο οιποοι» νοι·ιιτοππιιιιο ππι ιιιιΕοιι Βοιιπιτοτ



το

διπτιο ο;οι'ιιπποπ,νοπ ποιπ οιπ 8 Γιπποτ ιιτοιι:οττοιιιοτ παπι
πιο πιιτ ιι`οτοοοπο. Αποοοτποτπ ι:ιοοιιι.ππΡ:ιτοπο ποτ ππι.οτοπ
Ιππιτοιπιι.πτοπ πππ Ε'οιιιοπ ποτ Ρο.ποιιοττοιιοκο.ιπι ι.πιιιο νοπ
2 ννοοποπ ιπιτ ποπ Ροκ. νσιιιιοπιιιιοπ οτιισιτ.

σ. 'ι
'
ἐν
ο τι ο
.
π ο ιν ι ι; ο ο ιι : «πιο του οιποε Πτοιιιτοιοι.οιποο».

( τ. 2.)

Ρετ., 48 ο.. π. ιπποιο ιιιιοτ Βοιιιποτιοπ ποππ Πτιπιτοπ. Βοι
ποτ ι.ιπτοτοπσιιππιτννπτπο πιιι Βιιτππι οιπο ιιιιιιιιοτοιο·ι·σοοο,
πιοιπιιοιι ιιοτιο, Βοινοπιισιιο θοοοιιννιιιοι ποοιιεοννιοοοπ, οιπ πο
τοπ ιπϋιιο, οιποε πο.οιι ιιπιτο νοπ ποτ Βο.πιιο, οιπο ιτιοιποποιοι
νοπ ππτοοοιιπποοιΒοτι?στιπ ιιοοπιππ, οπο ποτ ποπ οιπο πιιιοοιπο
ιιιιι.οττποποοοπιιοοι·ι:ο,ποππ Πτιπιτοπ που πιιοιι οιποε Ηειι·π.
Βοι ποτ Οροτοιιοπ ννιιτποοπο ποτ Πτοιιιτιι, οιπποτΠοιιοτο·τιπ8·ο
οι:οιιοποτ ιιιποπ οπνοτποοπο ιπ πιο Ροτο πιοιπιιτοπο.σοο,ποππ
ποτ Ζοτοτιιοι:οιππτ.ς,οιπ θι:οιπ οΧι.τπιιιτι, ποποοπ@Μπιτ '79 ε.,
ποοποπ @οιιοο 5.5 στη.,Βτοιι:ο48 οιπ. πππ ι)ιοικο 4 ππι. ιιοττπο,·.
Πιο ιπ πιο ιιο.τπιιιοοοποι ποτ όροι·οιισπ οιπο·οιιιιιττοι·Βοιωτ
Μιιιιοι.οτ, ιπποειο πιιι δ

.
Τομ οπιιοτπι ννοτποπ ιπ ?οιπο ποτ

ΐοτπωριππο· ιιοιποτ Βοιτοπϋππππεοπ πιιτοιι ιπστποεπιιοποπ.
πιο Πτοιιιτο.ιννπππο ποιπο _ιοπσσιιρτο.οιιτνσιιπππ Ροι. ννιιτπο
σιιπο Β'ιοιοι οπιιο.οποπ.

Β.

9
1
ο

πιέ)π

σ νν ι ι ο ο ιι : «πιιπ τοπ νοπ ιιϋπο.ττιποτΒγριιιιιο».
τ. . -

'Ποιο ποτ οοιιτ Βιιποιιτ.τοπΒοπιπο·ππεοπ, ππιοτ ποπ ποτ ΡΜ.
πιοπ ιιοι'ο.ππ (ιιι€οππιισιιοο Αιτοτ, (μποτ ιπτππιιτππο·οιππωππ,
ιτιιιιο ογοι:οπιο.ιιοοιιοΒοιιπιιπιιιπε), οπτινιοιωιτο πιοπ ποι ιιππ οιπ
οοιιτ οοιιινοτοο Κτππιιιιοιιοιιιιπ ιπιτ. τοιοιιιιοιιοιπ ιπιιιιιγτπει, πο

πο”
οι· οτοτ 4 ιπσποιο ποππ ποτ Αιιιππιιιπο οπτιο.οποπ ννοτποπ

0ππι.ο.

Ψ. νν ο τ ο ο τ ο ο ιι ο. οι
·
ι π: «Ρτσι.οτοσι ποι θσιισττιισο». (Ντ. 2.)

Βοι ποτ Απννοππππε νοπ νι πιο το ρθι. Ρτσιπι·οσιιϋεππποπ
ιιοιιοιπ νοπ. ι'οιποππο Βοοιιιιπ.το:νοπ ι2 Ριιιιοπτ.οπ πιιτ ιιοπιοτ
θοπσττιισο οιππ ΙΙ ποποοοιι,νοπ 2 ιι'ιιιιοπ οιιιιποιιιοτ (ιοπσττιισο
οιππ 2 ;τοποοοπιιππ νοπ 8 Ρειιιοπιοπ πιιι; οιιτσπιποιιοιπ'ιιτιρροτ
ιιοιιινοπποπ ππτ ποι 2 πιο Ττιρροτιπποπ οπο ποπι Μοτιτοπιιπτπ
νσιιιισπιπιοπ. .

Ν. 8 ετ ιι οιποπι: «Ποιιοτ πιο Βοιιοππιιιπο· ποο 'Ι'τοοιισιπο ιιπ
ποτ Βοιπτιπ'οσιιοπ Αποοποοπιτϋ.τοεπιισπ». (Ντ. 2.)
νοτι'. ι›οννοιπτ,ποππ πιοπ ο.ιιοιιπιιι: ποπ ιιιποπ Πιιι.οιπ ιιοιπι
'ι'τοοιιοιπ ποι 8σιππιοπ οοιιτ οιιιο ιποοπιι:οιο οτιτιοιοπποππ,
ποππ πιιτ πιο οππιιπτιιγοιοπιοσιιοπ νοτιιο.ιιπιοπο Βιιποι.ιε οιππ.

Δ. Β τ ο ο ιι ο ο ι π γ : «Ποιιοτ πιο 'Γνριισπιοιοτιοπ». (Ντ. 2.)
Δπι' θτπππ οιποε οιποοιιοπποπ Βιιιπιππιο ποτ ιιιιοτιιτιιι· ιιππ
πιιιιιτοιοιιοτΠπιοτοιισιιιιπο;οιιποιπ νοπ. ι'σιεοππο Τιιοεοπ πιιι:

1
) ιιι ο.οιισισ,<τιοσιιοτΒο2ιοιιιιπε πιιιοο πιοπ οιποπ ιιοποιιιοπποπ

Βιιπιιποο ποτ ιππιπτιο, πιο οιποτ πιι 'Ι'γριιπεοτιιτοπιιιιππ στοπ
πιορσπιτοπποπ Πτοοοιιο, ιιππ ιιπιποικοιιτιο.πποιιιποπ.

2
) Πιο ποιοι-ιο" οσννοιιι,ννιο πιο Τντιιιοπ ιπιπποπ ποπ ιπιτ.

οιππιιποτ οσιππιπιτοιι, ινο.οι›οποπποτοπιτ ποπ Αιιπσπιιποιινπιιιιο

ι1
π

ποπ!!
θο(τοπποπ οπο, ντο οτ οπποτπιποιι ιπιτ ποτ πιο.ιο.τιο.

οττοσ τ
.

δ
) ι)ιο Οσιπιιιππιισπ νοιι ποιοτιο πππ 'Ι'γριιπο οιποτ. οιπο

ποππ ποιιο ιπτιιι·ο.πι‹ιιπ,<τοιοτιπ,σοι ποτ ιιιιιιιιπ οιιοιι ποτ οτιοιι
τοποιο Βοοιιοοιιι.οτ πιοιιτ οιιτοοιιοιποιι ποππ, πω. ποτ οιποπ
σποτ ποιπ :ιπποτοπ 2π2ποσιιι·οιιιοπ ιοτ, ιιοοσπποτο ποτππι. ννοιι
πιο Βιι.πιπισποοπ :πιο ποπι Βιιιτο οοιιινιπποπ.Απο πιοοοιπθι·ιιππο
ιιιποπ πιοπ ιπ πννοιιοιιιο.ιιοπΕ'ειιιοπ οιπο ενοτοπιπτιοσιιοΟιιιπιπ
ιιοιιοππιππο·, νοπ 0,5 (τ. ιιιο 1,0 π. ρτσ πιο, νοι·οποιιοπ.

4
) Πιο Τγριισιππιπτιο. οιοιιτ νσπι ποιοι.οτισιοπιεσιιοπθοοιοιιιο·

ρππιπο πιοιιι:ε Ππιπϋπιισιιοο πιιτ, Πιτ ιιιιιιιοσιιοεΚι·οπιιιιοιτοιιιΙπ
ιιπ ιπ ποπ ιποιοτοπ τιιιιοπ οιπ τοπικ ιιιοτοο, ιπ ροιιιοιο,οποπιι
ππο.τοπιιοοιιοτιιιποιοιιτ ιοτ. πιο οιποτ ποοιι ποιπ ι'ι·ο.πιισιιπππ
ποππ οτει πιιι·οπ πο.ιιιτοιοιιο ιιιιοι·οιπετιπιπιοιιπο ιιισισοιοοιιο
ιιπιοι·οιιοιιππποπ ιοοι;.>;οοιοιιι.,ννοτποπ; ιπ :πιοπ ιιιο μια νοτ
πιιοπιιισιιτοπ, πιοιοτ ι).Ιτοτοπ, Β`ιιιιοπ πιιι πιοοοο Κτιιοτιππι
νοιιοιιιιιπι€.

ι

οι.
ιπἐπιἔοννι,τοοιιι

«Βειιιιιιι, ποιπ ιιιποπ ιιππ Πιποοποππ».

( τ. .)

θοοει·πριιιοοιιο πππ οτιιπσ,<ττπριιιοοιιοΒοοοιιτοιιιπποποι·εοιιιοπ.
ιιοπιοιπιοοιιοο ιοτ ποτιπ τοπικ ννοπιττ.

π. τι πιτ οιει τοιπ: «πιο Ροοι ιπ Αιιοοιι». (Ντ. 2.)
Απ( (ιτιιππ ποτ σιιισιοιιοπ Βοτιοιιτο πππ οοιποτ οι(τοποπΒοσ
ιιποιιτιιπποπ ιισπιιιιτνοτι'. πιι ιοι;τοπποπ 2οιιιιιοεοπ:

1 πιο νοι·ιιοοτοπποΒριποιπιο ιπι ι)οτιο Αποσιι που· ιπιπιοοιι
'ιιπ ιιοικιοι·ισιοπιοσιι·πιοτιοιιτιο·οΒοιιιοπροετ.

ς π) 8οιισπ ι.ιπ.0οισιιοτ.ννπτ οιπ ιιοποπτοπποτΤιιοιι ποτ Ρωιοπ
ποπ νοπ Ραπ ποτ ι.ιιιπποπ πιιιοιι·ι.

8
) Πιο ,πτ6εοοτοΒΒοο.ττιο·Κοιτποτ ιπιπο;οποποστιοπ οποιο

ιιιοιιννοιοοπιο οι·ϋποοτοΜστιειιιιιιτ ιιι Αποοιι, πιο π. Β. ποι ποτ
Βοπιιιο.γοριποιπιο.

4
) Ππε ιιοι·ιπιιτιιιορτοοοπτοιιοο πιο 2ππι ι1ιπποποτ Ειριποιιιιο

τοοιιτ ιιοοιι. ο

5
) Πιο Αποτοοιιππςοιπιιιπιτοιι ποτ Ροετιιτοπιιοπ οοιιοιπι. οιπο

ποτιπιτο πιι ποιπ.

θ
) Ποπ Αποοοιιοπ ποτ Κτοπιιοπ (ποτ πιο ππιπ ιππιτπο ποτιιοι

ποπ ποτ πιοιιτ.ποο Βιιπ οιποτ οσιιννοτοπ ιπι'οοιισπ. Ποπ Βο
ννιιοοιοοιποιιοο οτιιοιιοπ.

7
) Ποιο πιοποτ ιιοιιο ποι ποτ Απεσιηιοοι. ποπ Οιιοτπιιτοτοιποτ

οσπι:ιπιιπ.
8) νοπ τι” Κτο.πιιιιοιι. ννπτπο ιιοιιο” ποιο_ιιιο·οππιισιιοιιππ
ιιοιιο πιω ποιοιιοπ, οιπ ννοπιποιοπ ποτ-ιιιιππιιοιιο πιο οιιπι 15.
ιιοιιοπο_μιιιτο.

θ
) Γτπποπ οι·ιττοπιιιοποιποε ιιιι.πιι€οτ,πιο ιιιιπποτ.

10) Ποτ πννοτπιοιιι: τοπο νοτιππιτ ποτ Βιιπινσιιποτ πιιι. ποτ
Βιιοιιιιτοι πιισπσπιιοοιιοτιιππ τοιιο;ιποοτΖννοοιιο ιιοιιιοτ ιποοιιτ.
πιο ιπιποοιιιορριιπο,·ποτ ιΞιπιποιπιοιπ Αποσιι νσπι Βιιποπ πιιτοιιπιο
Βποιιιιτοι πιοπ ιποςιιοιι.
11) Πιο ιιοιιιοοιιιοπ Ψοποοοπιιπππιοοιισποπ, πιο ιοσιιτιο ιιοιιο
ποο ιοιιοπποτ'οσιιοπ Αιποοιιοπιτιτοο,πιο νοπ ποπ ιπιπννσιιποτπ
ποτ Πιπποεοππ οοιιιοτ ννιιιιτοππποτ ιπριποπιιο ποπτιιι'οποπ ιιιο
ιπι.ιοποπιποοι·οο·οιπ- οτιιιιιτοποιπιποτιπποποοππιο Βοπτοπιππιτ
ποτοοιιιοπ πιιι οιπ ι)στι.

Α. Θτοιπιποιοσιιιιτονν ιιππ π. Ιισιιπ.οοονν: «Βοοοιιτοι
ιιιιπο· τι." ιπι Βτ. Ροι:οτειιπτο·οτ 2

.

Κοποποποοτρο π.πιιιοο
ιιοιι ποτ ι)ιριιτιιοτιοοριποιπιοπιιοποιιιιιτιοπ ονοι:οπιο.ιιοσιιοπ
Βοοιπιοοιισπ>›.(Ντ. 2.)

Θ. Τ ο ο ιι ι ο το ο ιν ι τι ο ο ιι : «Ροποιιιοτ Βοτοοιπτονοτιπιππποι ποτ
Ψπππποιιο.ππιππο;». (Ντ. θ.)

διοτι'.οοιιιιιΒι ι'οιο·οπποΒοιιο.ππιππο·οπιοιιιοπο σποποτ ιιιπο
ποπ ιιππ θοοσιιιινιιτοπνστ, πιο οι· ιιπ πιοιιτ πιο 500 Ρο.ιιοπιοπ
ιπ ποπ οιιιτιιτοιοσιιοπΑιιιιιοιιππο·οπ ποο ιιποοιιιιιι'οοιιοππιιπιω
ιιππ ιιοιιο ιι.πορτσιιιι·ι.ιπιτ.:Πιο Πιπ,<τοιιπποποτ ννιιππο ννιτππιιτ.
ιιι ριτιι:πο, Αοιιιοτ σποτ Βοπιιπ ο;οποπσιιτοπινοΜ.οιιο.ποοιιοιιοπ
(τοι·οιπι.<τι,πιο ννιωτιο οοιιιοι πιιι οιποιπ ιπ Βιιιιιιιιιο.ιιϋοππε
(1:10ΟΟ) ,ο,·οι.ο.ποιιιοπιιππ ο.πορτοπτιιοιιτοπινοτιοιιοποοιι: πιο
θτοπιιιοιιοποπ ννοι·ποπ, πιιπ πιο ειπποι'τιοοιιτννοτποπ οσιιι:οπ,
πιιι: .ιοπιιποιπτ ιιοπιτισιιοπ. Πο.τοπι πιο πιο ιιιιιππο πιιι Βι:τοι·
ι'οπ οι.οι·ιιιοιττοτ,ποποιοτιπ- σποτ Χοτσιοτπι;τοπο οποοοτιιιιι.
πιο οποιοι ιπ 8 ρθι. Βστοππτοιοοιιπ,ςποιοποιιι πππ ο.ιιο(τοπτιισιτι
ννιιτποπ.Απ( πιο θοπο πωωιπ οιπο πιιππο οοιιιοιπ ιιγπτσοιιορι
οοιιοι·, οιοτιιιοιττοτ ινοιιο, πιο ιπ ποτοοιιιοπ Βστοππι·οιποππο
εοιπποιιτ πππ πιιοποπτιισιώ ννιιτπο. ι)ειτοπι ιιοπιιιιοπ ι-ι
Βοιιιοιιι:οπ ννοοιιπρο.ριοι·.Στοι:οιοτοοπιτπ ιπιτ οιποτ Βοιιιοιιτ ,πο
ινοιιπιιοιιοτ ννοι.ιο ιιοποοιιτπππ πιιτοιι οιπο θπποιιιππο ποιο
οτιπι. Ι)ιο Βοοιιιιο.ιο πιοποτ Βοιιπππιππ(τοιποτιιοποννο.τοπ νοτ
ττοιιιιιοιι:πιο ιπιτ.οι·οοστοιισποοιιινιπποτ "πιοπ, πιο θτοιιιιιο.ιιο·
ποπ οπτννιοιτοιππιοπ πιιιοοιο·,ποτ Ποιιοτο;οπο·ποι·οοιιιοπ ιπ Ντιτ
ι:οπο·οννοιιοοποιοι τποοιι: ιιιτοσιιοιπππιτοπ,πιο πιιι οιπο Βοοστρ
πιοπ οοιιϋ.πιιοιιοτΡι·σπποιο νοπ ποτ ))(πππο ιπ ποπ Οτπο.πιειιιιιο
ιιιπννοιοοπ, ινοτποπ πιοιιτ ιιοσιιποιιιοτ.

π. ιιιπ πο: «Ποιιοι· πιο Ριπιιιιιπἔονοτιοιπππποπ». (Ντ. 8.)
ιιιπ 18)ιιιιτιποτ _ιιιπεοτ ιιιιπιι ποι ποιπ Ηιπιιιιοτιιιοττοι·πποο
Ζο.ιιποοπιιτ ποιπ Απιιο πιιι' οιιιοπ πννιοοιιοποοιποπ Βοιποπ πο·
ιιππιιοιιοπ ποιπ. ι)ο. οι· πισιιτ ιιοτιιιιοι:οι,ο,οπ ιτοππτο,
πο ιπιτ οτποποοιιιοπ πιιτοιι Βοιτοπιιοννοππποοπποο ο;ο.ιι2οπΚοτ
ροτο ο.ιιο;οιιτοοιιοπιιππ ποι τουΒοποπ. ι)πτοιιι' πιιι. οτ ποπ ποππ
οπο ποιπ Απιιο ιιοτπιιοι.;οποποπιιππ ποτ ποοιι Ηο.ποο, ννσ οτ οσ
το” σιιπιπποιιιιε ιιι ?οιπο οι:οτιτοι·Βιιιιιιπο· ιιιπο·οιο.ιιοππι. Βοι
ιιπιοτοποιιιιπο· ποο Ρετ. ι'ο.ππ νοτι. οιπο τω» πιο νοπι ιππ
τ.οι·οπ'Γιιοιιο ποο Οτιιισιππι ππι οιιιοτπι ποιοιι ιιιπιιοπ πιοπ οτ
πιι·οοιιιο. Ποτ $πιιιιιοτοτ ππι οιιτοτπιιο πιιτ ιιπ πιοποτ διοιιο
ποττιοοοπ.ιπι Βοοιιιιπ οοιιιοι.ι'οππ ιπο.π. 10 ππι. νσιπ οτιιιοιιιιιι
:ιπι οπιι'οτπι:,οιπο Ροι·ιοτπτισπεϋππιιπο ιιι ιΞ'στιποιποτ ιπποε
οροιιο νοπ 8 απ. ιιιι.ππο. Πιο Ππιοτοιιοιιππε ποο Ροτιστοιισπε
οιι.ποιοπιιτ ποτ Βοππο «πιο. πο” πιο ιπιπ,<τοποοοοιιιοπ οιπο.
12 πιιι. ιιοτπ·ιητ.νοπι θτιιιοιιιπι ππι οιιιοτπ. ο;οτοοιιποι, πιο οιιοο
ποτ Ριειιιι ιτπ Βοπποπ 22 ππι. (ποι οιπποπτιιπποπ. Ιειιπο νοτ
ιοιπππἔ ποο Ροτιι.οποπιπο ννιιι·πονοπ ιιππ πιιοτ πιοιιι: ιιοι·νοτ
ιςοιιι·ποιιτ.Βοιιπ Βιππι·ιπποπ ο.ιιοτιπ ποο οπιιροτιιοποπιο απ·
ρςοννοιιο,ιιππ οι· ποοοοιιιο. ννοιιτοοιιοιπιισιι. ιιιοιιννοιοο οιιι,ο,·οιποι
πππ οιοτι: ποο Ροι·ιισποιιπι οποιοι. Πο οπτννισιιοιιοπιοπ ιπ
?οιπο ποποοπ οιπο ροτιιοιιο Ροι-ιωπιτπ ποτ ιιοττσιι'οποπΟοποππ.
Πιο 'Γιιοι·πριο ιιοοιπππ ιιπιιρ1οιιοιιιιοιιιιι οστοιιιιτιποι· ιιππ ιππο
πο.ποι·ιιποτι)ι·πιιιππο ποο ΡοτιστοιιοπεοπιιοΙε πππ ποοιπιιοιτοπι
που Αιιοορι·ιτοπιιποπ. Νοοιι 4 ιιισπειτοππ» Ρετ. ο;οποποπ.

Ρ ο τ ο τν ο ο π ι ι‹ σ ιν : «Ζιιτ Ιιοιιτο νοπ ποπ οπτσρτιοοιιοπ ιπτ
οοιιοιιιιιπιτοπ».(Ντ. π.)

Ποπ πιοπ ποτ νστιιοο·οπποπ Ατιιοιι ιπ οιποπι ιιπτποπ ιιιο
(«ποιο ννιοποτποιοοποι ιιπιπϋπιιοιι, ννοοιιο.ιιιννιτ πιο ιπτ.οτοε·
οοπτοπ πιιι πιο Οτιπιιιο.Ι νοτννοιοοπ.

ι



Βενιιε ιΙειΙΙιιεεΙεεΙιειι ΜειΙΙεΙιιΙεεΙιεπ ΖεΙΙει:ΙιτΙΙΙεπ.

Νε8ιι.9. ΒειΙει€ο πι· ,,8ι. ΡετετεΙ›ιιι·ἔει· ΜεάιοιιιιεοΙιειι νΙἴοοΙιειιεοΙιτἰΙτ“. Ι899.

Β.Π8818ΟΒΒ ινιευιο1Μεοειε ΒΙΙΙΙ'Ι.'8ΟΠΕΙ.Ε"Ι.'Β1ΐ.

Αι·εΙιιενρεΙεΙιιεττΙΙ, ιιειτοΙοεΙΙ Ι εειιιΙεΙιιιο_)ρειοΙιορετιιΙοςΙΙ(Α.ι·οΙιιν
Ι

ΙΙΙ: ΡεγεΙιιιιιι·ιε, Νειιι·οΙοεΙε ιι. Βει·ΙοΙιΙ.Ι. Ρει·εΙιορει.ΙιοΙο2ιε). 1
ΒοΙιιΙεεεΙιιιεόε εεεει.ιι Βοτ.ιιιιιιι(ΒοιΙιιιι'ε ΗοεριεεΙΖεΙΙ:ιιιι8·).
ΟΙιιιιιιι·Βιε.(ΟΙιιτιιι·ΕΙε). Ι
Ι)_ῇειεΙ‹ε_ῆειιίειΙΙεΙιιε (Ρ5.ιΙΙιικι·ιεεΙιε1ιωιιειω.
.ΙεεΙιειιειΙ_)εΙιιΙΙιςννοεΙιειιΙ:ιΙ8.ι.ι.). ,
Ι._ιειυρι_ιεει·ιιεεΙιοι εΙιιι·ιιηεΙΙ ΙΑιιιιεΙειι άει· ι·ιιεειεεΙι.ΟΙιιιιιτεΙε). ξ
ΜεἀΙ2Ιιιει (ΙΙ4ειΙΙεΙιι).
ΙΙΙειΙΙιιιιεΙιοΦε οΙιοετειι_ιε(ΜεάΙειιιιεεΙιε ΒιιιιάεεΙιειι).
ΜειΙιπιιιεΙιιμι ρτΙΙιεινΙειιΙ_]ε Ιε ιιιοτεΚοιιιιιεΙιοτιιΙΙιιι (ΜειΙΙεΙιιἱεεΙιε
ΒεΙΙεεειι 2ιιιιι Μετιιιε-ΑτεΙιΙν).

Βιιεεει_)Αι·εΙιΙννΡε.τοΙσΒΙΙ, ΙΙΙΙιιΙιεεΙιεεΙιοι ΜεάΙ2Ιιιγ ΙΒεειει·ΙοΙοςΙΙ
(Βιιεε. ΑτεΙιΙν ΠιτΡειΙιοΙοΒΙε, ΙιΙΙιι. ΙΙΙειΙΙεΙιι ιι. Βεετει·ΙοΙοἔὶε_).

Νο)ειιιιο-πιεσιιιιιεκι) 8Ιιιιι·ιιειΙ. ΜτΙ), Μπι ιιιιιΙ

ΙιιιιΙ Ι899.

Α. ΒενΙτ.εεΙι-θιεεΙιει·Ιιο: «ΕΙιιι€ε ΡΙ2ΙΙε ει"
αει· εΙιιι·ιιτεΙεεΙιειι ΑΙιεΙιεΙΙιιιιε άεε Βοιπ
εΙιιιιεεΙιειιΜΙΙΙΜι.ι·-Ηοειιιι.ιι1ε»,ΙΝι 4).
νει·Ι. ΙιεοΙιεεΙιτει.ε ΙοΙΒειι‹Ιε 6 ΕΜΗ::
εεΙιΙιιεε ιΙιιι·εΙι ΙιιεειτοετιιιΙειι ειιιεε
Ε01°ιιιιι0ΙΙΝιιιεΙονιΙ. ΙΒιιι ]ιιιι€ει· ΒοΙΜι. ει·Ιιι·ε.ιιΙειε ρΙϋιιΙἱεΙι
ιιιπ εεετΙιειι Ι.ειεεεΙιιιιειαειι, ΚοεΙιει·εεΙιειι Με ι·ε.εεΙιειιιΚι·ΙΙ.Ι'τε
νει·ιεΙΙ. 'Ποπ άει· εοιοικ ειιι€εΙεΙιειειι ειιει·8ιεεΙιειι ΒεΙιειι‹Ι
Ιιιιις πιιι. ΙΩικειωιιιΙειι Με Ρει.ι.. ιιιιεΙι ΙΙ ΒιιιιιιΙειι εεειοι·Ιιειι. Ι
Βει ω· ΒεεεΙοιι Ιε.ιιιΙ ιιιειι ιιι άει· Βε.ιιεΙιΙι6ΙιΙε ρετιιοιιιιιεεΙιε ι
ετεεΙιειιιιιιι€ει.ι ιιειι ειιιειι Ι‹οΙΙιειιΙϋιιιιΙΒειι ΙΙόι·μει· νοιι ω·
ϋι·6εεε ειιιει· Βενι·ϋΙιιιΙιεΙιειι Βιι·ιιε, σει· εει ιιΙΙΙιετει· Βει.ιεεΙι
ιιιιιι.: ειεΙι εΙε ειιι Ιι·ειει· Ιιιι ΙΙοτε.ιιιειι ΉίιιιεΙοι.·ΙΙ ιιιεει·σει·ιι·ιει·
ΙΙΙιει·ιιΙιεΙ Με Ιιειιιιιε εικνιεεειι Με. Πει· ΙιιΙιε.Ιι ιΙιεεεε Ι)ινει·
ιιΙιεΙε, εετ πιιι. άειιι ΙιιΙιεΙι άεε Ι)ει·ιιιε ιιΙειιιιεοΙι πω, ννιιι·ιΙε
ιΙειιΙιιτεΙινοιπ Ι)ει·ιιιιι·ιιετ.ιιεΙεοΙΙι·τ Μα κει·εειει:ε ειεε; Μεεε
Με ΙΙΙιεε, άιε ειεε ‹Ιε.Ι›ειεεΙιΙΙαετ Μεεε, ννιιι·ιΙε εει· ρει·ΙρΙιετε
'Ι'ΙιεΙΙ εεε ιιιεε.εεει·ιττειιΙ1ινει·ιΙΙιεΙε εΙΙιιιειΙ.1η; ειιιΙ€εΙιΙε.ιιι. νει·
ειδεεει·ιε ειεΙι Με Με ιιε.εΙι εΙοΙι ιΙιειΙινειεε Μειι άιε ΙΙΙΙιιιι·
αει·ιιιινε.ιιιΙΙιιιιειιι€εεοΒειι, ννοσιιτεΙιΜ Ιεεεεει·ει· ειοΙι ειισΙεεει·
5ιεΙΙε ειπε ΠιιιεειιΙΙιι€ιιιιι; 8·εεΙΙιΙει. ιιιιιιε, ινεΙεΙιε ειιιειι νει·
εεΙιΙιιεε Με Ι)ειιιιιε :ιιι άει· Αεεειι€εειεΙιε άεε ΙΙΙνει·ι.ΙΙιεΙε νει·
ιιι·εεειιι.ε. Η) 8εΙιιιεεινιιιιιΙε Με ΑΙιιΙοιιιειιε ‹Ιιιι·εΙι ειιιε Με
ΡιιΙνει· ε;εΙΙΙΙΙιε Ρε.τ.ι·οιιεΜε άει· Βιιιιιε ιιειιεε ΙΙΙΙοιΙεΙε. Πιιεει·ε
ΒΙΙιισΙ.ιιιιιιι€ Ιιεει.εΙιι.Με ειιιει· νει·ι·ιιι);ει·ιειι ε)ιιειιιΙιει. ιΜεΙι
Ι0εΘΙι ΕιιΙνετε ιιιι‹Ι ειιιει· Ι;Ιειιιειι ΚιιεεΙ Με ειιιειιι εριι·ε.ΙΝ3ι·-ι
Με; ειιΙΒεννΙεΙιεΙτ.ειι 8τ.ι·εΙΙ'ειι ΥΥΜΙιεεε.ι·ιοιι. Με. άει· ΒεΙιιιεε
Ιιιι ΙιεοΙιεεΙιτει.ειιΡειΙΙε Με ιιΙ1εΙιεεει·ΝαΙιε ει.ει.ερεϊιιιισειιΙιε.τ.ιε,
εο ιΙι·ειιι€άει· ΗΜεεΙ.1°οι1ιιΙιιτεΙι άιε ννιιιιιΙε Με ει·οεεει· θεννε.Ιε
ιιι Με ΒΜεΙιΙιοΙιΙε ειιά νει·ιιιεειεΙιιε ειιεειιιιιιειι ιιιπ άει· εει·
ι·ιεεειιειι Ιίιι€ει ειειΙιε νει·Ιει.ιιιιη;ειι άει· ΒιιιΒει.νεΙι1ε,Με άειι

'

ΤΜ Με Εεε. ειι ΙΙοΙςε Μιτου. δ) Υει·ννιιιιιιιιιι€ω· Βι·ιιετ
ιιιι‹Ι ΒειιεΙιΙιϋΙιΙε ιιιιι ειιιειιι ΜεεεΜ. Ιιιιετεεεε.ιιτ. »Με εει·
Ωιιειι·ειει.ει·άει· Υ'ει·ννιιιιιΙιιιι€. Με )νιιιιιΙε ΙιεΕε.ιιιΙ ειεε :ιιι άει·
ΙΙι·ειι2ε εννιεεΙιειι Βι·ιιει.- ιιιι‹Ι ΒιιιιεΙιΙι6ΙιΙε; ΙιεΙιΙε ινιιτιΙειι ιΙιιι·εΙι
ειιιειι ΙΙΙεεεετειΙειι ει·ϋιιιιεε, εε άεεε ειπε ΟοιιιιιιιιιιΙειιιιοιιάει·
εεΙΙιειι ειοΙι ΙιιΙιΙειε. Ιιι ω· Βι·ιιεϊ.ΙιϋΙιΙ0 πι” ω· ΒιιεΙι άειι
Με. ΙιΙΙιικΙειι ΡΙειιι·εεε.εΒ Με, ενιιΙιι·εεΙιεΙιιΙΙεΙι, Ιιιι ΙΙΙοιιιειιι. άει·
Βιιεριτει.ιοιι, σε. «ΜεΙειιιιιεε ιιιοΙιι. νει·νι·ιιιιτΙει.Μπάσο. Ρετ. .εε
ιι:ιε. 4) Με ιΙιιι·εΙι ειιιειι Ι1ει·ιιειειιι νετιιι·εε.εΙιτ.ει·ΓειΙΙ νοιι
σιιιιει·εειι Με ΙΙοιΙειιειι.εεεε. Με ΙιΙειιιεε Ι:Ιε.ι·ιιετ.ειιιεΙιειιεε
Ιειιι;ιε Με σε: ΒΙιι.εε ιιι Με Ηετιιι·6Ιιιιε ειιά Ι›ΙιεΙι Μ. Ιιι ειιιει·
8εΙιΙειιιιΙιειιι.Μ.ιιε ει.εοΙιειι; εε νει·ιιι·εειεΙιιεειπε ΠΙοετειιοιι Με
Ι)ι·ιιεΙιειτι·ορΙιιεεει· ΙΙει·ιιτϋΙιι·ειιννε.ιιιΙ; ΙιιιΙειιι εε ειιτΙΙΙεΙι ‹ΙιεεεΙΙ›ε
‹Ιιι1·εΙιΙ›οΙιιτΜε, )ι;εΙε.ιιμε εε ιιι Με ΠιιιετΙιειιι.2εΙΙΒεινεεε ειιά
αετου! 1ιι άειι Ι:ΙοιΙειιεειεΙι. Ι)ιιι·εΙι εΙε ΟεΙΙιιιιιικ, Με ειεε ειι
«Με εεΙιΙΙιΙετ Ιιειιε, ΙΙοεε άει· Ι:Ιειι·ιι ιιι άειι ΗοιΙειιεεεΙι ειιά
νει·ιιι·εεεΙιτ.εΘειι.<.ςιειειιιΙεεεεΙΙιειι. 5) ΙΒιιι Β'ειΙΙ νοιι ΙΙ'ι·ιιειιιι·ε
ιιειιΙε. Με Ει·ιι.ειιιι·ει·Ι'οΙ).με Ιιι ΓοΙΒε ετε.ι·ΙιετΕΙι·ι·εετιοιι εεε
ρειιιε, άειι ΡΜ.. Ιιιι $ειι1εω ι.ν.ιΙιτεεΙιειιιΙιεΙι,ΜΙ Ιι·.<;ειι‹ΙννεΙεΙιε Ι
Μεεε εεκιιΙεΙ.ιι; Ιιετ.ιε.

1) ΚΑΙ νοιι Βιιι·ιιινει·
ΙΙΙΙιιιισει·ιιιιΙινει·ι.ΙΙιεΙε Ιιιι

. ΙΙΙορΙειι.

Α. Οειι·οινεΙιΙ:
ι·ειι ιι πι», ιπι 4).

«Ζει ΚειειιιεΙΙΙ: άει· Ι)γετοριιι

ΒΙιιιι·ιιιιΙ εΙειιεεΙιετεωνε.Ι εΙιειιεΙΠεΙι ΒοΙεειιε_Ι (.Τοιιι·ιιεΙ τω· θε
Ιιιιι·τεΙιΙΙΙ'εΜε Γτε.ιιειιΙιτειιΙιΙιεΙΙ.ειι).

ννεετιιΙΙ: οίι.εΙιτιοΙοεΙΙ (ΖεΙτ.εεΙιι·ΙΓεσε· θρΙιΙΙι:ι.ΙιιιοΙο;;Ιε).
ΨεετιιΙΙ: ΙιΙΙιιΙιεεΙιεεΙιο_Ι Ι εειικΙεΙιιιο_)ρειοΙιΙε.τ.ι·ΙΙΙ ιιεΙι·ορε.ι.οΙοε·ΙΙ
(ΖεΙΙ.εεΙιτΙΠ Με Ι‹ΙιιιιεεΙιε ιιιι‹Ι ΒειιεΙιτΙΙεΙιε ΡειεΙιιε.ττΙε ιιτιά
Νειιι·ορο.τ.ΙιοΙοεΙε).

ννεεειιΙΙι υΒεεΙιεεεΙιεεεννειιιιο_ΙςΙ,ε;Ιειιγ. εειιιΙεΙιιιο) Ι ρι·εΙωΙΙ.εεΙιε
Με) ιιιειΙΙειιιγ (ΖεΙιεεΙιι·ιι'ι.Μ· Μ'ειιτΙιεΙιε Ηγειειιε, ε·ει·ΙεΙιτ
ΙιεΙιε ιιιιτΙ ρτε.ΙειΙεεΙιεΜεάΙεΙιι).

Ινο_ιειιιιο-ιιιειΙΙιιιιεΙεϋεΙιιιι·ιιε.Ι (ΙΙΙΙΙΙΙιε.ι·-ιιιειΙΙειιιιεεΙιεε.Τοιιι·ιιπΙ).
ννι·ει.εεΙι (Πεν Αι·ει).

ΒεΙ άει· θεειΙοιι εΙιιεε ρΙϋτεΙΙεΙι νετει.οι·Ιιειιειι δοΙΜτειι Ι'ειιιιΙ
ναι'. Με ι·εεΙιιε ΝΙει·ε ειι άετ ΝνΙι·Ι›εΙεειιΙε ιιι εει· Θε8·ειιιΙ ‹Ιεε
Ρτοιιιοιιιοι·ιιιιιιε Ιιεεςειιι·Ι. Ετ ΙιεεειιιειΙιι ιιιιι·ιιιιι'ΜεΙΙΙΙιτΙΙεΙι άιε
ειιιιιτοιιιιεεΙιειιΒιβειιτ.ΙιΙΙιιιΙΙεΙιΙιεΙιειι ιΙΙεεει· ΝΙετε. ΒΙε ΙΙιιΙιε
ΝΙειε ΖεΙἔεε ΙιεΙιιε ΑΙιυνειεΙιιιιι€ειι νοιι άει· Νοι·ιιι.

Ι

Ν. ΘιιιιιΙοι·οιν:
Ιειιι.ει», (Μ 4).
Αιιί Θι·ιιιιιΙ άει· ιιι άει· Ι..ΙΙΙ.ει·ε.ιιιι· Ι›εεεΙιι·ΙεΙιειιειι ΙΐΙΙΙΙε ιιτιά
ειπετ εΙ.<.;ειιειιΒεοΙιεεΙιιιιιι.<;Ιωιιιιιιτ.κα. ειι Ι'οΙ.<;ειιτΙετιΒεΙιΙἱιεεειι.
Ι) Με Ρεοπιε ΙτΙιορειιΙιΙειιΙιιι. επειι· ειπε εεΙτ.ειιεΒτεοΙιεΙιιιιιιε,
Ιιοιιιιιιι Με: ειεΙιει· νοι·.
2) Με Βιιι.πιιιιάιιιι€ Με ΙΙΙιιεειιΙιιε ρεοε.ε ιιιιιιιιιτ.Ματ. Ιιιιιιιει·

«Ζει ΙΙ'οΙΒ·ε άει· ΡεοἱτΙε ρεεε

'
ιιιπ άει· ΖεΙτ ειπεπ ειιι·ι€ειι ΟΙιει·εετ.ει·Μ.

ι

ε) Ρι·εειΙΙεροιιιει·ειιιΙε Μοιιιειιιε Με ΙΙΙιιιινΙεΙιε)ιιιιέ·ιΙΙεεετ Βετ
2ΙΙΙιάιιιη; εΙιιά 'Ιτειιιιιιειι, ειιιι·Ι«ιεΒρειιιιιιιιιΒ σει· ΙΙΙιιεΙιεΙιι ΜΙ
Ιιιιι8%ΙειιετιικΙετΑι·ΙιεΙι ιι. ε. ι.ν.; άιε ιιιιιιιΙΙ.ιεΙΙιει·ε ΙΙι·εεεΙιε άει·
εεΙΙιειι ειιιιΙ ειε νει·εεΙιΙειΙειιειι οι·;ξειιιειι·ιειιΒΙτει·ιιιι€εει·ι·εΒιετ.
4) Ι)ιι.ε ννιεΙιιι€ειε ειιά ει.. ειιιιιςε ΗειΙιιιιι.ιεΙ άεΙιει ω; Με
ΙΣεϋΙΤιιιιιιε Με ΑΙ›εεεεεεε πιιι. ιιεεΙιι`οΙεειιιΙει·, εοτι.ςΙ'ειΙιΙΒει·Ειπ
ι'ει·ιιιιιιε Με ΙιιΙιεΙτ.εε Με ΒιιετΙιει·ιΙεε.
δ) ΟΙιιιε τεεΙιεεεΙτ.ιεει·Ιιιτιιι·ιςΙεοΙιεΙάΙΙΙίε Με” άιε Κι·ειιιΙιΙιεΙτ
Με ειιιιι 'Ι'οιΙε άεε Ρει.Ιειιι.ειι.
6) Με Ι'1°0ΒεριιιιεΙ.ΙοιιΙιεΙ Ρεωιιε ριιι·ιιΙειιι.ειΜ. ει» Με Ι)ιιι,ε·ιιοεε
Με νοιι ειιι.εεΙιειιΙειιτΙει·ΒειΙειιιιιιι).;.

Α. Βοτι.ΙιεννΙΙ.εοΙι: «Ζιιτ ?Μεεε Μ” 'Ι'ι·ιι.εΙιοιιιΙιε·
ΙιειισΙιιιι);», ω. 4).
Αεί Θιιιιι‹Ι εεΙιιει· ΒεοΙιεοΙιτιιιιιςειι :ιιι 200 ει·ειοΙιοιιιετϋεειι

. $οΙ‹Ιετειι ειιιριιεΙιΙε νει·Ι. Ιιι _)ειΙει·ΙΙΙΙΙΙΙ.ΙΙι·ε.Ι)ιΙιεΙΙιιιι€, Με άειι
ΤτεεΙιοιιιειϋεειι επι εερει·ετεε ΟοπιιιιειπΙο ειι ΙιΙΙ(Ιειι, νι·ο‹Ιιιι·εΙι
Με Ιει·ειιΙιειι νοιι άειι 13εειιιι(Ιειιι·οΙΙΙιοιιιιιιειι 1εοΙΙι·ι.υνει·‹Ιειι.

.Ι. ειι.εεε.ριιτεΙΙ: <<Οοιι_ιιιιιετΙνΙΜε, εΙε ΒτεεΙιεΙ
.ιιιιιιε ιΙει·Μει.Ιε.ι·ιε., Με 4).
Πε. Με Ει·εοΙιεΙιιιιιι)ζειι εει· θοιι_ιιιιιειΙνΙιΞε εει εΙιιει· Ι9-_ΙΙΙΙι
ι·ιιέειι Ηοιινετιιειιτε ιιιἔΙιοΙι ειι εΙε Με ιΙει·εεΙΙιειι 85ι.ιιιιιΙεπιιι.
ΙιεεοιιιΙει·ει·Βιει·Ιιε Μιιτετειι. οΙιιιε άει· μειι·ϋΙιιιΙΙι·Ιιειι ΒεΙιιιιιιΙ
Ιιιιιε ειι ινειεΙιειι Με Μ. Με ΘεἔειιιΙ. Ιιι άει· εΙε ΙεΙιτε, εΙιιε
ειιιιιρΙΙΒε κ”. εο ινιιτ‹Ιε νοιπ ναι. ΜεΙει·ιε ιΙΙ.ιε;ιιοετ.Ιοιι·ι
Με ΙΙΙιιιιιιι νει·οτειιει, ννοτειιιϊΡειΙειιτιιι ειεε ΙιειΙ‹Ιει·ΙιοΙιε.

Ν. ΤεεΙιι€ει_)ειε: «ΕΙΙιι ?ΜΙ Ιιει·ιιΙειιίϋτιιιΙ8ει·Αιιε
ει.ϋΙριιιιε άει· ΙΙιιιιἔε ΙιεΙ εΙιιειιι _)ιιιιι.>;ειι ΒοΙ
‹Ι.ιιειι». (Μ 4).
Βιιι _]ιιιι€ει·ΒοΙἀε.ε ΙιεΙιει.ιιινοι· 8 .ΙεΙιι·ειι εΙτιειι 8εΙιΙιι8· ιΙιιτοΙι
ειεε ΥΜεςειικΙειεΙιεεΙ ιιι άιε ΙΙιιΙιε Βι·ιιειΙιϋΙι`ιε, ι.;ει·ειΙε ΙΙΙιει· εετ
ΙΙΙΙ.ιιιιΙΙΙε; ει· ΜΜΕιΙΜει Ιιιιι8εΙ'ειΙΙειιΜε Με· 8 )νοεΙιειι ειι Βεει.
8εΙι.ιΙειιι ΒεΙιιιιει·ιειι ιιι άει· Ηει·ι€εςειιιΙ ιιιιτΙ2ειιινειεεε Ι·Ιει·2

Αιιεεει· ρει·ιεει·ιΙΙιιεεΙιειι ΒΙ'80ΙΙεΙΙΙΙΙΙΙ)ζ811Ιιοιιιιιε ιιιειιι
Ιιειιιι Ρετ.. ιιι αει ΙΙιιΙιειι ΜΜιΙΙΙειΙΙιιΙε, 2ινιεεΙιειι αει· ιιωτιειι
ειιά εεεΙιετ.ειιΒιρρε ειεε ΒιιιιἱεΙιιιιιε ι.νεΙιι·ιιεΙιιιιειι,ει.. εει ι:ιειει·
ΙΩιιιε.ι.Ιιιιιιιιη;Ζι1Ι18.ιιιιι.Βε1ιιι ΙΙιιειειι ‹Ιιιιςεεειι Ιιιιάειε ειεΙι ειι
‹ΙΙεεει·ΒιεΙΙε ειεε ΙιετιιΙειιίϋι·ιιιι€εΑιιεειἱΙιριιιιΒ·, ιΙει·ειι Ρετειιεειοιι
ειιά ΡεΙρει.Ιοιι ΜΙ σε. ΑιιινεεειιΙιειε ειιιεε Ι.ιιιιι;ειιι.ΙιειΙε ιιι
ιΙετεεΙΙιειι ΙιιιιινΙεε. ΒΘΙπι Γιιι€ει·ιΙι·ιιεΙι Ιιεεε ειεΙι εΙε Ι·ΙΜι. :ιιι
Με· εειιε.ιιιιτειι ΗτεΙΙε μειοΙιτ ιιι άειι Ιιιιει·οοεπε1τειιιιι ΙιιιιεΙιι
ιΜιοΙιειι; ιΙε.ΙιεΙ ΕϋΙιΙΙε ειπε, άεεε ιιι άει· ΑΙΙΒάθ|ιηηη8 «πινει,
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ειπεε Ψοτεοποπε πιο Ιπιοτοοεπιιιπιιεοιιιπττιι· τοπιο.. Βοιιιι
ι·ιιπιο;οπ Ατ.ιιιιιοπ εοιιιτιιιποι.πιο·Απεειιιιριιπο; εοιοτι.. Ι..ιιπιτοπ
ιιοτιιιοπ ειππ εοπτ εοΙιοιι: πιε _ιοπτειππ ιπ ποι· Βιιτοι·ιι.ιιιτπιιτ
40 Γιι.ιΙο ποτεοιποπ ποεοπι·ιοποιι.

.Τ
.

Ψοεπι·οεεοπεπνι «Ποποτ πιο θιοιππι· ποτο;Ιοιοιι
ποιτ.ιιτοιι Απυνοππππιτ νοπ απο ιιιποτΙιοιι
πππ Ωιιοοπειιποι·ρτπροτειτοπιπ πιο Αποοπ»,
(Ντ.4ι.

ιιι ποπι νοπι νοιι. πεπιιποιιτοιοπ τοπιο πππιπ Ρειιιοπιιπ 20
.πιππ Νοιτιι ιοππιι ιιιποτιιοιι ιιιιπ εττοιιιο ειππ οιπο ιιιι.ΙποΒι.ιιππο
ποτοπι ΟπιοιποΙ ιιιε ι·οοπτο Αιιιι;ο. Ι)ιιε Βοειιιιπι. ππνοπ ποι·
ει.ο,τιτοΑοιοιιιι,ε; πππ οιπ π1οιιιοε Πιοιιε ποι· Οοπ_ιιιιιοτινει, Με
_ιοποοπ»πιο ποιιτο.

8
. ΡπΙπι:εοιιοπποι «Ποποι· «Μ. Οπιποεοι»,(Ντ.4).

.Με θτπππ ποι· ποοποοπι.οιοιιοπιπετι,ιτοππνιτΙτιιπιτποο Οπιπο
εοιε ιπι Βιππο ποτ νοι·ιιιοιιτιιπο ποτ Μιοτοοι·οοπιειιιοπ οιπριιοπΙτ
νοτι. ππεεοιπο οιποπ πωπω. οιι νοτειιοποιι. Πιο Επειιπεοπ
εοιιοπ πιοιιι. εοιιικποιιοι·Με 1:2000πιο 1:1000οοιιι,πιο.. Ιππιτοτ
Με νοι· οιιιοι· ινωιιο ιιοι·οοετοΙΙτ.εοιπ πππ ιπιιεεοπ ιιπ Πιιπικοιπ
οιιιποννοπτι ννοτποπ.

.ι. Οοτεοπιιοιν:«Ζιιι· Ε'ττητο ποι· ιποι·ει.ροπτιεοποπ
Βοποιιιιιπ,ο; ποο Β'οι·ι·πτ.ιπο», ιΝι·. π).
Βοι π.» Αιιννοππιιιιιτ ποο Ροτι·πιιπε ποοπιι.οπιοιο νοιι. οιπο
εεΙιι· οιιπειιιτο Χ'νιτιιιιπο ποεεοιποπ ποι νοτεοπιοποποιιΚι·ιιππ
ποικοιι, πιο οπο ποπ Κτιιιιιιοιι€οεοπιοπι.οπ ιιι οτεοιιοπ πι,
νι·ιι·ιαπιιε Εοι·ι·ει.ιιπνοτειιο1ιοπΜε ποπ οτεοπϋπι'ιοπ ιιππ ειππ.
ιιιιεοποπ Οτςειιιιεπιιιε, οε νοτποεοοτιι ποεεοιι επικοιιιοιιιοπ
Βτιιιιιιι·ππ8επιιειιιππ, ειιοικοττ.οπο εοιιιο Β`ιιποιιοποπ, νοτιιιοιιτι
εοιπο Βιιιιιιιοπεο πππ ποιτιιιιετιο·ι.πιο ΑπΙπεοι·ιιιι;τ ποο Πτιτοτ
ποι.ιιτιοιιοοιι·οποε. νοι·οιιοιιοιιο ΒοειιΙΙ.πιο .πιοπο ποιο Γοι·ι·πιιπ
ποι Αιιιι.οιιιιο,Οιι1οι·οεοπππ πιιπιιοποιι Ζιιετοιιιποπ, οποπεο ποι
ποπ νοτεοιιιοποιιοπνοιι ποι·ΟιιιοτοεοπππππιτοπποπΜοπειτιιιιιιοπε
οιποιποΙιοπ. Νοοπ ιιιιιιιιοποι· οτννιοε ειππ πο.εεοιπο ποι νοτ
εοιιιοποποτιΒτεοππρι'ιιπιτεκιιειο.ιιποπποο Νοτνοπεγειοιπε. ποεοιι
ποι·ε ποι Νοιιι·ειετιιοιιιο. ΙΔιι.ε Ε'οι·ι·πιιπ εοΙι πιι·οι‹τ°νοτ ποιιι
Εεεοπ, πππι ιιιοπτ Με 2 Μπι πιπΙιοιι.οωνπ ποππ 5-θ-ειιιιιππ.τοιι
Ιπιοι·νιιΙιοπ οιιιποποιπιιιοιι ινοι·ποιι. πι." ποΒιιιπτ. πιο Βοιι:ιιιπ
Ιππε πιιτ. πιοιποιι Ποεοπ, οιννπ (Μ, πιο Μπιτ πιιιιιιιιιιιπ νοητικ
εοι·π ποππ. νοι·οι·πποι;πππ πειεεοΙπο ιπ ΟπΙειιοπ. Βοιπι πο
πτο.ποπ ποεεοιποπ πιιιεεοπ πιιο '1'οιιιιιιιππ.ιι.ιεοπππειππΖοπ νοτ
πιιοποπ ννοι·ποπ('Γιιοο, ποιπ π. ε. νν.ι πιο Βοιιοιππιπιι€ ιιιιιεε
ννοιιιεει.οπε8--6 Μοπιι.ιο. πιιι:1 ννποιιοιιιιιοιιοιιιιιι:οτνιιιιοπ ιιποιι

_ι
ο

οιι Τειροπ. @ποιπ .ι.οι·ιτιιοπο Βοειιιι.ει.ιο οτππιι ιιιο.π
εοποπ ποππ 3-4-ννϋοιιοιιιιιοποι· Βοπιιππιιιπιτ ιππ Ροτι·πιιιι.

. ε
. Νοεεοπιιο: «Ποποτ ποπ οοποπννϋ.ι·πιι;οπ Βιο.ππ

ποι· ιτοπι·ο νοιιι ποποπ 8ι.οιιιεοιιπιω.ο», (Ντ. οι

Νο.οπ ειπετ ιιιιτιοιι Ποποι·ειοΙιι; ποι· ΒοοιιΙτ.οιο, πιο πιο νοτ
εοπιοποποιι Αιιτοι·οιι ποι ποι· Βοοιιο :πιο οι·ιιοιιοπ ποποπ πππ
ποι· Τοοιιιιιπ ποτεοιποπ, πεεοιιτοιπι. νοι-ι. 2 οι,ττοποΒ`πΙΙοπιοιιοτ

Οροι·οιιοπ ποι οιποιιι2π·_ιοιιτιεοπιιιιπ οιιιοιιι21-ιππι·ιεοπΒοΙππιοπ.
ιιπ οτεποπ ΡειΙο ποι· π. Βιοιπ οιπ τοοιιι;ιττοεεοι·πππ οπο· πιππ
ποππ ποτ Επιιοιππιιε οπο ποτ Βιιιεο 172 πιοιιιιιιι. Πιο ποειιι
ιπιο ποτ Οροι·ο.ιιοπ ν.·πι·οιι ιιι ποιποπ Ι4'ιιιιιοιιΒιιιιειιο; ποιπο
Ρειτ.ιοπιοπεοππεοπ.

ι. ΑποοΙοιν: «πω. ΒοπιποοοοοιιειπΙΙ», ιΝι·. ει.
Ιιι ποιπ νωπ Ψοτι. ποοποοιιιοκοπ ?Με ννιιι·ποπιιτ' θτιιιιπ ποι·
οπιοοιινοπ Πιιτοτειιοιιιπιε ιιιιπ πεε Κι·ειππιιοιιενει·1οιιιοεοιπ Κοι
ιοι· Απεποεε ποτ ι·οοιιτοιι1.οπποποοεοππ πιποποειιοιτι. Βοι ποι·

Οποιοιιοπ οτινιοεειππ οποτ _οιπ Βοπιποοοοοιιε,ποτ, ννοπτεοποιπ
πω., ειππ ρι·ιπιιιιι·ιπι ΖοΙΙΒοπ·οπο ιπ ποι· ΠιιιιτοπιιιιΒ ποι· Νιοτο
οπτννιοιιοΙι ιιοι.ιο.

Ρ. Βοι·οτεοπιπειτν: 2ΝπποΙποτπιο ποππ Ι)οεο»,
(Νι·.5).

νει-ι: οροι·ιτιο ποππ Ποεο πω. ΝπποΙποι·ιιιο ποι ειποιπ ι-ιππ
τεοτι Κιιιπο. πιο ιιι‹·π ιπι ο

.

Ι.οποιιεπιοιιπιο οπτννιι·ιιο1τ1ι.ιιιο.
πε πω· οιπο οιπιο.οιιο ι·ιοι·ιιιο, π. π. πω.. ιιι οιιι·ι·οιιιιο πππ
οΙιπο Υοτπ·ποιιειιπποπ, ποπ ιιιποΙτ. ποτεοιποπ πιιποιο οιπο Βιιι·πι
εοιιιιιιΒο, πιο ειππ ποι ποτ ΡπΙρειι.ιοιι νοιι ποπ ποποοιιοπποπ
ποννοποιι πιιιοι·οιιιιοι·οπ 1ιοεε. Νοε Βοειιιτιιτ ινοι· οιπ οοπι·
Βιιι.οε ιιιιπ πιιιιοτπποε; ιιο.οπ ποι· Οροι·πιιοπ ειππ ει·ποπ πιει

2 πω.. νοι·ιιοεεοπ, ποο Κιππ πιππ ειππ πιιτ, οιπ Βοοιπιν ιοι
πιοπι οιιιοοιιοιοπ. νω. οιιιριιοιιΙι; πιο Ηοιιιιεπποιιο.ππιιιπΒ
πιππ Ηοεο ποεοιιποι·ε ποπ πωπω, πιο ιιιιιοι· νοτιιιιιιιιιεεοιι
οποτιτοπ πιιιεεοιι,πιο οιπο Ι.ιιι›πτοιοπιο ιιιοΙιτ 2ιιιιιεεοπ.

Κ.8πεε1οιν:«Ζιιτ Κειειιιειιιι ποι· Κποοποπεο
εοπνι·ιιιετο,,οιιοετοειε πιιτειιιο”»,(Νι·.5).
Πιιιοτ οιιοειοειε'πιιτεοιπ νοιετοιιι ιιιι.ιπ οιπο ειιννοιιοπ πο
ειιιειπ»,πιιτ οιποπ.πο!ιιοιπιππιιιιιειιεοΙ ιιπ ποι· οπο.. νοι·εοποπο,

Βιιοειοεο. νοιι. ποοπιιοιιιοι.ο πω: ειοιοποοιιι,<τ Σ
!

?Μο νοιι
Βιιοετοοιε πιιι·επι:ι, ποπ οιιιοιι ποι οιποτπΒοιπει.τοπ,ποπ πιιιιοτοπ,
πππ ιιππΙοιτοπ, οιπ Βοοι.ιοπετιεοιιο. Ιπ ποιποπ Ε'ιι.Ιιοποιιτερτποιι
πιο ΝοππιΙπιιπς ποπι θε οιιμιτπ:. ‹ιοε Ηπιιπ.<τοιοπιιοεπππ πω·
οτινπ κιτεοπιττοεε.

ιν. Β.οεοππιπι;ι.: «Η πο.οιι ποτ.Πιποι.'εοιιοπ πιο
ιιιοποι.οι......ιθιω θοποττιιοοπιπΙιο»,(Ντ.π).
πιο ΒοιιπππΙππιτ ποτ Οοιιοι·ι·Ιιοοπ πιιοπ ποποπ πιιι·οπ ποιο
.ιπ_ιοοι:ιοποπνοιι πνροι·ιπιιιιοππεπιιι·οιπ Χοπ @π ποπ ιποιειοπ
Αιιτοι·οπ εοιιι· ποίι·ιοπιι.τοιιποΒοεπιι:ο.ι:ο. νοπ 498 ιιο.οππιοεοι·
Μοιποπο ποιιειπποιτοπΡιι.ιιοπτοπ ειππ 898 π

.

π
. 79,28ρθι.εοποιιτ

ινοι·ποπ ?πετ πιι εοιποιι Βοειιιαιτο οτιιιοΙτ πιιοπ ποι· νοι·ι.: νοιι
17 Ρειιιοπτοπ ειππ Η π. π. 76,46 πω. €οιιοιιο. '

Ν. 8 ε ι ιιι ο π ο ιν ι τ
;
ε ο π
:

«ππι ππι νοπ Ηοπιι·πιιγριιιιιο»».(Ντ. δ)

ΑιιειιιιιτΙιοπο ΒοεοΙιτοιπιιιιο; οιποε οιοοποπ ΓειΙΙοο πππ ποτ
ενριιιιιιιεοιιοπ ΘοΙιιτιιοτιιι·οιικιιπεςοιιιιποτποπρι.

Α. 1.8 ιν τ ι π ο ιν ι τ εοπ: «Ποποι πιο νοτπιιποι·ιιπποπ ποτ Ζιι
επιπιποπεοτειιπο·ποε Βιιιι.οε ποι εοεπιιποπ Ροτεοποπ ιιπιοι·
ποιπ Βιιιιιιιεε ποε Βοητιπιιπο.ε», (Ντ. δ).

ΟιιΙοννιτε οιι: «Ποποι· Βιννοιεειπι Ηοι·π ιιπιοτ ποπι Βιιιιιιιειι
ποτ Βοπιππιιιιππποτ ιιι ειππ.
Απ! θι·ιιππ εοιποι· Βοοπποπιιιιιι.;οπ οιι .ιι ΒοΙππτοπ ποιπιιιι.
Υοι·ι. ιιι ιοι οπποπ 8οπιιιεεοπ:

1
) Πιιιοι· επι ιπιππιιεεπ. 5οιιιπιιιιτιππποτιπ Βειιιιιιπιπ ποι

_ιππιτοιι 1ιιπινιπιιοπ πιιτ ,ο;οεππποπ Νιοι·οιι ιιι 4? ρΟι. Βιννοιεε
ιιπ Ηει.ι·ιι πιιτ, ποεεοπ Ωιιιιιιτιιπ.ι. πιιτ ποπ θτοιι2οπ ποτ οπο.
ριιγειοΙοοιεοιιοπ Αιπιιιιιιππι·ιο ειοιιοπ πιοιπτ.

ο
ι Πιο εοπτΙπιιιι6εο πππ, νιοιιοιοπτ, πιιοιι οπο Νοοπτιι;ιποπ

οριι.ιιοιιειΙοπΟιιπτιιοτοιε ιιποι·πιιιιρι νοι·ιο.ιιϊοπ ππιοι· ποιπ πιο.
πιιεε ποι· Βοιιιππιιπππποι·ποιιο.ππιιιπι;ειιιιειιι;; οιπο ιιππιιιιετ.ιπο
ινιι·ιιιιιιις ποτεοιποπ ππι' πιο ιιι·ππιτοπ Νιοι·οπ ννπτπο πιοπι: πο
οπποιιιοι.

δ
) ιιιιιιο ποετοιιοιιποΑιππιπιιιιιιιο πιιποι ποιπο Οοπττοιππιοπιιοπ

επι· νοτοι·ππιιιιο; ποι· 6οιιιοιπιπππ.ποι·, πιο Βιινοιεεπιιοπιιι.π.ι ιπι
Ηπ.τιι ποιοι: ιιιι θοι.τοιιιποιι ππιοι· ποιπ Ειππιιεε ποτ 8οιιιιιιιιιπ
ποιποτποιιπιιπιιιιιοοιπο ΝοιΒιιπἔ πιιτ Απιιππιπο πιο πιπ Βριιιοπ
ποοεοιποπ. Βοι·πτιιιτο Κι·π.ιιιιο νοτι;ι·πεοπ πιο 8οιιιο.ιιιπιπιιποι·

ποιιιἑιιπιιιπο
οποπεοοπτ,πιο ο.πποι·οΡοιιοπι:οιι οππο πιννοιεεεριιτοπ

ιιπ πω.

Θ. ιπι ιο ιν επι: «Ποποτ Ποειιιιοοτιοιινοπ Βιιοποτπ πππ Οστι·ο
εποιιποπο πιπ π`οιιιιιιιποπγπ», ιΝι·. π).

Α. Πο Ι ιπ ο
.
ο ο νν: Μπι· ?τοπιο ιιποι· πιο πιοο;ιιοει.ιει:ποΒοποπ

ι:ιτπ€5)ποτ
νοι·πειιιιποειοιιποονιποεο ποιιιι ΜιιΒοπΙτι·οπε».

ι τ. .

ποιπ. ιιιιιοΙιτοιιι ποτ πιππ νοπ τω. Ροετοτποεπι 41 Βιιιι
ππιοτειιοπιιιιΒοπ οιι 4 Ροτιοιιτοιι.νοπ ποποιιι οιιιοιι οπτοπιεοιιοπ
ΜπΒοπιιοτπτι·ιι πππ 3 Μπποιιιιι·οπε ιιιιιι:οπ. Βι· ποιπ ποποι πππι
6οπιιιεε, πο" ποο ι8`οιιΙοιιποι· Υοι·πιιιιιιιι€ειοπικοονιποεο ιιοιπο
οιιτεοποιποπποπιο.ειιοειιεοποΒοποπτ.ιιπο Πιτ Μπποπιιι·οπε ιιιιπο,
. πο πιο οιποπ ποππ οπτοιιιετποπ Ιπο.Βοπποιο.ι·ι·ιιι`οιιιοππω.. ποι
οιποι· Επι.ιοπι.ιιι πιιτ ιιπιπ·οιιοιιιοιιοπι (ΠΠιοθΙ”νοπιτιοπιι, ποτπιο. πιο εοπωπ ποειοι.ι.ιι.>;ινιιιι·πο, πιππ νοτι“.εοιςπτοιπο επιι·ιι
ιι.πεποερι·οοιιοπονοτποιιιιιιοεΙοιιποονιοεο.

Α.

Ρ
έι κ
ι ο ννο π ι : Μπι· πιοπο ιιποι·Ιπι'οοιιοπ πππ Ιιιιιπιιπιτπυι,

ι ι. οι

ιν. Βοι· ιιι:
ιΝτ. πι.

νοιι. ποεοιιτοιπτοιποπ Επι!. ιιι ποπι οιπ 8οΙπει.τποππ 8οΙπετ
ιποτπνοτειιοπ ειοιι οιποπ Β.ονοινοι· νοπ πιοιποιιι πι:.ιιποτ πππ
ιιιιοι· Οοπειτιιοιιοπ ππι' ποπ πππι. ππἔοιοποι·ι ππι.. Πιο Βοπιιιιπ
πω; »νετ οιπο οιηιοοιιιι.ινο. »ποπ 2 'Βοποπ Μ. Ροκ. εοειοι·ποιι.
Βοι ποτ Βοοιιοιι πιππ πιππ ω.. δοπιιεεννιιππο ποο Μπ8οπο πιιπ
Υοι·ιοΜπιιο· οιποε πτοειιοιι 6οιπεεοε ιιπ επιιροτιιοποοΙοπ Βιιιιιιιο.
Βιιιο ιιιιιι2οιιιιτο 1.οιριιτοιοιιιιοιιιιιιτο νιοιΙοιοπι ποπ Επι.. τοιτοπ
ιιπιιιιοπ ινοειιπιπ νοι·ι. ιπ πιιοπ ευΜιοπ 1·'π.ιιοππιο Ιπιππι·οποιπιο
ιππΒιιοπει. ιι·ιιποοιιιο: οιι ιπποιιοπ οποτ-ιιι».

«Ζιιι· Βοπνιππιππι.τποτ Ππι.οτιοιπενοτιοι.ιιιπο;οπ»,

Ν. Β πιιι· Κ ο ιν: «Ποτ 28. Οοπιο·ι·οεεποπτ.εοποτΟιιιτιιι·ιτοπιιι
Βοτιιιι νοπι ο

.

πιε 8
.

Αρι·ιι 18849»,ςΝι·. οι

Ποποιειοπτ ποτ ι.τοιιοιιοποπνοι·ιτππο.

8. Ι νν ο π ο νν : «ννοιιοι·οε ιιποι· πι.. Βοποππιππο ποτ θοιιοι·ι·ιιοο
ποππ ποι· Μοιιιοπο νοιι .ιιιιιοι». (Ντ. π.)

Χ`οι·ι“.πειιειπποΙιο 10 ιιπ Οοποιτιιοο Ιοιποππο Βοιπο.ιοπ εκπτω
πιιτ πππ ο ειιππιιιιιιοτιεπιι πιιτ. ποππ Ιπιοοιιοποπ νοπ ιππ
πχροτιιιπποοιιιι·ιιπι ποππ Μπα.. Ζιιι· ι·οΙιετ.οιππιΕοππππ ππιιοτπ
ποπ Ηοιιιιπρ; πι·πιιτπιο ιιιοιπ ποι _ιοποπι Ρετ.. πιιιοπεοπιιιιιιιοιι
15% ιπ_ιοοιισιιιοιι.Αιιεεειιιι·ιιι ινιιι·ποιι 11 Ρποιοπιοπ πιιτ ιπ_ιοπ



οι

ι.ιοπειι νοπ νοι·εοιιιοποπειι Απειι·ιιιοοιιτιοιι ιιππ Ποειπιιοιοπιιοπ
ιιοιιιιπποΙτ..Ιιι πιοεοπ ιΐο!ιοπ πειποι·ι.οπιο Βοιιιιππιππι.>;πιιι·οιι
εο!ιπιιι!ιο!ι 50 Τομ. ΑΜ Θι·πππ πιοεει· !·1τιιι!ιι·ιιπποπι;!ιιιιι›ι
νοιι., πιιεε ποι πει· θπποι·ι!ιοοιιο!ιο.ππ!ππο πιο ι!ιιποι'εο!ιο Μο
ιιιοπο ιι!ιοπ ιιιιι·ιοοπ, π·ιιιιοι· επο·οινοιιπιοιι. νοι·δε20€οιι ννοι·ποπ
πιπεε. Με ποππ εοννοιι! ιπ ο!ιι·οπιεοιιοπ.πιο ιπ οοιιιοπ Β'ιι1Ιοπ
ιιποοιιι·ιιιιπινι·οι·ποπ:ιιι Ιοιο!ιιοπ Ριι!!οιι Μιι ειο ειοιι ιιπο!ι οπι·
ιιπ!πιοι·ιεοιι ππι·ειιιιι!ιτοπ.

Β ο π ε ο ινι ι ε ο ιι: «ιπιπ Γε!! νοπ Ριειποιιιιιιι·οριιιο ποι· Βοιιιιιι
οιιιιε Ριππιοπω. ιΝτ. οι
Βιιι (ποΙποι ινιιι·πο ιιι πιο Αιιιςοπιι1ιιιιοι1ιιιιοποε !ιοεριιο.!ε
ιιιπ. Κιο.,ο·οπ ιιιιει· εε!ιινιιο!ιο θο!ιεο!ιιιι·ιοιιιιιι.ι;οιιειιιιποιι.Ψιεπε
ποε ιοε!ιι.ειι Αιι;;εε = που. ν. ποε !ιπ1ιοιι .-1ιιο·,οε= "/ιω.
ιιιιιοοι νοι·ιιοεεοι·π πιο Βοιιεειιιι.ιιο πιο!ιι. Βοι“ι·ο.οιιοπ.πιιι·ο!ι
ε!ιιιιεοοριεοιιοΠπιοι·ειιο!ιπιιο; ιιοετιιπιπτ,- εο!ιννιιε!ι !ιγροι·ιπε
ιτειιιεο!ι. ΟοειοΙιιειο!π Με επιπ Ρ'ικιιι.ειοιιεριιπ!ιτονοι·επιζι. Επι·
ιιοπ ινοι·ποπ πιο!ιτ πιιιει·εο!ιιοποπ.Βοι ποι· οπιιι!ιο.!ιποει:οριεο!ιοπ
ιιιικοτεπο!ιππο·?ιιππ ιιιοιπ οιπο επιι·ιιο νοι·οποοι·ιιιιι; ποι· ιιιω
πιι1ποιο.εεε, επ πιιεε ιιιπ· πιο ο·ι·οεεοπ νοποπ ιιπιοι·εο!ιιοποπ
νι·οι·ποπιιυππιοπ: Αι·ιοι·ιοπ ιιππ νοποπ ιιιιιι·οπι“εποπιπι·ιπιο,πιο·
ποι ιοποοιι ιιιι·οοιιπε νοιο.ιιποιππεοπ πεε Βειιππ!ειι·οιπο.ε πιο.
Μιι· ιινιιι·οιι.πιο ι'ιιι·οοιιιοοιιιι;ο!ιιιιιοποΒοιιιιιτιε ερι·ιιοιιοπ. νοιι'.
!ιιι!ι πιοεοπ ιοιιι·ιιιι ι·οιιπιι.ιε ριι;ιποπιοειι ειιιο ιιιοιποπτο. Ζπ
ιιιιπετοιι πιοεοι· Πιιιο;ποεοεπι·οο!ιοπΜε πιο νοι·οποςοι·ιιποποε
θοειο!ιτείο!ποε Με :ιιιπ Γικιιιιοπερππ!ιτο, πιο 'ΓιιιιΜιοιι ιιππ
ποιειιοο Ηο!ιινε.οιιοποε Ροι. πππ οπο ποι· Απιιιιιιιοεο ποεεοιιιοπ- πιο Ηοιιιοιιιιοριο, Ηοι·οπιιιιι (!ι1πιιοι· νοι!!ιοιπιποπ Μιιιπ,
Βι·ιιποι· ιιππ Βο!ιιιιοετοι·εο!ιοπ εο!ι!οοιιι) πππ ιιιιςο Πιιπει· ο”
Αιι€οπιιιι“εοιιοπεο!ιιει.

Β.
1&ιπι3ιιο

πι ιεοιι: «Τ!ιοοι·ιο ιιππ Ρι·ιιιιιε που Βιιιεεωριο».
ι·. _

Αιιειιι!ιι·1ιο!ιο Ποι·ετο!!ιιιιο; πει· 'Γ!ιοοι·ιο πππ ρι·ιιιιιιεο!ιοπ
Αιιννοιιπιιπο ποι· Βοι`ι·ιιειιοιιεΙιοειιιπιπιιιιενει·ιιιιιιο!ει ποι· 8!‹ιιιε
ωριο. !.οιπιειο εει εο!ιι· !οιοιιι ειι οι!ει·ποπ. ο·ιο!ιι.ι;οπιι.πο Βο
ειιιιιιιο ιιππ νοι·πιοιιτποε!ιο!ιι πιο ο·ι·πεειο νοι·ιιιοοιιιιπο· 1ιοεοπ
ποτε ιιιιιοι· ποπ Μι!ιιιιιο.ι·πιοπ.

Π] Η ο ιιι ιι π το ιν: «πιο ινιπε!'εο!ιο Βοο.οτιοιι ιιι πει· Ηπε
ριτιι!ρι·ιαιε». ιΝι·. π.)

ιι
ι 88 Ε'ιι.!!οιινοιι Αιιποιπιπο.ιιγριιιιε οιιο·οννο.ιιπτ.“ο πιο

ι'ιιπει!'εο!ιο Βειιοιιοπ ποιπ νοιι. ιπ 81 ροειιινο Βοειι!ιο.ι.ο. Ιπ
ποπ ιποιει.οιιιιοι·εο!1ιοπνοι·!ιοι'ποι· Αιιποιιιιιιοιη·πιιιιε πιιι: ιι!!επ
ιιππ οιιιι.τοιαοι·ιετιεοποπΒι·πιριοπιοπ. Μιι: ποι 8οιιινοτο ποι· Πι·
!ιι·ιιπ!ιππο·Μιι πιο Α8ι.;Ιιιι.ιιιιι.ιιοπε!ιι·πιτ!‹οιπεπ Ζιιειιιπιποπ!ιιιπο.

Α. Ροιο ποιπ: «Ροι·ιποριιι·ιι.ιεοιιοι·Αιιεεοεε, ποι· ειο!ι ιπ ποπ
Ποι.ι·ιποι·ϋιΤποιπι. ιΗειΙππι;).›. ιΝτ. πι.
Ποι· 2θ-ιιι!ιι·ιο;οΡετ. Μπι ιπ'ε Ηοεριι.8.ι ιπι: Κιιιι:οπ ιιιιοι·
ειιιτ!ιο Ι.ει!ιεο!ιιιιοι·ποπ. ιιιο!ιι· ι·οο!ιιοι·εοιτε,Ππι·οιιιο!! ιπιιππο
.-ιιιε!οοτπποοιι Ε

!

Πει! ιιιε!ιο!ι) πππ Βο!ιιποι·2επ ιπ πει· ι·οο!ιτοπ
Νιοι·οποοεοππ. Απι 22. Κι·ιι.πιι!ιοιτειο.Βοιιιπ ιιπ ποι· νοι·Μπ
ππποε!ιπιο επιιεοιιοπ Βιιιππ ιιιιτοιιοι ειιιιοτιοι·πππ Νοιιο1 οιπο
ιιιιιιποι·οιο·τοεεοΗο!ιινε!!ιιιη.τΜιι', ποιοπ θιι·οπεοπ ειο!ι ιι!!ιιιο.!ιιιι;
ιιιιοιι !ιιιιιοπ νοι·ιοι·οπ.Πιο $ειιινοΙιιιπ,ο·2οιο;ιοποπιιιο!ιο Γ!ποιπ
ιιι.ιοπ. Πιο Ποιπριιιιι8· ιιιιοι·πει·εο!ιιοπ@πιο οιιποΠπιοι·Μ·οο!ιππε
ιιιιοι ιιοο!ι ιιιιιι.οπ ιπ πιο Νιοιοππο.πιριιιπο. ιιιιο!ι ειπεπ-- ιιι πιο
Ποιιοι·ποπιριπιιο. 1ιι ποι· Νο.ο!ιι πι. 22. Κι·ειπ!ι!ιοιι:επιεε ιτε
ιοπ 4 πιιππο Αιιειοοι·ιιπο·οπ οπι πιιι ι·οιοιιιιο!ιοι· οιιποπ
εππονοπ Β!πι ιιππ Ι2ιτοι·. νοιπ πιιο!ιειοπ Το” ειπ εο!ιννειιπ
πιιε Με πο!ιιιι 1ιοειιιπι!οιιοΡιοιιο1·. Αιιιιιιιιιιιο εο!ιινοππ ειιιειι
πιο Πο..πιρίππι.;πιιπ Ρετ. οτ!ιοιιο ειεε ποιπ νοι!!ιοπιπιοπ. Βιιιι
πιιπ Ειιοι· ιιι ποπ Αιιειοοι·πιι€οπ ινπι·ποπ 4 'Βιμ 1ιοοΜιο!ιιοι.

ε. ?ιιι πο! ει:οι π; «Μιι!ιιι·ιο οποι· ΕριΙορειο»? ιΝι·. πι.
νοιι. ιιοπιιιιο!ιιοιοειιιειι εο!ιι· εοΙιοιιοπ πππ !ιιιοιιει ιιιιοτοε
εοπτειιΒιιιΙορειοι'οΙΙ, επ ποεεοπ πιο!ει·ιεο!ιοιιΟιιο.ι·ποιοι·ΓοΙοοππο
Ππιειιι.ιιποερι·ιιοιιοπ:

1
ι

Ποιο νοι·ιιιιπποιιεοιπ ποι ποπ οι·ειοπ οποιο ειοοπι'ιιΙιοπ νοπ
Μο!οι·ιιιρ!πειιιοπιοπιπι Β!πιο. 2

ι Πιο πεπΜπι ειι νοι·ιιιιεοοιιοπ
ποπ Τοιιιιιοι·ιιιιιι·ειοιο·οι·ιιπεεπ. δ

) Πιο Ροι·ιοπιοιιιιι ποι· Βρι
1οιιειοπιιιιι!!ο:πιτ ποιιι Τγρπε ποι· Ρ`οιιι·ιειπιοι·ιιιιιι.οιιε τει·ιιιιιιιι
ιιππ οοιππει. 4

) Πει· ιιπιιιιιιο!ιιοτο Πο1ιοι·οοπο,·οιπιο·οιιΜιιΙιιι·ιο
ιιπιιι!!ο ιιι εριΙοριιεο!ιο.

Ε.Θοπειιιο!ιι: «ιπιπ επι
(Ντ. θ).

Πιο Βιιπιι!ειιιοπ πο.ιιοιτεπιιι οιιιοι· ιιιιι·ποπ Ππιοι·ιιτοο!ιππο ι”ο.ει
10 Μοποιο.

Α. ποπ θοι· πιει: «Ποιε Λεει! ιιπ Αι!ιοιιο!ι!ιοι· «Τιιι·νιι» ιπ
Ηιιιιι!:ιππ». (Νι·. θ).

.Πιοεοε Αεγ! ινπιπο ιπι Ποεοιπιιοι· 1888,ι.εοε;ι·ιιιιποιιιιιπ ιιοιιιππ
ειοιι ειιιειι” ιπ Βοπι·πιοι·ποε, 4 Βιππποπ Βοιεο νοπ Ηοιειποιοι·ε.
ιιπ .Τοιιιο 1890 ινιιι·πο ειπε Αη! πιιε ποι θιινιιιιε ιπι Απο

ειπιπ!ιι·ιοι· (ιιοιεεεε!ιι·ειπ!ι!ιειι».

ο

Βιοι·ποιιοι·ε'εειιοπ θιοιιν., πινει πιππποπ Βοιεο νοπ ποι· επωι
Απο, πο!ιιιιιι'ι. !)8.8(Με !ιοοι: ιιπ ειποιιι ιζι·οεεοπΒοο, ιπ ποιπ
πιο Α!!ιο!ιοιιιιοι· ιιπ Βοιιιιιιοτ Ιιεποπ ιιιιπποπ. Αιιι'αοποιπιποπ
ννοι·ποπ πιιι·ιιι οιιεεο!ι!ιοοειιοιιΜιιπποι· νοπ 21 Με 50 .Τιι!ιι·οπ.
Βιιιοπ ιιοει.ο.ππιποπΛεει; Μιι ποιο Αεγ! πιο!ιι.. Πει· Βοιιιιππιιιπο·
ποι· Διιιο!ιοιιιιοι· !ιοο;οιιι'ο!ποπποΡι·ιποιριοπ ειι θι·ιιιιπο: νο!!
!ιοιππιοπο Α1ιει.ιποπονοπ ειπεπ ο·οιειιο·οπ θεττιι.πποπ ιιππ Αι:
!ιιιι·ιππο ποε'Κιιι·ροτε πιιι·οιι Αι·ιιοιι. νοι·οπο·ειισοιεοιιι ποιοι·
Επιτ. !)εγοιιιεοιι ιιιιι·π οπι' πιο Ριιιιοπτοπ @ειιιειι ππι·οιι Βι
πιο!ιπποιποε ι·ο1ιι.οιπεοπθοιιιιι!ε ιιππ ειι·οποο Πιεοιρ!ιιι. ποποι·
Βιιιιι·οιοιιπο νοι·πιιιοιιιοι ειο!ι εο!ιι·ιι'ι!ιοιιννοπιο:ειοπε 1 πιο ιιπ
Αη! επ νοι·Μοιιιοπ. 'Γοπιοιι. Πο1ιοι·ιιπτιιι.ιιππ Βο!ι!πιπιιιιο! πιει·
ποπ ιπ «Έπινε» ιιιιοι·Ιιιιπρι πιει". ιιιιοοινιι.ππτ,πο. ποι· θοιιτοποιι
ποι·εοιιιοπ ο!ιπο επι.ππιι.ιιοιι.ιετ!ιοιιο Αιιιειοιιτ ιιπιπποπιοιι Μ.
[Με Αεγ1 Με οιπο Βιιιιιοιιιο!ι νοπ οιννο. 1500 Βιιπποπ; εε πο
ιιοπιιπι οιιεεοι·πειιι νιο!ο ιιππιεο!ιο ιιππ εοιιινεπιεειιοΖοιιιιποοπ,
πιο ο·ι·ϋεειοπιιιοι!ε ιιποπιι.ιο!τ!ιο!ι νοπ πεπ Βοπο.οιιοποπ επιτο
ποππ ννοι·ποπ. Πιτ πιο Ππιοι!ιο.1ι.ιιπο ιιπ Αεγι οιιιιΙοπ πιο
Ριιιιοπιοιι ιι

ι

ποι· ι. Κιεεεο (εοροι·πιοεΖιιπιποι·ιθΟΟΜεεε πιο.
ιιππ. ιπ ποι· 11. Κ!ιιεεε (2, 8 οποι· 4 Ριιιιοπιοπ ιπ οιποπι Ζιπι
ιποι·)300 Πιι.τ1ι.Αι·πιο ι‹ϋιιποπ ιιποιι ιιποπτεο!ι!ιο!ι ειπιποποιπ
πιοπ ννοι·ποπ.Πιο νοιι ποι· «Τιιι·νιιο οι·ι·οιοιιιοπΒ.οεπιιπιο ειππ,
πιο ειπε ποπ Βει·ιο!ιιοπ ποιεοιιιοπ ειι οι·εο!ιοιιπι, εο!ιι· εειιιο
πιοοιιπο.

Μ.

Π
Ν
ο π

ἔ2!ιι:
Πιο ι:1ιετιιροιιτιεοιιοΡι·οριιγ!ιικο ποι· Μιι.!οι·ιο.».

(ι τ. ). .

Βιινο 15 ΜΧ. ιιι!οι· ι1ι·ιιτοπιιππ,<.:οπιπ ποτ πιει ι ιιιιιιωι
ι·οεεοπ ι·ιιεειεειιοιι Αι·ιποο Μ!ποπ πιο νοι·εο!ιιο‹ιοιιοιιΡοι·ιποπ
οι· πωπω. Πιπο Με ει·πεεοι·ο Βοποιιτιιιιι.ι·πιο πιο Μο!πι·ιιι
οι πιο ΘιοΜοιο ποε ι·ιιεειεο1ιοπΒοιοιιοε πιιι. ιιοιεεοιπ Ιίιιιιιιι,
πιο Κιιπ!ιοειιε πππ ιιιιιιο1οειοπ, ιπ ποπ ειο ιπι 1826 πιει 86
ρθι· ιι!!οι· Βι·ιιι·ππιιππο;οπ Μ!ποιο. νοιι. ιιοι·εο!ιποι.ιιππ. πιο
νιο! πιο Βοιιιιππιιιιιι: ειι' πιο" Μο!ιι.ι·ι!ιοι· ιιι ποπ Ποεριιιι!οι·π
!ιοειοι ιιιιπ πιο νιο! πιο εγειοπιιιιιεοιιε Ρτοπιιγ1ιιιιο ποι· Μιι.
ιιιτιο πιιι·οιι Οιιιπιπ ιπ ποπ ιπιι!ιιι·ιεοιιοπ ειιπιιοιιοπ Πιειτιοιοπ
ιιοειοπ "Με πππ ιιοιπιπτ ποιιοι επιπ Βο!ι!ιιεε, πεεε πιοεοΙιιε
εο!ιοπ οπο ιιοιπ οε!ιοποιπιεο!ιοπ θιι·ιιπποπ οιιιωιιιιιι ννοι·ποπ
πιιιεε ιιι ποπ θοι:οιιποπ ππτ οριποιπιεοιιοι·οποι· επποιπιεοιιοι·
νοτιιιοιιππἔ ποι· Με!ιιι·ιο.

Α. Β ο ο ιι ο ι·.

ι)ιοιε!ιοιιι Μοπιπιπιι 1899, Ντ. 3
.

Π. Ρ. ΑΜ:: ιιπ π των: «Ποιιοι· !ιγειοι·ιεο!ιο θο1οπ!κεπ'οοιιοποπ
ποι Κιπποι·ιι>›·

Οιι.πιο!ε !ιιιιιπ πιιι·ο!ι οιιιο ιιγει.οι·ιεειιο Θο1οπ!ιοποειιοπ οιπο
Πι·!‹ι·ιιπ!ιιιπο;οτπετοι·οι·Αι·ι ιιππ πο.πιοπτ!ιο!ιΤιιιιοι·οιιιοεο νοτ
ποιο.ιιεο!ιτνιιοι·ποιι. Αποιι ιπι οι·ειοι·οπ οποιο !εοπιιιιοπ δο!ιπιοι·
ποπ.Οοπιι·ιι.οιπι·ετε!!πιικοπ,Γιιποιιοπεειοι·πποοιι νοτ. Πιο Βο!ιπιοι·
ποπ ειππ ιιιιεεοι·ει.εειιιο, _ιοποοιι ππιιοει:ιιππιι; εοινοιι! ιπ ποι·
Ιπιοπειιιιι, πιο πεειι ιπ ιιιι·οι· Ποοιι.ιιειιτιοπ,ειο ειππ πιοιιι· οποιο
ιιιιοιιιιοιι. 8ιππ Οοπιι·οοιιιι·οιι νοτιιοπποπ, ειο ριιοι.>;οπειο εειιιο
ιιπ Βο!ι!οιίειι εο!ιιιιιπποπ, !ιιιπποπ ιιι ποι· Νιιι·οοεο .οπιπε!ιο!ιπο·
εειιιο” ννοι·ποπ. Πιο Γιιποιιοπεετϋιπποεπ νοπ νοι·εειιιοποιιοι·
θι.ιιτ!ιοειππ οιιιποιε ποππ ιιιιπιπι, πποιοιιε!ιιοτ ο·ι·οεεοι· Κιιιο·οπ
ιιππ !ιοι`ιιἔο8ο!ιιποι·οοπ. Επι· πιο Πιιι€ιιοεο ποι· Ηγειοι·ιε Ιιιι
ποιο!ι'ειιιοπ οιιιιο·ει·8γιιιριοιπο νοπ ιιιποιιιιοιιοιι, εε πειεΕ'οιι1οπ
_ιοιο!ιο!ιοτΕπιειιιιπιιποεοι·εο!ιοιπππιο·οπεοινοιι1, πιο ιι.ιιο!ιιι·οοιιπ
ννο!οιιοι·Απποιοιιοπ οιιιοι· Κποο!ιοποτ!ιτιιπ!ιππο ιιππ ιιοπριεο.ο!ι
Ιιο!ι πιιε Γοιιιοιι νοπ Αιι·ορ!ιιο ποι· οι·1ιτεπ!ιτοπΕπιτοπιιιιιι. ποιο
νοπ νοι·ποιιοι·οιπειπ τιιιιοι·ου!ϋεοε11οιπεπ οιιεεο!ι!ιοεεοπ πω.
Θεννϋ!ιπ!ιο!ιιι·ιι·π ποι· Υοιποοιιι: ποι· ννο.ιιτοπΝοτιιι· ποε 11οιποπε
ιι.ιιο!ιπιιι·ε!ι ειπι!οτοΒγιπρι:οπιο ποτνϋεοι· Απ οι·ννοο!ιι. Πει· Βο
ι;ιππ ποε Ποιποιιε οι ιποιειοπε οιπ ιιιιιιο!ιοιιοι·.οι: πιιοιι οιποιπ
πει·ιπειιιπιι.ιοπ Τι·οιιπιε. Ζπνιιοι!οπ ειιιειι Νιιοιιο!ιιπιιπο·ειτιο1ι
οιπο ;.οοινιεεοΒο!!ε. ·

Α. 1ιοεο!ιτοιιιιοιποιι Πει!! νοπ ιιγει.οτιεο!ιοι·θειιιιιε ποι οιποπι
11-_ιιιιιι·ιποπΕ!ιιπο!ιοπ.Με οπο οιποι· ποι·νϋεοιι Β"ιιιπι!ιοειιιιπιπιο.
Ποτ νοιτοι·Α!!ιοιιοΙι!‹ει·. ΙΜε Ι.οιποπ ιιιω 2 1ιιιοποιονοτ ποιπ
Μοιιιοπι 1ιοο,οπιιοπ,πιο νοιι'. ειο Μπι ειπεπ πιο επ θοειοιιτο
ιιο!πιπι πππ (Με Πιιπο!ιοπ πω· οιπιο·ο Ζει: ιιιω.: οπι' τπιιοτοπιιιεο
Θιοιιιτιειιιπ 1ιοιιοππεΙτ π·οι·ποιι. Ρετ. Πορτο ιιιιοι· Βο!ιιιιοι·2οπ
εοινοιιι ιιπ θιο!ιοπ, πιο ειιιειι ιιι ποι· Βιι!ιο, ννοιιοιπιοεο!ιιοππειπ* ειπ ποι· ιι.ιιεεει·οπδειτε ποε Κιιιοε, πειπ ιιι ποι· Κπιο!ιοιι!ο !ιοιιι
ο·οι·ινιιι·οπ. Κοιπο Οοπιι·οοιιιι·. οοτινο πππ ροεεινο Βεννορ;ιιοιι
ποιπ νο!!!‹οπιιποππιο; !ιοιποι·ιοιΠιιιοι·οπποπιιπεεοι·ιιο!ιπινιεο!ιοπ
ποιπ ιιι·ο.ιι1ιοππππ Βοεππποπ Κιιιο π·ιι!ιτποιιιιιιιιιι·. Πιο Βε!ιιιοπ
ι·οποιιοπεειι; ποιοΚιππ νοτπιιιι; ο!ιπο 1·1ιπιιοπεπ ο·ο!ιοπ. Πιιε
Κιππ πι. εοιιι· ποινι3ε.
νοιι'. πιοι;ποειιοιι·ιο Ηγειιοτιο ιιιιπ !ιοεεει·ιο που πιιε θοιοπι‹
ιοιποπ 1ιοι·οιιειπ !ιιιι·ποι· Ζειι, ιιιιο!ιποιπ ποι· Ρετ.. ειι;.:ποι·ιι·ι
π·οιποπ πω, πιιεε ιιιι·ε Κτεπ!ι!ιοιτ πειπ νει·οοιιοπ ινιιι·πε.
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Α. .!
.

Κε” η Χοπ: «Μη Γε!! νοιι ,ε,·εη,ε·τει.ηϋεεηνηι·!οε!!εη».

Ι

Μη 1 ε!π· 2 Μοηε.τε η!τεε ΜετΙε!ιεη ει·!‹ιε.η!ττε:τη νε.ι·ιεε!
ω.

εει·ϋε-ειιιι!,ι.εεε$εοι·ετ εηι!εεετε. Αιι !!ιι·ει·8τε!!ε !ι!!τ!ετεηειο!ι
θεεε!ινι·ϋι·ε,ότε ει·ϋεεει· ιι·ιιι·‹!εηηηά !ειι:!ιτ!ι!ιιτετειι.Ζνν!εο!ιεη
ι!εη θεεε!ινν!!ι·εηεειρετεηε!ε!ι !η άει· Μπιτ Ρετεε!ι!εη. Βε ει·
Γο!ρ;τεηη Εηιιτε άει· Ει·ει·τι.η!τηη8·ηιε!ιι·ίηε!ιεεΒε!ιι·εο!ιεη, ειη
ιιιε.!Γιητ!εει·ιιιι,ε·άι1η!ι!ει· Γεεεε. Με Τειηρε1·ητηι· !ιἰε!!; ε!ε!ι
ειιΒἴεηι·!!. Βει άει· ΑιιΕηη!ιιηε !ιι'ε Ποεριτη! !ιοηητε ιηιειι θε
εε!ινι·ϋιε νοη Βι·ηεεη- ηηά 8ι!!ιει·ι·ιιηε!ε·ι·ϋεεεν.·η!ιι·ηε!ιηιεη,Με
ετη 2ε!ι!ι·ειο!ιετεηνοι·!ιηη‹!ειι ννηι·εη ηηι Β!!ε!‹εη, ε!ει!ιιηη ιιιη
Βει.ιιο!ιηη!! ετηάει· Βι·ιιετ, άεε θεε!ε!ιτ πω! Με Βιεττεηι!τ!!τεη
εντι1·εηειιι ννεηιεετεη ηε!'η!!εη. Με ΑιιΒ·εη οεάεηιετϋε. Με
,εςτοεεεηΒε!ιτιηι!!ηρειι εε!ιι· νει·ει·ϋεεει·τ, Μπι, !:εεεε!ετ ιη!τ
Βε!!ι!ιο!ι-εο!ιιηητε!ΒειιιΒε!ε.Β·ε,άει· Αε!ιη!ια!ι!‹ειτ ιηιτ ε!ηει· ι!!ρ!ι
τ!ιει·ιτ.ιεε!ιεη!!!ειη!ιι·εη!ιεε!τετ.
_ Με θιι!τιιι·, εητηοιητηεητ1ιεεειηΒε!εεε, ει·ιεε!ι Με νοι·!ιηιι
αεηεε!η νοη Κ!ε!ιε-!.ϋΓ!!ει·'εε!ιεη Βιιε!!!εη. Μεει·εε!ιινε!ηε!ιεη.
ννε!ε!ιεηι!τ τ!!εεει·Οιι!τηι· ,ιζειιιιρ!τιινηι·τ!εη,ειη,εεη ιη !τιιι·εει·
Ζε!τ ιιητει·τΙειηΒ!!άεεἱηει· Μη!ιτηει·Ιετοικ!ηνει·,ε·ιττηη82η θι·ιιιιι!ε.
Μιε ΚΜ!! ετε.τ!ιιιητει· ε!εη Βτεο!ιε!ηιιηε;εη άει· Ηετεεο!ιΜτε!ιε.
Αηεεει·τ!ειηί!!!ιι·τπω. ηοο!ι ε!ηεη νοιι !!ιιη τ”ι·ϋ!ιει·!ιεο!ιε.ε!ι
τειεη Γη!! νοη €εηιετε.ηϋεεηνε.ι·ιεε!!ειι ηη, Με! ινε!ε!ιειιι ειε
!πιειεειοεοοριεε!ιεΠηπει·ειιο!ιιιηε·Με νοι·!ιηηι!ειιεεἰη νοη Βτι·ερτο
ηη!! 8τερ!ιγ!οοοεεεηοοιιειετιετε.
Κ. ηιιηιητ ηηη ε!ηε νοι·Ιιε.ηε!εηεΑηε!οι;!ε !ιε!!!ει·Γει.!!ε ηη,
!ητ!εηιε.ετ!ο!ο.<:,!εε!ιΜε Οοιηρ!!‹·ετιοη άει· νε.ι·ιοε!!εη ηι!τ θητε
ρ.ει·21ηε!ηι·ο!ιάεε νοε!ηιηεεηεε!η εητΙει·ει· ειιι· εε!!ιειι Ζε!τ ηη
Κϋτρει· εητΙιη!τειιεη νιτιι!εητεη !ητεοτιοηεει·τεεει· !ιει!!ηςτ εε!,
ε!εο ηη εεετεη Γε!!ε Μπι!! άεε Μη!ιτ!ιετ!ε!ιεει!!ηε ηη!! !ιη
εννε!τεηόιιι·ε!ι Με Αηιισεεεη!ιε!τνοη Ητι·ερτοεοηεεη.

Θ. 'Ι'Πητιεο!ι ε η:: «Μη Γη!! νοη Μττ!ε'εε!ιει· Κτηη!ε!ιε!τ,άει·
ηηιεε!ιοηεηεηεριι.ετιεο!ιεη(!!!εάει·ετηι·τε».

Βε! άει· Ε!ε!εεηηιιη8· άει· Μττ!ε'εε!ιειι Κτεη!ι!ιειτ εριε!τ ε!ηε
ε,·εηηηε Αηιιιηηεεε ειιιε !ιει·νοι·ι·η,εεηάε Βο!!ε. !ιη Γε!!ε Ί'.'ε
τηηεετει!!εεεε ι!!εςηοετιεο!ιεΑ‹!_ῇιινιιηεετιηε τ'οι·ττ'ει!!εη,Μ! άεε
σε.. 2 .!8.!ιι·εη!τε Μεττ!ε!ιειινοιι άει· ε! εηεη !!!ηττ.ει·ειτε άει·
Κι·!ρρε, ιη ννε!ε!ιει·εε η!ιεεεε!ιεη »νοι·εε, η!υ!ιτ ιν!ει!ει· η!ι€ε
!ιο!τ νιιιιι·τ!ε.Ε!!τ!ι!η ε!ηε Π!η,ε·ηοεεηιιι· ηη! Με νοι·!ιειι‹!εηεη
θγιηρτοιηε Μη ε·εετε!!τνιτει·τ!εηιιιιιεετε.
νοη ι!!εεεη !ετετει·εη ννει· !ιη Βοη·ε!ιεηειιΓει.!!ετο!ιεεηάεενοι·
!ιηηι!εη: Β!,ςἱ‹!!τε!τάει· Ηη!ειηιιε!‹η!ιιτιιι·, ερεε!!εο!ιε Μιιε!τε!
ετ8.ει·ε!η άεη οϋει·εη Βιετι·εηι!τετεη, ‹!ειιι Β!!ε!ιεη ηηά άεε
ηητει·εη Γεττεηιιτετεη. εε ι!εεε Με Βεννεἔ!!‹:!ι!‹ε!τεει· ε!ηεε!ιιεη
θε!εη!εε ε!ηε εε!ι1·!ιεεο!ι1·Θεη!ετεινηι·. Με (3εειο!ιτεηιηε!τε!ηε!ιιι!
,ε·Ιε!ε!ιΓει!!ειιι εεννιεεεηι θι·ηι!ε !ιε!'ε!!ειι,Μεε ε!ε!ι ι!ηι·ε!ιεο!ιινη
εεε Μιηιι!‹ άεε θεειο!ιτε ιιη‹! ηειηεητ!!ε!ι ηεεειιιηη!ιτε Βεννεε
!!ο!ι!ιειτ άει· Μηηάι.ν!ηκε! !τιιεεει·τε. Ιηι Α!!ἔεηιειιιεη !ετ ειε
ηιειειιετ !ι1άει· !!η!‹εη Κει·ρει·ηε!!ίτε ετ!!ι·Κει· ειιεΒερι·ειεςτΜε
εετ' άει· ι·εε!ιτεη. Μι1·ο!ι ά!εεε Μιιε!τε!ετει·ι·ε !τε.ιιιιΡετ. ε!ε!ι
ιεεάει· εε!ηετετηηι!!,ε·ηιι!”ι·ιο!ιτεη,ηοο!ι ε!τεεη, εάει· ετε!ιεη ηη!!
!ιεί!ηάετ ειο!ι ιηεἱετειιε ἱη Β.!!ε!τεη!ηςε. Με ε!εετι·!εο!ιεΕπεσε·
!ιει·ΜεΙτετννηενετηι!ηι!εττ. Με ΑιιΒειι ηοτιηιιΙ Με ειιι! ε!ηεη
,ςει·!ηἔειι Νχετιι.Βιηιιε.
νοη !ητει·εεεε ννει·εη ειε ευε;!ε!ε!ι νοε!ιο.ηι!εηεη ερεετ!εε!ιεη

Βη!!ι!!ι·εγηιαξιτοηιε
ει!!! εινετ εειτννειεεειιττι·ετεηι!ε,εε!ιηε!! νετ

εο!ιτν!ηάειι ε Βε!ιΙιιε!«Βεεε!ιιπει·άεη. Βε!ιη Βε;;!ιιηε άει· Με!!!
"η !τοηιιτεΜε Κ!η‹! Με Νε!ιι·ιιη8, ι.νε!ε!ιε ηιε!ετ εεε Μ!!ε!ι
οε!ει·Βοη!!!οη Βεετεη‹!, η!ε!ιτ !ιει·ιιιιτει·εο!ι!ιιο!ιεη,εοηε!ει·ιι εε
!ι!ε!τ ‹!!εεε!!ιε!ιη Μιιη‹!ε, εάει· !!εεε ι!ιεεε!!ιε Μοεοτ !ιεπιηε
!!ιεεεεη, ο!ιε!ε!ε!ι Ηιιιι,ι;ει· ο!!εηηε.ι·νοι·!ιε.ηἀεηπω. Νεο!! ε!η
Με εινε! Μ!ηητεη με ειαε τη.»Βε!ι!ηε!ι!τι·ειηρτ',ιιη‹! άεε ΚΜ!
εεε @τη Με ε,·ει·ε!ε!ιτεΝε!ιτηη,ι,ς.

δ
.

Γ. Θ!! στη ο: «Μη Γε!! νοη 'Ι'γρ!ιιιε ε!ιι!οιη!ηο.!!ε, εοιιιρ!!
ο!ι·ττ!ιιι·ο!ιε!!ι·!,ε·εΜεηἱηε!!!ε».

Βε! άειη ετη'Ι'γιι!ιηε η!ιάοηι!ηε!!ε ει·!τι·ηιι!ιτεη 9 .!η!ιι·ει η!τεη
ΜΜε!ιεη τ1·ετεη ει!! 20. Ε!ι·Ιει·η.η!τιιηηετεεεθο!ιιι·ηετεο!ιε!ιιιιη

Βαση
ηη!ιεετ!ιηιητιση0!ιει·ει.!τιετε.Με Βτ!ιι·εε!ιεη,Κορτ'εο!ιιηει·εεη,
ε!!ειεη, Πηι·η!ιε ει!! τω!! ετη 28. Βι·Ιτι·ηη!τηηεςετειζεει·τ'ο!η,·τε
άει· Μπιτ”, ηεο!ιτ!εηιε!ο!ι νοι·!ιει· ηοε!ι !;!οηιεε!ιε Κι·ετηιρίεειη
τ.εεετε!!τ!ιε.ττεη. Βει άει· θεετ!οη Μη!! ε!ε!ι ηε!ιεη ρητ!ιο!ο,ε!
εε!ιειι θγπηρτοιηεη.τ!!εε!ιο.ι·ε!ιτει·1ετιεο!ιΠιι· 'Ι'γιι!ιιιε, ε!ηε εἱτι·ιΒε
θοηνεε!ττττεηιεη!ηε!τιε.Μεε ιη!ει·οεεορ!εε!ιεηηά ε-εοτει·ιο!οι;!
εο!ιε Πητετειιοηιιη€ άεε Βιτει·ε ω” τ!εη Βεο!!!ιιε τγρ!ι! πωσ
ηι1ηη!!εΜε τΙεη Πι·Ιιε!ιει· άει· Μεη!η8,·ιτιεει·!ιεηηεη.

Α. δ
. 'Ι'ιι!!η σκι: «Μη εγη!ι!!!τιεο!ιει· Ρι·ιηι8.1·η!!'εστηη τΙεη

θεη!τη!!εη ε!ηεε ηεηη_!!τ!ιι·ιεεηΜΜο!ιεηε ειιεεει·εεεο!ι!εο!ιτ
!!ο!ιεη Πι·ερι·ηηεε».

Μεε ιπι Α!!ι;ειηε!ηεη !‹ι·ϋ.ίτἰ8ηηά ηοι·ιηιι! εηττν!η!τε!τεΚΜ!!
ετ!πε.η!ιτε ηη ε!ηει· ε!τι·ιεεη νη!νονεΒιιι!τ!ε ετινει. 2 !!!οηετε
νοι· ηεηι Μητι·ἱττ !η'ε Ηοερ!τε!. Αιι άεε ττηεεεεεηθεη!τε!!εη
!ιοηητε ιηιιη ενει!ιι·ηε!ιιηεη,Μεε ‹!!ε ει·οεεεη Βε!ιε.ιη!ιρρεη ηοι·
ηιε!, Με !‹!ε!ηεη Βε.Βιεη Βει·ϋτ!ιετηη!!εεεο!ιινο!!ειι,ι!εε Ηγηιεη
!ητο.ετ,ειπε εει· Βο!1ε!τ!.εεητ!εει·τειε!! ι·ειο!!!ιο!ιειτι·ιετεεΘεοι·ετ.

Αηι 5 'Μεε ηηε!ι Ει·ιηιτιοη !ιεε·ηηηεη ά!ε Β!εεο!ιεη ειαε

°

2η νε1·ει·ϋεεει·ηηη!! ε!τι·!ς 2η ι.νεττ!εη,ρ!ε.τετεη, ινο!ιε! εἱε!ι

·

Αη τΙει· ι·εε!ιτειιΒε!τε άεε ο!:ιει·εηΒοηεηιερε!τεηι·ηηόεε, ηη άει·
θι·εηεε εινιεε!ιεη Μοηε νεηετιε ηη!! ,ει·οεεει·Βε!ιειη!!ρρε !ιε!!η
άετ ε!ε!ι ειιι ετννη τ'ι!ητεε!ιη!τομε!τεηε;τοεεεεθεεε!ινε!!ι· νοιι
ι·ιιη‹Ιει· τε,ε·ε!ιιιε.εε!,·.>;ει·Γοι·ιη, Με Β2!ηάει· ετινειε ει·!ιιι!ιεη, !η

, άιιι·Ει·τ,άει· θεεε!ινν!!ι·εε·ι·ηηι!,ς!τιττ,ετε!!εηννε!εε ιηιτ αεε!ηε;ειιι
Βε!εε· νοη ννε!εε!ιο!ιει·Γητηε; Με θεεο!ιινϋι· !ετ ηιο!ιτεε!ιιηετε
εεττ. Με Ιηε;η!ηε!ει·ϋεεη !ιε!ι!ει·εε!τειη!!!τι·ιι·τ,εο!ιιιιει·ε!οε:

, ει.. Μπιτ ϋ!ιει· ηειιεε!!ιεη !ιεινεε!!ε!ι. 'Γ. ι!ηιειιοετ!οιι·τε ειιι
ιι!ειιε ιιιι!ηι·τιτιιιη.
Ιιι Αη!ιετι·εε!ιτ ‹!εεεεη, άεε ιηε.η ε!ηε νιι·,εο !ιιτε.ειε νοι· ε!ε!ι
!ιε.ττε,ηιιε!ι ε!ε!ι !‹εἰηε Αηεε!ε!ιεη νοη Νοι!ιεηο!ιτνετειιο!ιεηΠιι
άειι !!εεεεη, ιηε!ιιτε 'Γ. !πι €ε,εε!ιεηεη Γει!!ε ειηε !ητ'εοτ!οη ειιι!
ειιιεεει·εεεε!ι!εε!ιτ!!η!ιεηι!'!'εεε νοι· ε!ε!ι 2η !ιει!ιεη. Μεεε Αη
ηε.!ιιηεΕμ!!! ΗΜ: ΒεεΝιτ!Β·ηη,ε·,άεηη εε ετε!!τε ε!ε!ι !;ιει·ειιε,
Μεε Ρετ. !ιεη!!; ηιιτ ε!ηειη ηηάει·εη 7 η. η. ΜΜε!ιεη Πι ε!ηεηι
Βεττε εο!ι!!εί, ινε!ο!ιεε !ετ2τει·ε :ιη εοηεγ!οιηετε !ιι.τη ει!! ει·
!τι·ηη!ετει”.
Β!ηε ἀετητι!ἔε !.οηη!ιεειτιοη άεε Ρτ!ιηηι·η!Τεετε Με! ηηεεει·
,εεεε!ι!εε!ιτ!!ε!ιει·Αεηιι!τ!ι·ιιη,ε·άει· $γρ!ι!!ιε ςε!ιδι·τ 2η άεε εε!τε
ιιε1·ει·εηΕι·εο!ιε!ιιιιηΒεη. Πει· ί“ει·ηει·ενει·!ηιιΐ άει· Κι·ειη!ι!ιε!τ
!ιεετ!!!!,ε·τε!!εη ινε!ιι·εη ()!ιε.ι·εοτει·άεε Ιιε!τ!εηε.

Β. Βε;!ε: «Μη Γε!! νοη Οοη!ιιηετ!ν!τ!ε ει·οιιροεη».
Με !ε!!η!ετ:!ιεΠ!ηε;ηοεε ῖηη‹! !!ιι·ε Βεε!Μ!,ε·ιιηέ όιιι·ε!ι (Πε
ηηετεεἰο!οε!εε!ιεΠητει·εηο!ιιιηε, Με! ινε!ε!ιει· ε!ο!ι ηιιι· 8τερ!ιγ!ο
εοεεεη, η!ιει· ινει!ει· Ι.ϋΓ!!ει·"εο!ιεΒηο!!!εη,ηοε!ι θοηοεοηεεη ειιι!
!!ηι!ειι !!εεεεη. Γε !ιηηι!ε!τεε!ο!ι ηη: ε!η 2ινει_!!ε!ιι·ι€εεΚΜ!.

Β. Βεἱε: «Μη Γη!! νοη ρι·!ιη5.!ι·ει·εγρη!!!τ!εο!ιει·Βι·!τι·εη!εηη,ς
άει· ι·εε!ιτεη 'Ι'οηε!!!ε».

!)ειε ν!ει:!51!ιτ!ι:εΜϋ.τ!ε!ιεηινιιττ!ε·ενεεειι Ηη!εεε!ιιιιει·2εη Με
Ηοεριτη! εςε!ιι·εο!ιτ,ηηά Μιά ειο!ι εε! άει·εε!!ιεη ειιι! εει· ιη

!!ιι·εη Πιηιεηειοηειι ιιη,ε·ε!ιειιει·νει·,<ζι·ϋεεεττεητεο!ιτεη 'Γοηε!!!ε
ε!η θεεε!ιι·ν!!ι·ιηιτ ιιηεηεηετη θι·ηηι!ε ηηά ετ!ιε.!ιειιεηΒ!!ηε!ει·η
νοιι @πιιπ Γ:ι.ι·ηε: Μ! άει· Ρε!ρητ!οη ει·εο!ιε!ητ Με Μεηάε!
νοη άει·Ιιει· Οοηε!ετεηε: Με Βιι!ιηιηει!!ετάε!!εεη ηηά Ηε.!ει!ι·τ!
εεη !ιε!όει·εε!τε,ε.!ιει·ετ!!τ!τει·τω! άει· ι·εε!ιτεηΜε» νει·;;ι·6εεεττ,
εο!ιιιιει·2!ιεϊτ. Πει· !ιιετ!ε‹:!ιεΠι·ερι·ιιηε;άεε !.ε!τ!εηενειιι·τ!εο!!”ειι
Με, ε.!ι,εεεε!ιεηνοη εεε ε!ιηι·εει.ει·ιετιεε!ιεηΒγηιρτοηιεη, σιιι·ε!ι
ευη Πηιετηηι!, άεεε ιηιτ ‹!!εεειιιΚιηι!ε ιιοε!ι Με !ιεΙε!ειι θο!ιννε
ετει·ιι. νοη !! ιιιι‹! 7

' δη!ιι·εη, ιηιτ !η'ε Ηοερ!τη! 8·ε!ιι·ηο!ιτ ειιι·
τ!εη, νοη ικε!ο!ιεη ε1·ετει·ενοη ε!ηει· εγρ!ι!!ἱτ!εε!ιεηΑη,ε!η:ι.ειιι!
νοη Ρ!ηςιιεε ηιιιηιιεεεε ει!! άει· Μηηι!εο!ι!ειιη!ιηιιτ!ιετ”ει!!εηιιππ,
ηηά Με εητΙει·ε εηεεει· άεη !ετετει·εηΜε!! ε!η ρηριιΙϋεεε Βγ
ρ!ιι!ιά ι!ει· Ηειιι. ηιιτ'ιιιιιεε.Με Με! Κ!ιιἀει· !ιε.ττειι ε!ο!ι ι!ιιι·ε!ι
ι!ειιΘε!ι1·ε.ηε!ι Με '!`ι·ἰιι!τἔεεο!ιιι·ι·εειηει· ει·ρ!ι!!!τιεο!ιεη νει·
ννηη(!τεη!η!!ε!ι·τ.

Α. Ν. Αηάι·ο_! ενν: «Μη Γη!! νοη Β1·οηε!ι!ε!τιεε!εει»!ε!ηεηι
ᾶι·εἰ_!!!!ιι·ἰἔεηΜΜο!ιεη».

Μη· Γη!! !.ι!ετετη!ε!ιτε !ιεεοηε!ει·εε.

Α. Ν. Α η τ
!
ι· ε_
!
ε η:: «Μη Γε!! νοη Τετηηιιε Με!ε!ηειη Η .!ε!ιι·ε
η!τεη Κηε!ιεη. Βε!ιηηι!!ιιηε Με!! άει· Μετ!ιοτ!ε νοη νει
ηειιι!. Τσε».

Με Βε!ηιη!!!ιιηε· !ιεετεηι!!η άει· νοη νει·ηεη!! ειηιεεεε!ιεηεη
!νε!εε, !ηι!εηι άει· Κι·8.η!‹ε πετ ε!ηει· ‹!ιε!τεη Βε!ι!ε!ιτ !νεττε
ιιιιι!ει;τ ηηά ,εςιιηεειη!ιειιι!ητς!ι·τννιιι·τ!ε;ει· ινιιι·τ!ε!η ε!ηειιι Ζιιη
ηιει· ιη!τ νει·ι!ιιη!ιε!τεηΓεηετετη !εο!!ι·τ Ρ!ε.ε!ι·τ ηηά ειιι! νει·
ιηε!ε!ιιηρ,·νοη Μτι·ιη !ιι κ!εηΝεο!ιηειτι·ειιιηεη πετάτεΜε ει·ϋεετε
Βοι·ε·τ'ει!τ8·ε!ει,;τ; !ηηει·!!ε!ι νει·ιι!π·ε!ε!ιιιηε· εινε!ετἰ!η‹!!!ε!ι νοη
ε!ηειη !)εεεει!!ϋΙΐε! ε!ηει· 5 ρΟτ. Ο!ι!οτε!!ιγι!ι·ετ!ϋειιιιἔ. Νε.ε!ι

2 'Γει.ςεηεε!ιιεη ε!ηε ιινεεειιτ!!ο!ιεΒεεεει·ιιης ε!ιιτι·ετεη2η νεο!
!εη, Με ρ!ϋτε!!ο!ι επι 4

.

'Μεε ηηε!ι ‹!ειη Γιητι·ΞττΜε Ηοειιιτε!
ηηά ειι,ε;!ε!ε!ι :ηη ηε!ιτεη Γτ!ει·ε.η!τιιη,ε·ετεεεάει· Τα! ι!ιιι·ε!ι
Ηει·ειιε.ι·η!γεεεττ'ο!ε,·τε.

Α. Ν. Α η!! το] ο ιν: «Με Γε!! νοη εο!ιινει·ει·η!ιιτιεει·!)ιηι·ι·!ιοε
Με! ειηειη ω. τι. η. Κιιτι!ιεη. Βιι!ιοιιτηηε !ητ'ιιε!οη η!ιγειο
!οε!ε‹:!ιει· Ι(οο!ιεε!ε!6ειιηε. θεηεειιιιε·.»

Μιη!ε @η ιιιε!ιι·ΐηε!ι νοι·ι.ιεηοιηιηεηεη Κοε!ιεε.!ειητιιε!οηεη
ιι·ιιτ Με! ηειη ιη ,ε·εηεάεεο!!ιτεηΖηετηηι!εειε!!ηε!!ητΙ!ιο!ιεηΡε!.
Βεεεει·ιιη;; ε!η, αιε Με!! 30 Τη,ε·,εηΚι·εη!‹εε!η ιη νοΙἱε (Μεε:
ειιηιε ϋηετς!ηἔ. νοη ιιηι!ει·ειι Μιττε!η !ιε!κειιιιΡετ. Ο!. Β!ειιιι,
Βηιιι!ε!ο Νώε! ειιι! Μει,ι;!ετει·ιιιηιη!ειηιιτ!ι!νει·οι·τ!ηετ.

Η ε!π: ε ε ι·.

8!ιηι·ηε! εκιιεο!ιει·ετννε ! ε!ιεηε!‹ιο!ι !ιο!εεηε!
Νονειη!ιει·, Πεεειη!ιει· Νι·. Χ!. Χ!! Ι898.

Ε
!
τ ι· ο ε· η η ο νε: «Ζην Ρητ!ιοε,ειιεεεάει· Γο!ειηρε!ε>›.θα)

Νττο!ιΑη!!'εεειιηε·ἀεε νετ!. ιετ Με Γ). ε!ηε ιιηιιτε Ιηι“εοτιοιιε·
!ει·ειη!τηειτ,ννε!ε!ιε τ!ιιι·ε!ι ειη !!!!ε!ιτ!εεεΟοηττιΒιιιιιι !ιει·νοι·εε·
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τ!!!ε!! Μ!!! !!!!!! εε!νϋ!!!!!!ε!! !!ιιπ!!! !!!ε Α!!!!!!ι!!!!;ει!!·!!!ιι!ε!!!
ι!ε!! Ο!·,ε;!!.!!!ε!!!!!εε!!!‹!!·!!!ς!. Με !!!!εε!!ι!!!εε!!ειςε!· !!εε!!2ει!
ε!!!ε ε·ε!!!!!!ε ν!!·ιι!ε!!2, !!!!ι!ε!!Με! ει!!! !Β!!ι!εάει· 8ε!!!νε!!!;ει·
ει!!!!!!!, !ν!!!!!·ε!!ι!ι!ε!· Θε!!!!!·τ !!!!!! !!! ι!ε!· ε!·ε!ε!! Ζε!! !!εε
ννοο!!ε!!!!ε!!εε !!ε! ε!!!!8·ε!! !!!!!!ν!ι!!!ι!!!!;!!!!ε!!εε Βει!!!!!;!!!!ε·ι!!!
πι!! Β!!!!ν!ε!!ε!!!!!ε. Α!!! ά!ε !!!!!·ι!ι!!ε!!!!εΡ!·ι!ι!!!! !ε! ι!!!ε ν!!·ιιε
ε!ε!ε!!!!!!!ε !!!!ε!!!!!ε!!ι!.!·. Με !ν!!!ετε!!!!!ι!ε!!!.!!!ε;!ιε!!άει· Ι!!
!ει:!!ε!!ε!!ε!!!!ε!!!! ε!!!ε !!ει!ει!!ε!!ι!ε !!!!ι! Και!!! !!! Ποε!!!!!!!ε!·ι!
εε!!!ε! Με!! 8 ννοι!!!ει! !!εε!! ει!! ε!!!ε ν!!·ι!!ε!!ε ι!ε!εε!!!ι!!!,εε
!·εε!!!!ε!ννε!·ι!ε!!.Με !!!ει!!!ι!!!ο!!ερε!!οι!ε!ε!. ε!!!ε !!!!!·ιε: !!!ε!ε!
3-2!) $!!!!!!!ε!!. Μεεε Ι!!!εε!!ο!!ε!!!·ι!!!!!!!ε!!,ι!!ε νι!!! Ν!ε!!!!!!!!!
!!!ε εο!ι:!!ε !!!!ε!·!ι!!!!!!!νι!!!·ι!,!!!!!!ε! ε!ο!! ει!!!!!!!!!!!εε!ε!! !!! !!!ε
Βε!·!!!ιι!εε!·!!,νι!!!ε!ε !!!ε!ι!!ι!;εει!!!ι!εΒ'ι·ι!.πε!!,!!!!! Ψο!·!!ε!!ε!!!ε!
ι.!;ε!!ετε!!ι!ε!!!!!! Ρ!!!!!ε!! !!!!! Ν!ετε!!!!.!!εο!!ο!!ε!!!!ε!!!.!!!. Με
!νι!.ε!!εει!ι!εΗει!!!ε!!ι!!! ι!!εεε!· Ε!!!!!·ι!!!!!!!!!,ε!ε! ε!!!ε Ε'ο!!.!!ει!ε!·

ΒΙε!!!!ε!!ε!!
ι!ε!· Βενι!!!!ε!·ι!!!ε !!!ιά ει!! Πε!!ε!!!!!!!!!!,ε·ι!ε!· Εσε

ρ!!!!.ει.
Η!!·ε!!Β·ε Ιει!!!!·ι!!!ε ‹!ε!· Κ!·ε!!!‹ε!! !!!!!! Πεε!!!!εο!!ο!! !!εε
Ρ!!εεερε!·εο!!ε!εε !!!!!εεε!! !!!! Α!!ἔε!!!ε!!!ε!! ει!! νε!!!!!!;ε!·!!!!ι;
ει!! Χ!·ι!!!!!!!ε!ιε!”ε!!ε.!!!! Βεεο!!ι!ετε!! Με! ει!! ΑΙ!!!ι!.!!!!!ει!ε!
ει!!ι!ι!!!!ο!!ε!!Ε!!!!τει!!ιιι!!εε!!!!!ε!!! ει!!! Θε!!!!!!!!!!ιεε!·ι!!!!!!!·ε!!.

Μ. ιν ιι ε Ι! !!ο Ν: Μ!!! Γ!·ι!!ςε νο!! ι!ε!! Πο!!!!ε!!!!!!!!!!ε!!».(!!!.)
Βετο!! ε!!!!!ε!!εο!!εΠειτε!! εεε!!! νετ!. ει! !!ε!νε!εε!!, ι!εεε
ει!! Βεεεε!·ι!!!ει εε!!!!!·τε!!!!!!!ε!!ε!·νε!!!!!!!!!!εεε ει!! ι!ε!!! [!!!.!!ι!ε
ε!!!ε !!!ϋις!!ε!!ε!ε!!·οεεεΑπε!!! νι!!! Πο!!!!ε!!!!!!!!!!ε!!!!ι!!!!!νε!!!!!!!
!ε!. Μ!! ι!!ε νοι!!!!ι!!ι!!!!; εο!ε!!ε!· Πε!!ε.!!!!!!ε!!ιι!!!!ε!!·!!!”!.!ε!
νετ!. ει!! Με!!!!!!!ε;,άεε! ι!ε! Β!!ι!ι!!!Βεε;!·ε‹!!νε!ε!!ε!! !!!ε Μ!!!
!!ε!!ιι!!!!!!ε!!_!ε!2! !!εε!!εε!!ςε!!!!,!;!. !!! Ρ`ο!εε άετ !!!ει!!!!;ε!!Β!!!
ιν!ι!!!ε!!!!!,εεε!!!!”ε,ει!! ννε!ε!!ε!· !!!ε ν!'ε!!!ε!· ει!! άει!! Επι!!!
ετε!!ε!!,!!!!·ε!·Π!!!!ε!!ο!!ε!!!!ε!!.!!!!·ε!·Ρ!!!ε!!!, !!!!·ει·Βε!!!!!!!!!ε!!!:
Κε!! !!!!!! !!!!·ε!· Π!!!!!ε! πι! ει!!ε!!!"εε !!!ε θ!·ε!!κε!! !!εε Πι!!!
ι!!!ι! Ρ!!!!!!!!ε!!!ε!!ε!!ε!!!!ετεε!!!·ε!!ε!,ι!!!!·!!.εεε εε!!!νε!· !!!!!ε!! ά!ε
!!ϋ!!!!!!;εΑπε!!! Βε!!!!!ες!ε!!!.ιε!·α!! !!!!!!ε!!.Με ?τεμ νο!! ι!ε!·
Β!!‹!ιι!!ρ; ι!ε!· Πο!·!!!ε!!ε!!!!!!ε!!!ε!. !!εε!! Α!!ε!ε!!! !!εε νετ!. ιιπε
!!!ε!! ε!!,<;ε!!!!!!·ιε!!θ!·!!!!ι!ε!!!!εε!! !!!ε!!! ερ!·ι!ε!!!ε!! !!!!!!;;ε!!!!!!
άει· Ζι!!!ι!!!!! !!!!.

Γ. Κ. Ψε!!ε !·: «Πε!!ε! θεεο!!!ν!!!ε!ε ει!! !·ι!!!ι!ε!!Μι!!!ε!·!!ε.!!
άει». (Χ!!.)

0ο!!! 8!!ει!!!ε;ερ!·ο!ο!!ο!! !!εε νε!·ε!!!ε θ!. Ρε!ε!·ε!!!!!ε!ε!·
Αε!·ε!ε νε!!! 28. Νονει!!!!ε!·1898.

Ν. Α!ε!‹εε!!!ιο:
Ο!!!)
να!. !!!!!! εε !!!! !·ι!!!ι!!!ε!!Με εε!!! θεε!!.!!!!!!!!!!!ι!εάει· Βε
!ε.!!!ρε!ει!!ε!ε!!!8ε!!Μ!!! ει! ε!τε!ε!!ε!!, ι!ε!·ε!!Β;!!!!ριο!!!ε,!!·ι!!ε
ε!!!ε!· .εενν!εεε!!Α!!ι!Ιο!!!ε !!!!! ι!ε!!_!ε!!!ιςε!!ι!ε!· !!ε!ε.!!!!!!ε, ε!!!ε
ε.!!ι!ε!·εΡε!.!!οςει!εεε !!!!.!!ε!!.Ζ!!! Ζε!!! !!ο!ε!!ε!·, ε!!!ε ι!!!!!!η!ε!ε
νο!!!!!!ει:!!ε!!ι!ε!·,Β!·!!!·ιι!!!ιι!!!!;ε!!ι:ε!!ϋτε!! ε!!!!εε Ρο!!!!!ε!!να!!
Θ!!!.ρ!!!!!οεοει!ε!!!!!!εο!!ο!!!!!! Ριιε!ρε!!!!!!!. Ε!!!!εΡεε!!ι!οεο!!!.!!!!!ε!ε
Επι!!! !ε!·!!ε!· ι!ι!ι!!! άστε!! Ρ!!ει!!!!οεοεεει! !!ι!!νε!·ε·ε!·ι!!ε!!!!!ε!
ι!ε!!. Με Βειιι!!ννο!!!!!! άει· Ε'ι·ειςε,ι!!! Με!! !!εε!! ε.!!ι!ε!·εΕ!!
!!!!!!!!!ι!!!!.;ε!!!!ει!!!!ε!!.ε!!!!!!!!!!!ει!!!ϋεε!!Ο!!ε!·ε!ι!ε!·ε!!!!ννοε!!ε!!
!!ε!!ε !!!!!ε!· ‹!ε!!! Β!!ι!ε ε!!!ε!· Βε!ι!!!!!!ε!ε νε!·!ει!!ε!! !!!!!!!!ε!!,
!!Ιε!!!! ννε!!ε!·ε!!Βεο!!εε!!!!!!!!;ε!!νο!!!ε!!ε!!ε!!.

«Πε!!ε!· Ρεει!ι!οεε!ε.!!!ρε!ε.ρ!!ε!·ρετε!·ι!!!!»

Ν.
Β.ξ8Ιε)ο!!

! ι! ε !!!: «Με Αεἔ!ο!!·!ρε!ε !!!ε Ηε.!!!οετε!!ει!!!!».
(. .

Α!!! Θ!!!!!ι! ι!ε!· ει!! Τι!!!!ι!!· ε·εεε!!ε!!ε!! Ορε!·!!.!!ο!!ε!!,άει·
!!! ι!ε!· Μιε!·ε!ι!!· νοι·Ι!ει!!ι!ε!!ε!!Πε.!ε!! !!!!!!ει!! νο!!! Αι!!ο!· :!!!ε
!.!ε!!!!!!!ε!!Σ'ε!·ει!ε!!ει!!!ι! !!!!!!!·οε!ιορ!ει!!!ε!·Π!!!ε!·ει!ι:!!ι!!!!;ε!!!ε!
Ε. !!ε!·Με!!!ι!!!!; ι!ι!εε Ι! ε!!!ε Β!!!!ε!!!!ι!!!ε !!ιιπ!!! Ω!!ε!εε!!!!!!,<;
ει!!!Θε!!!εεε νε!·!!!!!!εΙε! ι!εε 'Ι'ι!!!!ε!·'ει!!!ε!!Ι!!ε!!·ι!!!!ε!!!εε!!ιιπ!!
ειι!ε !!!ϋἔ!!ι!!! !ε!. 2) !!!ε Β!!!!ε!!!!!!!!ς !!! ε!!!!,ε;ε!!Ρ!!!!ε!! !!!ι!·
ε!!!ε νο!!!!!ε!·ε;ε!!ε!!ι!ε!ε!: ι!ε! Α!!€!‹!ι!·!!! !!εε!! ι!!!!!ε!·,Μ!!! !!!ε
Ζ!!νε!Ιεεε!ε!!!ε!! ε!!!!!ε!!·!!!!.!!!ε!!! !!!!! άει· Π!!!ε!·!!!!!ι!!!!!!ςΜε!
Κ!ε!!!!!!!!!!ιοε!!εει!!!ι:!!!·!τε!!.Β) ει!! άει· ν!!ε!ι!!!!ε!!Ηγε!ε!!εο!ο
!!!!ε !!ε!!!ε !!!!!!ε;ε!· θ!!!ι!!ι! νο!·!!ερ;! ι!ε!! Λ!!ς!ο!!!!! ι!ε!! Μι!!!
!ι!!·ε!! νι!!·ει!ε!ε!!ε!!: ει!. Νεο!!!!!!!!!!!!Βε!! !!εε!! Θε!!!·ει!ε!! !!εε
Αεἔ!ο!!·!!! !!!!! ι!!!!·ε!! Οσε!!ο!ο!!!!εε;εε!!!!! ννε!·ι!ε!!!!ϋ!!!!ε!!!ε!
ι!!ε Α!!ννε!!ι!!!!!ε ι!εεεε!!!ε!! !!ε! ι!ε!· Π!ε!·!!εε!ιε!!!·ρε!!ο!!νει·
!νε!·!!!ε!!.
Με Ιι!εε ι!ε! Ηι!!!ιοε!!!εεάστε!! Ω!!ε!ει!!!ι!!!ε:ει!! (!!ε!!!.εεε!!!!
εγ!!!!!!!.!!εε!!!!!ιά εε! ννε!!ε!·ιε!!Αυε!!!!ι!ι!!!ἔ ιπο!!ε. Με Α!!!νε!!
ι!ι!!!ς άεε Α!!,<ῇο!!·!!!!!! εε!!!ε!· _!ε!ε!.!!;ε!!Ροκ!! ει! ς!·ϋεεε!ε!!
θε!!!εεε!! !ε! ε!!! ι!ι!!·ι:!!!!!ι!!!!εε!!!ει:!!ι!!ι!!!ε!·εεΒ.!ε!!!!ε!!.

Ι!. !!!. Η ο ρ ι!ε !! !! Ι!
.
ι! ι! ! ε τ: «Πιε!!ε!· νε!!ε!ει!!!!;ε!! ι!ε!· ν!!

Με!! ει!!! ι:ο!!!!».(ΧΙΙ.)
Κε.ει!!ε!!ει:!!ε!·Βε!!!!!ε.

Π. Α!!!!!ι!.ι! εε: «Βε!!ε!!! ι!ε!· Θε!!ι!!!ε!!!!!!!ε!!ε!! Κ!!!!!!‹ ει!!
Κι!!εε!·!!ε!!ε!!!!!!!!ι!!!!!!!·-Μ!!νε!·ε!!!!!(Κ!ι!!ν) !!!ε !894-1897».
ΟΠ, ΧΙΙ.)

Βοεϋετι

1899.
Κ. Η ι! τ ε ε ! ε ν!! ε !ι γ : ιΠε!!ε!·εε!!!!ει:!!εροε!ρι!ει·ρε!·.ι!ε!!!!!!·ι!.!!
!ιι!!!ε›. (Ντ. 2.!
Βε! άει· Βε!!!·!!!ε!!!ι!!!ς,σ!! ε!!! Π!!! !!!ε ε!!! εερ!!εε!!ετ ει!
!·εε!!!!ε!!,!ε! !!!! !!!ε ει!!!_!εε!!νεΑι!!!'!εει!!!.ε;ε!!! !νε!ιε!· 8!!!ε!
!·ε.!!!!!.ι.·ιε!εεεε!!. Με ε!!!.!!ε!!εε!!ε!!Α!!!ι;!!!!ε!!ει!!!ννε!!!ιε!! ει!!
νε!·ει!!!!ει!ε!!ε!!Αι!!ο!·ε!!! ε!ν!ει!!!ει! !,! ω!. !!!ε 14.1 μ!!! Με
Μ!!ε!·ε!!ε !!!!ι!ε! ι!!ε Β!·!ι!!!!·ι!!!,!;!!! Δε!! νε!·εο!!!ει!ε!!ε!ε!!νει·
!!!!!!!!!εεε!!: 1

!

θεει!!!ι!!!ε!!εωε!ε.!!ι! ι!ε! Ρ!·ι!!!, 2! Α!! !!!!!!
ν!!·ιι!ε!!2 ει!! !!!!εο!!ο!! εο!ν!ε νε!!!!·ε!!!!!!,ι:ι!ε!εε!!!ε!!. θ

! ?το
ρ!!ν!!!!ι!!ει:!!ε!!!εεε!·ει.;ε!!!.ι!!ε !!ε!!!!!!ε άει· Θε!!ι!!!, 4

! Α!! ι!!!ι!
!νε!εε άι!! ΑιιΠ!ιεε!!!!ε άεε Βεε!!!!!'εε«θερε!ε», 5

! Αιι!!!!ι!!!!!ε
!!ει!!!!.ε·ι!!!ε·ε!!!!! ε!!!ει· Αι!ε!!!!!. Βε!!ι!!! !!! άει· Αιι!!!!εει!!!!;άει·
εε!!!!εε!!ει!Ε!!!ι!ο!!!ε!!!!!ε!νε!ι:!!ε!!!!!ε Μι!!!!ι!!!ει!!! ι!!!ι!ε!!!!!!!ι!ε!·.
!!!!!ε θ!·ι!ρρε, !!!ε νο!! ε!!!!κε!! Αι!!ο!·ε!ι Απο!! !!!ε Βπᾶο!!!ε!!·!!ἰε
εερ!!εε !!επε!ε!!!!ε!νν!!·ι!,ιν!!! νε!·!. Με «Βερε!ε !!! νεε;!!!!! ε!!!ε
!!!!!ε!!!!!!!!!!ο!!ε»!!ε!!ε!!!!ε!!. Η!ε!· Μ!! ι!!ε Α!!εεε!!ε!ι!ι!!!ε. ει!!
ν!!.<;!!!εε!!!!!ο!!!!!!ε!!.εερ!!εε!!ε!! Ο!!ε!·!!!‹τε!·,ει!! !!!!!ε!·ει!ε!!ι!!!ε;
!!εε !.οι!!!!!!.!εεε!ε!εει!!!·ει:!ι!.ιιει!ε!!! Π!ε!·ι!ε' !ε!!!! ι!ετ εερ!!
ει:!!ε©!!ε!·ι!!!!ε!. Με ε!ρ;ε!!!!!ι:!!ε!!Γο!·!!!ε!! ι!ε!· Β!!ι!ο!!!ε!!·!!!ε
εερ!. ε!!!ι! !!!!! ·νο!!!!!ε!·εε!!ε!!ι!ε!!!Με! !!!!‹!!!.ι!ε!·!!‹!ε!!!Ρ!ε!!ε!·
νετ!!!!!!ι!ε!!. !!! ι.>;!ε!ι!!!ε!·!νε!εε !!ε!·!·ει:!!! !!!ε !)!!·ε!·Βε!!2 ω!
Α!!ε!ι:!!!ε!!!!! Βει!!ε· ει!! ι!!εΑι!!!':!.εε!!!!ε!!εεΒεεο!·ρι!ο!!εΠε!!ε!ε,
ό!!! Εοο!!!ο!!!ε!!ε, ει!! Μοε!!ε ρι!ετρε!·ι!!!!!.ι!ε!· θι!!ρ!!!ε ε!ο.
Ζ!!! ε!!!!!ε!!!!ε!!ε!!Αι!!!!!.εε!!!!ε·!!!! ε!!!ε !!.!!,<.!ε!!!ε!!!ε.!!!.τε!!ο!!!!!!ε!!ε
Ο!ι!εε!!!ει!!!ο!!!!!!!!ε!!! ε!!!!!ε!!!!ε!!εε8ι!!!ε!!!!!ε!!ο!·ι!ε!·!!ι!!!.Νεο!!
ι!ε!!!ε!!! Α!!εε!!!!!!! άει· Ρ!·ορ!!γ!ι!.!!ε8·ενν!ι!!!!ε!!ε!, εε!!! νε!·!.
ει!! ά!ε Βε!!!!.!!ι!!ι!!!!;εερ!!ει:!!ε!·!!!!ι!!!.!!!!!!!!εε!!!!!!ε!·. Με! ι!!!
!ετεε!!ι!!ι!ε!ει· πι!!! Α!!!ἔε!!ε!!: ι!!ε ε!!!ε με! Μπι!!! Με, ι!!ε
!!!·ι·ει.!ει·άει· Βερε!ε ε!!κ!!!!!ι!!ε!!ι!!!!·ε!!!οι:!!.!εΑε!ε!!!!ε !!!!!!ν!
ρο!!εε.ε!!!!!;ι!!ε ε!!!ι!ε!·ε!!ιιπ!!! Αι!εερ!!!!!!!ε;ε!!, Αι!ε!!!·ε!ει!!!εε!!
οι!ε!· Βιο.!!!!!!ι!!ε·ω! Ρτοοεεε !!! ε·Ι!!!ε!! ε!!! 8!!!!!ε ει! !!εε!!!
!!!ιεεει!. Με Αε!2!!!!ε; ι!ε!· ρ!!ε!·με!·ε!ε!! εεε!!!ν!!!ε. Με Με!!
Αι!εερ!!!ιι!!8·ε!!άει· 8ι!!!ε!ι!ε ε!!!ι! πω!!! εεν!!!εεε!!Βει!!!!Β·ι!!!;ε!!
!!!!! ειπε!!! Ε!!ο!8· ι!!!ει!ννε!!ι!ε!!.Με !)!·ε!!!!!.,ε·ει!ει· !!εε!!!
!!!ι!!!ε!!!!!!!!ε!!!!! Μετ!γ !!!!! νετ!. ν!ε!!εε!! !!!!!.!εννε!!ι!ε!,άοε!!
!!!!!!ιε!!!!!!! !!!ε Β!·!!!!!τ!!!!ςε!!!;ε!ε!!!!, ι!ε.εει!!εεε Βε!!!!.!!ι!!!!!!εε
!!!ε!!!οι!ε!!!!! 8!·οεεε!· νο!·ε!ι!!!! ε!!ει!!νε!!ι!ε!! !ετ. Με Π!ε!·ι!ε
ε.ιιεε!!!!!ιι!!,!;ε!!ε!ε!!ε!! ε!!!ε!! !ν!ε!!!!Β·ε!!!!!ιο!ο!· !!ε! άει· Βε!!!!!!!!·
Ιιιι!!! εει!!!εε!!ε!·Ε!!!!·ι!!!!!!!!!!;ε!!άει·, !!εε!! !ετ !ε!ι!ε!· !!!ε Απ·
ΥΥ'θ!!ά!ΙΠΒ!!!!! Οο!!!ρ!!ει!.!!ο!!ε!!!!!!!!!!ς ι.;ε!!ι!ε νε!·!!ι!!!!!ε!!. Με
ε!ο!! ι!!! ε!!!ε ι!ε!!!.!!!,ςεΜε!!!ρ!!!!!!!ο!! ε.!!εο!!!!εεεε!!ι!εΤε!!!ρε!!!
!!!!·ε!·!!ϋ!!ι!ι!ε!!!!! Θε!!!!!!ε!!!·οε! ι!ει!!ε! ει!! Βεει!!·ρ!!!!!! !!!!!!
νε!·ει!!!Ιερρι!!!Β εερ!!εε!!ε!! Με!ε!·!ε!ε !!! ι!ε!! Β!ι!!!!!·ε!ε!!!!!!.
Με Βεεο!ρ!!ο!! !!!! ε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ε;!πνο!! ω· Ι!εεε!!!!!!ε!!!!ε!!
ει!! !!!!!ε!!!!!!ο!!εει!!!Θε!!!!.!!!!ιι!!ε!!!!!!!!ε,ε!!·ε!!ει!ενο!! Μ!!! Ι!!
!!!!!!, !!!!!!ε!!ι!!!ι!!ι νο!! ι!ε!!! !!!!!·ε.!ι!ε!·ἰ!!ε!!!)!·ι!ε!!. Ι.ε!ε!ε!·ε!·
!!!!.ει!! ε!!!ε!· !!εε!! εε νο!·ε!ε!!!!;; ειι!ειςε!!!!!!!ε!!Αι!εε!!!!!ι!!!8
(Βο!·ε;εΓι!! !!ε!ε!! Δ!!!!!!εε !!!!!!Ν!ει!!!;!!!!!ιε!! !!εε Πε !!!!!!·ι!!!
εο!!ε!!Κι·ι!!;εε) !!!!!!!ε!·ετ!!!!!!!. νετ!. ννε!!ι!ε!ι!!!!!ει·ε!!! ε!!ι!ετεε
νε!!!!!!!·ε!! ι!!!: !!εε Αιιε!ν!ει!!!ε!!ι!εε Με!·ιιε, Με!!! ε! !ο!ε·ε!!
τ!ε!!!!!!εει!!!νι!!·Βε!!!: !!εε!! Ι)εε!!!!εο!!ωι ι!ε!· ε.ι!εεε!·ε!! θε
ει!!!!εε!!!ε!!!ε!!εΜ!!! ι!!ε!!!!.ι.!!!!!!.!!!!! ε!!!ε!!! Με.!!ερ!!ορ! :!!!ε
Βενν!ει:!!!.Μπι!!! !ν!!·ι! !!!ε Ρε!. ε!!ρ!ο!·!!·!, !!!ε ετ.!νε.!!!!! Η!!!ε
!!εε ε!!!εε!!!!!!·τε!!Βρἱε€ε!ε ε!!!ι!ει:!!!ε!ι !!!!ε!·ρε!·ε!!ε!!θεεε!!νν!!!ε
εε!!.12!. !!! ι!ε!!Μι!!!ε!!!!ι!!!ι! Μ!!! ε!!!ε Κι!!!!ει!!!Βε ε!!!!;ε!!!!!!·τ,
εεερτε!!! !!!ιά ι!ει!ι!!ε!! !!εε θεο!!! ι!!!'ε!!ετ!!!!.!!ε!!.Πειτε!!! Μ!!!
ε!!! Ηε!·!γε!!·ε!!ε!! εοννε!! !!! !!!ε Πτε!·ι!ε!!!!!!!εε!!!ε·ε!!!!!!·!,ι!!!εε
ε!!νε. ι!!ε Η!!!!'!ε άει· Ε!!!!!!ενο!! ι!!εεε!!! ε!!1ιεςε!!ο!!!!!!ε!!!ε! ι!!!ι!
ι!!εεε!· !!ιιπ, ι!ι!!·ε!!!!·!!!!!ιι.νο!! ι!ε!!! Π!ε!·ι!εεεε!·ε!, νν!ει!ε!·ε!!!
!ε!·!!!. .Τε!2! !ν!!·ι!ε!!!ε ι!εε!!!!!ε!!ει!ι!εΜ!ει!!!ε ε!!!ε;ε!!!!!!!, ι!!ε
!!ιιπ!!! ι!ε!! !!!!!!ε!ε! ι!ε! Κο!!!ε!!.!!!;ε ο!!!ο!!!ε;ε!!!!!τε!!ε!!θεοι!!
ει!!!!!ε!!ι!!!!!!.!!!!. Μεεε!!! Μ!!! !!!ε ι!!·!!!ε! Αι!! !!!ε !!·ο‹·!‹ει!ε
Αι!ε!ν!εε!!!!!!!.ι·άετ Θε!!!!!!!!!!!!ετ!!ϋ!!!ε!!!!!!;εεε!!!οεεε!!.νει!. !!!!!
!!εε!! ι!!εεε!!!8ι!!!ε!!!!!40 8ει!!!εο!!ε !!ε!!!!!!ι!ε!!ι!!!ι! ε!!!ρ!!ε!!!!ά!ε
Με!!!οι!ε ει!! Νι!ο!!ει!!!!!!!!!!;.

«Ζι!!· Ο:!ει!!ε!!!! εε!!ε!!ε!· !!!!.!!ενο!! Πε!!!!ο!ι!
εχε!ε!! !!εε Μετε!οε!!εεε. (Ντ. 2.!

Με!! 3!!!!!!!·!!:εΜε!! !!ε!!!ε!·!!!ε.ι!!!εε ε!ο!! ε!!!ε θεεο!!!!ιι!!ε!
!!!! Π!!!ε!·!ε!!! !!!!ι!ετε, ι!!ε !!εε!! ε!!!!ε·ε!· Ζε!! !!εε!! ιιι!εεε!!
!!ιιπ!!! ιιι!!! ι!.!!εάει· ε!ο!! Πω! ι!!!ι! Ηε!.!!.!ε ε!!!!εε!·!ε!!. Ε!!
!ε!!ι!ι>!!εε!ο!! !!!!!ε!!!ε Πε!!!!ο!ι!!!γειε ι!εε !·εε!!!ει! Ονε.!!!ι!!!!ε,
!!!ε ει!! ε!!!:!!!!.!!!ε!!ε!!!ννεεε !!!!! Μ!! Βε!!ε!«!εο!ιε!!νε!!.νιιο!!
εε!! !!!!!!!!ε!·!ο!·!!·!πω· !!!!!! ε!ο!! ι!!!!·ε!!! εεε!!!!!!!!!!ς !!ε!·νο!·
εεε!!!!!!! !!!!!!ε. Α!!! !!!ε!!!εει:!!!3!!!!!!,εςε!!Θε!!!!ι!ε !!ιεεε!! ε!ο!!
ενω! !!!!ςετ!6ι!!!!!!!ε!!!!! Ν!!!εε!!!νε!·εε!!ε!!ε!ίϋ!·ι!ει· ι!!!!ι!!!!!!!!!ε!!,
Με!! !!!ε!!!εΚι!!!ε!!ε!ι:!!ε!!!!εεεε!! ε!ο!! ι!!ι!·ε!!!!!!!!ε!!.Ορε!!!!!νε
Ε!!!!ετ!!ι!!!ιςάεε Πε!!!!ο!ι!εεε!!εε. Θε!!εει!!ιε·.

Α. Ρο!ε!!ονν:

Α. Η ει! ε !!!ει!!π: «Οο!ροοοε!!ο!ο!!!!ε».ιΝ!·. 2!!.
Με θο!ροι:οι!!!ο!ο!!!!ε.!!!!!ε!·!οτννιι!·ι!ε 8 Μ!!! !!!ε Οο!ροεοι>!!ο
πω!!! !!εε!. 8 Μ!!! !!! ι!ε! Βε!!! 'ει!!!ει! Ιζ!!!!!!! !!! Με!!! !ιι!!!
ρ;ε!`!!!!!·!.Α!ε !!!ι!!εε.!!ο!!ι!!ε!!τε!!ειιιεει:!!!!εεε!!ι:!!Ε!!!τε!!!!!!!!;ε!!
ω· Ατ!!!ε!!!!.ι!!ε ε!!!!ε!·!!! ννε!·ι!ε!!εο!!!ε!!. Βε! άει· Οο!ροεοε!!·
το!!!!!!ει!!! ννι!!·ι!ε ι!ε!· 8ι!!!!!!!! ε!!,<.>;!!!ε!!!!!εε!εε!, Ι Μ!!! ει!!
ι!!!ε!·ε!!!!!!!!ιεε!!!!;!. Με!! εε!!!ε!!!ε!!!!!εΝε!!! νετε!!!!ε!ε Ρετ!
!ι!!!ει!!· ιιι!!! νε!.:!!!!!.!ννι!!!ι!!·ε!!!ι!.Ζννε! Με! !ινι!!·ι!ει!!ε !!!!.
!!!!!·ιι!ο!!!!!!ε.!!εεεε!!!οεεε!!; !!! ι!ε!!!ε!!!ε!! Γι!!! !ιο!!!!!ε ι!ε!· Βια!!!
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νοιι Ιιιιιιιιε
ειιἔειιιτει·εεειιιιι επι ειε ?Με ιιι ι!ιει·ειρειιι!εε!ιει· ΙΙ!ιιειε!ιτ; εε

ννιιι·σε ειιι ;Μιι2ειισεε Βεειι!ιε.τ σιιι·ε!ι άιε Οοιιι!ιιιιιι.!.!οιισει· .
!οειι!ειι Αιιεεε!ιιι!ιιιιητ ιιιπ ειι!ιειιιιιιιειι Οε!οιιιε!!ιι_ιεειιοιιειιει·
2ιε!ε. Ιιιι ει·ειειι Γει!!ε ιιειι. σει· ΒΠεετ εο!ιοιι ιιιιε!ι σειι ει·ειειι
Ιιι_ιεει!οιιειι ιιιισ ιιειι ειετειι 2 Βεει·ι!!εε.ιιοιιειι ειιι: σιε Ιιι!!!
τι·ιιιε ινιιισειι !ιεσειιι.ειισ €ει·ιιι8·ει·.εε εε!ιοεεειι ;ιεειιιισε Οπι
ιιιι!ει!οιιειι ειι! ιιιπ! νοιι σειι 8ειιειι !ιει· Με; ειεε ειεε _ιιιιι€ε
Βρισει·ιιιιε ειι !ι!!σειι ειι. Νεε!ι 7 Οο!οιιιε!!ιι_ιεετ!οιιειιινει·ειι σιε
Ιιιίὶ!τι·ε€ε !ιιιιιιιι ννε!ιι·πιιιιε!ιιιιειι,σ!ε νσιιιισειι $!.ε!!ειι!ιεσεε!‹ιειι
ε!ε!ι πιιι. Βρισει·ιιιιε. Αιιε!ι ιπι 2. Ε'ε!!ε !ιειν:ι!ιι·τειι!ε!ι σ!ε θοιιι
!ιιιιιιτιοιισει· 8εει·ιιιεε.ιιοιιΜε Πε!οιιιε!!ιι_ιεε!.!οιι(ιι0,05) εε!ιι·μι. ·

Θ. Βει·εεο ιι·ε!ι!: «Με ορει·ιι!!ι·ε βε!ιιιιισ!ιιιιε σει·
ιἰεε!ιειι ιιτιάεεεειιι!ε!!ειι Βιι!!ερειειι.
Β!ε !ισε!ιει.!ιιτει·εεειιιιτειιι σει· Κοε!ιει·'εε!ιειι Κ!!ιι!!ι Μεεε
!”!!!ιι·ι.εΑι·Ιιε!ι ει·εε!ιε!ιιι σειιιιιεε!ιει ιιι σει· «Βειιιεε!ιειι Ζειτ
εε!ιι·!!ι:τω· Ο!ιιιιιι·ἔ!ε».

!ι·ιιιιιιιιι

.Τ
.

θε ι·ιιιε ιι ιι: «Πε!ιει· ιιιγο!ι!οιι!εε!ιε Κι·ειιιιιι!'ε !ιε! ρι·οιιι·εε
εινει· Ρετε!ι·εε».
Ιιι ε!ιιειιι νοιιι νει!. !ιεο!ιεο!ιιετειι !ι`ε!!ενοιι ρι·οε·ι·εεε!νει·
Ρει·ιι!γεε ιι·ειειι ,ιεειεε ε!,ε·ειιτ.!ι!ιιιι!!ε!ιεΚι·ειιιρ!'ειιεισιισε ω.
Βει ε!!ειι ιιει!νειι ιιιισ ρεεε!νειι Βειι·εειιιιεειι ιιιεε!ιιε Με ειπε
ιιιιιιετ.!εε!ιεΜιιε!ιε!εοιιτι·ε.ει!οιι!ιειιιει·!ι!›ιιι·,εο σιιεε σει· Κι·ειι!ιε
ιιειι Βιιισι·ιιε!ι ειιιεε ιιιι Τειειι!ε Ιιεισειισειι ιιιιιε!ιιε. Βρετει·
ιιεεε!!ιειι ειεε σειιιι ειέειιι!ισιιι!!ε!ιε Κι·ιιιιιρ!'ε ιιι σειι ι·εε!ιτειι
ιιιιιει·ειι ιιιισ ο!ιει·ειι !Εκκι·ειιι!τε.τειιΜε”, σιεεε!!ιειι ιιι·ιιιειιειι
ει·ετ. γιει·ιοσιεε!ιπιιι, Με ιι!ιει· !ι!ιε!ιειι εΙε εοιιετιιιιτ. ινο!ιε!

εεε!!ι. Με Ει·εε!ιιι!εεε !ι!ε:ειι ινειιιε Νειιεε; .

έ!)

ιι.!!ιιιε!ι!!ε!ιϊεει σιε ιιιιιιΖε ινι!!!ιἱ!ι·!!ε!ιεΜιιε!ιιι!ιιιιιι· ει·ει!!!ιιιι

ι

ινιιι·σει ιιιπ σ!ε Θεε!ε!ιτειιιιιε!ιε!ιι !ι!!ε!ιειι νει·εε!ιοιιι.. Π!ε
Ζιιε!ιιιιι€ειι ιι·ιιτειι ε·ειι·6!ιιι!!ε!ιιιι ε!ιιεε!ιιειι ε!ιιε!ιε!ιι Δε!. εε!ε
ιιει· ινιιι·σειι ειιιιιε

Μιιεκε!ει·ιιρἔειι
!ιείιι!!ειι; !'ει·ιιει·2ε!ε!ιιιει.ειι

ειε ε!ε!ι σιιι·ε!ι ι!ιι·ε !ι!!ωει·ιιιζε ε!ιιιε!!!;!‹ε!ι, Ρ!ϋτε!!ο!ι!ιειτιιιισ
σιιι·ο!ισ!ε Αεινεεειι!ιειι ιει;!!ε!ιει· Βεεε!ιιιιιεειε!ιε!τ. ιιι σει· Ιιι
τειιειιιιτ ιιιισ σει· Ζε!ι! σει· Ζιιο!ζιιιι€ειι. Αιι σει· ο!ιει·ειι Ειστε
ιιιιτει. ινιιι·σειι ,ε·ειιι2!ιεεοιιι!ει·ε άιε ιιιιιι: !ι!εειιε, σεΙιο!σειιε,
!!ειιοι· ειπε! ιι!ιιει·!ε ιιιπ! ί!ειιοι· σ!,ε;!ιοι·ιιιιιοοιιιιιιιιιι!ε!ιενοι·
πιει: ειι σει· ιιιιτει·ειιΕκκι·ειιι!ι!!.εΜε ιιιιιι: ι·εει.ιιε!ειιιει·ιε. σει·
ιιιιεσι·ιοερε, άιε Ασσιιειοι·ειι πιιι! !Τ!ειιοι·ειι σει· Β`ιιεεεο!ι!ε. Ιιιι
2ε!ι!ιι!ε !ιϋι·ιειι σιε Ζιιε!ιιιιιεειι επί', μεγα!ι!εο!ιε ΑΠεει.ε νει·
εισι!ειειι ι!!εεε!!ιετι. !ι!ειισε!, Κειιιιιι!ει, Μιιι·εωιν, ιι. ει. !ιε.!ιειι
!ιει··ε!ιεΠειιει·ει·ειιιρ!'εΜε! ρτοει·εεε!νει· Ρει·ιι!ι·εε !ιεεε!ιι·ιε!ιειι
σοε!ι ειιισ ειε νοιιι νετι`. ει·ικε.!ιιιιειιιεειεε ε.ιισει·ει·Νιιτιιι·. Με
νοιι ιιειι ε·ειιιιιιιιτειι Αιιτοι·ειι εοιιετιιτ.ιι·ιειιΖιιε!ιιιιιε·ειι "επειι
ιιι Ε"οτιιι νοιι ιιρορ!εει!!οι·ιιιειι οσει· ερ!!ερτιι'οι·ιιιειι Ιιιιιιι!ιειι
ειι!. ενει·ειι ειιιεειιιι.ς εοοι·σιιι!ιτ σ. !

ι. εε ινιιι·σειι ε·ιιιι2ε Μεε
!ιε!,ει·ιιρρειι!ιε!'ε!!ειι, ινο!ιε! σ!ε θεε!ε!ιιειιιιιε!ιε!ιι ειιιε!ι Αιιι!ιε!!
ιιε!ιιιιειι. Αιιε!ι ιιιπ ε!ιοι·εε.ιιεε!ιειι (Μετισε!)Κι·ιιιιιριειι !ιε!:ιειι
ι!!εεε Ζιιε!ιιιιιιι)·ειιΝιε!ιιε 8·ειιιειιιεειιι. Αυτοι· Μ: Β·ειιε!ετσ!ε
!ιεεε!ιι·ιε!ιειιειιΚι·ειιιρϊε Με σειιι ρε.ι·ειιιγοε!οιιιιε ε.ιιεΙοεε Με
ειι!'ιιεεειι ιιιπ! Με σει·ειι Πι·ειιε!ιε !ιεεε!ε!ιιιεκ ει· «!ιε !ιε! σει·
8εειιοιι ειιι!ι·τειι ριιι!ιο!ομιεε!ιειι Βειιιιισε !ιε θι·οεε!ι!ι·ιι.

σει· Με!!ιοι!εΗ ε ο Η ο ! ο ει: «Ζιιι· !!εεει·οειιιειοετοιιι!ε ιιιιε!ι
νοιι Ροσι·εε>ι.

:ι ι·εειι!ετιεε!ιεΓει!!ε.

Ν. Β νν ο τ
ι
ιι ι !ιε ιν; «()οειιιιι εει.·;ειι ιιιιει!!!!ιιιι·εε Ει!ιι·εε!ιειι».

[Με νοιπ νε”. ιιιι€εννειισι.ε Μει.!ιοσε Με ε!ε!ι ιιι ειιιιι;ειι
Γε!!ειι ε!ειιΖειισ !ιεινε!ιι!:. 1ιι σει· Βιιε!ιειι!εεε σει· Ριιι!ειιι.!ιι
!'!!!ιι·ιει· ε!ιι ι·ιιιισεε ερεειι!ιιιιι επι ιιιισ !ιι·!ιιιιι.σ!ε Ροι·ι!ο νε

ἔ!ιιε!ἱε
ιιιετ! ιιι σειι Ηρ!εεε!; ιιΙεσιι.ιιιι«Με ειιι !ιι 20 ρΟι;.-ιβει· ,

οειι.ιιι!ϋειιιιι; εειιε.ιιΜει· Τειιιμοιι ιιιιιτε!ε_σει· Π!ειιιεεοιισε
!ιι'ε θι!!!ειιιιιι ω!!! ιιτει!ειι!” Β Μ!ιιιι!ειι !ιιιιε· Βε!ιι·ιιε!ιι.ΗΜ
ίιε· ε·ειι!ιεειι 2-3 θεε.ιιεειι, πιιι σ!ε ιιιι·ε!ιτ!ιει·ειιΩιιε!ειι σει·
8ε!ινιαιιιΒει·ειιειι !ιεεειιι€ειι.

Ι.. Κοε!ιιιι: «Πε!ιει· σιε Βο!!ε σει· Ι.ε!ιει· !ιε! Ιιιίεε!σοιιειι».
Π!εεε !ισε!ιει !ιιιει·εεεειιι:ε ιιιισ νοιι ν!ε!ειι Αιιτοι·ετι!ιει·ει!ε
ετιισιι·ιε Β`ι·ιι,ι.ςεειιε!ιτε Κ. ειι! εκρει·!ιιιειιιε!!ειιι ννε,ε·εειι !ϋεειι.
Ζιιιιει·!ιει. ινιιι·σειι !ο!ι.ιειισε νει·ειιε!ιε :ιιι Κε.ιι!ιιε!ιειι ευρε
ετε!!ι: ιιι νει·ει·Ιι!εσειιε Βεε·ιοιιειι σεε Β!ιι!:!‹ι·ε!ε!ειι!'εενι·ιιισειι
Ι--2 ιεειεε Βοιι!!!οιιευ!τιιι·ειι άεε Αιι!.!ιι·ιιιι!ιεε!!!ιιειιιπ! άεε
Β. ειι!! ε!ιι εερι·ιιει. Ζει· !ιι_ιεει!οιι ιιι σ!ε νειιιι ροι·τιιι·ιιιιι
ννιιι·σεσει· ειε ιιι σει· !!ιιεει ειεε ειιιεεεε!ιιιιιτειι, ειεε !)!ιιιιι
σιιι·ιιιεε!ι!!ιιΒε!ιει·ειιιεεε!ιο!ιιιιπ! ιιι ειιιε !ιε!!ε!ιιε;ε Μεεειιτει!ιι!
νειιε άιε Οιι!τιιι·ιιι_ιεειι·ι. Νιιιϋι·!ιε!ι ινιιι·σε σει· οιιει·ει!νε Βιιι- ι

μια ιιιιτει· ιιεερτιεε!ιειι ('ειι!;ε!ειι ιιιιεεε!!!!ιττ. 1ιι ΒεειιΒ· ειι!
σου Μι!ε!ιτειισωιει!!ιιε ει·ιςιι!ιειισιε Υει·ειιειιε, άεεε ειιι ι·ιι80!ιε·
ειεε σιι.=_ιειιι,ιζεΚε.ιιιιιε!ιειι ιιι σι·ιιιισε μη, σειιι 0,5 εειιι. σει·
!!ιι!τιιι· ιιι σ!ε Ο!ιι·ι·ειιε ε!ιινει·!ε!!›τ.ιιεισειι ινει·ειι, !ιιιιεει.τειι
!ι!ιε!ι σει-ι'Πι!ει·, σειιι σπα-Με Ποειε ιιι σιε ν. μοι·ι. ιιι_ιεειι·ι:
ινοι·σειι «ει, ιιιιι€ει· ει» Ι.ε!ιειι. Πιιε ειιι€εεειιεεεειειε νει·
!ιιι!ιειι ‹·οιιειειιιιε Αιιιοι· Ιιεεϋε!!ε!ι σεε Β. εο!ι. νει!. ινε!ει
ειι! Με Υ‹ιειι‹·!ιε νοιι 1ιοΒει· !ιιιι. σει σιιε Γιιει.ιιιιι εοιιειει!ι·ειι
!ιοιιιιιε, σιιεε άιε Ι.ε!ιει· Ιιιι Βιιιιισε εει 64 τϋσι!ιε!ιε [Μεεε εεε

ειι! άειιι !νεεε σειι Βιι ει·ιιιιειιτεε ει·ιιι!ιτε!ι:.- ιιειιι!ιε!ι. Με
ιε.εε!ι σ!ε σιιι·ε!ι ιιειι οι·τε!!ιι·ε!ε!ιιιι!” ειιινει·!ει!ι!;ειι ε!!!ε
!ιι·ειισ- ιιιπ! Οο!!!ιευι!!ειι ιιι σειι ε!!εειιιε!ιιειι Κι·ε!ε!ειιτ' ετεε!ιει
ιιειι ειιά ιιι ινε!ε!ιει· Ζει ειε Με σειιι Βιιιτε ι·ει·εε!ιιι·!ιισειι.
!ε!ε!ιε 'Ι'εΙιε!!ε ιπι θι·ι.<.>;!ιιιι!!.Με ιιιιικ!ιιιιι!ε Μειιι.ιε ω· Βιιετε
ιιειι ει·εε!ιειιιτ ιιιι Β!ιιτε !ιεΙσ ιιειε!ισει· Ιιι_ιεει!οιι ιι Μ!ιιιιτε!.
ιιι άειι ιιιιε!ιετειιΜιιιιιιειι εε!ιοιι εστι! άιε Μειη.ιε ε·ει·ιιι,εει·ιιιισ
ερει.εετειιε ιιεε!ι ειιιει· Βιιιιισε ειιισ ειε ιιειι σειιι Β!ιιτε νει·
εε!ιιι·ιιιισειι. Πιιι άειε ννε!τει·ε Βε!ι!ε!ιεει! σει· Βιιετ.ει·ιειιειι ει·
!οι·εε!ιειι, !ε.<.ιιεΑιιτοι· Ρ!εικειιειι!!πιι·ειι Με ε!ηςεεε!ιε!ιτειιι
Οιεειιριιι·ειιε!η·ιιι ειι. Βιε ει·ϋεετε Μειιεε ω· Βιιειεισειιεο!οιι!ειι
Με ει· ιιι ιι!!ειι νει·ειιε!ιειι ιιι σει· Ιιε!ιει· ιιιισ σει· !!!!!ε. Ι)ιιε
Κιιοε!ιειιιιιει·!ι !ιε:!!:ειπε ε;ι·οεεε Μειιεε νοιι Οο!!!ιιιει!!ειι ειι
πω, ννε.εε!ιει· ιι!ε!ιτ Πιτ ιιειι Αιιι!ιιιιιι!ιεε!!!ιιε ειπ. Θει·ιιιε·ει·ε
ΜειιΒεπι νοιι Βε.ειει·ιειι ίε.ιισ Κ. ιιι ιιειι Ι.ιιιιι.ιειι ιιιπ! σειι Νἱε
ι·ειι. Με !ιιιιιιιιιιι!σι·ϋεε !!εεε ν!ε!ε θο!ι!ιεε!!!ειι εοιιειε.τιι·ειι,
ιι!ε!ιτ ε!ιει· Μι!ε!ιτειισ!ιε.ει!!ειι.να!. ιιιιτει·ειιε!ιτε ΐει·ιιει· σιε
Ηε!!ε ειιά'σει·ειι Βιι.ειει·ιειι€ε!ιιι!ιιιιπ! ενω· ειι νει·εε!ι!εσειιειι

_ Ζε!ιρει·!οσειι ιιεε!ι ειιιιι8·ειιιιισειιει· Ιιι_ιεει!οιι σει· θιι!τιιι·ειι. Ιιι
!ιειιιειιι Β"ιι!!ε ειιων!ε!ιε!τειι ε!ε!ι Βιιεεει·ιειιοιι!ιιιι·ειι, σεεε,·.ιειι
!ιιοιιιι!εΑιιτοι· ιιι ε!ιιειιι ?ε!Με Μ!!2!ιι·ιιιισ!ιεε!!!ειιιιιπ ιςετι·οεκ
ιιει:ειι ειιά .ςε!'σι·!ιτειιΡι·εριιι·ειειι σει· Θε!!ε ιιεε!ιινε!εειι.Βει
Κειιιιιε!ιειι, σ!ε ιιιπ θο!!!ιιιειει·!ειι !ιιιιειι·τ ννοι·σειι ννει·ειι, ειι
τει·ειιε!ιιε Κ. σ!ε Θε!!ε 28-26 Μιιιιιιειι ιιιιε!ι σει Ιιι_ιεει!οιι
ιιιισ Με ε!ιιε Μειιι;ε νοιι Οο!οιιιειι; ννιιι·σεσ!εεε ΠιιΕετειιε!ιιιιις
85-55 Μιιιιιιειι ιιιιε!ι ετειιεε!ιε!ιτει· !ιιΓεει!οιι νοι·εειιοιιιιιιειι,
εε ιιειι· σεε Βεειι!τιιτ ειιι νό!!!ε ιιεεει.ινεε. Ν” σε.ε ιιιι!ιι·ο
ε!ιοριεε!ιεΒ!!σ σεε !ιε!ιειρε.ι·ειιε!ιγιιιεειι!ειιετ. εε !!ε! σειιι Διι
ι.οι· ιιιιιιιειιι.!!ε!ιάιε ,ει·οεεε Μειιε·ε σει· ρ!ιεεοει·τ.!ι·ειισειιΒ!ε
ιιιειιιε ειι!. Με 'Γ!ιετ.!,ς!ιε!ισει· ιειειει·ειι !ιεειιιιιε ιιεε!ι πω.
πιιι. σειιι Μοιιιειιιε σεε Β!ιισι·!ιιεειιε σει· Βιιε!!!ειι ιιιπ! νν!ι;!ιι·τ.
Με ειιιιι 'Ι'οσε εεε 'Γ!ι!ει·εε ειι.

Ρ. νν. Ιε_ιιι!ιοιιιιισι·οιν:- «Ζει Πιιι.,ειιοε!:!!ιιιιιε!ι σει· Με
τ!ιοσε νοιι νισιι!».

Απ ειιιειιι ει·οεεειι Μιιτει·ιε! !ιοιιιιτε Αιιι.οι·, Βεο!ιεε!ιιιιιι€ειι
ίιιιει· άιε !Υ!ιιιι!'εε!ιε Βειιει!οιι ιιιιειε!!εε. Ιιιι Α!!ἔειιιε!ιιειι ει·
ι.ιιι!ιειισιεεε Πιιιει·ειιε!ιιιιι€ειι ιιιιι· !ιει·ε!τεΒε!ιειιιιιεε; ιιειι ειιισ
Με Υει·ειιε!ιε Μεεε σεε 8ειιιιιιε σ!ε 'Ε!ιι·ιι.ιιειι!!!ιεει€!ιειι:σει·
Κι·ιιιι!ιειι ειι νει·ννειισειι;ιιιιιιι ει·!ιιι!ι σειιτ!!ε!ιε Αεε!ιιιιιιει!οιι.
ιιιπ· Δω· ιιιιιιι σἱε 'Γ!ιι·ιιιιειι ιι!ε!ιτ.ειι ειιι.ιι!ινει·σ!ιιιιιειι; επι εε· ε!ε·ιιειει.ειι Μ; ε!ιι θιειιιειιεςενοιι ε!ε!ε!ιειι '!`!ιε!!ειισει· θιι!ιιιτ

· Ε`σ!!ενοιι ΔΕισοιιι!ιιιι!ιγρ!ιιιειιιισ ει·!ιιε!ιμε" Με! ε!ιι
πιιι! σει· '!'!ιι·σιιειι!!ἱ!εε!ε!ιειι.Απ! σ!εεε Αι·ι ιιιιιει·ειιε!ιτε ε. 25

ροειιι
νεε Βεειι!τει. Αιιε!ι σειι [Με σετ Κι·ιιιι!ιειι (ε!ιειιιιι!!ε ε!ε!ε!ιε
Ήιε!!ε 0ιι!ιιιιι· ειιά Ηε.ι·ιι)Με Μ. πιιι· Πισειιοεε ιιιπ ροειιιι·επι
Βεειι!τιιιε νει·ινειισει.

.Ι
.

Ι.._ιιι!ιοινιι.εε!ι: «Ζιιι· Οιιειι!ει!!ι σει· ειι!ιγ!οε!ι·ειισειι
εροιισγ!!ι!ε. ςθροιισγ!οεετ!ι!2οιιιε!!ειιε)».

2 !ι!ει·!ιετ ιςε!ιόι·ιεε Β'ι!!!εΜε ΑΜι!Ισιιι1ε·ειι. Βοι· ειπε δε!!
εε!ιει·ιε ειιιιε ιιι σειι νοιι Ρ. Μει·ιε ιιιιίε·εετε!!τειι 'Γγριιε-Βιιοιι
σι·!οεε ι·!ιι2οιιιε!!ιμιεκαψει σιε Ψ!ι·Ιιε!εε.ιι!εειι!η!οεε ιιιπ ειιιει·
ειιιιι!οεειι Ηι·κι·ιιιικιιιιε· σει· ει·οεεειι θε!ειι!ιε Ειπε! ιιι !·Ιε.ιισ
εε!ιι. Ιιι σειιι νοιιι Αιιιοι· !ιεε!ιεε!ιιει.ειιΕ'ε.!!ε ινει·ειι ειιιε!ισιε
Κιεϊει·εε!ειι!ιε εί!!ε!ι·τ ιιιιιιι!οΒ· άειι Βιι!!ειι νοιι Ε'ειιισε! ιιιισ
Β'ι·οιιεεει·σι. Πει· ειισει·ε !:`ε!ι ειιτειιι·ιιε!ι σει· νοιι Βεε!ιιετειν
Ρορονν !ιεεε!ιι·ιε!ιειιειι, ποιπ! ιιιιι· ειε ννιι!ιε!εε.ιι!ε νειιιιισε
ι·ιιιιι.ι;ιιιι Βιιιιιε σει· Αιι!ιγ!οεε ει·!εισει; εειιιϋ!ιιι!!ε!ι !ι!!σει ε!ε!ι
σιιιιιι ειπε !ιοι;ειιϊϋι·ιιι!;ςεΚι·μ!ιοεε σει Βι·ιιεινι·ιι·!ιε!εειι!εεεε
ιιιπ ε·ι·δεεει·ει·οσει· 8ει·ιιι€ει·ει·Αιιι!ιει!ιιε!ιιιιε άειι Βε!ει!ιε!!εε.
Ρ. Μει·ιε !ιε.ι σιεεε Εστω Με άειιι Νιιιιιειι Κγρ!ιοεε !ιειεσο
ιι·ειιιιιιιτισιιε !ιεεε!ε!ιιιει, εεε ιιειϋι·!ιε!ι σιε ειιο!ο8ιεε!ιειι Μο
ιιιειιιε !ιεεε!ε!ιιιειιεο!!.

Ν. 8 ει
.
ε ε.

Κιιισει·ιι.»
<<Πε!ιει·Μεεε ιιιισ ε!ιι·οιι!εε!ιεΑσειιο!σο!τ!ε !ιε!

ΜΗ: άειιι Νιιιιιειι «Ασειιοισ!ι!ε>>!ιεεε!ε!ιιιετ Αιιιοι· σ!ε εειιτειι
ιιιισ ε!ιτοιιιεε!ιειι Μιιιεϋιισιιιιεειι σει· Ηιει·ι·ιιιιιοιιε!!!ε. Με
ωστε Ασειιο!σιιιε 2ειΒ·ι ιο!ε·ειισεε Κι·ειι!ι!ιειιε!ιι!σ: ι!ε!ιει!ιε.ίτει·
Ζιιετ.ιιιισ,Βε!ιιιιει·Ζειι!ιειιιιθειι!ιιε!ιειι.ει·εε!ιννει·ιεειιεεε!εεΑι!ιιιιειι,
ιιιιι·ιι!ιιεει· 'ε!ε!ι!ε!. Ηιει·ειι εεεε!!ειι ε!ε!ι εε!ιι· Μεεε; ετεε!ιειισε
Βε!ιιιιει·2ειι ιιι σειι Ο!ιι·ειι, ιι·οε!ιιιει·, ειιιι!ειισει· !ιιιειειι| ειιά
ιιει·!ι ειιι!Βειι '!'ιιιςειι εε!ι!ε!ιιιιε-ειιι·ιεεε Βεει·ει. ειιε σει· Νιιεε
ιιιπ! ειι σει· !ι!ιιιει·ειι Βεε!ιειιννιιιισ. Μεεε! εοιιεπει!ι·ι.ιιιιιιι, σιι.εε
σ!ε Βε!ι!ε!ιιι!ιιιιιι.ω· Νεεε ιιιιι· ιιιϋ.εειε !ιγρει·εειιι!εε!ι ιετ Με
εε!ι!ειιιιιε-ειιιι€ε Βεειετ ννιτσιιιπ· νοιι σει· !ιιιιτ.ει·ειιΑει!ιει!ιιιι€
σει· Νεεε εε!ιειει·ι, Νιεεεειι !ιεειε!ιι ιιιε!ιτ.Με 'Ι'οιιει!!ειι ειιισ
πιει. ιιοι·ιιιε! (Μο11ιε), ε!ιειιεο άιε Βιιιιιιιι!ιε.ιισει·. '1'ι·οιε σει·
ειει·Ιιειι Ο!ιιειιεε!ιιιιει·2ειιε!ιισ σεε 'Γι·οιιιιιιε!!ε!!ιιιισ άειειιιιι.τ.!ει·ε
Ο!ιι· ινειιιε· νει·εειισει·ι. οσει· ειιιι2 ιιοι·ιιιιι!. ()!ιειι·ιι!αει·ιετιεο!ι
Μ. Γει·ιιει·τει·ειε ιιειιιε Ασειιοισιιιε, σεεε εεε εε!ι!ειιιιιΕ-ειιιιεε
Βεει·ει .ιεειεε!ιεεειισει·ε εειεειισε Ειεειιεε!ιε!ι !ιεε!ι.ιιιιιιισ Βε
ννϋ!ιιι!ιε!ιειε Βιιιιι. επι Νεεειιειιι€ειιεε ιιιισ ειι σει· Ο!ιει·!!μιιε
ιι·ι!ι!ιι ς!ιιι€οΒεε!ιιιιειιιι).Νιε!ιι εειιειι !!ιισει ιιιειι 1ιγιιιιι!ισι·ϋεειι
εε!ιινε!!υιιε !ιιιιιει· σειιι ιιι. ει.- ε!.-ιιιε.ει.. Αιιε!ι ιοι·ιι‹:ο!!!ε !ιετ
Αιιιοι· εΙε Οοιιιρ!πειιοιι σει· εειιιειι Ασειιοισ!τιε !ιεο!ιιιε!ιιειι

Αιιι!ιι·ειι ειι ιιειιτιιι.!!ειι·ειι.Ειπε νε!ιειεσΕι·εεε "Με νοιι Κ. ι !ιϋιιιιειι. 8εε!ι ερι·ιε!ιτσιεΔιιε!ε!ιιευε.σεεε σ” εο;.Ρ!ε!!ϊει·'εε!ιε



ιιο

Βι·συουσουοι· πιοΙιτυ υπσοι·ου. :συ οιπο σωστοΒι·ιιι·ουιιυπε σοι·
' σιο ΟοΙοπιου υοιιι· ιιιπουιιιτιυυσ νοι·σσου!ο·οπσιο Οο!υτιπο πιοιιτ

Ριιυι·γυιιτοπυιΙΙο υοιυ Ιιοπυο; οιποπ υιιτιο.ουτοπνοι·Ιιιπι' πιιπυιτ '
σιο Ασουοισιτιυ που Μιιυοι·ιι, ΚουουΙιιιυτοιι υυσ Ιιισυουιο., υιισ
ντοΙοΕ'σΙΙο νοπ υοςοπιιυπτοι·οιιιουιυο!ιου,υοΙιΙοιουουσοιιΙυσυουπ.. 1
οοι·υΙιου ππι· υ.ιιτ στο ουι·ουιυου νοι·Ιουτοπσο Βιιτππσυυο· σοι·
ΒοουοπτοπυιΠο. Βοι ΒουριοοιιυυΒ ω· οιιι·οπἰυουοπ Ασοποισιτιυ
»που Αυτοι· συι·υιιτ'υιυ, σοοο νιοΙο ΓιτΙΙο σου οπο. ουι·οπιυοτιου,
υοι·οριιιιΙουοπΒουιιυρΓοιιιπιτ Βι·Ιιι·υυιιιιυι.ισοι· Αιικοπ υυσ ΟΙιι·ου
οουιοὶυιι·τ, υο,τιο.ι·πιιτ ΠησυοπυουννοΙΙυυε ππσ Ηουιοιιτυοοεοιπ
οιυοιο· υυσ ισοιυ ιπ Αυιιοιιοιοκοιτ νοπ Ιινροι·τι·ορυιι·τουυυσ
οιιοι·πσοπ Ασουοισοπ υ·οοι·οουτ νιιοι·σοπ !ιοππου. Βου Ρυνοι·
υοοτυι·ιιυυ υυσ Βιιιιι·ουιυ που σιουο ΑοτιοΙοοΙο υιι.ιιοπ Ιιουπου.
Ιιοτ ποιοιτυ Βον ουυυουρι·οοιιοπ.

Κ. Ροή οιιοιν. «Βιυ ΓοΙ1 νοπ οοΙιοιΙτοιπ Χοπιο.»
Πιο ΗοιΙυυ).; ννυισο οι·ιτιοΙτσυι·ου οιυο1°ΜΒ·ο Ι.ϋυυιιο· σου
Ργοοτουιυυπι οοοι·ιι1οιιιιι. ιιπ πιο οιυου ιυ σιουοι· ποππ;;
ι.ιοτοιιουτοιιννυττοτυιπροιιυννυι·σοστοΒιιυ2.οι.ιοποιοπουο Ε'ΙοοΙιο
υιοιιι·ιιιιι1υτο.ο1τουιυσιιοιι·τ. Νοοιι οιπιΒου 'Ι'ιτοοιιυοιιοπ υτιουυοιι
υ1οΙισιο,οοπτιι·ιτιιϋυοιιΡοι·τιιιου ιιο, υυσ σοι·τιιι·υυσσουποπιιι.τϋυου
οιουουννϋιυιιοΒουιι υιοΙιπ ιοιπ1εου.
Ν. νννυυοτυΙτι υυσ Ν. Ι.)υοιυιοιν.
σου Βοοι·ουτ.»

Μο Αυτοι·ου υισιοπ ιπ σιουοιπ .Ιεσιι·οθιοΙουουυοιτ εο!ιουτσΏρι
σουιιουπ Κουυπ'υοιιοπ οιουνοιποπιουτ)200Μισο στουοι·Κι·υιιισιοιτ
ιυ σου νοι·υουιοσουυτοπ6το.σιοππ τιοοποοιιτου; υιυ υτοτΙοπ
τοιο·οπσουΒουυιπο πι'. 1) Πιο υοτιο1οοιυουοιιΜουιουτο στι· σιο
Ισρισοιπιοινιιι·ου ει.)πιιιιιἔοΙ)ιυτ`τοοι·ιιο.ιιι·ιιυο. τ

ι) πουοι·υυυ οιυ
τοι·ιπι€οΝοιιι·υπο, στοππι· οπο Βι·οσ υυσ Νυυοοι· ιιουτοπσ ο

)

νοιιι€ου ΕοιιΙοιι νου θοιιιϋυο υυσ σ
) τιοπιιιυου νου υου1οουτοιυ

Ριοτσοσοτυου ισ οιυοοιιιου Βο2ιι·Κου. 2
) Απ σοι· Κι·ο.πιτυοιτ

Ιισιοιιι·του ιιορτυο.οιιιιου τι·ουισο νοΙΙιυυτο.ιπιιιο, πιο '1'ιιτοι·οιι,
'Ι'υουυννυυοιιοιι,'1υο)ιοι·οιπιυυοιι;νιοιυ·οπι€οι·σιο Βιπιιοιιπιυουου.

ο
) .οιποπ οι·Ιιι·υπΙιτου ιποιιι, υιυ Μο.πποι·. σ) Μο Κι·υιιιτυοιτ

τ.ι·υτιιι Η Εοι·ιποπ πι' ιυ ιοιουτο υυσ υουινοι·ο; σιο οι·υτοι·ο
οιιοι·ιιΙιτοιιυιι·τουιου συι·ου στοτγριυοΙιουυσ ρι·ιπιιιι·οΒι·κι·υπ)τιιιι8
σοι· ΗιυΒινο πιιτ υπο.ιΠοποπ 1·'οτοουιοιιυπ σου υιιτοι·οπ Βιιτιο·
πιιτ.σ.τοπ.Μο υοιιννοιοΒ`οι·ιπουοι·ιιυτοι·ιυιι·τουιουσυι·ου ρι·ιιπο.οιο
ο·ι·ουυοΗο.πτυυσυυιουου, ιιυιποπτΙιου 1π σου ΚιιιοιτουΙου ιιυσ ιυ
σοι· Πο·ιιιοτιυποσου Βυυυςο1οπιιου; υοΙτιιοι·τιο.τοπσιο Βιιιτιιπέου
Μι σου οτιοι·οιιΒιιτι·οιυιιιιτουπω. ιιι σουι Υοι·Ιυυϊ σου Βιοορυ,
πι' σοιπ ισπιισι·υοκοπ υυσ ιυ Αυυιιυ.ιιυιυιΜιου ιιι σου Ισσοι·υ
υυσ σου Οοπ_)υποτινο. 5

) υιυ .ΒΙυτυπιιοπ ιπ σου Αυιο)ιουΙοιι
νοι·ιιιοιτοιου που ινοιτοι·ιιιυπι' πιο οπο, πι' σου Β'υυυι·σο)ιοπ
ιιυσ σιο Ζουοιι υυσ ουσι·οι·υοιτυπου αυτ σου ΟΙιοι·υουοπιιοι.

θ
) Μο Θιπο,ινο ινοι·σοιι1υ σιουου Β`ΜΙου οι·υτυιιοι.ιοι·,οσοι που

88.Ητιολιτπτυοιι·τ. Τ
) Ιιι υοιιι· υο1τοποπΕτιιιου υοουοουιοτουσιο

νοιι. ΒΙυτυπο·οποσο Μυπσπουιου υυσ ΝουοιιυουΙοιιππυιιτ. τ
ο
)

Μο
Κι·οπιιυοιτ οοουυυ 8οινσιιυ1ιου ιυιτ Ρι·οσιοιποπ: οι·οουουσου
6ουιποι·οοπιιπ οτυοιτουυυσ σου Βιιι·οιιιιτοιου, πννοιΙοπ Ειουοι·
οοινοοιιπε. Θ

)

Μο Ιοιουτοπ Εοι·πιου ινιιυι·τοπΒοι νοι·οουυοι·ιιιι€
σοι· Νιιιιι·υπο υυσ ιιιιιιυοοι·πυτιυοιιοι·Μπιτ πιιι· οιιιι€ο 'ποο,
υοΙτου2-3 ννοοιιοιι. Πιο υουυ·οι·οπΒ`οΙΙοσυυοι·τοπ6--8 σσουιτιο.
10) Μο ι;τουυοπ Β1πτυυ);ου ιιοΙο.ποιοπ υιυ· μου ισ1ιυο.ιιιιοΙι
πι· Βουοι·ρτιοιι, ννυι·σου νοιι πυι·τιιυοιιιΒου Οοσοιυου Βοο·Ιοιτοτ
ιιυσ νου Δουοιισιτοτπυς σοι· Ηυιιτ υυσ υιπτοι·ιιουιιοπΔτι·ορυιο
ππσ 0ουιιοοτυι σοι· Μυυιιοιπ. 11) Μο Αιιοοτιοπ σου Ζοιιπ
σοιυοιιοο οιι·τοτοιυ οιποο1ποιι ιιιιιου ιιι τιικυοι·οου πιιτ Αυυτυ.ιΙ
σοι·Ζουιιο υπυ. 12)'Γοσουιο1ιοννυι·σοιιπρι· ποι σου υουννοιυτοπ
ΕυΙΙου υο1του ποοπιιουτοτ; οονιο)ιιιιιοιι πω· σοι· '1'οσ ιιοσιιιιιι.
σπι·οιιο.ιισοι·οΒι·)ιιυυΙιυιιο. πιο 1ιισυοιιπ. '1'νρυιιυ,'1.'υποι·ουιουο
ετο. ιο) τ:ιο€οΙ1στοΑπυτοουυπευιο.ιιιμοιτ σουυοοι·ιιιιτυριοοιιου
νιοΙο '1'ιιυτυπουοιι,υο σοοοστοΑυτοιου σιουοΚι·υιι)ιιιοιτιι1υοιπο
υιουτ ιυιοοτιουο οοιι·υοΙιτου. Μο νοι·υυουο σοι· Μουοι·τιιιουιιις
νοπ ΒΙυτ Βοοι·Ιιυτιυουοι·ιι.ιιτΝουι·ποσου ιιο1οιιιιοεοτιν πο.

«Ζυι· ΡυτιιοΙουιο

Ρ. Ν ονν_)υσουιυΙιι υυσ Ν. Κοσι·οννυιιι. «Ποοοι· σιο Ουι
τυι·οιι σοι· Βυιοειπυπτιοιιιου.»

ΑΙυ υουι· ιιοοι,υποτιπι ΡΙστιουουΙτυι·οπ πο· σου ουιοτιιιιιιουοιιιιιυ
τἱυσου σιο Αυτοι·ου σου ννοουοι·ιπου'υοπο8οι·πιιι-Νυιι·ουο-οουι·,
σοοιι ννυουυοπσιο ΟιιΙτιιτου που τιρριεοι· ιιυτ οιποπι Μοσιυιυ,
σπυ υιιυτι·ιυοτιοι·Γιυοοιιτο.οιΙιιιιτοιιινιι·σ. 1.οιυτοι·ο»ιιυσ2οι·τιο.οιιι,
πιιτ 3-4 ω. σουτι11ιι·τουΥνουυο1·υνοι·υοιοτ υυσ που 18-24
οτυπσου συι·οΙι Βιιυτουι·-Ωιιο.ιποοι·Ιο.υσ'υοτιοΜιτου υιυ-ιιο ιυιιυ
οι·ιιοΙτ οιπο 1·'ιιιυυιι;Ιιο1τσιο ουυυοι· σοιπ Βοι·υπιυιουιιιιιι υοοιι
ΗιιουιοιςΙουιπ οιιτ.ιιοιτ. Απο σιουοιιιΜοσιυυι ννοι·σου που σου
Ποτυοσο νου )νοι·τ1ιοιιιι συ Ηοιιιοιι€ο πιιτ Αμπι·-Αου.ι·)
Ηιιττοπου1ι.υι·οποποοιοι.ιι. 8ουου υιυ υτιοιιυτου'1'οι.ςουουιουυοπ
πιυυυοπιιυττΒπιουπιυποοιι1οπ-0ο1ουιουπι; σουτ τυουυοπΑστειο
οι·υοιιοιυοπυιο υιυ οι·υπτοιοπο ιιυι·οοοιιπο.υυιοιςοιοιιιιτοΜουτοιιου;
σου ΜιιιιουΙιορ ουτσοοιιτιιπ ιιιπου οιυου Μοιιι-1ιοιπι€ου Βου.
ννοισοπ πιιυ υιουοΟο1οιιιοιιιι.ουιπιυ.Ιυιιυοι·ρΠιιιιι.τυο Ιιοιιοιιιυιοιι
στοΟυ1τυι·ου οιποπ ιουυ.ιιιτυουοπ 8οιιιιιιιυοι·, σοι· ποι ινοτιοι·οιι

Ποοοιτι·υευποοπ ιιυπιοι·ιπτοιιοινοι·ννιι σ
.

Αυτ οοιιιτιπο ννιιοιιυου

ΑΜ' ιισπυτΙιοΙιου Νοιιι·Ιι2:)σοπννοοιιυτ σοι· Βιυοςιιιυ-πιιοιΙΙιιυ ιυ
Ε`οιιπ νοπ 8ισοουου, στο ιισΙσ υο πιο ισπσ, σουυ υιο οιποιυ
Οοοοιιυ ιιΙοιοτιου.Μπι .του που υπο, οιυίοι·πιιυ·οσοι· ι;οιιοι·υτ
υιπσ; Μ.υσε οουιτυοιιετοσυιιπ Λουπ)ιουΙιοιτ πιιτ σοπι Βιιιιιτυοι·ιο
ου.οιΠιιυ. Βοι σοι· 'Ι'ιυοτιοπ πιιτ ΖιοΙ-ΝοοΙυοπ τυπου υΙου στο
τ'ιιυοποπ ΟοΙουιου ουτποιπιυουοπ 8ιποοιυυιιοοιι1οιι Μου. Βιυσ
στοΟυΙιιιι·οιι οσοι· ιιυσ ινοι·σουυιοσιιι·ουιιο.υσ,ο·οΠοΒοι·ιιπρτ'ιιποοιι
;ονι·οιιποιι, οι) ιιοιιιιιοιι σιο ΒυοιΙΙου υΙΙιποΙιΙιου οιυο ι·οτ!ιο
Ειτι·ιιιιτι;; ιιπ.

Ο. Βι·οπυτοτυ.
Βιριιτοι·ιτιυ.»
?ποτ υΙΙιςουιοιυ νοιιυπι.ιτ ιιιυυ πι· Βουο.υοπ Ρι·ει.οοιυιοπσοι·
Βιιιυτιιοι·ιοστοΑπΙοευπι; νου Οιιιτιιι·οππι' νοι·υοιιιοσουοΝττΙιι·
Μ)σου. Β. οοιυιιτρτοτπι' τιι·υυσ υοιυοι·πιιΙι·οιουου ΒοοοιιουτιιυΒου
ιιπ οτιοιπτυουυποτοι·ιοΙουιυοιιου Ιυυτιιυτο σου Πι·. ΒΙπιπουτυοι
τΜουΙου.ιι)σιιυυ οιυο οιιιιιιοιιο υ.ιοτοι·ιου!ιοριυουοΠιιτοι·υυοΙιιιιιοι
σοι· Μουιοιυποπ που πιπ ΖιοΙο τιιυι·ο. Ζω· Ε'οι·ουπο· σοι·
σιρΙιτυοι·ιτιυοιιοπΠοιιιπι·ιτυοπ»πιο ιιπ ο·οπο.πυτουΙιιυτιιυτο οιπο
Μοσιιιοοτιοπ σοι· νου Βο υιυ υυσ Υοι·υιιι υπο·οοοποποπ
Ποτιιοσο νοι·ννοπσοτ. Αιιϊ σου οοτι·οοιιυοτοιιυσ σιιιι·το8τι·ιοΙι
ρι·υ.ορυι·στινιι·σ πι' 2 Μιυιιτου υιυ θοιπιυοΙι ουυ οιυοιπ 'Ι'ΙιοιΙο
Πο.ιιιιυτΟυ.ιι)ιο.:ΑΙοο!ιοΙδθ"/υ:Αυ.σουτ. =1:Ιθ:θι))υυσ2'Ι'υοιΙου
ΜοτυνΙοι·ιιιι: ιΜοτυγιει·συ ΑΙοοιιο196"/υ2τνιιυυοτ==1: ΙΟ: 90) ουτ
εοι;ουυοιι, Ιιοι·υιιο)ιπιιτ ντἴυυυοι· ιιο,ο·οννυυουοιιιιυσ ιπιτ Πιο"
ροριοι· Βοτι·οοΙτιιοτ.ΙΙιτ Ηισιο σοι· 0οΙιιπιποι·υιοπ οι·)ιοιιπτιπο.π
συπυ Ιοιουτ σιο Ιιοοσ”Ιοι·'υοποπΒοοσιοπ ιπ Ε'οι·ιυ νου συπιιοΙ
νιοΙοττουΒτιι.οοΙιουνοι·υοιιιοσουοι·Θι·οουυο, που πιιτ ΙιοΙ)›ου
Π)ι·ιπιΒου νοι·σιοιιυυςου ου οιποπι, οσοι· ιιυ Ιιοισοιι Επσου.
5οιιι· 8·οοιυποτπι υοτ'οι·τιο·οιιιιιιοτοι·ιουυορτυουοιιυπη.ςπουοω·
ΠιρΙιτιιοι·ιο ιυτ υιιοτι σου Βι·ιο.ιιι·ιιιιο·οιισου Αυτοι·υ στο νοιι
Νοιυυοι· πι· Πισ'οι·ου2ιιιιιις σοι· οοΙιτου Ι.οοϊσοι·'υοιιου νου
σου Ρυοιισοσιυιιτιιοι·ιοΜοιΙΙουισ ουιτυι·οπ υποοοοοοιιο Μοτυοσο
τσιο Οοιιυτυτιι·ιιιιυ σοι· πο. Ροι!ιοι·ποι· σιιι·ου ισοτιιγΙοπιιΙυιι
Βιυπιυι·ο)ιιιι·υιιυΒουοιιοιι). 'Μοτο σοι· Αιιινουοιιυοιτνου νοιυουιο
σοπου ΚοΜιοιι υυσ Βιιοτοι·ιου τι·οτουστου.ιοΙΜιο!ιου Βτο.ιιοΙιοπ
πιιτ σου οΙσιιιιοτι-υο!ιννυι·ιοιιΡσΙΙιδι·ποι·π σουτΙιοΙι Ιιοτνοι·.

ΑιιοΙπιπιιπ.

«Ζυι· ουοτοι·ιουΙιοριυουου Πιοεπουο σοι·

Μοσἰ:ιυυ!‹ι)ιι ρι·ιουννιουσιι τ
ι

ιποι·υ!τουιυ υποι·υιΚιι

)899. .)υιιυιιι·-Ρουι·ιιυι·.

Ν. .Ι ου υ ι ρ ο ιν: «Βοι·ιο)ιτσου· σιο ΤιιιιοΙιοι·υουυΙο ιιι Κιου
υτοσττσι· σου ΙιοΙιι_ιοΙιι· 1897-Ι898». (.Ιιιυυοι·).

Η.. Ο Ι ο ννο τ ο τ
ι ι: «ΠοτιοιυιοΙιτσο" ου ινιοΙιτιουτουΜοτ)ιοσοιι

σου το·»νιιυ‹ιοιουτι·.ιιιυρ‹›ι·ιυπιιτ σου Βουισοιι ω· Που
οϋυιυουοιι ΓΙοττο». (συιιιιυι·_ Εθυμιω-)_

Α· Ρ ο Π.) ε
) ϊ ο Ψ 8 Κ Ή «Ζυι· Ι.ο!ιι·ο σοι· υπυτοιοοπσου Ι)οο·οπο
ι·ειτιυιιοιισου Ηιι·ιιυτιιιυιιιουποι Ηοι·συσοοτιοπουσου Ηι·ουυ
Ιιιι·υυ». ισουυυι·).
Υοι·τουυοι·τσιιι·τοΒουιιυο ουιιτοιπιυουοΠυτοι·υυουιιποου οιυου
ΡυιΙου νου ΒΙυτυυο ιυ σιο ΙιυΙιο ιιιιυιιιιιιω οπο, σοι·οπ Πιο.
ι;πουο ποι .Ιυθι)Ζθ".ΘΠπι· Ιιοιπο πουουσοι·οπ 8ουινιοι·ιο·ιιοιτοπ
);ουτοουοιιννοι·. Βοι σοι· Βοοτιου οι·νι·ιουπου ιυσουυου. συ.υυ
ιιυυυοι·σουιστο Ηιι·ιιι·ιιισο ιπ σου υιιιτΙοιου υυσ ιιιυτοι·οπ Αιι
υουυιττου σοι· θοιιτι·υΙινιπσυπο· νοΙΠιοιπιποπ υοιυτοι·τ αυτ.

Θ. Α πτοπο ιν: «Επι Γεω νοιι οοιιτοι·οοΙΙιοι· Ιιοοοι·υιι·οριιιο .

(συπυιιι·).
Ευ υιιιισοΙιο υιου ιιιπ οιυου Μιιτι·ουου.σοι· πιιτ σοι Ι)ιιιιςυουο
Ιοτοι·υυ ουτυι·ι·ΙιοΙιυιυ σου Ηουριτο.Ιοι.ιιτΒου0ιπιιιουννοι·σουιν:ιι·.
Νοου 24 στυυσοπ σ.υσοι·ιουιοΙι σου οπο: σοι· Ριιτιοιιτ νοι·ιοι·
σιο Βουιυιιυπο·, ννιιι·σο ιιυι·υιιιο; υυσ Ιιοτ :στο Βιυουοιιιιιιιοοιι
υουιινοιυτοι·Βι·ιιι·ιι.π)ιιιιιυ.υο σου: σὶο 1)ιοΒιιιουοπιντυοιιουΗιιυ
ιιουοουυιιυσ υουτοι· ριοΙοοι·Ιιοοοι·υτι·ορυὶουο)ιννου)ιτο.'Τοσ.υοοιι
2·)ι 'Γυ.<.ιοιι.Βιο Βοποπ υυσ σιο ιυιιιιου)ιοριυο)ιοΠιιτοτυπο)ιιιυο·
σοι· @που οοινιουοιι σου Βουτουοποιποι· :τουτουοοιιιου Ι.οοοι·
υτιορυιο.

Α. 'Ι' υ ο υ ο ιπ ο Ι ο υ υ ο να: «Ζυι· Βι)ιι·υπ)ιυπε σου ΠνουΙτι·υοτπυ
σου Αυιιου »οι Βοοιιι·ι·οιιυ».(Γουι·ποι·).
'Γ. υιιτιο τιοΙου·ουυοιτ ννιιυιοιισ σοι· Βοουι·ι·ουυορισοιπιο ιπ
Ροτοι·υιιιιι·υ·(1ο95-18%) εςοο;ου80 Βι·Ιτι·οπιιιιιιοοιι ιιυοτιΒοοιιι·
ι·οπο π ποοουουτοπ υυσ )‹οιιιυιτπιπ Βουυιτυ.ι, συυυ σιουοΙοοιι
συι·ου ιιιοτουτυιιυουοΙπτοιιιουτιου ποινοτο·οι·ιιτοπ ινοι·σοιι. Βοι·
Ρι·οοουυ που·ιππτ ιποιυτπιιτ υιιιιιοΐϋι·πιιο·οπΤι·στιυποοιι σουΒου
υοπ ΗΙπυιιοι·ροιυ. εσυ Ισι·υοτιοιιιιιπι;οιυου ι·οιπου Ουοιιοισιτιυ.
σιο συιιυ πιο; που πι' σου νοι·σοι·οπ ΑπυοΙιιιιττ σου Αιιε
υρίο)υ συοι·υ·υΙιτυυσ πι· 1ι·ισοουοι·ιοισιτιυιιιιυ·ι, πιιτ Ποιοτι
υοιππο· σου ιυτι·υοοιιΙοι·ουΠι·ιιο!ιου ιιυσ πΙιιι·οιοΙιου Ισπτοι·οπ
Ηχυοουιου. ιν ο ν ο ι· τ.

στο”. ποπ. ουσ στ)ιιιυουιισοο9 π
*

Βοι υιιευοοοι·σ)ι·..Βιι σο! τ ιν υπ οι:
-
ΑΒυοιισι·υοιιοι·οιν. Α. τ

ι
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Πιινιιιι Μ· Βιιεειει:Ιιιιιι Μει!ιιιιιιΙει:Ιιιιιι ΖειΙει:ΙιιιΙΙιιιι.
Μ Ν). ΒειΙει€ε Ζιιτ ..δι ΡετετεΒιιτἔετ ΜεάιοιπιεοΙιεπ ννοοΙιεπεοΙιτιττ“. ΙΒ99.

ΒΠΒΒΙδΟΗΕΙ ΙΥΠΙΠ)ΙΟΙΝΙΒοΗΒ ΖΕΙ'Έ'ΒΟΗΒ.1]Ξ"Ι.'ΒΝ.

ΔτοΙιινν
(διΙΙ:ΙιΙειιτΙΙ,

πειτοΙοι;ΙΙ ι εειιάεΙιπο_ῆεΙοΙιορειΙΙ›ΙοεΙΙ (ΑτοΙιΙν
Γιιτ πγο!ιιυ.τ.ι·Ιο,ΝειιτοΙοβιο π. @Με ΙΙ. ΡεγσΙιοριιιΙιοΙο2;ιο).

8ιάΙπιτεοΙιιιπ.83]Β·ειιοιπ)Βοικιιιπ.
(ΒοιΙΙΙπ'ε ΠοεριιιιΙποιιιιπε).

ιτπτε;ιπ ' Ιτιιι·8Ιο. .

ΒιεΙιεΙζει(ΐ Ψεάιι2Ιζικ7.(ΕΙΙά£Ιἶτι·ιἔοΙιο
ΠεάΙοιιι).

οι: ειπε μ» ιιΙ (· οι: επ ειι..

Ηειορπεπ
τιιεεΙιοΙ οΙιιι·ιιτεϋ (ΑιιιιειΙοιι άετ τιιεεἰεοΙι.ΟΙιιτπτ8·Ιο).

εάΙΖιιιιι.(Μεάιοιπ).
Μεάι2ΙπεΙιοιο οΙιοετοπ_ιο(ΠοάΙοίιιιιιοΙιοΒπιιάεοΙιιιιι).

Μοάι1€ιιιεΙΙηπρτΙΙιειιΕοιιι_πι
ΙΙ πιοι·εΙΙοτιιιιεΙιοτπιΙ‹π (ΜεάιοΙπιιωΙιο

θειάφι 2Μπ πτιπο-ΑταΙιΙν).
ΒπιιεΙιι_ΙΑτοΙιιιν Ρε.τοΙοεΙΙ, ΙΙΙιιιιτεοΙιεεΙιοΙΜεάιπιπγ ι ΒιιοΙοτιοΙοςιι
(Βιιιιει.ΑτοΙιΙν Πιτ ΡειιΙιοΙοειο. Μπι. ΜοάιοΙιι ιι. ΒιιοιοτιοΙοειο).

ΒΙιιιτπ:ιΙ πΙιπποΙιοτττπωΙ εΙιοπεΙΙΙοΙι ΙιοΙοειιο_Ι (.ΤοπτιιπΙ τπτ θο
Ι›ιιττειΙιΙΙΙ'οππά Β'τει.ιιοιιΙιτππΙΙΙιεΙΙ.επ).

ΨεετιιΙΙ: οτω.ΙιιιοΙοεΙΙ (ΖειτεοΙιτἱίοΠιτ θρΙιτΙιε.ΙιποΙοιτιο).
Ιλ'εει.πιΙι ΙΙΙιπιτεοΙιοπΙιο_ιι εεπάοππο_ἰριιιοΙιΙειΙ:τΙΙι ποὶτορπτοΙοεΙὶ'
(Ζωωιωτι πιτ ΙΙΙΙπιιιοΙιε Μιά Β·οτΙάΙιι.ΙιοΙιοΡεγάΙιΙΜ;τΙο ππά
Νοπτορπ.ιιΙιοΙοειώ

ννωιιιι‹ υΙιεοΙιτεοΙιοειννεπποιει,ι.ς·Ιοιιγ,πεπάοΙιιιοι ι ρτει.ΙαιτεοΙιε
ετσι πιοάΙπιπγ (ΖωΙΙ.εοΙιτΙΙ'ιτω· 6ΙΐοπΙ:ΙΙΙ:Ιιε Ηγειεπο, εοτιοΙιτ
ΙιοΙιο ππά πτεΙαιειοΙιοΜωιωπι.

Ψοιοιιπο-ιποάΙπΙπεΙΙ(Ι εΙιιιτιιιιΙ (ΜΙΙΙτ.ϋ.τ-πισάιοιπιποΙιοπ.Τοπτιιτι.Ι).
Ψτειι:εοΙι (Βοτ Αττικ). _

'

ΒοΙπΙΙεοΙιπεΙε (μιεεΙα ΜΜΜ. Ντ. 24-32.

δ. ΚοεΙουνεΙΙΙ: «Επι ΡιιΙΙ νοπ ΚτεΙιε άειι: ΡιιιιΙιτεειε Μιά
άεπ Μεεειιπ». (Ντ. 24-27).

Βοι ΕοΙιτειτοπ ΙΙοππω άιιτωΙιεωιιιιιο ΙΙΙΙπιειοΙιε ΠπτοτπιιοΙιιιΜτ
ιιιιά οΙιοιιιἰεοΙιο ΑιιιιΙγεε άειι ΙΙιιεειιιι:ιτιοε. άετ Πισω Μιά άοε
Πτιπε ειπε πιπΙΙιτιιο ΝοπΙιιΙάιιιιε άετ-ιΡειιΙΙι·οπε άιπιτποετΙοιττ.
ντοτάοπ.Μ» 8εοτιοπ ετι;πΙι ειιιεεετάοιιιοιπ Μπεπποειι·οιιιοπιΜιά
Μοωιιτπποπ ιιι άετ @σποτ Μιά ιιι άοιι Μοεοπτει·ιπΙάτάωπ.

.Ϊ. ΟτοΙιοπ: «ΒιιοΙιιιτε Μιά εοιιι εππιιι€τοτ Ζιιειιι.πά». (Ντ.
24, 25).

ΙΝ. Ρ ο ά π.ιι ο π· ε Ι: ι: «ΠοΙιετ άιο ΙΙιοτπρεπτιεοΙιο Αιιινοπάιιπε
άετ ΚιιΙτοάγΙεϋπι·ε». (Ντ. 25-27).

νετίπεποτ Ιιοππτο πει νοτοτάιιππ8 άετ ΚειΙ·ιοάγ1εΙΙιιτοΙιεΙ 26
Ριιιιεπτοπ οοππωιιτοπ, άοππ Με ιιι 8τοεεεπ Μειιρ,επ νειτττοιμπ
Μπι ππά εΙιιο άειιιΙΙοΙι οιωιτιτειιάο Ινιι·Ιιιιπ8· πωπω, άιο ειοΙι
ιιι νοι·ειάι·Ιιι:ειπ Αρροιιτ Μιά ΗειΙιιιιιιτάοε ΑΙΙΒΜιιεΙιιΙιεπιιάεπε
ΙΙιιεεοι·ι. [Μεεε Ννιι·ΙΙιιπε ιιιω ιιαπιοιιτΙιοΙι ιπι ΒοΒιπιι άετ Βε
ΙιππάΙΜιε· άειιιΙ.ΙιωιετΙιει·ι·οτ.Πιο ΚπΙΙοάγΙ88.πτο ντιι·άΙιιι Οφε
πιιιιιιιιπ Μπιτ ικ:ΙιιιεΙΙ τι;εερΒΙΕ0Πππά άιο Β αΙι:ιιιιιζερι·οάποιο
νικιτάοιιάπτοΙι ΙιππΒεπ Μιά Νιει·οπ πππἔεεοΒιεάεπ. νοιι άειι
ιπιτε;ει.ΙιοιΙιοπΒειοΙιτιοΙιτιιιιιζεπΙ“ειΙΙοπ19αυτ'Βιιπε.επιπΙιοτΙΙιιΙοειο
Μιά οΙιτοιιιεώιοΡΙιεΙΙιιι0ιιΙΘ, Β απ( Β ΜειιαΙΤοοιιοπ ιιπ ΑιιΓει.ιι8
ιπειάΙιιιιι ππά ῇο 2 Μιι' οκεπάει.ΙΙι·ο €)ΙειιτΙΙ.ιε Μιά ιιΙΙ,ε;ειπεΙποπ
Κι·8.ΐιενοτίτιΙΙ.

Ρ. Ε`ι·οΙοινι «Ηγάται·εγι·ιιιιι Ιιιιοάοεει.ΙΙογΙΙοπιππει $γρΙιΙΙιπ».
(Ντ. 2ό).
Βε ντιιι·άθιιΙ›ει (Μαι 300 Ριιι:Ιοιιτοιι ιιιι.τπιιιιιεοιιΙΙΙτοΙπιεοϋο
που ειιιειι· ΙΟ Οι. Βιιπρεπειοιι ιιι ντιεοΙΙιιιιιιι Ιιπιιιάιιπι επειτα
ΙΙΙΙιτι.. άεάει· ΜΜΜ (ΜΜΜ. 7-8 1π_ιεοιιοιιοιι.ΒοτειιΙ:ε1ιιιοΙι
8-4 Ιπιωτιοιιοπ 80Ιιννιιιιάεπ ΠοεεοΙει. Ιιτειιε Κοιιά·Ιοπιο Μιά
ΡΙει.πιιεε ιπιιπιιοιιποε.ΘοΙιπιετ2 Μιά 1ιιίιΙιτειιτΜι άετ άπιειιτΙοπε
ΜΜΜ Ι.το.τοιιΜάικ ιιππ” Με ποι ΗΒ·. ειιΙΙογ1Ιοιιιπ τω. ΑΠ
εοιιιοιπι·ειιοιιοποπ ιΤοιτιροι·υ.ι.πτετΙιϋΙιιιπε, 8τοπιπτ.ιιιει ινε.τειι
ειιΙΙ.οπ. οΙιοιιεο ΒικιΙάΙνο. Ιπ εΙιιι€ειι ΡΙΙΙΙειι, ντοΜε Πιιτ.ευ.ΙΙογ
ΙΙοιιιπ ΙΙοιιιεπ Νυτιτοπ ΙιτιιοΙιτε,πειπ νετΙ'ειεεοτποππ ΒτΙ`οΙ;ςνοπι
Πε. ΙιποάοαπΙΙογΙιοιιιιι.

Ρ. ΓτοΙονν: «υθω ΙιιιιιιτοποιπΙιοΙΙο ποι Ιπ_ῇοοιιοπ ΜιΙϋε
ΙιοΙιετ ΩιιοοΙτεΙΙΙιει·νοτΙιιπάιιπ,ετοπ».(Ντ. 26).
κι ειιιοιιι 25-_Ιο:Ιιτ58·οιιΡειτιοπτειι ππτ ΙΙοιιάγΙοιιιιιι6ποπ Ετ
τοΙιιιιιιιιιιΒ·οππιοΙΙτειι πιοΙι πιιοΙι ΙπΙοοι.ιοπ νοιι 0,06 ΗΒ·. ΙιΙ_ιο·
άοωιΙιογΙιοιιπι ΒοΙιϋττοΠτοετ,ΤοιιιρετπιπτετΙιΙ:ΙΙιππι;, ΗιιειτοπΜιά
Βι·ιιπιεσΙιπιοι:ειι ω. Απι ιιιιοΙιειοπ 'Βιμ Ιιοπιιιο οιπο ΒΙΜ
ρίιιιιε άοε ΙΙιιΙιοπ ππτετοιι ΕπιιεςειιΙπρροιιε οοπετιιτ1τι.ιινοτάοιι;
άετ Απεντιιι·Ι πω· Ι›1ιιι.Ιἔ τιιιπιι·ι. Ρειι:ιειιτ.τοπικ ιιτιοΙιοιιιΙ.=τοπ
Τ:ι.Βοπ. Με τοΙποιιάοιι 4 Ιπ_ιεοιὶοιιοπ ιινει.τοιινοιι Ιωιιιοιι (Μπι
ρΙιοιιιιοπειι ΙιοιτΙυἰιοι.

Θ. ΟΙοιπΙΙΙονν ιιπά θοΙάΙιοτΒ· «ΒοΙισιιιάΙιιιιἔ άετ
οτοιιρϋεεπ Ρποιιιιιοιιιο ιιιπ: ΙιιιεοτΙοιιοπ νοιι οτιππτιπτοιιι
Πιιτ». (Ντ. 27, 28).

.ΝειοΙι άειπ ΒεΙερἱοΙ νοιι ΒΙτ'ειτοιιι Μιά ΘτειΓει.τοπιἱιιῇΙοἱτΙοπ
άιο ΑΙ1Ι:01°οιιάειπάπτοΙι νοπποποοιιοπ ἔοινοπιιοπο, άεΙΙΙιτιπιττο

ιιπά ππτ ΗΙΙΙίτε ππτ.ρΙιγειοΙο;τΙειοΙιει·ΚοοΙιεπΙΖΙδειιπε νοτάΙΙππω
ΒΙιιι πιι.Ι:ΙιΕτννΙιτιππιι€ ιιπ ννπεεετΙιπάο νοπ ω" ιιι ειπεπ·ΙΙΙοιιεςε
νοπ 15-40 οοτπ.ειιΙιοπι.ππ.ΑΜ' άΙοεο ινωω ινιιι·άειπ16 Ρπειι
πιοιιιΙωτ ΙιεΙιιι.πάοΙτ. ΙΜ ΙΟ ττπ.Ι.ΙιιιΙά ΜΜΜ' (ιιτιοΙι Ι2--48
Βιιιιπάοιι)οιπ επά;;ΙΙΙι.ΙΒοτ (θ Ε'ΙΙΙΙο) οάοτ ιεπιροι·Ιιτοτ (4 ?Μαι
'Ι'οπιμοτιιιιιταΙι(π.ΙΙεπι, οΙιπο ννοιιοτοΝοΙιοιιινιι·Ι‹ιιιι€. 8 ειιιτΙιοπ
Μιά ννιεειοππει άετ ΒοοΙ.ιοιι Ιιειάειιτεπάονοτιι;πάετππ8οπ ιπ ιιπ
άοτοπ Οτι.τιι.ποιιαυτ'.Βοι 3 ΡιιτἰοπτοιιΜε άιο 1ιι_ιοοιιοιιΙωιποι·
Ιοι Βο.ειοιιοπΙιετνοι·.
ΤΙΜιτνοτειιοΙιο Ιιοιιιιτοιι νοτΙΙιιιΙΙι; πω” οιιάΒΙΙΙΙΙΒιιιι ΒοειιιΙ
ΙΜε οτιτοΙιοπ.

Ε. .Το ά Ι Ι ιιι οΙι ΙΙ ο: «ΒΙΙΙπ8τ8.ρΙιιοΜιά ΕΙιιο.πΙιοριο ππτ. ΗΜΙ

Βο118Ι:τει.ΙιΙοιι
Μιά ΙΙιι·ε άπι8·ποπτιεοΙιο Βοάοιιτιιιι€ ιιι άειι·

ΙιΙτιιι·ι;ιε». (Ντ. 28-82).
ΜΙΙΙ.ΙιοΙΙιιπ
Ρτοϊ. Μ πιά
ΙΙΙπιιτ.τιττειιιά.

οι€οποτ ΒεοΙιιι.οΙιτπιιΒοιι Με άετ ΚΙΙιιΙΙ: Με
(ΡΙ'88): άιο άιιτοΙι πιιητοποιοΙιποιο ΑΒΙιιΙάιιιι€οιι

Α. νοιι ιιι/Μιι: «Πιο ΒιιοτπιπΙοτι·Ιιοο Με ΟοιπρΙΙοπΙἱοιι άοε
'Ι'ι·ιπροτπ».(Ντ. 281.

Βοι οιιιοιιι Ριπιοιιιοιι άειι: νοττ'αεεετε πι” ιι.οιιι.οπι
ΦτΙρΐοι·ιιππ μπω Βιιάε άετ ΜΙοιιοπ Βρετιπιπ.οττΙιοειαυτ”.Μεεε Ιπι

πω· εΙιΙι€ιπει,;;·νοπ άετ εοποττΙιοΙεοΙιεπ ΑΙΙΙιοτΙοπ, άοππ ιιιι.οΙι
ΠοΙΙιιιι;; άοτεοΙΙιοΙι Ιιόττε π.ιιοΙιάιο ΒροττιιιιιοττΙιοοεπί.

Α. Ρ εάοιι πο: «ΠοΙιοτ Με ΑιιεεοΙιοἰάιιπΒ Με ΜετΙιγΙππΒΙπιι,
Με άιο.ι;ποειιτοΙιο ππά πτοειιοετιωΙιο Βε:ιοτιοπ Με Νεμπ
ι·ΙΙΙΙ5». (Ντ. 29).

Με ΑιιετοΙιειάιιτητάειι ΜοιΙιγΙοιιΙιΙειιι ΜΜΜ ιπ Μιι· Παπικ
ειιοΙιο νοπι τιιιειτοιιιιποΙιοπΖιιετιιπά Μιι· Νιοτειι Μ: 3ο ιἱείοι· ιιιιά
απειτοάεΙιιιτοτάιο ρ:ι.ΕΙιοΙοΙποΙιοιι νετειιάοτιιπΒοπ ειιιά, άοειο
εται·ΙτετιιιοάΙΙιοΙτιΜ άιο 51Ιιι,σ.ΙτειιτάοεΜοτΙιγΙοιιΙιΙπ.ιιάεπ Πτιπ
ειι Η5.τΙιοπ.Βοεοπάοτε ΒεποΙιιιιιιἔ .ει·Ι'οτάσι·ι;άιο Βοετιπιιιιιιπ,<τ
άετ ΜπιιιιιιειΙΓΙιτΙιιιπ8 άεπ Πι·ιιιε ππά Με άετ Βιιιιοτ άετ Διιπ
εοΙιοΙάιιπΒ. Πιο ε;τϋπεΙο άιπεποετιεοΙιο Βεάοιιτππέςάετ ΒοποτΙοπ
ΙιοετοΙιτΙιι άετ ΜΒΒΙΙοπΙΙειτ άειι· ΠΙει8·ιιοποοΙιιοτ ἱιιιοτειεἱιἰοΙΙοιι
ειιτυρΙιιεοΙιοιι ΝορΙιτιιιε, ποι Β"οΙιΙοιι εοπετι€ετ Βι·εοΙιοΙιιιιπἔειι.
Ιιι Βοπιι€ Μι!" άιο Ρτοειιοεε ποινιΙΙιτΙ: Με Βωιοτιοπ ει.ιιοΙιοΙιιιιιι
;ξενι·ιεεοπΔιιΙιπΙΙ, ιιιάεπι πιο ΙΙΙιει· άιο 8ιιιτΙω ππά ΑιιεπτοΙτιιιι,ς
άετ Νιοι·οπετΙΙταπΙΙιιπΒ Αιι('εοΙιΙιιεε μπω Ιπιπιι.

Α. Ε' ο ά ο το ιν ι τε ο Ιιι «ΓιιτοΙι·Ι.ο _Βτινειτοτιιιι€ άοε Βτιιετ
Ι-ιοτΙιεεΜε ΜΜΜ ππτ δτιΙΙιιιιρ; νοιι ΝτιεοιιΙιΙιιτοιι».(Νι·.29).
νοττ”:-ιεεετΜε ίοΙΒοιιάειι Μοάπε ιιιπ ντιι·Ι:επιπειιοππετιιιιάειι:
άετ ΡειΙ.ιοπτ τω” πιοΙι νοΙΙΙΙοιπιποπ ιτοτειάοπιά οΙποπ ΒιιιΙιΙ,
Ιο.<,>;τΙιειάε Ατπιο ππτ'άεπ Κορι' Μιά ί'ΙΙΙιττ.ΜΒΜ τιιΙιιτ;ο, πιόΒ
ιιππ” Μοτο ΑτΙιοπιΙιεννοςιιιιεοπ ιιπ οΙΪοποιιι ΜΜιάο Με. Πιι
άπτοΙι ννοτάειιιάιο νοπιιιι άοε Κορίεει ππά άετ Ντικ» τιι6ΒΙιοΙιετ.
ΙιΙιιι1εοτ ιτοπιει.ι:ΙιτΜιά άειπΝπεοπΙι1ιιωιι εωΙιι. Απ( άιοιιο ινωεθ
ω·πιθ1ωοι· ΒτίοΙ€ ιιι 14 Β"Β.ΙΙοιι,άειτπιιιοτννατοιι13 Κιπάειτ.

Α. Ι τ;ιι ει
.
τ ο π' ε Ι: Ι: «Με ιπ8.ΙιτοοΙιοιπιεοΙιοΒεποτιοιι νοπ Β τ ο

πι ο τ Μιά ΙΙιτο Πτεο.οΙιιι».(Ντ. 29).
νει·ι'αειιοτ Ιιπιπ ιιτιοΙι οιπεεΙιειιάεπ ΠπτοτειιοΙιπιιεοπ πιιιιι
ΒοειιΙω.τ, Μεεε άιο ΠτεειοΙιο άιοπετ Βοποποπ πππ. άειπ ΒΙιιιο
νοιι ΠιιιΙιοΙΙΙιοτιι (8οΙιννο.οΙιϊπτΙιπιι€άπτοΙι επ.ιιτο ΑιιΙΙιπι'πτΙιοπι
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Ιιι άετ Ιιετε!σεεεετετεε Α!!ιε.!εεεεεε εεε Β!ετεε Ι)εΙ Πε).Ι:ετεε
) ετ»νεετεε!ιττε άετ Πε!Ιεε Βειιε!›!ιε!ττε Με εεε ε!εε »νετετ

ιιι εεεεεε ὶετ.

Ρι·οτ'.Ν. Ρεττονν: «ΠΜ ?ΜΙ νοε ΑΙΙΙΙΙεοε'εΙ:!ιετ· Κτεεε!ι|εἰτ».
(Ντ. 80).

ν

Πε! άετ ΘεοτΙοε ε!εεε 88-_!ε!ιτ!εεε ΡετΙεετεε. Ι›ε! Μεε εε
ΠεΙ)εε!τεε ΑΙΙΙΙΞεοε'εο!ιε ΚτειιΙΙΙιεΙτ ΙΙΙεεεοετ!εΙττ »νοτάεε ννε.ι·,
Με! Ρ. !Ι!ε!εε εενετεϋεε ΑεεΙοτεε τε Ι›εΙΙΙεε ΝεΙ)εεε!ετεε,
Με εεε: ΤΜ!! εττορ!ιΙττ,2ειε ΤΜ!! νΙΙ:ε.ι·Ιτεεά !ηεετττορ!ει·τ
εεε !ηρετρ!εεΙττ ννετεε. ?Πε ε!εΙεΙιεε, ετννε.εετΙ)εεετεε Αε
ε!οτε ΓεεΙΙ εἰε!ι Ιε άετ Ι.εΙ»ετ.

Κ. Ιε!Ιει·ε!ΙΙ: ‹<Αετἱο!οεἰε εεε Ρτοε!ιν!εκε εεε 8εοτειιτ.».
ΙΝτ. 8!. 82).

(?οττεετειιες το!ε·τ).

Π. Π»νονν: «ΕΜ ?ε.!! νοε ρτΙτετττετεΣεπεεεεεετοοε1>>.ΙΝτ.ΒΙ).

ΒεΙ εΙεεει 46-_)€τετΙΙ.τεεΡετἰεετεε εετ»νΙΙ:!Ιε!τεΜε? Με νετ
!εε!' νοε »νεετεεε Μοεετεε Μεε εεετεετε!οεεθεεΙ:!ι»νιι!ετ!!ε!Ιε
νειε θτετεεει επε! ερετΙ·τ θ εΙ›εεεο!εΙιε, ο!ΤεεΙειι· εετ εετ εε
τει·ΙΙεεεεεεε Μεε!Ιε!ετετ ειιεειι»ε»εεεεεεεεΙ!ε θεεε!ιννϋ!ετε εε
νετ·εΙ:!ιιεΙ!εεεε 8τε!!εε εεε Τ!ιοτεκ. Πειτε! ΙιεετειιΙ!εε Πνερεοε

`

εεε ΒεΙιτεετεεε Ιε εετ !!ε!Ιεε Βε!τε. Πετ τεΙ:Ιιτε ΗοΙ!εε »νετ
νετ8·τϋεεεττ. Ρει·ΙΙετοτΙεΙ:Ιι »νετ Πεεη)Ι'εεε· τεε!ιτε εεε ΙΙε!Ιε
!εετεε εετεε εεε εεεεεεε»νεΙ:ετεε ΑτΙιιεεε εε εοεετεΙ.Ιι·εε. Πε.
εεΙ)εε »νΙεεΡεττεετ Ζετε!ιεε ετεετ εεεε!ε.ετ'εεεε Εεεε εετ. Βεὶ τ

Με· Βεετἱοε ετνν!εε Μεε Με !!ε!Ιε Βιιε8·ε νοε εετ!Ιοτεετεεεε
θεεΙ·Ιι»νιι!ετειεεεεε ΙΙετε!1εετετ.Με !ε εεε ΜεΜεετἱειιτε εεΙΙ Ιε
Με Ιετετεοετε!τειιιεε τ.τεΙΙτιιεεεεννετεε. Πει· ι·εε!1τεΠοΙΙεε εεΙ!
Με ΙΙΙ:τ!εεε θεεε!ι»νϋ!ετε εετ Τεστ” !›οτεε ε!εΙΙ:ετε!!ε άεε
εεε άεε ε!νεο!!ττεεδε.τεοτεε.

Ρτοί. Ψ. ΟΙ)τ.ε.ε εονν: «Ζει· ΠΕεε·εοεε άεε Ιίτε!)εεε εεε εετ
'Ι'ε!)ετ!Ιε!οεε Με ΒΙΙεΙΝετετε». (Ντ. 82).

Νεο!! Αετε!ιτεεετ _!
ε

ε!εεε ?ε!!εε νοε Κτε!›ε εεε 'Ι"ε!)ετ!ΙΙΙ
!οεε άεε Οοεεεει ΠτεΙΙΙε ννετΙ!εε ΙερετοΙοει!ττ. Ιε ετετετεει ειι
ε!εΙΙ:!ι Με Οοεειιει τεεεε!ττ)τεεε!ιτΟ. ΙΙετε.ετ'ειιτ'εΙετ!Ιεε.ε»,Ι!εεε
ννΙτ εε εε! ΚτεΙ›ε ιεἰτ εἱεετ θεεε!1»νεΙετ ει! τεεε !ιεΙ›εε. Με
Μιε θεεΙ:Ιιτε ε!εετεεετ εεε ΙΙεεεεε θεετε!τ νο!!!ΙΙ›εεεεε ττεΙ!ετε
!Ιεεε. Βε! 'Ρεεετ!ω!οεε εεε 0οεεετεε !)εετε!ιεε Μι.Ι.τεεεεΜπερ
τοιεε ε!εετ Ι:Ιιτοε!εΙ:!ιεε Βετ2ϋιιΙ!εες. Με ΒεεΙ:τΙοε εετ Με
τιιεετ!Ιε!6εε Ιεί!!τι·ετΙοε Ι!ετ Πεττε»»·ειιΙΙ.Μεε ε!εε εΙ:!ιτε ο!πο
Μεε!τε 'Γνμε!Ιιτε. ?ε εεττ' εεεεει·Ι!ετε εε! Μεεεε Βτ!Ιτεε!Ιιτεεεε
ε!σετ ε.ιιεεετ Λεω: ε;ε!εεεεε »νετΙ!εε.Μεε Με θοεεεει Μεε;
!ιϋ!ιετ εεε!ι Ι)εεε ΜεΙοεἱττ Μ, Με εοτεπεΙ.

ννενεττ.

ΕεεεεεΙ!ε!εΙΙΙ Ντ. 20-8!.

ΒΙΙεε εεο ε: «Πεεετ Με Αε»νεεΙ!εεε εεε Π!ρΙιτ!ιει·!ε-Ηεἰ!
εετετε». (Ντ. 20).

?Μεε 1Ξ)-_Ιττ!πτετειιεε Π!ρ!ιτΙιετἰε τττεΙ:!ιετ!Ιτεε!Ιτετε ΜΜ
ε!ιεε »νιιτΙ!εε” Βε!ιτ!ες'εεεε Ηε!!εετειε Ντ. 2 Με Με! ΙΜΙ
ε". Πετ Ζεετε.εΙ! νετεε!1!εε!ιτει·τεΜε!» εετεε!ιτεΙ!εε Με Αε
εε!ι!ιιεε εε Με Ιε)εετΙοεεε εεε 18 8τεεΙ!εε εεε!ι Μεεετ ετ
Ι'ο!ε;τεάετ Τα!. νει·Ι'. Ι)εεε!τε!ΙΙΙετ Με Ηε!!εετεπε εε ΙΙεει τΙ)Μ
!!Ι:Ιιεε Αιιεεεεε·. Ϊε ε!εετε ε.εΙ!ετεε ?ε!! εο!! ε!εΙΙ:!ιΙ'ε!Ιε Με
8ει·ειετεετεεΙε Με Βε!τε!Ι! εε Οοειρ!!εε.τΙοεει1 Ι.τεττε1ι.?ε
!ιεττε εΙΙ:!ι Ι›εΙ εἱεετε ΚΙεΙ!ε εεε!ι εΙηςε!ειιτ'εεει· ΑεεετΙοε Με
Βεεεεε Με τε νετε!τει·ιιεε ΙΙΙ:ετε.τε!ιεεΙ!ει·Πτϋεεετεπεοτ Με
Ηε.!εε εε!ε!Ι!ετ. νετΙ. Ιετ Με· Αεετε!ιτ, Μεε Με ΛεννεεΙΙιιες
εεε ΠεΙ!εετεε:ε ετεειιεε!ιτεε!Ιεε τετ.

Μ. Ε
.

Μ!) Ιε!ι ε ε ε ΙΙ τ
:

«Περτορ!ιο!)!εετ Περτοειε.εΙε.».(Ντ. 2!).

)

Με Κτε!εε νοε ΙΙοετο»ν ειε Ποε Με! νεττ'. ε!εε «εεΙ!ειεΙεε!ιε
Αεεετεἰτεεε» ετεετ Ι.ερτορ!ιοΙ)Ιε. ΟΙ'Ι.ειεΙε ειεΙΙΙετεε ω. Ρετ.
Με νεττ. εετ Με· Βετ'ετε!ιτιιες Ιερτϋε εε εε!ε, »νε.ΙιτεεΙΙεε
εἰε!ι ειε εεεεΙιε!Μεε ΗεετεΐΙ“εΙ:τΙοεεε εεεΙΙε!τε.

Μ. Ο Με Ι)ετε: «ΠεΙ)ετ Ι.'ερι·ετιι!)ετοεε».ΙΝτ. 22 ιιεΙΙ 28).
ΝεΙ:Ι1 εἱεετ !ιΙετοτ!εΙε!ιεε!Μιι!εΙτεεε· τεεἱ!!: νεττ' εἰεεε ?ε!!
εεε άεππ Θοενετεειιιεετ ΟτΙοε° εετ. νει·Ι'. εετ Με 37-_)8.!ιι·ε;ε
Ρε.τ!εετΙε νοε Ατιτ'εεε; εε !)εοΙ)εο!ιτετ, ?εεε Αετττετεε εετ
ετετειι ΗειιτεΙΙ'εεττοεειι »νετ εε Με: ιιΙε!!Ι.τεϋ.ς!ΙΙ:!ι,Ι!!εΠ!ε.ε·εοεε

ν

Ζε ετε!!εε, Με ννΙ>Ιτετεενετ!ε.ιιτ' Με!) !Ιείε Ζ»νε!Ι'ε!,Μεε εε
εΙΙ:!ι επε Περτε !τεεΙ!ε!τε.

Μ. Βτει·ε: «Με ?ε!! νοε ΗεετεετοΙ:ε!ει·εττοιιτετΙεεε.ΙΝι·.24).
?Με 1'7-_Μει·Ιεε εεἱτ τ
)

!Ινοε!ιεε νετεε!τετετε ?του Ι)ε!Ιειει
Με Αεεε!ι!εεε εε εἱεεε Με ετετεε "Μεε άετ Μεεεττεει!οιι
εττ'ο!ετειι Οο!τεε 8εεειει·εεε, Με Μεεεεε »νετΙ!εε εε!ιννΙΙΙ:!ιει·
Με!. εε Ιε!ΙΙετε ε!ε!ι Με 'Ι'εειοτ εεε, εετ Με :ειτε ΝεΙ)ε!ι·εΙΙ:!ιτε.

τϋτε»!εςεθεετε.!τ Ιιεττε. Πεε !ιΙετετε ΒΙ:ΙιεΙΙΙεεεεννϋ!Ι)ε »νετ
ετει·ΙΙ νοτεεεειιε!ιτ, εετ Πτετεε ετεροτ,ε;εΙιο!)εεεεε εε Με
θνεη)!η·εΙε ε·εΙ!τΙΙε!Ιτ. ΠεΙ)εΙ »νετ Με 'Ι'ειερ. ετ»νεε ετ!ιΙ)!ιτ,
Πε!)ε!!Ιε!τ, Β!εεεεΙ:εεΙ:!ι»νετΙΙεε. Ρετ. »νετΙΙε εκρεΙ:τετ.Ιν Ισε!ιεε
Ι!ε!τ.;Με] εεε!ι Π· Μοεετεε !"ϋε!τε Μεε ε!εεε εϋΙ:!ιτ!εεε
τετεοτ !εετετ εετ θεεεττειιττετ. νετΙ'. ετ!Ι!ει·τ Με: Ζιιετεεεε
!Ιοτεειεε Ι!ετ ΠεεειετοΙ:ε!ε Ιιι Μεεετε ?ε.!! ΜιιεΙτ, Ι!εεε εετ ΖεΙτ
ω» ΜεεεττιιετΙοε ΙΙετΙ:Ιι εεε ετεττε;εΙιε!πεε Οοὶτιιε εἰεε Ην
ρετεεεεε άετ Βεε!ιεεοτετε.εε εεετεεΙΙεε Μεε εεε ΙΙε.εε Μεεε
Ζε εἱεει· Β!ετεεε· εεε άεε !!!!ε!τετε τε Με Βειιο!τεϋΙι!εΙΙΙΙιτετι
!Ιϋεετ.ε.(?)

Μ. 8τετε: «Ζετ Αετ!ο!εε;!ε άετ Ρεοτἱεε!ε». (Ντ. 24).
νετΙ'. τΙιε!!τε!εεε ?ε!! νοε Ρεοτ!ε.εΙε Ι›εἱ ε!εετε έ!!_ΙΙ).!ιτ!εεεν ?Μεε ιε!τ, Με εετ!ο!οε!εΙ:!ιεε!!ΙΙοιεεετ»νΙτΙΙ Νεετεετεεεἰε εε
Ι.τεςεΙ:εε. Ι)!εεε, ερεΙ:Ιε!! Με ἰι·τ!τετ!οερ!εεΙἱε. !ιετνοτεετείεε
Μπιτ!) Με Αιιεϋ!σειιε; Με εο!τεε !ετεττιη›τεε.εο!! εε.ε!1Απ·
εΙΙ:!ιτ νει·Ι'.'ε ἱε ?Μεε άετ ε!1τοετεε!ιεεΒ.εΙπιιε); εεε Βϋε!Ιεε
ειε.ι·ΙΙεε Με Ρεοτ!εεἱε !1ετνοτεει·ιι!”εε!ιεΙ)εε.

!!!!. ΠεςΙ!εΙε!ιγ: ‹ΠεΙ›ετ οτΙετε!ε Ρ!)!εε·τεοεεε Ι:εΜεετ
ΙΙιιτΙ:!ι Μεε ΑΙνεο!ετεετἰοετἰτΙε». (Ντ. 25).

Βετ ε!εεει ?-_!ε!ιτ!ε·ειιΚεε.Ι»εε ννετ εετ'ε.εεε Με ΙΙε!Ιε ?νεε
εεεεεεεεΙ! ΕεεεΙιννο!!ειι,εεετετ Με εεειε ΙΙε!Ιε θεεΙεΙιτε!ιε.!ίτε
εεε Με Βε!ι!ΜεεεεεεεΙΙ. Με εΙΙ:!ι τε!ιτε.ττΙεεετε!ι!τεε. Π!ε
Αιιε·ειι!!Ι!ει· »νε.τεεε·εεΙ:Ιι»νο!!εε,εετϋτΙιετ, εεερεεετ. Με εω

ε εΙτε ννε.ι·ε·εεε!ι!εεεεε;ΙΙΙε 00ε]Ι1εΙ:Ι!νεο!ιεττ10τ!80!)εεεΙ:ΙιννεΙ!τ.
ετ Αιιε;ε Γε! νοτεετι·ἰεεεε, Με Βε»νεεεεεεε Ι›εετεεετ.
?ε Ι›εετεε εἱεε εΙττ!εε Α!νεο!ει·εετἰοετἰτἱε. ειιεςε!ιεεΙΙ νοε
ε!εειε Ι:ετΙϋεεε Ζεεε. Π!εεετ »νιιτΙ!εεκττεΙιΙι·τ,Με ΠΙε;τεετε·
Ι16!ιΙε τι·ερεεἰττ. Αυε Μεεετ εετ!εεττ εἱε!ι ΙΒΙτετ. ?ρε.τετ εεε!)
!Ιττε Με!) Με !Ι!ε!εετ ΑΙ)εεεεε εετ Ι!ειε ι1ετετεε ΑεεεεΙΙΙΙ, άετ
ετϋΡτιιετ»νετΙ!ε. Πει·ε.ιιτ'εε!ιννεεΙΙεε :Με ΙΜ·οεεεΙ!εε ?τεεεεΞ
εεεεειι: Με Ρι·οττεεΙο εεε Με;; ΖετΙΙΙ:ΙΙ. Με ?!εΙ)ετ !ιΙ)ττε
εετ' ειε! Με Βε!ι»νε!!εεεςεεΙιτε Μ), Ρετ. @εεε Με Αεεε!ι!ιιεε
εε Μεεε ΒεοΙ)εε!1τιιεα ειεΙ:!ιτ νει·τ”.Ι!ετεεί εεΐιιιει·!Ιεεε›, Ι!εεε
Βι·!Ιι·εε!Ιιιιιεεε εετ Ζεεεε "Με εε!τεε εε ΑτΙ'εΙ:τΙοεεε εεε
Αιιε;εε !ε Βεε!ε!ιεεε ετε!ιεε.

θ. Κ ε. τ ε ε; ε ο ε _) ε ε ε: «Με ?ΜΙ νοε ε!!.ΙτετεετεετθοεοΙ:οΙ:
εεε!Μεεττοε: ΕεΙ!οΙ:ετΙΙΙΙΙε ε!εετοεε». (Ντ. 26).

ΠετεττΙ.=.τε?Με ε!εΙΙ εΙ:Ιιοε τεεΙιττεε!ι Ι›εεε!ιι·ἰε!›ειι»νετΙ!εε:
εετ»νεΙ!ει·!ιεεΙΙεΙτ εε εΙΙ:Ιι επε εΙεε ΑΙΙεειεεΙεΙετεετΙοε ΙΙετε!ι
Με 'ΡοΧΙεε εετ θ·οεοΙ·οεεεεεάει·Με θοεοεοεεεε 8·ε!εεεεε τε εεε
Β!ετ.-εεε Πνιερ!ιετι·οτεΜε! τιιτ'εεεἱεε Ιετ'εετΙοεΙιετνοτ. ?Με24
_Ιε!1τΙΙ.τει·!Ιίεεε ετ!Ιτεε!Ιτε εε Βρ!ΜΙ! ιεΙτ!ε, [ετει·εε.?ΙεΙ:ετ νοε
ειεΙεττ·ετετττΙτειιεετεΟΙιετε!Ιτετ. Α!ε εεε εεεε!!τεε εἰεΙι Ζε άεε
!Ι!Ιε!εΙ:!ιειι 8γιε τοειεε !ι!ειε Με εγετοΙΙεΙ:εεε Ηει·εςετεεεε!ι εεΙΙ
Ιιι ΜΙ!ετιιειοτ. εε Κτεε!Ι!ιε!τεε!!ΙΙ »νετ εετεεεε εἱε εε!ΙΙετεε,
εε!ι!Ιεεε!!Ιε!ιΙ›Ι!εΙ› πιεε εετ' άετ Πειετεοεε ΕεΙΙΙ)Ι:ετΜτΙε ε!Ι:ετοεε
ετε!ιεε. Με $εεττοε εεετετΙΙ.ττεΜε ΠΙεε·εοεε: εετ Ι!εε Αοττε
!ΙΙερρεε τεεΙ!εε ε!ε!ι τεε!ιτετεε!εετϋεε ΠείεΙ:τε.

Θ. Βε!ιετεε!ι!Ιο»νε!ΙΙ Με! 8
.

Η_ῇἰτ!Ιἰε-ΒΙ:!ι!ΙοΙε!Ιἰ:
«Ζετ ΒεεεεΙ!!ι1ες εετ Ριιετιι!ε. ιιιε!!ε·εε». (Ντ. 27).

ΒεΙΙ!ε Αετοτεε ε!εΙ! εε ε!εετ !.εΙ!εττε.!ετ!!ΙΙ)εεε!ιεττΙε:τεεε.
Ι1εοΙ)εο!ιτεε_ΙΙΙΙιτ!Ιε!ι ιιεΙτετε!ιτ ΙΟ ?ε!!ε νοε Ρεετε!ε τε:ι!Ι,εεε..
Βε!ιεει!ε!τ »νετ·Ι!εεΜε Ριιετε!ε πεπ ειιΙ»εετεεεε ΟετΙ)ο!-.!οΙΙΙε
_)εετΙοεεε, ΒΙετΙ>ΙΙ)εεεεε, - ΙΙοε!ι ὶετ εετ Ι:Ιετετετεεεε ?ΜΜΜ
Με εὶεεε; τΙΙ:!ιτε.τεΒεεεεε!ιιεεεννε!εε. Πε.Ι)εΙ ιεεεε Με Ρεετε!
εεε :Με Ιε εετ Πτεεεεεεε εετ2ΙΙεΙ!!τε!ιΙεί!!τι·Ιττεθε»νεΙ»ε εετ
τ'ετετεεε Με !νειιΙ!ε εεε!!!ιει· Με. εοεεεεττἱττετ Οει·Ι)ο!εεετε
οι!Ιετεετ ΙΙειε 'Γεετειοεεετετ Ι)ε!ιεεΙ!ε!τ ννετ·Ι!εε.
?ε ννετΙ!ειι ΙΟ ?5.!!ε. Με Με !ετετεε .Τε!ιτ!)εοΙπεε!πτετ»νετΙ!εε
εεεεΓΙΙΙιττ. 9 πεε! !ιεττεε Με Ρεετε!ε ΙΙιτεε 8ἰΙ2 Με θεε!ε!ιτ,
ε.!!ε 10 Ρετ. εεεε.εεε.

·

Π. .Ι οττ'ε: «.Τοεοϊοτ1εοεει!».(Ντ. 28).

νει·Ι. εετ ιεεετει·ε Βο!ιε!ττ- εεε !ΜεεννεεΙ!εε, εοννΙε !.ντεεΙιε
Ι!εε1τ!εεΙ)εεεεεεε τεἰτ .)οΙ!οΙοτιτιο,εεεεε!ειεΙΙε!ι. Με Βεεε!τετε
εΙεΙΙ ΙΙει·ε!ιειιε πετι·ΙεΙ!εεετε!Ιεεε: Με ΨεεΙΙεεΙ·τετΙοιι ε!ιειετ
Μ), Βεεετεε !Ιοτειεεε εΙΙ·ετ νετ - εετ: εε νετΜεετ νετ .ΤοΙἰο
Γοτει Ι)ενετειηττ εε »νετΙΙεε.

Π. Βτεο!Ι: «ΠεΙ)ετ Με ΙΡ!ι·!Ιιιεε εεε Ιε!ιτ!ινο!ε :ιετ ?τγεΙ
ρε!εε». ΙΝτ. 28).

νετΙ'. εετ Με Ιε!ιτ!ινο! Ιε 247 ?ε!!εε νοε ?τνεἱρε!εε ειἰτ
?Νώε εεε·εννεεΜ. εετ! "νετ Ιιι Ηε!Ι›εετ'οτει Ι5 ΜΗ. -?›θ Πτ.
ΠΙε ετεε!ι·τε8τε!!ε νν!τι!:Με 4-6 θτεεΙ!εε ε!εε·Ι-εΙ·ΙιειΙεττ, ο εε
ΙΙεεε εετ εεε!›εεΙ›ΙὶεΙ)εεε Βεετ εεεε»ν!εεΙιτ πω!. Νεε!ι ΒεεεΜ
Με;;; Ι!ετ (Με ννΙι·ΙΙ εεε Ιε!ιτ!ηο! Με 70°ΒρἱτἰτΙ1εεεεε»»·εεε!ιεε.
Βετοετ νντι·ΙΙΙ›εεοεΙ!ετε Ι:0εεεΙ]ττε11τειιτ·ε!ιεετ`ϋ!ιττεΒε!ιεεΙΙΙιιεττ.
ΙΙ:!ιτε ε! ννἰτ!Ιτετεετεε!τεεετ'Με !!νεΙεε. Μεε εε Με ετ»νε!Ι.ετ·
τεε !ιιτε;ετεεεεπετ !”ει·εεεετιιεε,· Ι1τ!εε·τ.ε.εΙ!ετετεεΙτεε1Ιιεε
»νοΙι!Με !ε!ιτ!ινο! εΙεεε 2ει·ετϋι·ειιΙΙεε ?Ιεί!ιιεε εετ εεε ?ε!ι!·
εἰεεε'εε!ιεε ()οεεεε !ιε!)ετι.

Π-έ
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.Ϊ. Η εε εΙο πιο ο ιν: «Πο)ιοτ ά)ο Νο)ιοπιν)τ)εππε άοε Βοοπο)ο
ιπιπ. )ιγάτοο)ι)οι·.».(Ντ. 29).

νοι·('. Μ) Βοι )ο.πα_Μ)ιτ)).τοι·Απινοπάιιπα άοε 2οορο)οιπ)π.
')ιγάτοο)ι). )π άοτ Αποοπρτειι)ο "τοι νοτο·)('επποεΐ.))Ποοτ)ο)ιτ.
ά)ο πι)το:οτ)ιο)Ιτινοι·άοπ. Βο) Απρ)ἰοπτ)οπ νοπ οπο) 'Γι·‹ιρΐοπ
οιοοι· '75πω.. Βοειιτη.ς)ιοοΒο.ο)ιτοτοΜ. Ροι·ι.ή(τιιπο·οοι·οο)ιοιπιιπ
Β,τοπ.Πιοοο ο.ιιεεοι·τοπε)ο)ι οπΓπποε ιο ο)ποπι Ρ)ττοτ.τιιπο:εοτειά)ππι
ιιπά άοιιι νοτ1ιιει πω· άιο Ηοτι·εο)ιείτ οοοτά)π)ι·ιοι· Βοννοοιιπ
(τοπ, ΡΜ. ι·οάοτ ιιππιιεπιππιοπ)ιππιτοπά, )οτ πιιοεοι·οτ ππτιι)ι));,
άἰο Κπ)οτοποικο ε)ιιά οτΙιϋ)ι);. θ)οϋ.Βοτ(Μ). άὶο Βι·τοεοο.τ)ιο)).
2ιιτ))ο)τ.ΡΜ. )ιοΐο))τ τἱοϊοτ Βο)ι)ο.ΐ.Βοορο)πιπ)π νοτάἱοπτ )π ιοο)
ο)ιοπ Ρ5)Ιοπ άοπ νοτιιιο· νοτ Αττορ)π. )π άοποπ Ετι)νο)τοτιιιι):
άοτ Ρπρἰ))ο αοινοποο)ιο ι.νιτά 5ο) )ιοετο)ιοπάοιπνοτάειο)ι); οιι(
Απννοεοπ)ιοι):οτ)ιο)ιτοπ)π(.τοοοιιΙοτοπΠτ)1ο)ιοε.

θ
). 8 ο οι ιι ) τ ο ο γ : «Ζιιτ Οοεπιετι)ι άοτ 'Γγρ)ιπεοοτπρ)ιοετ.ἱοποπ».

(Ντ. ω),

Βο) οιποι· 25·_)ἐ))ιτ);τοιιΡι·ειιι ο))άοτοειο)ι ιστ)))ιτοπάάοε 'Προπο
ο)πο Ρπ.τοΙ:Με ππά Οτοττ)ιοοπιιο. Βε)πι Ριποο)ιπιτ): )‹:.ιιπ )‹οἱπ
Τι·ορ('οπ Β)τοι·. Ρετ.. οιπο· οιι θτιιπάο. Απε άστο Ποτε ιιπά άοτ
Ρ)ιτοκιο ινιιτάοπ Βο)ποιι)ιιιι·οπ νοπ 8Εερ)ιι°)0ο0οτ)1ε ειπτοπο
ο;οινοπποπ. [Νο Ροτο(Με πιο.. οἰιιο οορτἱοο)ιοΙπίοο).)οπ ποτ
νοτοοτιιίοπ. `

Ε. Βο)ιο)ονν: «Πο)ιοι· άοπ Βιπ))ιιοε νοπ πιπ; Τοπιροι·ο.ιιιτοτ
)ιο)ιιιιιο· ε)π)ιοτο·ο)ιοιιάοπΒτ)ιτοπ)τιιπποπ οιι( άεπ νοτ)πι1ΐ
άοο Τι·ιρροτο». (Ντ. 80).

·

νο”. πο. ιιιο)ιι·(ειο)ι)ιοοοειο)ιτοτ,άιιεε 'Γι·)προτ)‹τππ)‹ο, άιο
ο)ποτ )))πποι·οπ Οπι· οτ)'ο)ο;)οεππτοτοοεοπ ο)πά. ιτοποεοπ, ι)νοππ
οιο νοπ οιοοι· )πτοτοιιττοπτοπ Βο)οοι·)ιο.('τοπΒι·)τι·ππ)τππς Βο
)'π)Ιοπ ινοι·άοπ. Ο)ι ά)ο 'Ροτπμοι·οιιιτοτ)ιο)ιιιπο·Με οο)ο)ιο ο)ποπ
ιιπρ,ι))πε(.ιποπΙΒιπάιιεο οιι( άιο Βπτνν)ο)το)ιιιιο·άοε θοποοοοοιιο
οιιοϋ)ιτ.οάοτ 0)) άιο Βοτττιι)ιο,ι·οιο)ι))ο)ιοΖιιτ'ιι)ιτνοπ ΡΙοεο));
)ιο)(:.ΡοΙγιιτιο οπο. άπο Μοοεεςο)ιοπάο Μ. )ει οο)ιινοτ οιι οπτ
εοποἱάοπ. .)οάοπΐο))ε οτοροπ)ι·).τω. οι) Αιιεορ)ι)ιιπποπ ΡΙϋεειο
Ιιοἰτοπ νοπ 40° Β (50° Ο) επ πο)ιπιοπ, οροι·ιο))ο)πο Ι)ϋοιιπες
νοπ Κο)-)ιγροι·ιπ. ):)000. Ζιιοτοτ ποτά πι): )νεεεοτ τοπ άοτ
εο))ιοπ ΤοπιροτοΕιιτ 5 Μπι. )ι)πάιιι·ο)ιάιο ποτε ιο1τιπάο.τιε.άιιιιπ
άοτ νοι·άοι·ο ΤΜ)! άοι· πειτεπιοιποι·οποιοοιι)ιοερπ)τ. άο.ιιπ ινιτά
πι". άοι· ΚΑΙ) )ιγροτιπεπε-Ι.6οιιπο ο·οερϋ)). κα. Με 28 ΡΜ..
οιι( άΙοεο )νοἱεο οο)ιππάο)τ.ιιπά Μ: ιπιτάοιιι Βοοπ1ιο.):2ιι(τιοάοπ.

.Ι
. Οοτεο)ι)τοιι·: «Πο)ιοτ ά)ο Βοάοπτ.))πο;άοτ )ιοτοά)α).ι·οπ

Ετ)ιτοπ)τιιποοπ άοε Νοτι·οπεγετοιπε άιιι·ο)ι Α))ιο)ιο) νοιιι

Βπιπάροπ)τ): άοε θοτ)ο)ιτεοτιτοε».(Ντ. 8)).

Οτο ΚτειπΚοπεοεο)ι)ο)ιτοο)ποε Αττοε):ειπτοπ(άοτάπτο)ι'Ι'τιιπ)τ
οπο( άοε νο.τοι·ο ιιπά θτοοενειτοτε )ιοι·οάιτ.1ιτιιοιιτορετ.)ιιοο)ι
)ιοοπ)επτ ποτ.

Ι.)ιιιτοιι.

8)ιιιτπει) εΚιιοο)ιοτο)ννο ι ο)ιοιιο)‹)ο)ι )ιο)οοπο).

Απτ))-Μο) Ντ. 4---5. )899.

Α. Πιι)ιει·οιν: «)Ζ)πιο;ο Ρο)Ιο ειιιιτο))οτοιιοι·Αποτπο)ιοπ άοτ
Βοο)τοποτ·.=.τοποιιπά άοε ά)οεε))›οιι οοάοοΚοιιάοπ Ροτι):οπο·
οιπο». (Ντ. 4).

Θ. οο)ιἱο)α άοτ )5οορι·οο)ιιιιιοεοιποτ Ρο))ο νοτο.ιιε. άοεο οι·
άοπι Ρτιπο)ρ άοι· ριο.νοπι)νοπ Β)πτ.ε(:)))ιιποπιοπο )ιπ)άιο)., οοπ
άοτπ πειι·)ι ε))ιτοιιιο)πο)ι)τιιι·Β)εο)ιοπθοοοΒιοπ ππτ άπο )))ιιτοπάο
(ΜΜΜ ποο!) Επι)οι·πιιπο άοε 'Γιιιποτε απο. ιιπτοτο)πάοτ.

1
) Βιιιο ετοοεο Μοτο άοε )),ιο.το)ιππάιιπι. ιποΙο)ιο ο)πο οπτο

νιιι·).ιΙο θοοο)ιινιι)οτνοι·πο.ιιεο)ιιο.Πἰοοο ο(.οΙ)).οο)πο οιπ)αιτππι
Ποιο )ιοποα))ο)ιο θγετο άοι·, άοτοπ ο)ιοτο θτοππο ε)ο)ι οιπο
Ι·Ιο.πά )›τοιτ πω) άοιιι Νο.)ιο) ))οΐο.πά.Νεο)ι Ρππο))οιι άοτ Ογ
οπο ππά Βπι)οοι·ππι; ο)π)Βοτ Ι))ιοτ ο)ποτινοεοτιο·-εοτοοοπΡΙϋε
οι(ε)το)(.ιι·ιιτάο άοτ Βιιο)‹ οπ).ΐοτπ:. Ποιο Ιἱπ)ιο Μ; ι·ο).πτιάιιπι
ω). ννιο άοιιτ))ο)ι ειιεο)ιοπ, ιο άἱο Ι)π)ιο ν)*ε.πάπο.ο)ιοάοε
ε)εο)τοεπου. Ποτ Β()ε·Ι ινιιτάο "οι οιιιοιιι Βο)ιοοτοπεο)ι)ο.);το
άι)το)))τοππ)3.ο)ο‹)τιππ άιο )ι)ιιτοπάοπ Θο))1εοο)ιοπ Μοτο. Με
Ογειο, άιο 8πΐοπ;τε του οιπο Ρετονοι·)ε)ογετο ειιι,ο·οοο)ιοπινιιτάο,
οπτριιρριο ειο)ι Με οιπο ΟγεΙο“άοο Με. ι·οτιιιιά. Βοι· τιιιποι·
ετο)ιι. πο): άοτπ Βο)οτοποεπιι) )π μι· )τοἱποτ νοτο)πάιιπος. Ποτ
μου. νεο·)πο1)οιπιιεε ειο)ι ιιπ)ιοοιππποετ νοπι θιι)ιοτποοπ)ππι
Ηιιπ(:οτι οπιινΙο)το)τ)ιε)›οπ οάοι· άιοεοε οιοεο ιιι άοι· Ροετο)ιοιτ.
άπτο)ι )ι·ο;οιιάινο)ο)ιο Υοτ)ιο.Ιτιι)οοοαπ Θι·ιιιιάο ο,τοποπο:οπεοιπ.

2
)

Εστοριεο)ιοΒο)ιννοποοι·εο)ιιιϊτ,άἱο ειο)ι )π οιποοι Ονετ)ο.)
εεο)‹ οιιτιν)ο)‹ο)τ.Με ιιπά ο)ιι Ρο!) νοιι οονο.τ)ε.π)ιγάι·οοο)οιι.
Ιπ οοπι οτεποπ ΡΜ) ννπτάοπ 'Ι'ιι)ιο ιιπά Ονοι·)ο)οπο)τοπ).ΐοτπτ,
άεε Ρι·)ιορο.τειιιιιειο)ιιοάοιι Β)πάτιιο)ι ο)ποι· Ονοτ)ε)ει·ον)ά)Μ.τ,
άοοΙι νοτιτ)τ)”τπιο. άιο ΜοοΙιο)ι)το)τάοο ρι·ἰπιοι·οπ 8)Μοε άοε
οοίι·ιιο)ιτοτοποι” ιπι Ρ)οτειοο)4. Ιπ άοιιι πντο)ποπΡο!) @ως
άοε ποάοιπιπο))ο Βιιάο άοι· ά))ειτ.)τ):οπΤιι)ιο ιο ο)πο ιπετο.))πε
πιοτι(ε)τοθγετο (πω, )ιοιάο ινιιτάοπ πο). Ι.ο)ο)ιτι.<.ς)ιο)τοπτ)”οτπτ.

)

έ!
)

)))ιπ Ρο.)) νοπ ροττιο))οιπ Ρο)ι)οπ άοι· Βο)ιοιάο ιιπά άοτ
Πτοι·ιιε)ιο)ι)ο.οπο) Επάιπιοπιο άἱοεοε Οτοοποε. ππτ οπτνν)ο)‹οΙτ.ο
Β)οτοϊϋο)‹ο ιιπά πιινοΙΙ)τοιππιοπ οπ):ιν)ο)τοΙτο'Ριιοοιι. Π)ο οποτε
Ρει·τ)ο άοτ Βο)ιοιάο το)ι)το νο)))‹οιιιιποπ; οπο) ππνο)))τοιππιοπ
οπτννισ)ιο)το Πτοτι ο)ιπο Ι·Ιο)ιΙοπ, ο)πε άοτ. Ονει·)οπ νοπ
ποτπιοΙοτ θι·οοεο ποἱοιτο ο)ποπ ι·οιτ'οπ Ρο))ι)ιο). άἱο Το·
οοπ ινοτοιι )π)ιπιποτ)ιο)ι οιιτινιο)το)τ.ιιπά ιιπάπτο)ιοεποιο·.
Π". παπι ννοο·οπ )ιοΐι),ο·οπΜο))τπ)πο ιιιοπετι·. 2ιιτ Οροτειι)οπ.
άιο Ονετ)οπ νυιιτάοποπι)”οτπ).
4) Ριπ ΡΜ) νοπ οιιιοτ οιο επι· Ι)ποο )πιιοπι)τιπτο.άοετ·οπάιτ
τοπ Ψεπάοι·ιι)οτο, ιινο)ο)ιοοἱπο θοεο)ιννιι)οτάοτ Ι)π)ιοπ Αι)ποιωι
νοττ.8.πεο)ιτ.ο.Βτ·ἱ άοι· Οροτοιιοπ οι·νν)οοσε οπο), άο.οεά)ο Ν)στο,
ινοππ οιιο)ι ιιοο)ι οοινοεΙἰο)ι. ειο)ι πιο)ιτ ι·οροιι)τοπ ))οεο, άει)ιοτ
ι)νιιτάοετο ιπι). ο)πιο·οιι Ν)ι)ιτοπ τω). πε.ο)ιάοιποοἰτ)ἱο)ι ποοο
νοι·π νοπ άοι· ))ιι. επτά). άἰο Βε.ιιο)ιάοτεοπ άιιτο)ιτι·οιιπτππά
άιιτο)ι άιοεο ν7ιιπάο ά)ο πειτοπάοπ Ν)),)ιιο επετοΙοεΕ ινοτοπ.
Ποιοι) (Πο Ροτννεο)ιοιιπ); οιπο (αποτο εοιπ εο))ιο, ινιιι·οο ά)ο
Νιοι·οπ)τεροοΙ ρμ>εριι1ιοπππά αυτ” άιοεο ιν..ιοο οιπο ν)(ιιπά
)))ιο)ιοπο). άοπι Ροτ)τοπ)).ιιιιι)ιι Βοι·ϋΙιι·ιιπο ποοι·οο)ιτ. Ι))ο Ι))ο
Ιοοοτ)οπ άοτ Μοτο ιι·ειτινο)ιι·εο)ιο)π)ιο)ιειπΒοοοι·οπ.

Ν. Ρ τ ο. Ι: ε ο )ι ) π ο Η ): <<Βοο)ιεο)ιΕπποοπιιπε άεπ Ροτιεοι· ΚΠ
πἰΚοπ». (Ντ. 4). .

νοτί`. )ιοτιο)ιτοτ πι...) άιο Βιπάτϋο)το, άιο οτ εο)οποπτ))ο)ι
εοἱποο Βοοιιο)ιοο ιο Ρπτιο Π) άοιι νοτεο)ιἱοάοποπΚ)ιπ))τοπ οιο
ινοπποπ; ι·ο('ει·)ι·τ.ϋ)ιοτ νοι·εο)ι)οάοιιοάστο πο)ιο)ιο Οροι·π.τ)οπο
νοι·)'ο)ιτοτ,Ποε)πί'οοιιοποιποι)ιοάοποιο.

Ρ_ Β ο ο
· ο ο Η ο π): «Ζιιτ θεοπ)ε).))τάοτΠτοτιιετιιρειιτοιι».(Ντ. 4).

Ροή'. ΗΜ!). ποιιπ Ρο))ο νοπ Πιοτιιετιιρ):πτπιιπ.

Ι. ΡΜ): 8 απο, νοι·ει·)ι)οποιο Ωιιοτ)π8ο_ν7οπάιιπα. ρ)εοοπτο
πιο.πιιοΙ)Βο)ϋετ. Τοπιροι·οιιιι· 88.2. Βοοπτεεο)(),οοτ(Νεο ἱπι ππ
τοτοπΡο,ε·ιποπτ,Τοιπροππ.άο. )νοο)ιοπ)ιο():Πο)ιοι·)ιο(τ.ιιπ).τιποτε·
οο)τ)ρ;οι·Ροι·πιποττ)Μο.Οοποοιιπε.

2
.

Ρο.)): 9 πειτε).ππΓ€οττ)ο)ιοποι·ΙΜ!). ειοιιτοΑπειπιο. Ροττ'οτει·
Ποπ ιιπά Βιτττοο)ἱοπ. 'Γοά ποιο)ι 8 8τιιπάοιι. Ωιιοτοτ Β.)οε άοτ
νοτάοτοπΠτοι·ιιοινοπά.

8
.

Ρε)): 5 πιππ, οιπ 8
.

'Ι'πεο οοπ άοιπ 1)οπιππ άοι· θο)ιιιττ
...ο ΩιιοιΙππο ο)ποιο)ιο(οι·τ,Τοπιροι·οτιιι·89,2 Ζοιο)ιοπ άοτ Ρετι
τοπ)1)ε, νοι·ει‹:)ιιἰἔο )'νοπάιιπο· ιιπά Βιεττοιοτ)οπ.Τοπ). Πτοτπο
τιηιτιιτ ι·οο)ιτο)ποοιπρ)ο), )ἱπ)‹ε οοπιοΙοτ. Ροι·ἱτοπἱτἱο.

4
.

Ρε)): 7 παπι. (Μ). πι) άοιι Απποιο)ιοπ οιοοτ )ιο8·)πποπάοπ
Ροτ)(οπ)Νο οιπ. Βο)ιπάο))ε,οτο.Ροι·(`οτετἰοπ. 'Ροά. Πιο νοτάοτο
Βοπο)άοποοιιι6))›ονν.ιι·(μια άιιι·ο)ιι·ιεοοπ.

5
.

ΡΜ): 2 ποτε, θοειο)ιιο)π,ςοε.τπάτ)(τοπ Το” οοἱ): Βοο·ιππ
άοι· Ρ)(ο)ιοιι, άἱο ιπ)τ ο)ποιπ Με) οιι(τ.>;ο)ιϋι·ι.οοιιτο Απ))ιπ)ο.
Π)ο Βοο)).ι·ιπιιιτοι·ιο). άι1το)ι οιιιοπ Με( οιι·οιι))ιτνοι·Ιοιιτ'οπάοπ
Βἱοο νοπι δι·)ιο)άεπε;οινοΙοοΜο ειπ( ο)ιιοπ 8 οιπ.)›ι·οΠοπ δύο)
οι)ιο;οι·ιεοοπ.Βοριιτοτοιιι)ο. Α)ιιι·)ιοππ8 άοτ θοοπτιιιιιττοτ. 'Ι'οά
ποο)ι 5 Ντιιιιάοπ ειπ Αποπιιο.

Θ
.

ΡΜ): θ ποτε. (2ιιοτ):ιο,ο,Απ)(πι)ο, τγιπρειπιτ)οο)ιοτΕΜ),
)νοπάππο., Βιαι·οοι)οπ. Τα). Ι.ιιιτεεοιι),οοτ Πιοτπει·)εε.

7
.

ΡΜ): Π) ποτε).Ωιιοι·Ιιιοο, 'Ι'οά .<.τ)ε·)ο)ιπιιο)ι Βἱπτι·οά'οπ ιοο
θο)ιο.ι·πεγ).Ηιοε )πι ι·οο)ι)οπ ιιιιτοτοπΠτοι·ιιοε.)ιοο)ιπ)ττ.

8
.

ΡΜ): έ) (απο. πιο πιπ οοπ Αππο)ο)ιοπ ο)ποτ Πιοτιιει·ιιρτιιτ
ο)π, Τοιπποι·πτιιι· 37,8. Β:ιρπτοποτπ)ο,Ρι·ιιο)ιτ ιιπά ΡΙποοπιπ Πο
μτοπ(το) )ιι άοι· Βτιιιο)ι)ιο)ιΙο.οιιοι·οτΒἱοο ))).ποτεάοτ νοτάοι·οπ
Πτοτιιο()ειο)ιο,Επτ(”οτπιιπε άοι· θοΜ)ι·πιπποτ. Πι·οιποαο. 'Ροά Βοι

ποι·ιιιει)οι·
'Γοτπροτοτπι·οποιοι·οοι·οοι·πΙοπΒι·οο)ιο)πιιπο·οπ('Ι')ιτοπι

οειο).

θ
.

ΡΜ): 7 ρειι·ιι.Μ): ιιππ Ρ)οοοι· 39.8 ιιπά ο):)π)ιοπάοπι Απο
Βιιοο οιπ. ιιτιο)ιάοιιιΙ7 'Ποτε νοτ)ιοτ άἱο θε)ιπτ):οινοποπ )ιοοοπ
που ιιπά άἱο Πιοτιιετιιριιιτ οι·ΐοΙε); ππι·. Ποτ Ροοιιιε οποιο

. ειο)ι πι άοτ Βειιιο)ι)ιϋ)ι)ο1ποποεπ))ι·):νοτπ νοπ άεπ Βοιιο)ιάοο)τοιι,
)ι)πτοιι νοπ άοι· θο))))ι·πιιιττοτ.τοο)ιτειιπά Ιἱπ)τε νοπ νοτ)ιο.ο)ιο·
ποπ Οπιιιιεο)ι))πεοπ )ιο);τοπ2):.Πιιτο)ι άοιι άο)ιιι)ιο.ι·οιιΗιιτ.τετ·
πιιιπά π))ιπ5))ι))ο)ιοΒπ):(οι·πιιπο άοε ιπ νο))ετοτΖοτοοιιιιπο· Πιο
οτ)Π`οποπΡοο(ιιε. Βροπ).οπο Βτοπιιοπο, οιποο Α)ιεοοοεοε ιπι
)ιιπιοι·οπ Βο)ιοιάσπεοιπϋ))ιο.Θοποεππο.
ΑΠο ποιιπ Ρο))ο )τοιποπ επι· Βοοο8.οπιππο, άοε νοτί'.'ε οτε):
ποο)ι ι·ο))Ζω;οιιοι·Βιιρτιιι·.

Α. νο).τοΙ: «Πο)ιοι· άιο Οοιπρ)ιοιιτιοπ άοτ θο)ιιιτι ππά άοτ
ριιοι·ροτε)οιιΡοτ)οάο άπι·ο)ι οποτπιιοοεοΜγοιιιο». (Νι·. 4).

Β)πο Μιι)Προι·π ποιες).οΐο)ροπάοπ θτο1:πε: ε(πιι·)τοΑιιοάο)ι
πιιπ;; άοε Ι.ο))ιοε, ο)πο Ριιτο)ιο Μάι). )π οο)ιτΧο:οτΒιο)ιτ.ιιπο;
πω» άοπ ΜΗ). πιο ο.)›οτππι· ιοϋ.)ιτοιιά άοι· )νο)ιοπ άοιι()))ο)ι
)ιοτνοτ. Μπ).ιοτιπιιπά νο)Ι)τοπιπιοπε·;οο))°ποτ,Ρο)ι)ιάο))ιιο·ο.Νικο
θο)ιιιτι (Με Κιπάοε ιιπά άοτ ρ)οοοπτο )ι)οι)ιτά)ο Οο)ιοτιπιιιτοτ
πο( άοτοοΙοοπ ΗΒ)ιο οιο)ιοπ. άιο ιιι ά)ο Ηϋ)ι)ο ο)πο·ο))))ιττο
Ηοπά ειο)Ιτ.οἰπ νοπι ΒιιοοοτοπΜιιττοι·ιιιιιπά )ιοΒ·)πποιιάοε ππά
οιο)ι Με ποιπ (ιιπάπε .πω )))))2)ο)ιοιιάο8ειιπιπιιοϋοοε1)άγοιπ
(εετιπιπ )›ι·ο)τοι·Βοο)ο. Ι)ο)ιοι )ιοετεπάΡ)ο)ιοι·.Τοά.
Ιπ ο)ποπι επάοτπ Ρο.)) Μοτο ο)οιτ·)ι('εΙ)ο ο)π ειι)ιπιιιοοεοε
Μγοπι άιο θο)ιπι): οοπιρ))ο)ι·); ποιο)ι Βοοπά)ειιπο άοι· θο)ιιιττ
ιποιο)ιτά)ο θι·οεοο άοι· θο)ιέιι·ιπιιττοτάοπ Ριπάτιιο)τ ο)ποτ 7

ιποποτ). Βο)ιινιιποοτοο)ιο(). 5 ΥΡοο)ιοιι ποοο άοτ θο))ιιτ):, ιιπ άἱο
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ετου ετυ υοττυ·ετευρνε.ιυτυοττευΡτευετ ε.υτ;ευουτουυευυει:τε.
ειιυτττρττ·ιενετ·τ'. εευ Πτετιιυ υιτε εκττε.ρετττουευτετΒιιιιυρτ
εττττυυε;.(τευευυυε.
Ιιυ ΔιτυουΙυευ ευ ετευε Β'υΠε υουρι·τοτττνεττ'. ετε ευυτυ τζε
υτττττ.τευτιετυτ.ιιτ·.

Α. .τιιι τ υ ι ο τον:«Ζιιτ Πευτε νου εετ εοτ.ορτυουευΒουτνντιυ8ετ
υουιττ.τιι ετυετ·υριττετευΠττειντουετυυε·υυτιιτευετ Ιευευεει·
Ε'ι·υουτ.».(Ντ. 5).

85-_τυυι·τΞε8 ρυτυ υπ τ'οττ;ευεευ Βετιιυε. Πετυουυυιτει.υε95
επι.. Βυυουεεουευ εευρυυυι:. ΡειΙριιιτου ννευ·ευΒουυιετ·υττετττε
Εεεε υευτ ετ·υοττινοτι,ετυ Ττιιυοτ τετοτιτυτυιιιιτ'Με 3 Ε'τυ8ετ
ττυετ(τουΝευετ. Ροτ·τ.τονειεςτυ.ττευτυεττετουυετ, εευ τιτυι.ετε
8ουετεειτοενν..τυεευτου ετυευ Τιιτυοτ υιιεεευττοτττει.εετ εευ
Πτυετιιου εευ Κτυευττορίευιυτιουτ;.Ρετ.. νει·ττευυυιιΙε ετε Κυ
ιιτυ, υιιι υιιου τ! ντ'οουευ νντεεετετυ2υτ.ι·ετευιυττ.Οοεουιευ εετ
υ'ϊιευε, Αυυιιιτε, Βτινοτυυτει Ηειτυ. Πετυευιιυιτυυε τοκοι. 107
οιτι.,υτττ;ειτευΗει·ει.ευε τουυτττευ. νοτννοΙυυυε εευ υτυοετευ
ΒουετεεττεεννοΙυευευευυο, ρων. νεε. υτετττυοου. Πευετ ετε
Νο.ιυι· ω Τυιιιοτ Μεεετ:ετου που τυ εετ Νε.τοουε"ουτε Βε
υττυιυιιευ ιιυυυε.8ευ, εετυοτυε τετ.νου εετ Οουυτυπου: ετυετ
υουτντιυττοτευΘευυ.ττιιυιτει·. Βετυι Βυυουυουυττι ρτε.υευιττιε
ετου ετυ εττυυννε.υεττ.τει·Τυυτοτ, εετ ρ1εττετευυε υυε εειιι ετου
τετουΙτουΒτυι ετ8ο88. Βε1' Τυυτοτ που ετε ΙτυττεΤυυε, τυ εετ
ετου ετε εοωρτυοιιε 8‹τττννε.υεοτυουεττ.ετ.ειυτττι.νωττ του·ετε

(τ:τυοευτει,
ετε Βτυυουυυιιἔ εευ Τυτττοτινυτεε εττειιτττ,εευ 1400

"ι·υι. υουννετε υ.υρυνοι.τυουεΚτυε ετατε.υττοΜε υρυ.ιετ Βε
Ιευι.. Ποτ Ρτυοτττυο.ου»νετ εευττεει:Με εετ Ιτυυευ Τιτυο, ιιυοτ
υιιου που εετ Πιετιιυινειυε, ετε τυ εευ Πτυουτυε.ουττυοι·ουτε.
Βυττετυυυε ω. Γι·υουτυυουευ; ευ υουυττευ Ττιεττε εευυεΙυευ,
ννετουετιττιεευι Οοτου εευοευεειτυ ευ Τε". νετινυουυευ τντιτου,
υτουτ.ευιτ'ετυτ ννει·εειτ.Πτειτιο.Βε εεε υυτ:ετευ ΤυετΙευ τι."
ννττττττε.Τοε υιιι '7

.

Τιι.Βο, θεοτεου Ρυειιτυου οτουροευ ευρτ.
Ιου τυτετ,Νερττττιτυουτ. τυτ.ετει.ττ.Ρετττουτι;τυουτου.

Μ. Ο τ
·
υ ει υ τ; «Ποτ Εττυττυυυνου Ονεττετιιιυτοτευαυτ'Βοττιτνευ

εει·υουυιτ.,Θευυττ.Με Ρυετττεττυυι,υονντεετε ΒεττευετιιυΒ·
εετεειυεττ».(Ντ. 5).

νετ·τ. εαυτο ουτε Βετυε ειιυτυ υευττεττουει·Βεουυ.ουιυυεευ
ειτε εετ τ.ττ.ετειυτιι.υτ'υυε υευττττοτττευ εετ Ηε.υε ετευει· ετε
νετ·υουτεεεττειτΠουτρττουιτουευ.Ετυε τεουι υττ.ιιτττ=;εΒτυοΙτετ

πειτε· τετ.ετε 8ττετει·ουιιυε.νει·1. υυε υυτετ 89 Πτ.Ιτευ νου
Ονιιττετονυι.οιυννυυτευε εετ Βουννευυετυουυτι τυ υευυ Ε'ττττευ
Δοττυευει·ευυυς υοιτττ.εετ“υιιεευ. Ο. τ'ττυττ.Βετυρτε1ευυε τι.»
Ιτττ.ετεευτΠτι· ετε νοτυουτεεευευ Μουττουυεττευ.ννε1ουευετυε

Ονεττε1ονυιε ννευτευε εετ θευιιττειυττιτευεττ:ιι.ιιυε·ευετ.ιττει.

(Βτυουττε. ΡΙε.τεευ εετ Ονυτε, νει·εττετιιιι€, Τοι·υτου). !ιιι

Ρυετρεττιιτυ ετουτ. νετεττ.ετ·ιτυο;.Ρεττιοτττττυοεετ €τετουίτιΙΙυ
Τοτυτου. Ιυ Βεευυ ευτ ετε ΒετιυυεΙυυἔ υτυεετο Αυτ.οτευετιιτε.
Μου υυτ ετυε ορεττιττνεΒυττετυιιυτ; εετ (τευουινυΙυτ υοου
ιινττυτευεεετ ΒουινευΒετυουυτι.Ητττετετυτευτωυυ.

Ρ. Β ο ε ε ε τ
ι
ο ιν : «Πευετ ετττ.τ·υυιεττυεΒουινευεει·υουυτ'ο».

(Ντ. ω.

1
. ΗΜ: 28_τε4.ττττΒεΡετ.. 2 Με εευοι·ευ. Μευυευ οευυττευ

"νετ ττττιτ,Ιτυυυ ττυΠυιεττοτυ ετυε ετευουννυτυΙ,Βτ,ευευ που»
(του ΒΙυτευ τυ ετε Βιι.ιιουτιουΙε. Ορετειιτου Μου 14 Τιτιτςευ:
Μευυευυεττε νει·ινε.ουυυυτ;ευ, ετουυει· τπτΒεςτ·τττ°εοι· Ο1°Βειυτ·
υιιιτου υπευευεει· Βτιιτιυτττοι·.τιι εευυευ Μταετρυυυι. ετε εε
ρτιιτ2τ.ε'Ι'υυε. Τετιτρουυεε εετ Βειυ0υττϋτιτο,τνοτ1υτουτ.ΑΙΙευ
ευιτει·υτ ινετεευ Κατω. θευευτιυΒ·.

2
.

Ευ.Π: Ι.τυυυ νουι Πτετττυετυ υοτττυετευεττετΤυτυοτ, Αυε.τυ
υευε υττττουιτετ ΒΧοτυυιεττιτετιι.ντεττ.Μ.Ορετοιτου.Ευ υε.υεετιε
ετου υιιι· ιιτυ ουτε τυττεττευυιευτυ.τουτνντουεττεΤυυεττυοττινειυ
εετ·υοΙτττττ,ετε τ;ερτεοπ Μπιτ. νετ·υευιτττοεετ Βευι.ε εευ Βτ- _

ττειιτυυουευ,ευ. ετευετ υτοττι.νττΙ1τ€ετιιτει·υτινει·εευ υουυτε.
θεττευυυε.

Α. Πτι τ
ι

υιιτε.υ υ: «Πευετ· ετε νε..<;τυτι1εΟοεττοτοτυτευετ Πνο
υιευ εευ Πιετ·ιτυ».(Ντ. 5).

νει·τ'. ι·ετετ·ττ·τ.ττυετ· 7 Ε'εττΙετ8 Πτε! ννυτεε εετ ι.υτιτοτ·υΠοτυ
ευττ'οτ·ιττ.4 τττεΙννυτεε 5.ττυουεετ Πιετυυ εκυτττρτττ..Ιυι ετυιευ
?ΜΙ υυ.υεο1τεεετετου υιιι Ζννετυυυυετευε υίνοιυε, υυε υιυ ε

τ

υευ τυι ουνιιιυ Μουτ υττ.2ευεευτουτου ατυ-υε.ου ΒρυΙτυυε εετ
νοτεει·ευ Πιετυυννευε ευκτετυτ ννυι·εε.
Βετ εετ τ;ΙετοττΖετττΒευΒυττεττιιτττ,ςεοι· θευεττυιιττει·ετευτευ
ετε νοτυοττι·τττουνου Πονευ Με Ρευυ ειτε Πειτ.τττεεττ.Ευ
ννυτεε ετε νοτεετε Β'τυουε εευ Πτετυυ τ;ευρετιευ, τω. Μνοτττ
εευ εετ· ΚερυεΙ ευττ'ετυοοεετ υτττουινετυεεκυτττ·ρτττ.υυε εεττι
υττουειεετ· Πτει·υυ υιιου Πυτ.ετυτιιευττττεετ Ιττοειιυ.,υε,ςτυυεττε
νου ουευ, οττετυιιου ΑρρΙτουιτου ο” Κυιυτυιετ·υ. ευυεττειΒεττ.
ΑΙΜ Ρε.ιτευττυευε·ευευευ, εοου υιιι· ετυ Ρετ! ουυε Τειυρετυ
τιιτυτετεετυυ,ιτ.τυ εευ ττυτ·τΒευινυτεε ννευευ Βττυυετιιυττειιυε
υυε Ουυετε.υευοττευνου Αυετουυτττευεετ Με. Μπι Τετιιρετ·ε.
ι.υτει·υουυυε; υοτττττ..Πτε θττουυεεετ· Τυυιοτ·ευ ννε.τνοτυοτττεεευ,
τυ ετυευτΡτιΙΙ τετουτεεευ Μνοτυ τοτεπιιι Νττ.υε1.Πτε Κτευυευ
@ευουτουτευυτυε υετ(.τετττετ.

Β. Ρετττυοινυυν:
(Νι·.5).

Ποτ υουου εευ 4
. Τη Κτετυυευεευ τττυΙτεττιτιυευτου ετε

Βειυουεεουευ υοτεετυοτιυ νου ω Μττ.ιεΙττυτε"νετ υετνο1°·
ι·ιιυ·ευεε Τυεττε, ετε ετουΜε ετουυε Κτυευτυοττευετ εετ Ρετ
ρυιτου ετιντευευ. Κτυεττουε Ηεττπϋυε υτυε ευ "νετ 12-15 οιτι.
νου ετυυιιττετευΜετυτευ 8τεΙΙευ ευ υτ:ττ·ευ.ιυττωτ-τττττττυνετ
υι.1·τουευ.Βτιιυε 8ουΙιιιυτ:,οτε Βιετευ ιιι ττττιτευ,Ιιετυε ννευευ.
Πτευετ·?οικου ννιιτεε ετττ.τυυτττ.,ειι.τε.υτ'υτεττιεετουοτε ευεετετ
του.εετυ Κουτ ι=τυ,"του υρουτ.ει.υ£ουοτευ, εετ εττοιε ινιιτεε
ευ εευ Γττυυευεκττιιτττττ..ΑΙΙε Ε'οειευ ννιιτευ ννετυΙ.Θευουτεου
του.Με 29 οιτι.Ιτιυτ;.Πει· ετυιε Μπι ε.υρυνοι;τυουπι· ΨοΙτ..
σε υετεευ ε.υεετειι Βιιυευ Ιτευευυπετουευ νου υτου υυε Ιευεευ
ετυτο·ε θιυιτεευ. Ζννετ Ρτυοευτευ Μιτου νετννιιουυευ Γ? οιυ.
Μεε, 14 επι. Μου. ετε ετττ.τεΡΙιι.οευτυ ντιπ ευρετο Με 2ετεεε
ευρεττ.εΕτττυυι.ε,ινυυτευε ετευε ευ εετ· ετουυευ ΡΙεοευτυ νει·
ννυοττυευννετευ. Ρετ. εευυυ.

«Ρεττυυ ρτΒιετιι.υτ·υυυετ ΠττΙΙτυεειι>›.

Ι.τυοευ.

ΜεετοτυυΚοτε 0υουτευτε. 8ευτειυυετ 1899.

Α. Κ τι υ ε πι - Β ε υ : «Βτυ Ρετ! νου ε.οουτττι·υετΡυΙιιιουειΙ
υτευουε».

Ζυ Ι:ΒΠΖθΤυθΠεευ Ρυιτευτευ υι.ε1ττ.εΚ. ετε Πτειτ.>;υουεΜε
ΜτττεΙτυευτυοτευυ, ννεττ εευ υνυωΙτυουε θετε.υυοτι ευ εετ
Ηετουρττιε επι τυιευυτνετευ νντιτ·ιιυε ινετΙ τττει.υυτττιττςυετ
τω»ΜτττεΙτυυιιτττοτευυευου τυι Ιτυττευ 2

.

Ιυιετοουτεττειυιυ ετυ
υιυιευ θετευυου ινετττυευτυευ υετιυ. Πτε Αυτορυτε εεουτε
εευ Β'ευ1ετ υυε ετε 8τευουε εευ ρυΙυτοιτειτευΟυι.τιιυιυυειτυ
ευτου ευιυιυουε Αιιττεςετυυ8ευ ευ υτε.υεε.

Ν. Βυιιτοττουτυ: «Πευει· Βτυιυτ.τττιιυευετ τοτ.ειΙετπετ·
υε.τετΠιει·υυετ:τττρυιτου».

Αυ εετ Ηε.υε νου 2 Γυ11ευ Μουτ; Θ. εευ Νεουννετε ευ Πε
Γετυ, ετι.υυετε ΒτυιυιτττυυΒ υετ εετ τοι.ττΙουΠιετυιτεκι.ττριπτου
ουυε ο0τ1ιρτιοἱττ.ε1ττυπτυιιιευτεευεεετττυττ ννετεευ υιιυυ, ευευ
ετε Βτυι,ε,·ετευυετυ υττυετυιεΙυ υυιοι·υυυεευ τνετεευ Ιιουυευ;
ει·τ'οτεετττουτει ειιυετ υυι· ετε ΒεννεςΙτουυετι εευ Πιιετυυ.

Θ
.

Ν ε υ τ
;
ε τ ο να: «Β Γυττε νου Πυτεττε-Βυυιοι·τυο.8τειι».

Α. .τοι·εειτι: «Που Τυτοτυτυ 1τοιιτευυι υετ ετυτττευΗιιυτετ
Ιτι·ιιυυυυεευτο.

ΠυΒευτττ.τευεΜιτου ετε ΒευιιΙτ.ειε εετ Βουευε1ιιυε τω.
Τυτοτυτυ ττουτευτυ υετ ουτουτυουειυ Βο2ευι, υετ Ρειυρττττ.ςυυ
υυε Ιτυρεττεο οουτε.8τουιιτυ;ετι€εττευ ει·ιντευ ετου εευ Μτττετ
Με υευτ τνττυυυτυΒε1 εουιευ Βοιετυτοτυιευ, ννο ευ ειτε τε.υττ.<τε
.Ιιιοττευ υοτοττ υευετττεττ.τω ετε υττυυευεευ Βευτρυτευτευ

τ τιιυοτι2υυι Ττοουυευ υι·τιττ;ι.

Ν. Ψντυοτττυεοιν: «Πευετ ρυτυοτο,ο;ο-ευετοτυτυουενετ·ε.υ
εετττυ8ευ τιι εευ ειιτοτυυττυουευΗοτ28ευεττου υετ υπευ
υοτευετ $γρτττ1τυ».

Αυτοι· υε.τ.ετυε Βετυε νου υϋουυτ τυτετευυυυι.ευ υυε υιττυ·
υιι.τττευΒι.υετειι ευ $25.ιιςΙτυΒ·ευεευ Μ. Ρετει·υυυτ·,ε;ετΡτυεεΙ
υο.υυευε.υετευτεΙΙι.ννττ-υττυ.ι.τευυτετ υιιι· ετε δοτιτιι88τ0τεετιιυ·
Βου εευ Αυτο", υτΙου Νευετ·ε τυτ τπτΟττετυειΙυεοττευτευευ:

1
.

Πτε οου8ευται1ε Ι.υευ εετ 8ττ.υεττυυευεννττΙα υευευ εευ
οτιο.τευτεττυιτυουειτρυ.ι.ττοτουο-ευυ.ιοτυτυουευνετε.υεετιιυεευ
τυ εευ νετυοτττεεεττευΟτΒε.υευ υυε ττυ Κυοοττευυνυπευι, υυου
νετευεετυυεευ τπτρεττρττετ·ευθυυεττευτιρρυτ·τικεεευ Βετυουυ.

2
.

Πτευε Α1τετε.τ:τοττευτυετουευετου υευουεει·υ εεΙιευε τυι τυ
τετετ.τττετΙευΒττουτο.εετ θιτιυτ;ττευ.ιιυικεττευ τυι Βτεετυιυ τω»
ει·ευυΙτι·ευεευ υΙετυε.τεΙΙτ.<;ευΙυττΙιτειιτου, υιιτνεττευτιι υ`οτυι
νου ΒτυεεςευευυυευυττειιυΒ. Β

.

Πτευε τυτοτυιτττεττειινωτι
εετιιιτΒευ τυ εευ θευττττευνετ·Ιο.ιιτευΗιι.υε τυ Ηευε υτττ.νετ
ευεετιιυε;ευ εετ

ΒΙυιβετε.ευε
Με εευ ετο θε.υΒΙτευ ετυυττττευ

εευ Βτυεεεεννευευ υ εευ Ζεττττερυετυττυεει. Ρτοτττετειτου
Με Πεεευετο.ιτου εευ ΒρτευεΙυ αυτ. 4

.

Πτε Ιυτευυτιειτ.εετ
τυτετυττττετΙετιΡτ·οοευυευττ.υετιυοννουτ νοτυ ΑΙτετ εευ δειτε·
Ιτυρ;ου, Με ευου νου εευτ θτ·τιεε εετ υι·ρυτΙτιτυουευνετευ
εετιιυττευ εετ ευεετευ Οη;υυε ευ (νιτυο νου εετ Πιιυετ εευ
Ιιιεττυουου Ρτοοευυευ). δ

.

Πτε θτειυεττειιυεττευεττετεευ ετυτ
υεουυευτ νετε.υεετυυυευ. ετε ετου τυ εε;ευετεττν·ευ Β'οτυιευ
εετ Ατ.τορυτο, εετ ντιουοΙτυυπτου. 2τιννεττετιΜου Νευτουε
μπειτε υιτιουευ. Μττ Ηττττοεετ Μετυοεου νου Ντυυτ υυε
Ι.εττυουυευ ευτεεουε τυιιυ ετε υευειυιιι.ευ ΒτυοτιετυυυΒευ εετ
οευιτειΙευ. ρεττυιιοΙευτειι θττι·ουτειτοτνυο,νετττ.υεετυυΒ· εευ
Κετυυ ειο. (τ

.

Πτε ουευ υευοτιττευευευ Αττετει.τουευννετεευ
Μου τυ εευ υ·τουυετευ θειυΒΙτευ Βετ”τιιτευυ. 7

.

Πτε νετευ
εετυυυ εετ· υποττετΙευ ννυυε υοννοτιττυ εεττθτυυεττευ,Με
ειιου τυ εετευ Πυιτ;ευυυτ;, τττυττεειιννεττευ ευτ Βετυτιιυυ εετ
ινττττττευυε ευ ΒΙττι.υυεευ τυ εετ Πτττε;ευυυεεετ θε.υεττευ,τ- Νου υιιυι τετττυΙειτΒυεε εετ υτρυτττττυοττευΒευεττυ;ε

._--υ>- -.εε*-”-ς -.__
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ιιππ. Θ. Πιε οοιι€οιιιτε.ΙεΕεεε ΙιεννιτΙα Ι'οι·ιιοι·Ιιει Βιι.ιιι.:ΙΙιιε·οιι
νει·ειιοοι·ιιιιι;ειι Ιιιι ΜγοεοιπΙ εεΙΙιετ. - Ιιει·ιΙΙ'οι·ιιιΠειεοιΙοι· ΜΙ'
ίιιεο 1ιιΙΙΙτι·ειιοιι Με ιιιι.οι·ιιιιιεειιΙει·οιι ΒιιιοοεοινοΙιοε ιιιπ
ννιιοΙιειιιιιἔ άεεεοΙΙιοιι - Μγοοε.τάιιιε ιιιιοι·ειιιιεΙιε ·- ιιειι
άειςοιιοι·ειινοτΑΙιει·ειιιοιι Με ΙΙΙιιεΙιοΙε εεΙΙιει.

ΑΙιοΙιιιοιιιι.

ΒιιεεΙ‹ῇ Αι·οΙιιν ΡειοΙοοιι, Ι‹ΙΙιιΙΙεοΙιεεΙ‹οΙ ΜεΙΙιοιιιγ Γ
ΒιιοΙει·ιοΙοοιι. Μ. ν". ΜΜΕ - Θ, Μ. Μ. ΛΙιΙΙι. Ι-2.
Ρ. Κε) ιι ιιιιι. «ΠεΙιοι· Με Νοι·νειιειιοιειιιιεειι ιιι άειι Τοτε
Ιιεειοιι».

Ψ. ΚΙΙιιι ειι Ιω. «ΒΙο ΡεΙΙ νοιι ειιι·Ιιςοι· ΜοιιιιιεἰτΙε εει
ΑΙιτΙοιιιιιιεΙιγρΙιιιε, Ιιεάιιιειοιιι·οΙιάειι ΒΙιοι·ΙΙι'εοΙιειι ΒιιοΙΙΙιιε».
ΙΣε Ιιε.ιιοοΙιε ειοΙι πιιι ειιιοιι ΡεΙΙ νοιι ΙΙοοιγρΙιιιε, ινεΙοΙιει·
ειεε ιιι Με· 3. Κι·ειιΙιΙιειιεννοοΙιε πιιι ειιτιο·οι·Μειιιιι Με οοιιιρΙΙ
οιι·ι Ιιειιο. Βοι άει· Αιιι.ορειο Ιιοιιιιιε Κ. ιιι άειιι ιΙιεεΙΙ: ιιειι
Ιιιι Βιιει· εει· Μειιιιιοειι ιιειι ΒΙιει·ι.Ιι'εοΙιοιι Βε.οιΙΙιιε ιιεοΙι
ινειεοιι ιιιιο ι·οιιι ειιοΙιι.ειι. Πε επειι ειπε Οι.Ιτιε ιιιοΜε νει1ε,ο,·,
εο ιιιιιιιιιι Κ. πο, άεεε Με ΤγιιΙιιιεΙιε.οιΙΙειι ειι! Μι·οοι.ειιι )ι'Ιίεεε
ιιι Με Μοιιιιικοιι νοτεοΙιΙορρι ννοι·άειι ιεειεε, - ΙΒιι€ε άειι
Νει·νειιεεΙιειάειι εεε οοιιετΙοιιεειιά άεε Ι'ιι.οιιιΙΙε.

Ν.Μοι·ι ειιά Μ. ΒιοΙιιιιειιοινΜεοΙι. «Ζει Βιιοι.ει·ιο
Ιοειε άεε ΜΙΙΖΙιιειιοοεειΙΙοε>>.

ΒεΙιειιιιτΙιεΙι 2ει8οιι Με ΒιιοΙιΙΙιιΙιιιτειι άεε ΑιιιΙιτειιΙιεοΙΙΙιιε
Με θοΙει.ιιιιο ειιι ιεειεε οΙιει·εΙαοι·ιειΙεεΙιεε ννειεΙιετΙιιιιιι: Με
ΙΙΙΙΙιι·οΙιοιι ενε.εΙιεειι ιιι εει· Βειιεο άεε 8ι.ιεΙιΙ;ειιεΙε ιιι Ντιπ
ειιιοε ενοιεεειιΖερι'οιιε,Με άειιι νιοΙΙ'ε.οΙιενει·εννοιειιιιεοιι εο
ι.ιοΙιοιι(Με Γοι·ιιι ειιιει· ιιιιιΒιεινοι·Ι'ειιοιι'Γειιιιο). ΒΙο Αιιιοι·ειι
ΙιεΙιειι ιιιιιι Με Βοοιιιειιιιι.εειι ειιιιι ΖιιετειιοεΙιοιιιιιιοιι Μοεεε
τγριεοΙιειι Ινε.εΙιετΙιιιιιιε ιιεΙιοι· ειιιΜι·ι. Βε ειπε ι'οΙο;οιιιιεΡοειιι
Ιειε ειι Ιιοι·ΙιοΙιειεΙιτΙι.;ειι: Με.ιι ιεειεε ειιιο 10-12°η,-ΙΒιο Μεεε
ειιΙιει·οιι.ει.οΕ'ΙειεεΙιρεριοιιεεΙειιιιε (Με Ρεριοιι) οάετειεε 10%)Ιειε
Ψε.εεετ·Ρερι:οιι€εΙετιιιο (2°/., _Ρεριοιι) νοι·ι·ε.ι.Ιιιε·ΙιοΙιειι; Με
ΒιιΙιει.ι·ε.τεοΙΙ οιιιε ιιοιιι.τεΙο οαοι· εοΙινεεεΙι εΙΙιεΙιεοΙιο Βειιοτιοιι
εειι.ιοιι.ιιτιάΜε 8ι.ιεΙιο ειιι‹Ι ιιιπ οιιιει· ΡΙετΙιιειιειιοΙ νοιι ιιιιι.ι.
Ιοι·οι· Ι)ιοΙιο ειιειιΙεεειι. ΑΙε Μειοι·ιε.Ι νει·ινοπάε "ιιειι άεε ΒΙο:
άεε νει·οιιιΙοιοιι ΤΙιιει·οε ΜΜΜ, Νιει·οιι) οάετ. ειεε ιιοεΙι Ιιεεεει·
Μ, εΙιιο 8-4-ιεει,εο Κε.ι·ι.οι3°ε1ειιΙτιιι·.Πιο ΙιεεεΙιιεΙιτειι Β6Ιιι·
οΙιοιι ειιιιΙ Ιιιι Ι)ιιιιΙιο1οιι ΙιεΙ οιιιει· Τοιιιρειειιιτ νοιι 20-22" Ο.
ειιι2ιιΙιοννοΙιιοιι.

'Ι' Ιι
.
Β γ Ι: ε Ι‹ ο ει. «ΠοΙιετ ΔΙτοι·ει.ιοιι άεε οοιιΙι·.ιΙειι

εγετοιιιεΒοι άει· ΒΙειιιιιοιιιεετιοιι».

Με Μειιιιιιιεειι άει· Αιιτοι·ειι ΙιεεϋΒΜεΙι άοι· ριιιιιιιι·ειι βοοε.ΙΙ
εει.ιιοιιάεε ρειΙιοΙοειεεΙιοιι Ρι·οοεεεεε Ιιιι Νει·νειιεγειειιι Ιιοι άοι·
ε.ιτιιι·ιιιιιειι νειειΙ'ιιιιιε ειιιιΙ εοΙιι· νετεεΙιιοοοιι. Αιιι.οι·Με εε
ιιιιιοι·ιιοιιιιιιειιάοι· Ε'ι·ει.ιζοΜε οιιροι·ιιιιοιιιοΙΙειιινΙἴεεο ιιεΙιει· ειι
Ιιοιιιιιιοιι,ιιιιΙειιι οι· εει Κε.ιιιιιεΙιειι ιιτιάΜοει·εεΙινιειιιεΙιειιΡεπ
Ιγεειι Ιιει·νοι·ι·ιει'. Πιο (ΜΗ ινιιι·οο ιΙιειΙε ιιι Ε'οι·ιιι νοιι ειιοοιι
Ιε.ιιοιι Ιι:_ιοειιοιιειι εεε εεεΙ8ειιιιτοιι ΒιιΙ288 οιιινοιΙεΙΙιι, τΙιεΙ1ε
ιεειεε εε εΙε ΒΙοιννοιεε ιιιπ άειιι Β'ιιι.τ.οι·εειιιοιιςι. ΒΙο Πειιοι·
άει· Ρϋιτειιιιιι; εοΙιενειιΙιτο2ινιεεΙιοιι 5 ιιιπ! 60 'Ι'ιι.ρζειι,Με Πιε
ιιιιιιιειειι τι·ει.ειι 2-15 Τιι,<ζενοι· άειι 'Ι'οάο άοι· 'ΓΙιΙοι·ε ειπ.
ειιιιεοΙιει ινιιι·άειι Με Ηιιιιοι·Ι'Ιιεεε ει·εΙγεΙι·ι ειιά ει·ετ.ερε.ιοι·Με
νοικΙοι·ΙΙιεεε, ινοΙιει ΒοινϋΙιιιΙΙοΙι Μ

ε

Ε`Ιειιοτειιει·ιιιιμε ννειιιο;ει·
εΠιοιι·ι.ννοι·,εΙε Με Βιιιοιιεοι·οιι. Με ιιιιΙΙι·οεΙιοριεεΙιοιιΒιιιΙΙιετι ε

εεε Αιιιοι·ε ει·ειι.Ιιειι, άεεε Με εεΙιΙΙι·Γετοιι νοι·ειιοετιιιι€ειι Ιιιι
ΒϋεΙεειιιιιειι·Εειι Μιάου ιεπι·οιι, ιιιιιΙ που· Ιιιι ΕοιιιΙοιιΙ.ΙιεΙΙ: Ιιιοι·
Με· ιιειιιοιιτΙιεΙι Με ειι·ειιοΒιιοετειιε ειιΙειι·ι.. ιιιεΙιοεοιιτΙοιοειεε:
Με ΖεΙΙειι άει· νοιιΙει·Ιιοι·ιιει·; Μεεε Ιιεει·ειοΙιιοι.Αυτοι· εΙε Με
ρι·ιιιιιιτοιι ΑΙ'Γοοι.ο, Μεεε ΖοΙΙοιι ι·οιιΒιιειι οΙ›οιι :ιιο ΙειοΙιτοετειι
Με Με. ΝιιΙιει·οε ιιΙιει· Με ιιιιΙα·οεΙιοριεοΙιοιι ΒΙΙΙΙοι· πι; Ιιιι
θι·ι,ι.ςιιιεΙιιεοΙιειιΙοεοιι.

Νει·νοιι

θ. ΘεΙιι·Ιι.εοΙιενσεΜ
Ι.οι·Ιο.

ΓοΙεοιιοε 'Ι'Ιιοεοιι ινοι·οοιιε.ιιΙ'εοετοΙΙΙ: Ι) ΝιοΙιτ ιιιυ· εει εεΙιοιι
ΒιιΙιι·ειιΙιτοιιεοΙΙ Με ΙιεοτειιοΙοειεοΙιο ΠιιιοτειιεΙιιιιι€ όει· ΜΠΙΝΙ
Βε.οΙιειι- ειιά Νε.εοιιεεΙιΙειιιιΙιειιτόιιι·οΙιεείϋΙιτι ννει·οοιι.ειιιιι1ει·ιι
ειιοΙι Ιιοι θιοειιιιι1οιι, Με Ιιιι Οοιιιιειι πιιι ΠιρΙιι.οι·ιοΙΙι·οιιΙΙοιι
ειε.ιιοοιι οάετ ϋΙιει·Ιιιιιιρι.άοι· ΜοεΙιεΙιΙιειι. ειεΙι ειι ιιιιἱοιι·οιιποε
εεεοιπ ινοι·ειι.
.ι.ιιεΙι εοΙιειιιΙιε.τΒειιε Βεειιιι‹Ι εοΙιΙιοΙιοιι ειπε, ιιιΙΙεεειι ΙεοΙιι·τ
ειιά άεειιιιιειι·ι ννοι·άοιι. 8

)

ΠιρΙιτοι·ιοΙιτειιΙιε εοΙΙοιι ειεε άειιιιι
Με άειι .Ηοερι:5.Ιει·ιιειιιΙε.εεειι ννοι·ιΙειι,ινοιιιιΜε ΒεειΙΙοιι εεε:
ΙιεΙι νοεεεΙιννιιιιιΙοιιεοιιι άϋι·Ι'τοιι.4)Ιιι Ιιιει.ιι.ιιτοιι,ΡοιιεΙοιιιιιοιι
ειιά ιιι ΓιιιιιιΙΙειι. πιο νιοΙε Κιιιιιοι· ειιιιι. ννϋι·οοεε εΙοΙι ειιιρίοΙι
Ιειι ινειιιεειειιε 1 ΜειΙ _ΙειΙιι·ΙιεΙιυπο ΙιοετοιιΙιιι Ε'ι·ΙΙΙιΙιει·Ιιετ)ειπε

«ΠοΙιει· Με Ρι·ορΙιγΙοιιιε άοι· Προ·

2
) ΒοΙοΙιο ιιιΙιειι·ιο Ροι·εοιιειι, εοΙΙιετ, ννοιιιι ειε ι

εΙΙΙ.ι;ειιιοιιιε Πιιτοι·ειιοΙιιιιιε άει· ΠιιιιάΙιοΙιΙε. εεε Βιι.εΙιειιε απο
άει· Νεεε άει· Ιιιεεεεοιι ΜιτεΙιειιΙΙΙΙιτειι. ε) Πιο ΠοεΙιιΕοοιιοιι

εοΙΙ ειεε ιιειοΙιάει· ννΙοοοιΙιοι·ειεΙΙιιιι): άοι· ΚιιιιΙοι· ε;εεεΙιοΙιοιι.

θ
) ΑΜ' άειιι Βιιιι‹Ιε ειιιιΙ εειιΙΙ:ει·-ΙιεειοτΙοΙοεΙεεΙιε Οοι·ρε ειι οι·

ι·ιοΙιτειι.

Μ. Ρι·οε ειτε Μ. «Ποιοι ΤιιΙιετειιΙοεο άεε Βι·ιιεΙιε.ι.οΙιοε.
Αυτοι· Ιιετ ιιιιΕ άοι· εΙιιι·ιιιεΙεοΙιειι Πιιινοι·ειΙ:ΜεΙιΙιιιΙΚ ειι Κιοιν
ειιιοιι ι.γριεοΙιειι ΓεΙΙ νοιι 'Ι'ιιΙιει·οιιΙοεε άει· Ιιιο;ιιιιιεΙ- ειιά Νε
ΙιοΙΙιοι·ιιιο οοιιειειιιοιι Ιεϋιιιιοιι ειιά τεΙ'οι·Ιι·τ οιιεΙ'ΙΙΙιι·ΙιοΙι Με
ΚτειιΙιειιεοεοΙιιοΙιτο, ννοΙιοι ει· ε.ιιοΙι 26 ιιι άει· Πιοιιετιιι· Ιιε
Ιιοιιιιι.ο Ε'ει.ΙΙο ιιιιεΙ'ΙΙΙιττ. Με Μειιιιιιιο·οιι άει· νει·εοΙιιοιΙειιειι
Αιιτοτειι ΙΙΙιοι· Με Αοι.ιοΙοο·Ιε άοι Βι·οοΙιεεεΙιιιιΙιει·ΙιοΙοεε ετεΙιειι
ειεΙι €εςο11ΙΙΙιο1°:Με ΙΒιιιειι (παπι. .Ι ειι ιι εεε ο) Ι›εΙιε.ιιρι;οιι,
άεεε ιιιειι εε Ιιιει πιιι. άειιι ρι·ιιιιΙ).ι·ειιΗει·οε ειι ιΙιιιιι ΙιιιΙιε. Με
εΙΙποιιιειιιο τιιΙιοι·οιιΙοεεΡοι·ιιοι·ιιιε εει άεεε εεειιιιΜιι· ειιεεω.ιι
άειι; ειιοει·ο Αιιτοι·ειι Μεεε π. Β. Βοι:Ιι, Βι·ιιιιε) εεΙιοιι Με
Βι·ιιοΙιεει.οΙιιιιΙιει·ειιΙοεοιιιπ εΙε ειπε ΤΙιοιΙοτεεΙιειιιιιιιε άει· εΙΙ
ε·οιιιεΙιιειι Ροι·ιτοιιιιιε ειι. Αυτοι· 8Ιε.ιιΙιι. εει' ΟιιιιιιιΙ οιιιε;οΙιειι
άει· ΜοΜοπ άει· νοι·ϋΙΙ"ειιτΙιεΙιιοιι Β`εΙΙε, άεεε Ιιει‹Ιο ΜοεΙιεΙι
Ι:ειτειι ειιειιιιοΙιιιιοιι εοἰειι. -- Βοι· Βι·ιιεΙιεεεΙι άει· ι.ιιΙιετοιιΙοεειι
Ηει·ιιιε ειιιΙιεΙι Ι'εετ ιιιιιιιετ ΡΙΙιεειεΙιεΙι; Με ΙΙιιτοΙι Ιοτει;ει·ε
ΙιειΙΙιι,ειι.ειιΙΙΙιιιιεεΙιοιι $γιιιριοιιιο ΙΙΒιιιιοιι, ιΙε.ιιιι πι· Βιε.Βιιοεε
νοι·ννει·ιΙιοι ινοτοειι. ?ειπετ Μ. Με θοιιετο.ιιτιιιιε· οιιιοε νοι·
ΜεΙΙιοιι Βι·ιιεΙιεειοΙιοενοιι ει·οεεει· ΙνιοΙιτΙεΙιειι. Πε.εε ιιιε.ιιιιιπ
εει· Ηει·ιιιοτοιιιΙο ιιιοΙιτ εϋε.ειιι εοΙΙ,ννοιι ειιι ιιιΙιει·ειιΙοεει Βι·ιιοΙι
εεεΙΙ νει·ιιιιιιΙιεπ Μιά, ιει εοΙΙιεινει·ετϊιιιιΙΙιοΙι, ιιιειι οιιι:Ιει·ιιι ιι

ι

ιΙειιιι ειιιοιι ινιεΙιι:ιεειι τιιΙιει·ειιΙοεειι Ποτά.

Μ. Κ ΙΙ ε ε ι το ο Ιι. «ΠεΙιει· Μιιοοι·ο-ΜΣΙ:οεειι».
ΒΙο Ρει.Ιιοειοιιεεεάοι· 8οΙιιιιιιιιεΙριΙ2ε Ιιιι ιιιειιεοΙιΙιεΙιοιιΚϋι·ρει·
ιετ. Ι:ιοτειι.ενοιι νΙοΙειι Αιποιειι ΐεει.εεετεΙΙε ινοιάοιι ιν Ι ι· ο Ιι ο ιν,
Γι·Ιε‹Ιι·οιεΙι, ΟοΙιιιΙιοιιιι, Ρϋι·Ιιι·ιιιε;οι·, )Υι·ε‹Ιειι.
ιι. ν. ει.), ΙΙοοΙι ειιιά Με ειροι·Ιιιιειιι.οΙΙοιι Βιιιοιοιι ιιοεΙι εοΙιι·
ιιιε.ιιι;οΙΙιεϊι. Αυτοι· Με οε .ιιειι ιιιιιοι·ιιοιιιιιιοιι ιιιιΕ ειιρει·Ι·
ιιιοιιτοΙΙοιιιννοεε ΐοΙεοιι‹Ιε ?ιεειεε ειι Ι›εειιτννοι·τοιι. 1

) Με άειε
ΙοΙιειιιὶο θιεννεΙιε ε.ιιΙ Με ΜεΙιοιιεΙΙιιιτΙΒΚοιτ άει· ΜιιοοιοΙΙΖε
τεεειι·ι.. 2

) Β`ι·ιιετιιἱειι·οιιΜε ιιι άειι Οιχει;ειιιειιιιιεειιινει·ΙοιΙποιι
Μιιοοι·εριιι·οιι, οιΙει· εΙιει· ειε ινειοΙιεειι ιιιπ Με. 8

)

Κδιιιιειι
Μεεε Βριιι·ειι εει ειιΙιοιιτειιει· Ιιι)οειιοιι ειπε ΙΒιιοι·ιιιιε Ιιει·νοι·
ι·ιιΐειι ιιειι 4

)

εωεεω εΙοΙι οτΙοι·νοι·ιιιΙιιάει·τειεε. Με νίι·ιι1οιιι
Μεεει· ΡιΙ20 ΙιεΙ άοι· Ροεεεε·ε οιιι·οΙι άειι Οτεο.ιιιειιιιιε. Πε
ννιιι·άειι 211άειι νει·ειιοΙιειι 2 Μιιοοι·ε.ι·τειινοι·ινοιιιιει, ιιιιιοοι·
οοι·γιιιΙιιι”οι·ιιειι ιιιιιοοι· ι·ΙιΙ2οροιΙΙΙοι·ιιιιε ειιιι€ιεΙιει ειιΙΙ.Ινιττε
Κ. Μεεε Αιιειι Με νει·εεΙιιοοειιε Νιι.Ιιι·Ι:ϋτΙοιι(Βι·οο, Κε.ι·ι.οίΐεΙ,
Με.Ιε,Αεειιι·-ΑΒιετ, ΒΙιιιεει·ιιιιι οπο.),ειιά ειιιοιι·ιε Με ΙΙΙοι·ρΙιοΙοειο
άει· ΡΙΙ:ε. ΒΙο Βιιοι·οιι άοι· Ιοτει.οι·οιι ννιιι·τΙοιιτΙε.ιιιιΜεεε
εοΙιννεΙιιοΙιειιαπο ΚιιιιιιιοΙιοιι οιιινει·Ιοιοτ Πιι_ιεειιοιι ιιι Με νοιιε.
_ιιιειιΙει·ιε, ιιι Με ΒιιιιεΙιΙιοΙιΙε ιιιπ! ιιι άεε ειιΙιειιτειιοΖεΙΙ8οινοΙιο).
Κ. Με. άεεε Με θοΙιιιοιιιοΙριΙιει·ΙΙιεοΙειιιις νοιι ιιειι Ιιεοτει·ιεΙΙειι
Ιιιι'οοιιοιιοιι άιιι·εΙι νιοΙο 5οιιάει·Ιιειτ.οιιειοΙι ε.ιιεεοιοΙιιιοιι. Πιο
ιιι άειι ι:Ιιιοι·ΙεοΙιοιιθι·επιιιειιιιιε οιιινοι·ΙειΙποιι δροι·οιιάοι· ιιιι1εοτ
εοι·γιιιΙιιτ'οι απο ι·Ιιι2οροιΙΙΙ'οι·ιιιιεΙ'ι·ιιοι.ΙΙιεΙιειι Ιιειιιοεννοι:;ε,ειε
ννεεΙιεοιι ιιιιι· Με. ΒΙο ι·ιιίοιι εἱιιε Μεεε θιοενοοεοιιιεϋιιιιιιιιε
Ιιει·νοι·,Με Μεεε εο,εει· πιιι· ΝεΙ‹ι·οεε ι'ΙΙΙιι·Ι.. ιιιιΙειιι Με Πιοοιι
Ιιι άειι θειιΙΙΙει·οιι ιιειι ΙιΙειιιειι Βιιιι€είε.εεοιι ε.ιιεινε.εΙιεοιιειιά
ΙΙιεεεΙΙιειι ειιΓ ι·ειιι ιιιοοΙιειιιεεΙιοιιιννει;ο νει·ετοιιιοιι. ΒΙο ΖεΙΙ
ιιοΙιι·οεε οι·Ιιοιιιιι;ιιιε.ιιειι άει· ΚοιιιεΙιι·οιιιειοΙγεε, νεοΙιοι ιιιιιιιι
οιιιοΙιοιιιο Γειτ.- ιιειι ΒΙιινοιεεοοεειιοι·ει.ιοιιάοι· ΖεΙΙειι οοιιειιι
τιι·ειι Ιιειιιι. ννοι·οειι Με

5Εοι·ειι
ιιι Με ειιΙιειιι.ε.ιιοΖεΙΙ,ειεινοΙιε

οιιινοι·ΙοιΙιι., εε ι·ιιιοιι ειε ιεειεε;; Ιιετνοι·, ινοΙιοι ιιιιιιι Ιιειιίι.ι.ι;
Με ΡΙιεειιοιιιειι άοι· ΡΙιε8οογτοεο Ι›εοΙιεεΙιιειι επειι. Με ΙΑΘΠοθ·
εγι:ειι οι·ει·ειϊειι Με Βροι·οιιαει· ΡιΙεε. Βοι άοι· Ρεεεε.εο άιιι·εΙι
άειι 0ι·ιεειιιειιιιιε «Με Κε.ιιιιιοΙιοιιε ει.οιεει·ι ειοΙι Με νιι·ιιΙειιε
άει· ΜιιεοιριΙεο πιω. Με Μεεε Ε”ει·ΙιοιιιοιΙιοιΙοάοι· ΡΙΙιε Ιιε
εοΙοΙιιιει. Αιιιοι· Βει'ι·ε.ιιιιι-ΑιιΙΙΙιι πιιι. ιιιιοΙιΙ'οΙεοοάει·Βιιι;Ι'ει·Ιιιιιιε·
ειιά Βοει·Ιιειτιιιιε "οι ΒϋΙ'Ι'Ιει·'εοΙιοιιι ΒΙει.ιι.- ΒΙο ιιι'ε ΒΙιιι
οιιι€εΙιι·εοΙιτειιΜιιοοι·εριιι·ειι ιιιοι·τΙοιι ιιιεΙιτ ι·ε.εοΙιοΙΙιιιιιιιι·ι. εΙε
νοι·ΙιΙεΙΙιειι άει·ε ειιά ινε.εΙιεοιιειι Ε'5.ιΙειιΜε: :ιπι ιιιειετοιιΙοοιιΙΙ
ειι·οιι ειε εΙεΙι Ιιι άειι Νιοι·οιι. νιτει·άειιειιιεΙι ΙΙιοιΙννοιεο ιιιΙι άειιι
Πειτε ειιεεοεοΙιιοοοιι. ΒΙο εεε. Μιιεοι·οιιιγεοειεΚΑΠΗ ιιιοΙιι εΙε
ειιιο οοιιιεις·ιοεοΙΒτΙειειιΙΙιιιις ε.ιιεεεεΙιοιι ννοιοοιι, οε ειιι‹Ι ιιιπ
ΒιιιιοΙΙιιΓεετΙοιιοιι ιιιοΒ·ΙιεΙι.

.Ι
. Ν. Ρ ο ι ι· ο ο ε
ι εν Ι ο ιν ε Ιι Ι. «Με ριι.ΙΙιοΙοεΙεοΙιοιιΑιιοτοιιιιο

ιιιιιΙ Βε.οιοιΙο1οΒιοάει· ΒιιιιτΙοροει».

ΒΙο ειιιο·οΙιειιοειιΒιιρετιιιιοιιτοάεε Αιιιοι·ε ΙΙΙΙιι·ιειι ειι Ι'οΙιεςειι
άειι ΒοΙιΙϋεεοιι: 1

) Ιιι οιιιιεοιι άοι· Ι'οΙεεειΙειι Οι·ςειιιο: Βιιιι€ειι,
Ι.εΙιοι·, 1ΙΙΙΙΙε,Ηειιιι (ιιι Μπι ΡιιετοΙιι), Πιιιοι·ΙιιεΙ'οιοι·ϋεειι. Μεεοιι
ιειιοΙΙΙι·Ιιεειι, θοΙιιι·ιι ιιειι ΒϋεΙιειιιιιει·Ιι Ιεειιιι ιιιιιιι Βοι άοι·
Ηιιιιάεροει ιιιιιιιοι·ΒειοΙΙΙΘΙι οοιιεΙει.ιι·οιι.ιι·οΙοΙιειιι Γοιιιι,θι·οεεο
ΟΙιει·οοιοι· άεε νσεοΙιειΙιιιιιιε εει ΝεΙιι·Ιιοοοιι ιιειι 'Πιιοι.Ιοιιε
ΙεΙιΙΒΙιοιτ ιιειι Βιι.ειΙΙειι άοι· ΒιιΙιοιιειιρεετ ε·ΙειοΙιοιι. ΙνεπΙειι
θιιΙτιιτοιι Μοεοι· Βε.ειοι·ιειι ιιι Με Βε.ιιοιιΙιοΙιΙο οιΙοι· ιιιιτει·Με
Ηειιι. νοιι ιιιιι€οιι Ηιιιιάειι οιιινει·ΙεΙΙιτ,εε οτιιε8ειιειε Με Βγιιιο
τοπιοάοι· Ροετ πιιι Βιι:ει·ιιιιι;οιι ειι άει· Ιιι_ΙοοιιοιιεετοΙΙε. Πιιε
ΒΙιιιεοι·ιιιιι άοι· ;;ειιεεειιοιι Ηιιιιιιε Ιιοειτει εεε·ειιϋΙιοι· ιιειι θιιΙ
ιιιι·ειι άοι· οι·ιι·ει.ΙιιιιειιΒιιεΙΙΙειι εεεΙιιιιιιιι·οιιοο Βιι;οιιεεΙιεΐι.
ΙΝοι·οοιι Με θιιΙιιιιοιι ιιι Με ΒειιοΙιΙιοΙιΙο οάετ ιιιιιοι Με Ηε.ιιι
ιι;ι·ειιιοιιειιά ννοιεεειιΜε.ιιεοιιοιΙοι·Μοει·εοΙιννοιιιοΙιοιιειιινει·ΙοιΙιτ.
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ιιο οτιιτιιυιιου Μοοο 'Ι'υιοτο ου Βοριιοοοιιιιο ιιυιι οτουιτου. Μο ι
Κι·ιιιιυυοιι Κουτι ιιυοτ ο.υου ο.ιιοιιοιιοιι, ννουοι Με Βιιιιοοι·ιιιιι
οοΙουοι· 'Ι'υιοι·ο ιιιιοιι ιιοΒιιιτιυιτοιιιιου'ιιυιι;υοιι: οι·Μι·υι. νι'οτ
ιιου ιιιιιιοι·οΤυιοι·ο ιυιι. Μοοοιι ιιιιυτουου ιυιιοιι·ι.,ου οτιιι·ουι:ου
ειιυο:ουοι.Μο ι.ιιυοου ιιιιιι Μο ιιουοι·. ιιιιυυ Μπι· Μου Μο ιιιιο,
Μο Ενιιιρυιιι·ἰιοου, Μο ι).ιι·ιυοοιιιοιυιιιοιιι, Μο ΝΙοι·ου ιιυιι Με
οουιι·ιιΙο Νοτνουονοιουι. Ιυ ιιοιιι Βιιιιο;οιι υουιιιιου οιιι:ιιι·ι·υιι
Ιιοοιιο Βυιιιιυιιιιυοοιιοοι·ιιο ου Βιιιιιιιο, ιιιυ·οιιου Αυοοοοοο υυά
Κιιοιουου νουι Ουοι·ιιιιιοι· άοι· θτουιιιοιυο, ιυ οοτ ΗΜ ιιυιι ιιι
ιιου Ι.νιυρυιιτιιοου ποιου ιυιιιιτοιο ο.υι', οιπ' οοτ ι).ιτυιοοιιιοιιυ
ιιιιιιι. ΒουινοΙΙιιυο· ιιυιι Βιιιιιιυι,;. Ιιυ Αιι€οιιιοιυου υιοι;οι Μο
Βιιυιιοροιοι ιιουι· νιοι Αυιι.ιοΒιο ιυιι άοι· Βιιυουουιιοοι: ιιοτ
ιιιουοοιιου.

Βιι υ ιι Πιι.
Θ. Α Η. ιι ο.ο οι ο Ν. «Πουοτ οιιι·οιιιοοιιο ΕνιυρΙιοπιιιιιιιο·ου ιιυ
Πυιοτιιιιιιτ:οιιι;οννουο>›.

Πιιτοτ Μοεοτ Βουοιιυιιιι8· υοοοιιτοιιιι Α. οιυο Κι·οιιιιιιοιι.οιοι·ιτι.
ιιοτ ιιιιιυ υιιιιιιιι· υοι ι.οιιιου, Μο ου υοιιτο.Ιοιοοιιου 8ουυιοι·ιτου
οιιοτ ου ως. ιιιυοιιοΙι·ιιοιιιιιοιιουιιιο ιυιιοτιτου, υοεςοοιιοι: Μο
Μπιτ. ιτοιιι ‹ιοι· υοιιο.υιιιοιι Ι.ι·ιυριιιιυ:ιοοιιιοιο. ννοιοιιο ιοιοιιι.
Μιι·ι-ιι Ριιιιιιιιιου υυά Μιτου :Με οοι.ιοιι οι·ι‹ιι.τιυι:Μπι. Μιιιι·οιιιι
Μο ιιι Βοιιο οιοιιοιιιιο Γοτιυ Μι. ιιτου ειο·υοοοιι·ι.Μι·ιι, Μι." υιιιυ
.ου οοτ υοι.ι·ου'οιιιιου8τοΙΙο του ιιιιιυ.ι ιι·οου‹ι οιυοι· Βο.ιυο πιιι
ιιοιυ Ζοιςοιιυιτοι· οιυιιι·ο ιιι·ι1οιιουιιοΒοννο;ιιυιτου ιυ οοτ Βουμ
ι·ιουιιιυο ιιι.ιιοιιιυτι.;οτιιι ιιιιυυ ποιου Μο ιιιιοιυιι·ουιιου 8ι:οιιου
υοι·νοι·; οιιοοοτιιοιυιιιιιιι ιιοτ ι;ιιοιοιιιιοΓιιιι;οι· ιιιιιοτ ιιοι· Ποιοι
ου.τοιιιιιιιιυιιοΙιο ΚΙιιιυρουου νου νοι·οοιιιοιιουοτ θι·οοοο, Μο
Μου;; Με οοιιιιιι άοι· Οτοιιιιοιιου Δήμου. Θιοινουυιιου υοΒ5.ιιι
Μοοο Αιι"οοιιου Μο Βιιιι·οιυιιιι.ιου, υιιιιιιιοιιουιιου σου8ουιουιιοιυ
ιιυιι ιιυι νοτιιοι·οτιιι; Μου;; οι ιιοτ ?Με υοι'ιιιΙου, Μο Ριιτιυιο
οΜοουου ιιουι ιιι. ιιυιιιιοιοτ ιιοΠιοιο υυά ιιο:οτ ιιιο;ιι.. `οτονιο;
ΐοτυοι· Μο ι;ουιιι· ιιυιι οιιιιι.ουιιι·, στο θο.ι·ρο-ρυιι.ιιιιιοοιιιοθτοιοιιυ
ιιυιι Μο θοςοιιιι ιιοτΡιυΒοτι.τοιουυο. Ποτ Μι: Μοεοτ Ι.νιιιιιιιιιιι
ι.ιιοοιο.οιουοι οιιιοοουιιοοοιιοιιΜε Πυποτιιιιυτ2οιιαοινουο. ιιιι
ιιιιοτιυιιοοιιιο.ι·ου Βιυοο8οινουο ιιιιιιου οιου Μοοοιυου υιουι.
Ήιοι·οοοιιι.ιοι:ιιοι ιυ οτοιοτ Βοιυι Μο ιιυοο·ιουιο·ο ιιιιιιοοιι·οευ
οιιιριουΙου, ιιιι.ιιυο.υοτο.ιιου ινο.ι·ιιιοΗΒ.ιιοι·,Βιοοι;ι·ιοιΙ.Μυπο «ει.

Β. Τοοιιιιι το ννιιοου. «Πιο Αιιοι·ιιιιουου άοο Βιιιιοι υοι
ιιι_ιοοιιου νου ι”τοιιιιιοιιΒοι·ιιιιι ιιιιιι Ιιιιιι ιιι νοτυιυιιυυς πιιι
άοι· Ευ ι·ιιου'οουου ιιιιιιιιιυιτυιοιυοοι·ιο».
Βιο Αι·υοιι οι υοτοιτοιιι Λου Ρ ειε το ιι τ'ιιουου Αυιι.ιιου οτ
οουιουοιι.

Μ. Ν ο ι οο ιι ο ο ι ιιι ο ιι ι: ο. «Πουοι· Μο Βοοιιιιοοιιοιι άοι· ”ινουιι
ι·ιιιιυιο πιιι Ροτυιοιιιι».
νοι·ι'ειοε.οτΜι Μο νοι·οοιιιοιιουοιου ΒοοιυΓοοι:ιου»ιυοι.ιιοιιου
ιο Αυννουιιιιυε; οιουι·ο.οιιι:ιιυιι

ΐοιουΒ·ι:
πι· Πουοττοιιςιιιις, ιιοοιι

Μο υοοιου ΒοουΙιοιο Μο νου ιιιιι·ι;ο οιιο·οεουοιιο Μοιιιιιοο.
ιιου οοτ Ροι·υιοιιιιιιοοιυΓοι:ιιουιι 'Ι'υοιι Β'οτιυιιιιιι ιιιιιι 4 Τυοιιο
Νιιο.οοοτιι.τουο. Βοιιυ Βιυιιιιιυριου ιιοο νοτιιιιιιυτοιι Β'οτιυιιιιιιο
Μιάου Μου υουου ιιοιυ ο·ειοι'οι·ιιιιμιιΐοτιιιιι.ιιιουγιιιι.ιιου ινοοοοι·
ιιιιιιιιιι'ο- Μο ιιυοτιιΙΙ τιιοου οιυιιι·ιιιιςου.
Μ. Νουουι υυά .Τ

.

Βιι.ιοοοιιι. «Ποιιοι· Μο Β.οιΙο ιιυιι
Μο ιιτιιοιιοοιιοΒοιιοιιτυυο;άοι· Ροτοιινιιο ιιοτ Βοιικιιοοιιιιι·ο
υυά ιιοο Οιιιοιιιυιο ιπι Ποι·ιιιιι·ο.οιυιιάοο Μουοοιιοιι ιιυιι άοο
Ηιιυιιοο».
Μιτου οιυο ειιιιιο Β.οιιιο νου νοτουοιιου κι ι”οοι.οοοι.οιιι.
ι.νοτιιου,ιιιιοοΜο θιο.υι·υυΒορτοοοοοοιπι Ι)ιιι·ιιιοο.υιι.ιουιιο Αυ
ννοοουιιοιτνου Βιιιιοι·οιοιι νοτ Μου αουου, Μο ιιιιιι·ουοιι οιυιι
ι'ιιουιι.ιιι.ινο οιιοι· ουιι,ιτιιιο Αυιιοτουου. ιΒο πιο· οοιυιτ νου
ετοοιοοιυιυτοτοοοο ιιι οτιιιιιι·οιι, Μο Μοοο Ρι·οοοιιοοΜου πο·
οιιιιιοιι, ννοιιιι ιυιιυ θο.ιιοτοιοιι'ιιι ιΙου Ποιοι Ιιιιιοιιιυτιυι.:ι. Πιο
Αιιι.οι·ου νοτοιιοιιιου 2ιιυιι.ουοι Με Βουκοοοιιυτοροτοτγιι,ω.
ιιιιι·ου ιιου ροιιιιτοο.ιιοουοιι8.ιιι οοοριι.ιιοιι, ινουοι 8ιιιιοτοιοιι`
ιιι-ι Μι·ιι, ‹ιοου Μιτου Μο Βοοιιιιιιιο ννοιιι·,; οιιι“τιοιΙουοιοιιοιιιι,
ινοιι ιιυι· οουι· 8·οτιυιτο Βιιιιοι·οιοιι'ιυοιιιςουι“τοι ννοι·ιιου. νιοι
υοοοοτοΒτιοιιτο 2ου;τοιι Μο Βιιτροι·ιιυουιοιιιιι θιιιοιιιιυροτοτινιι.
Ηιιυιιο νοτι.ι·ιιο·ουΜοοο Βιιυοιοιυ2 οοιιιοι υοι ρ;τοοοοτουι)οιιου
ιθ.0-ιθ.01. ι)ιο Αυιιρο.ιι.ιιυο νου ι'ι·οιοιιι Βιιιιοι·οιοιι”ι.τοοοιιιοιιι
οοιιου Μιτου Μο ΒιιιΜτυιιιιο ιιοοΜοοουοοΓιοο,υιιιυουιιιου Ξ·ι.ι18Ι'
Μιτου Μο άοο οιιυιιι·οο.τιοουουΒιιι”τοο υιιιι ιιοτ θο.ιιο. Βιιιο
Β.οιιιονου νοι·ουουοιι ου Ηιιιιιιου υιιυοιι οι·ιτουοιι.ιιιιοο ιιοι Μυ
ιιυο 8τοοοοι·οι· Οοιοιιιιιιροτοιινιιιιοοοιι Μο Θουι·ιιιιι.του ιπι
ο.τιιιοοιυιιιιιιιιιιιιι ο;ουειΙιου ννοι·ιιουοιιοτ νιουιιοιιτ νοτιυιυιιοτι
ινοτιιου, - οο ιιτυοιιι. οιοιι Μοεοτ Βιι”οι·ιιιιιο ιιι ω· Αυυιιιιυιο
ιιοι· εορι-ι.ιι·ιου Βουνιιοΐοιου.ιιτουιπι Πι·ιιι ιιοά νΜΙιςοιυ νοτ
οοιιΜυοιου άοο ιιιΜοουο. Βου ρτο.οιιοοιιοιιΑΜΒ ιιουυτου Μοοο
νοτιιιιο!ιο οουτ οτυιιιι.ιιιοιιιιιάοο ιιιιιοι ιιοι οιυιιοι·ιυουθιιιυι·ιιιι
Βου ιιιικιιιι·ουιιου; Ποοιοι· Βιιοουοννουι υπ: άοο θιιιοιιιιιι
οτοιινιι πιιι;ο·υτουι ιΣι·ι“οιιςουοι νοτοουιοιιοιιοιιΕιτυι·ιιιιυυυςου

ἔο
ο

Μιιοοιιιιοιι·ιιιουιιο.Ιοοουου οιυο,·οιν.ιιιιιι.Βοοοιιιιοι·ο
οιιιιἔἔουιιιιουου·οι·ιυ εο!! οο υοι ιιοτ οσο. Πγοροροιιι ποιο άοι·

άοι· οοιιι.

Π. Β ο υ ο ο ι ι ο ιν ο ιι ι. «Βιιροτιιυουιοιιο ιιιιιοι·οιιουιιυ,ο·ου ειιι·
?τομ νοιι οοτ ιιιυνιοιιιου Πο,ςοιιοι·ειιιοιι».

Πιο ιικροι·ιιιιουτο ινιιτιιου ιιυ ιιιοτιι.ιιιο Πιι· Ιυιοοιιουουι·ο.ιιυ
ιιοιτοιι ου Βοτιιιι οιιοοοιιιιιτι:; Μο Βοοιιιιιιιο Μιτοιι Μο, ιιιιοο
ιυιιυ υοι Κιιυιιιουοιι :ιπι ιοιουοι.οοιου υυά οιουοι·οιοιι Αιιινιοιιι
οι°2οιιἔι.,ινοιιιιιυοιι ιιιιτοι·Μο Ποια αι·οοοοτοιιιου,ι.ι;οιινου οιο
τοιιιοι.ουοιιοτ ιι.υΒ·οοοιιιν.ιοιιιοιιΟιιιιιιτου ιιοε Βιορυνιουοιουυο
ιι·ιτουο οιυνοτιοιυι.; Αιιιγι·ιιιι υιιυυ υοτνοτοοτιιιοιινι·οτιιουΜιτου
Ιιιιι,ιτιιιιυοι·υιιο,Μουτ υ.ιοιοι·ιοιιο ι·)ιιοι·ιιιιο·οιι. Ποτ Βιιιιιιιι,ν_
άοο Μιτου Μο ουοτιιοι;οι·ιοι.ιοοιιοΒ.οοοιιοιι ιυιι. Αυιιιυίοι·υοιι
Ιοιο1ιι οτυουιιυο.ι·ου Αιυγιοιιι'ο ο·οιιι Μο Βιυιιιιιο άοο Ηνιιιιιυ'ο
νοτο.ιιο: Μοοοιι ιιυτοτοουουιοι.οιου νοιυ Αυινιοιιι ιιο.ιιιιτοιι,ιιο.οο
οο υοι ιιυει.ιοαουιυιοι.οιοςιοοιιουι Βιιι υοιυο Βοιιοιιοιι ποιοι..

.Ι. Τιιιουιιιιοο. «Πουοτ ιυοτρυοΙοοιοοιιο νοτουιιοτυυ8·ου
άοο Βιιιι.οο ιιοι άοι·Οοιοοιυιι.ιιι.οιο».
Βοι οιυοιιι 28-_ιιιυτιεουιιιιιιιυο. ιιοτου τγρἱοοιιοι·Οοιοοιιιο.ιιιοιο
Πιι, οιοΙιτο 'Γ. Βιυιιιυιοι·οιιουιιιιο·ου ου; οτΜο οιυο νοττιυεο
του; ιιοι· ι·οιυου Βιιιι.υοι·ροτουου ιιυιι οοτ Ι·Ιο.οιυοοιουιυιιιοτιεο;
υοοοιιιιοι·ουοιουι. οι· ουοτ Μο νοι·ιιιοιιι·ιιυο·οοτ Ι.γιιιρυοονιου.
Μ. Μοιι.οοιιιιυονν. <ιιΖιιτΙιοιιτο νου οοτ ο·ουοι·ι·ιιοιοοιιου
ΕΣι·ιιιι·ιιιιυιιιιο·άοο Νοι·νουονιιιιοιυο».
Αυτοι· Μι. οιιιιιι·οιουονοι·οιιοιιο πιιι ιιουι θουοοοοοουι.οιιιιιου
Κυτιιιιοιιου, Ποοι·οουινοιυοιιου ιιυιι ινοιοοου ιιιιιιοου ειυο·οοκοιιτ..
Πιο Βοιιιιιιο.ιοοοιιιοι· Αι·υοιι. οιυιι Ι. Πιο θουο:οοοους·ιι'τ.νοτ
ιιι·οιιουι.@ΗΜ υοοιιιιιιιιτονοτο.υιιοτιιυο·ουιιυ Νοι·νουονοιουι? ιιι
Γιι.ιιου νου ιιοιιιοι· ιιιιοιιιοιιιιιιυ ιιιιιουου Μου Μοοο νοτο.υιιο
τιιυιο·οιιιιιιιιοιοιιουιιου ιο ιιου Ζοιιοιι άοι· νοι·τιοι·υοτυοτ άοο
Βιιουοιιιυιιι·υοο εοιι.ουιι - ιιιι.τιιοιΙουπο ιι.ιιςοιιιοιιιοΟιιι·οιιιοτο
ιιιειι; νοι·ιιιιιιοτυυο;ου οοτ Ε'οτιιι υυά ιιοι· Βιιςο άοο Κοτυο. νιπ
οιιοιουυιιιιιιιιι;. Αιτοοιιιο οοτ ΖοιΙου ιιιιιι Βι·οοικ Μιτου Νου
τοιι·ιιιι. Η

.

Αυιιιο,ιζο ιιοι·ιι.ιιιιοτιιυΒου,ιι.ιιοι· νιοι οριι.ιοτ.τι·οτου
:ιιι ιιου ΖοΙΙου οοτ οιιιιιοΙου θοιιι;Ιιου πιιι”, υοου ννοιιιιτοτιοί
ιιου Μο Ζοιιοιι ιιοι· Ηιτυτιυιιο, οοτ ι;ι·οοοου θο.ιιι.;ιιου ιιυιι ιιοτ
Ηιτιιιιοτνου. 4

.. Με ν·ιιοοιιιοιοτιοοιιοδι;ϋτιιυοοιι ποιοι. ιυιιυ
Ηγροτοοιιιιο ιιοτ Πιι·ιι- ιιυιι Βιιουουιυιιτυοιιυιιιο, Ηνροτυοιυιο
οοτ 8·ι·8.ιιουΒιιουουιυο.ι·υουυοιουι, ειιυιοιιοιι οιυου Βιιιιιιυιιου ιυ
ιιοι· Πιυ,ςουιιυε ιιοο Οοιιιτοιιιουιι.ιο. ο Οιο Ιυι.ουιιιιιυι.Μοεοτ
ΑΙιοι·ο.ι.ιουου οι οοιιιιιι ρι·οιιοτιιουιιι άοι· 1ιΙουο:ο άοο Μοεο
Πιιιτιου τω”. θ. Βοι Μοοι·οουννοιυοιιοιι νοιι άοι· ιιι·ιιτου
ινοουο ου. ιιοι Κιιιιιιιουοιι νου ιιοτ νιοτιοιι ινοοιιου ιιοιουιιιιιιι
ι;οιιιυιιουοι· ιυι”οοιιοιι ιιοο θουοοοοοουτοκιυο ιι·οι.οιι ιΩτοουοι
ιιιιυοου άοι· ιιο,ςοιιοτοιινοιιΝουτιιιιι ειιι υυά νοιυ 2

.

Μοιι:ιιο
ου ιιιιιιιυο ιοιοι.οι·οοιυο ιιοιιιιυιι·ουιιο$ι:οιιιιιιε οιυ. Τ

.

.·ιιιιΕυιιο
ιιοο 2

.

Μουιιι.οο ουιΜοιιοιυ ιιιου ιιοι;ουοτοιινο νοτιιυιιοι·ιιυ,ςου
ιυ ιιου υιυτοτου ινιιι·οοΙυ ιιυιιιΙου Ηιυιοτιιιτουοου άοοΒιιουου
ιυιιι.τυο. Πο., Μο ιιοικο.ιιιιι.Μο οοιιοι·τυοιιουου Βι·υτουυιιυο·οιι
ιοιουι Μου οιπ οοουυιιιι.τοιι Ιυι'οοιιοιιου νοι·οοειοΙΙοοιιιιιιοιι
ιδιοριιγΙοοοοοου. Βιι·οοιοοοοοου. ΟοΙιυιιι:ιιΙου Μο.), ειιι οιοΙΙι:ο
Αιιιιιι· ιιιιου Βιιροι·ιιυουι.οπιο οοιιιυιιιιι·ι.οτΙυιοτιοοιιου ου ιιιιιι
ουσ, απο Μο ουοιι υοοουι·ιουοιιοιι νοτουιιοτιιιιοοιι ιο οοιουου
?Νιου νιοι ι·ο.οουοι·οιυοοι2ου.
δ. Βοο.νντ.οοιιουιτο ιιυιι Πι·. Α. Μοιιιιου. «Ζιιι· ΒιοΙο,ο·ιο
ιιοο Βιιοιοι·ιιιιιι'οάοο ο.οιιι.ουΒιιοιιιυο.ι.ιοιιιιιο».
@ο πι. ιιου Αιιιοτου οοιιιιιοου ιι.υο νοι·οοιιιοιιοιιουΒοιιοιι
ρτοιιου (Κιιοιι.ιι υυά Πιιιεο,ο·ουιι) ιιου Αοιιιιιιιιο”οουουΒιιοιιιιιο
ευ Πιι·οιιι.ου. ι)ιοοοο οιιρτορυνι.ο Βιιοιοτιιιυι ιι:=.ιι.ουΜο ιιπ
«Ιου Πι·Ιιουοτ άοο ιιοιιιου Βυοιιυιο.ιιοιυιιιι. Πιο :πιο άοπι Βοιιοιι
ΚοιυοιιΙτι1ι·ουου οτιιο.ιι.οιι.υιιιοοοιι Γοιο·ουιιο Βοιιιυο;ιιυοοιι οιυ
ο·οιιοΙι.οιι ννοι·ιιου: άοι· Νιιυι·υοιιου ιυιιοο οιιυο.οΙιοι Με Με
80 -Ε90°Π. οι·Ιιιιοι. ννοτιιου,ιιιυ Μο νιοΙου ι'ι·οιυιιιιι·ι.ιο·οονο ο

ιιιι.ινοιι Β'οτιιιουιιι Ζοτιιτότοιι;Μο Οιιιι.ιιτου ιιιιιοιιοιιιιυτ.οι· ο

ιιιυιτιιυο·ουάοι· νοιιιο·ου Αιιιιοτουιοιιοιιυι.>;οιοι.=;ιινοι·ιιοιι:Μι ιιυοτ
ιιοου νιοΙο ιιιιιιοι·ο.ουιιοι·ουοΒιιοιΙΙου οιου ιιιιι ουιΜουοιυ, Μου
Πουοι·ιιυριιιυοου ιιυι'οιυριου,ετιιο!ιοΤιιἱοτο (Το.ιιυου) υοιυννοιιιιι,ς.
Νιιυιιιι ιιιιι.ιιΜε Λουιιιιυο'οοιιο Βιι.οιοτιιιιιιπιο Μο Πι·οοοιιοάοο
οοιιι:ου Βιιοιιιιιιι.ι:ιουιιιοου, οο ιιτου,ι;τ Μου Μο ?τομ Με πιιι'
ινοιουοιυ ννοοο Μοεοτ ιιυ Βοιιου νοτιτουιιιιοιιιιο,ιιιιτ ννουι,ς
ριιιυοοουο ιιιυι·ουο ιιου Οτο·ο.υιοιυιιοιυιιοιτου υυά ιυ ιιου (ιιο
ιοιιυοιι, ιιου Μιιουοιυ υυά ΒοιιιιουιιοιιοιιιουΜου Ιοοιιιιοιτουυιιιιυ.
Αυτοι· οιιι·ιοιιι. οοιυο ιιοιιιιιυο; ιιιι.υιυ Με, Μαιο Μο ιυι'οοιιοιι
ιιιιι·ου ιιου Π.ιι·ιυιιιιιιιιι νοι· Μου αουτ. ιιοτι. ιιιιυυ ιιοτ ιιιιοοτουο
ΒιιοιΙιιιο Βοιιιυι.ιιιιιοοιι ειιι· νοΙΙου ΒυιΜουοιιιυο ιιυιιοιι ιιιιιι
νου ιιοι·ι: ιι.ιιουιιιιιι Μο Αιιιοιυϊοοιιοιι οιιιιι Μιάου.
Ι.. Βιιυοι· ο. «Πουοτ Μο οιιι·οιοοιιοιιο ΠιιιιτιιοοοιιοοΤνριιιιο
ιιυιι άοο ΟοιιυειοιΙΙιιο».
Αυιοτ υιιι Μο νου Τυοιιιοτ ιιυιι Βι·ο ιιιιτιιοι ο.ιιοοο·ο
υοιιο Μοιιιοιιο υιιουοορι·Μ'ι.υυά ιιιιιι Μοοοιυο πο· οουτ Μινωικ
ιιιο.οοιο·. ΑΜ” οι·οουιο;οο.ιιτοιιιΒοιιου Μι.ουοι: άοι· Οοιιυιιοιιιιιο
ιιουτ ι·οοοιι που Μιμης, νι·ιιιιι·ουιι οι.» Π.οοτι.υ'οουο Βο.οιιιυο
ιιοιυ ινιιοιιοιιιιιιιι Ζουμ; ιιιιτ υιιιιοι Αιιι;οτ Μο νου ιιου έτου
οϋοιειουοιιΑιιιοτοιι ιιυοοεουουο Μιοοιιιιυο· Με ιιυ2ιιι·οιουουιι;
Μο Βοιιιιιου ιυιιιο ιιιιυιιοοιοιιο0,ι14--ιιιι6 ΑοιΜ ιιι·οουιοοοι ου(

ι Μου· οιιιυιιιι;οιι, ιιο.ιιιιι:Μο Βοο.οιιιιυ ιιι οιιου ιι'ειΙιοιι ουιιτοο
ι.οι·ιοτιιιουειιι: Η. ι'ιιιιιιιιιιιιιιιι:Ιι,σο” τω.. ιιυιι ιιουινιιουο 'Ι'νουιιο
υιιοιιιοιιοιιιιιιτουοιπ' οιυοτ Βοιιιιιοιι ιιιιι 0,01 ιι.ι·οουιο·οτΒιιιιτο
(ειιι ι Μπιτ) ινοιουοιυιιιιι 2οιοοιι υϋιιιιου.κ ΑυοΙυιιιυυ.

πο”. ιι.οιιιιι0ιι6.800ιιτιι6ρο Μου ι·. Ηοτουοι;ουοτ Πτ. τι ιιιιοιι ιι7ιιτιιι.ου. Βυοιιιιι·ιιουοι·οιν. ο . ιΝιοιιοουοι(ιιιοτιυουυοίοτ Ρι·.-.ΤΉ5.

__...----Μι----



ΗενυειιετΒιιεπει:ιεπΜειιιι:ιιιιει:ιιεπΖειιει:ιιιιιιεπ.

Μ) Η π. ι2. Βι·ιιειειο επι· ,,8ι. Ρετει·ει)πη;ει· ΜεεΙιοιπιεοΙιεπ Ψοοιιεπεο!ιτιιτ“.

ΒΈΤ8818ΟΗΒ Με1)ιο1Μεοεπι ΒΒΙ'Ι'ΒΟΗΒΙΕ'ΤΕΠ.

Ατειιινν ειειιιεττιι,πειτοΙοε;ιιι εεπιιεεπο_ιρειεΙιορειι‹›Ιοειι(Ατειιιν
τετ εγειιιιιτι·ιε, ΝεπτοΙοειε π. εετιειιιι. ΡεμιιορετιιοΙοειε).

ΒοΙπιτεοιιιιε_ιε.Βεεετε Βοτι-ιιπε (Βοιιιιπ'ε ΗοεριιειΖειτιιπε·).
Οιιιτπτειε (Οιιιτπτειε).
ΠιειεΙαι_ιε ΜειιιΖιπε (Ρ5.ιιιε.ι.ι·ιεειιεΜεάιειπ).
$εεΙιεπεά_ιεΙπιιι (ινοοιιεπΜειι).
Ι._ιειορι_ιεετιιεειτοιειιιτιιτειι (ΑππεΙεπ άετ ι·ιιεειεεΙι.ΟΙιιτπτειε).
Μεάι2ιπε (πωιωιι).
Μειιιειπειιο'ιε οι›οετεπ_ιε(Μετιιειπιεειιε Βιιπάεειιε.π).
Μειιι2ιπεικιμι ρτιΒεινΙεπι_ιε ιι πιοτειτοπιιιεποτπιιιπ (ΜειιιειπιεεΙιε
Βειιε.Βεπ 2πιπ Μετιπε-Ατειιιν).

Βπεειιι_ιΑτειιιιν ΡειτοιοΒιι,ιτΙιπιιεεπεειτοιΜεάιειπγ ιΒεοτετιοΙοειι
(Βπεε. Ατειιιν ιιπ ΡειποιοΒιε, πιιπ. Μειιιειπ π. Βεετετιο1οειε).

ι ΒιιιιτπεΙ ιιΙιπεειιετεων:ι ι ειιεπειιιειι ποιεεπε_ι (Μπι·πει τετ θε
ι›πι·ιειιιιί`εππά Ε'τει.ιιειιΚτεπιιΙιειτεπ).ι

¦ ννεεΕπιΙτ οιιειιποΙοετιι (2ειωωιιιτι τετ ΟριιιιιιιιιποΙοε·ιε).· νι'εει.πιιι ιιιιπιιεειιεειιοι ι εεπάειιιιο_ιρειοιιιεττιι ι πειι·ορετοΙοειι
(Ζειτεε)ιτιιταπ· ιιΙιπιεειιε ππά εει·ιεΙιι.Ιιεπε Ρεγειιιεττιε ππά
Νειιτορε.ΜιοΙοειε)

Ψεειπιιτ υπεεΙιτ.εειιεεικνεππο)ει;;τιεπγ. εεπιιει:ποι ι ρι·ειαιιεεΙιε
ειτε) πιειΙιειπγ (Ζειιεειιτιιτ τω· ϋιΤεπτΙιεΙιεΗγειεπε, εετιειιτ
ΙιεΙιε ππά ρι·ε.ΙιτιεοΙιεΜεάιοιπ).

)νο_ιεππο-ιπειιιειπειιπ ειιιιτιιε.1(πιιιιει-ωεειειειωιεε .Τοπτειιι).
νντετεειι (Πει Απι).

Βοιπιιεειιπειε εεεειε Βοι)ιιιιιι. Ντ. 38-89.

Ρτοι`. Κ. νιίιποετει1ο ν: «Ζιιτ ΙεεΙιτε νοιιι Μοιιπεεππι οοπ
τεειοεπιπ». (Ντ. 88, Μ.)
νεττ. πειτε θειεεεππειι. επι” Βτιιι·επιιππ).τ Βει 2 Ρειιεπ€επ
επ πεοεεειιι:ειι ππά εκειιιιι·τε '1`ιιειΙε άετ θεεειιννιιΙειε ιπιιιτο
ειτοριεειι ππε πειιιτετιοΙοειεειι επ ππιετεπεΙιεπ. ΒρεειεΙΙιιιε νει·
ε.ιιιιετππεεπ ιιπ άεπ Νει·νεπ ιτιιτιιεπ ειπει· (;επιιπεπ ι)πιει·επ-

ι

ειιππε· Με Βιιπνιετ (εοιωιιοι·ιε) ιιπιει·ιοΒεπ, ννοει-ι ειειι
ετεεπ, ιιεεε άιε πω άετ Νεινειιιεεετιι πω! 1.επεει·Ιιεπε'εειιεπ
Κετρει· νει·ιιιιπιιεττ ππά ιΙιεεειι)επ εικτοριιιτιππά Γεω;; ιει·ιει
Ιεπ ννει·επ. 1εει::ιει·εε ιει ινπιιι·εεπειπιιειι επί Ι)τιιι:Ιι ιιπι·επ ειε
πειι€επιιιιειεπ Επιιιιει2ειΙειι επιιιοιιιιιιιιπτεπ. Απ! ιιι·ππά πιι
Ιιει·ει ππε οϋιεει· Πιιτει·εποΙιπιη;επ πειι·ιιειιιετ Ν”. Με Απε
ε;επεερππιει. άεε ΜοΙ)πεειιπι οοιιιεειοεπιιι (Με ιπτετρεριιΙει·ε
8ττειππι ΜεΙριειιι; εεΙιεπ εειιειπτ άεε Βριι;)ιει άει· '1'ε.ιςει·ιιεεπ
ιιπε Βιιει·Ι:Μ ε ιιε.)›ειπειιιειΙιει επ εειιι.1)ιε νετεπειιε εεε Απι.οι·ε,
Έπειιε εεε οιΙπεεππι Ηιιιιάεπ ππε 'Ι'επιιεπ επ ιποεπιιι·επ
Μιεπειι επειιεο Με Πεεει·ιτει.=ςιιπεεπι' Νειιτεϋάεπ ει·ι'οιειοε.

Α. Μ Με εε) ε ιν: «Ζπι· ΡετιιοΙοειε ππε Αει.ιοΙοειε άει· Επ
τει·ιτιερπ1ε8·ιποιιοεεεειιιε (ιπιορειιιιεε)». (Ντ. 88.)
Με Πιεςποεε ννιιι·σε ετει: πει άει· 8εειιοιι ειιιεε ιιππ.ππεε
ειιιιιιιιιεπ Κι·ιιπιτΙιειιεει·εειιειιιππεεπ ι·ειετοιι›επεπ 87-_ιειιτιςεπ
Μειιπεε εεετειιι.. Αιιεει-τ ειπει· ειεπτεπ ειιιι€επ Ρει·ιτοιιιιιε (Με
ειειι ειπε ειιτιριε 1ιιιιιιι·ιιιιοπ άετ Βιιππιπεπεε. ππε ΜπεεπΙιιι·ιε
εεε Απιεπεειιιειιεε άεε Βιιππάετιπε. ΒιιοιετιοΙο8ιεεπ Ιιεεεεπ
Με ιιπ Βιιει· ;,τι·οεεεΜεπ,<ζειι8ιτεριοεεεεειι ιιεειιννειεειι. Ζπιπ
8ειιΙιιεε ιπε.ειιι.Μ. @πιει ε.πιιπει·ιεεειιι,εεεε ειπε εεπιε ριιιεε
ιι·οπϋεε Επιει·ιιιε ει.ει.εειπε ειιτιεε Ρετιιοπιιιε πεειι ειειι ειε
ιιεπ πιπεε, ιιιιεε πιει) Μι Ορετειιοπ ειιιει· ιιπε πππειαιππιεπ Πτ
επι:ιιεπ επτειιιιιιΙεπεπ Ρει·ιιοπιιιε επι άειι ΑπιεπεειιιειΙ άεε
ι)ιιιιιιιΙει·πιε εεε.ειιιετ.ενει·ι1επεοΙΙιε.

Α. Ν_ει:εεΙιε_ι εν: <<Πειιει·ι·εειιιεεειιι€ε επιπριιι·επιεειιε Βιε
ειιι1ετε».(Ντ. 84.) ·

να). πιει-ι 8 ]Β'ιι)Ιε επ, νοπ ιΙεπεπ Η ορειε.ιιν ι1εΙιε.πάειι.
ννπι·άεπ. Ιιιι Ι. ΓΑΠ ιιιιπάειι.ε εε ει‹:ιι πιπ ειπ εειι5εεε Βιιεπιιει
πιπ ππισεεεπιεπάει· 6ει!επι:ειιιιεπεππε; Ρειιειιι. μπει: οιιιιε
επιιπιειεοπεπ Βιπετιιιϊ Ιιιι Π. ιωι ννε.ι·ει:επιιιιΙε ειπ εετεεεε
Βιιεπιιει ειιιει·πιπ. πεπεπτεπάετ ΘειΙεπισειπιεπεππε; νοι·ιιεπάεπ.
Ι)ιεεεε ενπτιιε επι·ειι Αεριι·ει.ιωι επιιετπι, εετ 26-ιιιιιτιεε Ρε
ιιειιι €επειε νο)ιιιοπιπιεπ. Ιιιι ΙΙΙ. Βε.1ι ιιιιιισειιε εε ειειι ππι ειπ
ειι1·ιε·Μιιποι·ιιιει€ιεειιεε Επειιιιε.ι, ιιπε επτειι Βιρρειιτεεεειιοιι
(Πτ. 'Ει·ο_ιεπων) ειιιιεετι π·πτιιε ΝειεΙι 7 'ΓεΒεπ ειε.ιε πει· 88
ιΜιι·ιεε Ειιιιεπτ. επ Ρπεππιοπιε. ΑετιοΙοειεειι ιιεεε ειειι ιπ εΙιεπ
8 Μ3.11επειπ Τι·ιιιιιπε πεειιννειεειι. ιιι πεπ πειιιεπ ει·ετεπ πιει·
ιιεεεειπε πππιιι.τειισει· άει· Βιιιτεπιιππε· νοιεπιεεεεπεεπ, ιπι
ιιτιι.τεπ νει· (Με '1`ι·επιπεειπ .Ιειιι· νοτι1ετιιει·ιοητι, πειτε επ
ειιιει· επειιιεριιτεςιπειεπ ΒΙπιππ8 ιιπε άετ Με” €ειιιιιττ πω!
εεε πετιιιιι (ι;ει:ι1ιιειεΗεπιειοπι πω· ιπ Ειιετππ8· ιιιιει·εεεεπ- 1
εετι. Βοι άει· 8εειιοπ ννιιτάειι Νιιι·ι:επ ιπι ι.επετεεπ·ει)ε ετε- ι
Ιππιιεπ.

Κ. Ιε ιεετειιι: «ΑειιυΙοΒιε ππά Ρι·οριι)Ιιικε άεε θεοτιιπι».
(Βεπιπεε) (Ντ. 88--85.)
νετΓεεεετ επειιι. άπτειι ;ςεπιιιιε, τιιιτειι διιΙιτε ιιιιιιιπι·εΙι ε.πε- ι

8ειιιιιι·ιε Βεοεπειιιππρεπ επ εεοτειιιΙιτεπιιειι 6οΙιιειιειι, πεεοπ

ι άετε ιπι νετιιεπιιε άεε Ι. Αι·ιπεεεει·ρε πε.ειι2πννειεεπ, π:ιεε ειε
Βι·ιατεπιτππεεπ ειπ θεοι·ιιπτ επι' εειιιεειιτεε (εΙτεε, τΙιειιινειεε ιιι
Ε`ειιιιπιεε ιιεετεεεεπεεπεε, ειιι.ει·εε) Μειιι ειειι ειιτιιειιιιιιιι·επ
Ιε.εεεπ. Ζπι· Αειιιιτε εειιιι1ε·ι νετιεεεει· ειπε Βειιιε ρι·ειιιιιεεπει·
Αεπάετιιπεεπ ιπ άει· νετεπτειειιιιπἔ εεε Ρτονιεπιε νοτ.

· ιν. Βεε)‹ πιε ιιπ: «Ζννει ειιιιε νοπ Πτετιιεεειι·ιωιιι». (Ντ. 85.)
Ιιιι ει·ειειι Επι! ιιειιιιιεΙιε εε ειειι επι ειπε εετιιοπιετϋεε Πε
;;ειιετε.τιοιι ειπεε Ριπι·οιιιιιιιοτεπε πει Ε'ιετοπιγοιπε. πιπιιιριεκ
ι πιετι. Πιο ιιιπάειιοριετοεεε θεεεΙινιπ1ει: ννπι·ιιε ρω· νεειιιιιιιι
ιιιιτεΙι Βιιιι·ιτειιιπε; επιτ'ετιιτ, πιο 80_ιε.ιι1·ιεεΡε.τιεπιιπ ε;επεε.
Βετ Απεε·ιιπςερπτιιτι άει· Ππιινε.πειππε εεε Ε'ιιιι·οιπγοιπε ιπ ειπ
: ΒριιιτΙει:ειΙεπεετιιοιπ ιιεεε Με πιοιιτ ΓεειειεΙιειι. Ι.)ει· εννειιε
Ριν! ιιεττει ειπε 4Ο-_ιεπι·ιι;εΡτεπ ειιι. Γιιιι·οιπγοεει·ιιοπιπ ιιτιε
ι ιιε ιιιει·ι ειΒεπτοσειιπΙει·ε ροΙγροεπιιι. ΑιιεΙι πιει· πω· ε Με
(ιεεειιινπιει ρει· νεειιιειιι επεε.ιππιεππιιπ άειπ ιικετιιε επιιετπτ,
άιε ιέι·ιιιιΙιε εεπιιε. Με ,ι.;επεπε ιιιιισοειιοριεειιε Ππτει·ειιειιιιιιε
ει8·ε.ι).ιιεεε άεε Βιιτιιοιιι εοννοιιι Με εετι ΒιπάεεεννεπεεΙειπειι
πεπ ειε ειιειι. ιι6ε)ιει. ινειιι·εειιειπΙιειι ιιπε άειι Μπειιειεε1ιεπ άει·
ι Πιει·πεινειιιι Ιιετι·οτεεεεπεειι ππτ.

Κ. Βειιπει·: «Επι Γε.ΙΙ νοπ Ε'τειπάιι6τρετ ιπι Βιιτγπ:ι ειπεε
8_ιιι.Ιιτιε,·ειιΜΜειιειιε». (Ντ. 85.)

Ι)ιιε Κιπιι πω· ρ1ϋτεΙιειι επ άεπ ΕιτεεΙιειπιιπετεπνοπ Βιετιοεε

'
άει· Ιειιιιινεεε ετιιι·ε.π)ιτ,οιιπε πεοιιυνειεπιιι·εΠτειιιιιιε. Βει άει·
ι Απιιιιιιιπιε ιιι πεε Κι·ιιπιιεπΙιεπε ειπ ιοΙ€ειιιιεπ 'Γεεε ιιοππιε
ιιιιεεει· ιπεεει€ετ Βεειιιιιε. επεριτε.ιοι·ιεειιεΒγερποε, ννεΙει›εΙ›ει
ΕεεεινεειιεεΙ νετετιιι·ιιτννιιτι1ειιπά νει·ετιιεεει·ιιιιε άει· 'Ι.'ιιγιππε
οοιιειειιιιτ ινετιιειι. Νειειι 4 Ί'ιιεεπ, πιιιιιι·ειιτι νι·ειεπει·ειιιι)ζε
Βιειιειιππεεεπτ'εΙΙε ειιι€ειτειεπ ννειεπ, ειειι› Με Κιπιι ιιι ει
πεπι εοΙειιεπ Απιε.Π. Βοι πει· 8εειιοπ ινιιι·‹ιε Ιιε.εεϋεεΠ08·ειιε
ιειιοπ άει· ΙεγπιρΜτιιεεπ εννιεο!ιεπ 'Γτιιειιεπ ππά θεεοριιιι;;ιιε
ππι! ειπε ιιεεεΙππεεετοεεε Ηϋιιιε ιιι πιεεειι Ι.γιπριιιιι·ιιεεπ .εε
Γιιιιιιεπ. ειε άπτειι ειπε Ι ειιι. ιιπ Ππι·ειιπιεεεει· Γεεεεπιιε σειι
πππ8· ππι εετ 'Ι'τε.ειιεε ιιπετ άειπ ι·εειιιετι Βτοπειιιιε εοιππιππι
ειι·ι)ε.Ιιι άει· Βιιιιτειιτιοπ πι;; ω· εεειιεει:τιι·ιε Ήιειι άει· νει·
Μει.ειεπΕγιιιριιιιτιιεεπ ππά νει·εειιΙοεε εειιιε Βι·οπειιιεπ.

Α. Κ ε‹ι_ι ε.ιι : ‹<Πει:ει·ΒειιιιπιΠιιιιε άει· ΡετΙοτειιοπερετιιοπιιιε
πει Αιιἀοπιιιιιιιιγριιιιε>›.(Ντ. 86, 87.)

Ψοπ 4 Ρειιιειιιεπ πεε νετιε.εεει·ε, Με ινεεεπ ρει·ιοι·ετιοπε
ρετιιοπιιιε Ιερετοι.οιιιιττ.π·ιιτιιεπ, 8επε.ε ειπετ. Ι)ιεεει· εειε.π,ειε
54 ΒιπιιιΙειι πειειι άει· Ρετιοι·ιιιιοπ (ιπ άει· νιετιεπ Έγριιπε
ινοι:Ιιε) επι· Ορει·ε.τιοπ. Με Ρει·ι'οτειιοπεϋΠπππε· εεε 11ιιππ
ιιιιτιπε π·πτιιε πεειι Εεπιιιετι νει·πι).ιιι. νετΓε.εεετ ειιιπιπειτειιπε
ε" Μτει·ε.ιιιι· 88 ορει·ιι·ιε ΡεΙΙε, νοπ ι1επειι Ι? εεπεεειι.
Ψ. Βοιιιι.ειιι: «Ζπι· Κεειιιειιιι άει· Βι:εριιγιοπη·ιιοεε».
(Ντ. 86.)

Βει ειπειπ 14-_ιιιιιτιεεπ Ρειιεπιεπ ειιτινιοιιεΙιε ειειι ιπι νει·
Ιειπϊ νοπ 8 'Ι'πεετι ιιπιετ ποΙιεπι ιιι-ειιιετπππ εειιινει·ειιι ΑΙιεε
ιπειτιεπετεπά ειπε ειπεςεπι·ειιειε Ρ)ιΙεεπιοπε άεε ΝεοΙιεπε, πει
ιιετεπ Ορει·ειιοπ ειε)ι ειπε Οετεοπη·ε1ιτιεεεε 13οε·επεεεε Π'.
Ηιι1εππιπεΙε Με. Ρετιεπι: Βεπειε πεειι ιεπεει·ετ Σεπ. Βοι ει
πεπι ενι·ειιεπ. ει:επίεΙΙε 14-μιιιιι επ Ρετιεπιεπ ιιεπιιεΙτε εε ειοιι
: ππι ε.επτε Οετεοιπγειιιιε άει· ριριιγεειι1ιπιεπ ιιειιιει· Βιιπιετι
ππι άει· τεειιτειι Τιπιπ. Ι)πτειι ειιεςιεει;.ιεε Βνιιλειιιεπι πιιιι·‹ιε
. Με πιει· ειιιιιειιιιοΙιε Ι·ΙειΙπιητ ει·ειειτ..Ιιι εειι!επ Ρειι1επ ειιιι
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Αυτοι· άιιιειι Αιινι·ειιάιιιιε· νοιι Κι)·ειιιειι ειιιει· 2 ρΟι. Νιιτιιιιιιιειπε. Ι.ϋειιιις ΒεεεειιιιιΒ· άεε Αιιρ;ειιιειιιΒειιιιάειιειιιιά ΑΜειιι
άει· Τειιιρει·ε.ιιιι·, ιιιιά εειιι·ειιιτ άιεεεε άειιι Πιιιειιιιιά ιιι, Μεε
άιιιιοΙι Βι·ιιιιιιιιιι€ άει· Βιιιιιιιιιιιιεεοειι2 άιε Βιιοτει·ιοιάειιΒιεειι- .

ώΚ. Β ιιεΙο ιιι: «Πειιει· ΒιιιιειιΙΙιιιιι.; Ιιει Ορει·ειιιοιιειι».(Νι·. Τ.)
ει·ιιιιιτειιάεε Βιιιιοε εεειειεειτ νι·ει·άειι. Ιιιι Βιιει· Ιιεεεειι ειο!)
ιιειάε Με Βι:ειριιγΙοεοεεειιιιιιοΙιινειεειι.

Τ. Β ιι ι· ε ιι ειΙ ο ιν: «Ζω ?Με νοιι ιιιιιι.ιΒειιι Βρετιιιιυ).
(Νι·. 86.)

Βιε Πι·ειιοιιε άει· Ηειιιιοερει·ιιιιεεκει· ιιιι ετετειι Ε"εΠ Η)·ρει·
ιιιιιιε άει Βιι.πιειιΜιιεειιειι(ειε .Τειιιι·νοιάειιι ιιε.ιιε Ρει.ιιειιι.Μάιο
(ιοιιοιι·ιιοε άιιιειι,ςειιιιιοΜ), ιιι) 2ινειτειι Με οιιτοιιιεοιιε ιΒιιι
ειιιιάιιιιΒ·άει· 8ειιιειιιιιεεειιειι (αιιι ςοιιοι·ι·ιιοιεοΙιει·Βιιειε).

Β. Βε.ι_ιεε ο ινε.: ‹<Βειιε.ιιάιιιιιιι·άει· Βιιιι·ε.ιιιιιιιι€ειι άει· Μεε,
άεε Κειιιιιορι'ε ιιιιά άει· Οιιι·ειι ιιιιιτειε άει· νιιιιιιτιοιιε·
ιιιεεεει;ε». (Νι·. Β7-89.) -

(Ε'οι·ιεειειιιι€· Μαι).

Α. Μ ο ι· Η ο ιν ι τι ιι ο ιν: «Πειιει· Βριιι.ιιιιιιιιιι.ει·ειιοιιιιιιε ιει
Βι·ιιε1)ιιιιάει·ιι».(Ντ. 37.)
Μ. ειιιριιειιιτ ίοι,εειιάεε νει·ϊιιιιι·ειι επι· θενιιιιιιιιιιιε νοιι Εμι
ιιιιιι Ιιει Βι·ιιειιιιιιάειιι: άει· Ζειςειιιιιι;ει· άει· ιιιιι‹ειι Ηειιιά ιιιιιι·ι
άιε ΒριεΙοιιιε ιιιιά πιιι άει· ι·εειιι.ειιΗειιιά ινιι·ά οιτιπιιι.Ψειτε
Βιιιιεειι ειιιιιιι·ιει· 'Γεω οιιιιι6.8ει·Με :ιιι άιε Βι.ιιιιιιιιιϋ.ιιάει·ιιιε
ιιιιιι·ι, ννοιιει άιιιοιι ιιειειιειοεε 8ειιΙειιιι ειιρεειοιιι·ι Με.
Αιιι άιεεε ))`ειεε ιζειιιι8ι. εε Βριιιιιιιι οιιιιε ινειιει·ε Βειιιιειι
ειιιι).ιειι ειι εειι·ιιιιιειι.

δ. ειεε” ι ιι: ανει·τιι.ζοε.ιιι·ειιε ιιγετειιεει». (Ντ. 88.)
Βιιι 24-ιιιιιι·ιεει· Ριιιιειιι πιιτ ιιι·ει.ει·ιεοΙιει· Ηειιιιρει·εεε άει·ιιιιιιειι Βιιιι·ειιιιιιιτειι, Η)·ρει·ειετιιεειεάει ιιιιιιειι Κιιηιετιιιιιιιε
ιιιιά Βιι,ςιιιιιτειιιιπ Με Αι·ιειι νοιι ΚτειιιρΓε.ιιιΒιιειι. Με. Ιειειι
ιι·ιε Απ ιιιιεεει·ιε επιι ιιι Βειινι·ιιιάει,θει·ιιιιεειιιιιι ιιιιιιειι οι", ι
Ψειιάειι άεε Κοριεε ιιιιά άειι·ειιι άεε Βιιιι2ειι Κϋι·μει·ε ιιιιειι
ιιιιιιε ιιει ει·ιιιιΙιειιειιι Βεννιιεεεεειιι. Βιε εειιννει·ειιΑιιίειΙιε (ιπι
εειι ιιειειι οιιιιζειιι Βγιιιρτοιιιειιοοιιιριειι ιιι Βεινιιεειεειιινει·ιιιει.

άεε Αιιιιιιιε· ει·ιιιιιει·ιι ιιοιιιιιε. ιιιι θεεειιεειι2 πιιι· εεΙιτειι Βρι
Ιερειε. Βε ιειιιτ.ειιειιιειι ιιιι ει·οεεειι Αιιιιιιι Αιιε,ε.ιιε· νοιι Πι·ιιι
ιιιιά Βιιιιιι. 1)ιεεειι Αιιιιιιιειι @ως ειειε ειιι Ιειειιιει· Αιιιιιιι
ιιι Ροι·ιιι άει· Μειιιει·ε'εειιειι θγιιιριοιιιε Με ιιγειει·ιεειιε Αιιι·ιι
νοι·ε.ιιε.
Ιιιι:ει·εεεε.ιιτ πιιι· ειιιεεει·άειιι ιιι άιεεειιι Ριι1ιάιιε Ει·ςειιιιιεε
άει· Πι·ιιιιιιιιει·ειιειιιιιιε. Πει· ιιιιιιιιι;τειιιιιι· πιεσε άοιιι Αιι
ΓειΠ 8·εεειιιιιιιεΙιε Πι·ιιι ιι·ε.ι· νοιι εει·ιιι,ε·ειιι ερεοιι'. Ηειινιειιι
(Ι,001-1.009), ιιειιιιιιΙει· οάει· ειιιιριιοιιιει·ει· Βειιειιοιι, Με»
Ριιιιιε, εειιτ :πιιι ειιι ι'εετειι Βεειειιάιιιει1ειι, ιιεεοιιάει·ε ιιιι
Ριιοεριιοι·εϋ.ιιι·ε.Βιι.ε νειιιιιιιιιιεε άει· Ριιοεριιοιεειιιι·ε πιο ιιι)
);ειιιειιιειι ΒιιειιειοθεειιαΙι. ινει· ιιιεάι·ιρ;ει·Με ιιοι·ιιιιιι.

Ρ. Βοεει.ιιοιι·: «Βιε Πιιιιιιιιιι·ι;ει· Οιιοιει·εεριάειιιιε 1892 νοιιι
ιιιετεοιοΙοε·ιεειιειι θεειειιεεριιιιιιι». (Νι·. 89.)
ναι'. ιιιιιιιιιι:ειιιι θι·ιιιιά άει· νοιι ιιιιιι Β·εεειιιιιιειτειι ιιιετεο
ι·οΙοιιιε‹:Ιιειι Βεοιιιιειιιιιιιε·ειι Απ, άειεε άιιι·οιι ειιιειι ιιι _ιειιει·
Ζειι ιιειι·εοιιειιάειι Αιιιιηι·1οιι ιιι άει· Βιειιτιιιιε νοιι (ιει Με
)νεει. ειιιε Μειιιζε Βιειιιιι πιιι; οι·Β·ιιιιιεειιειιΒειιιιειι,ι,··ιιιι€ειι.πο·
ι·ιιιιιει· ιιετιιι·Ιιειι ειιιειι ΜιΚι·οΙιειι, νοιι άειι ειιοΙει·ειιιειεΙιειιειι
'Ι'ιιειιειι ΒιιεεΙε.ιιάε ιιι Με θειιιει άει· ειεε (ινειωιεει, Οάει·)
ωειιι·ι ιιιιιι·άε ιιιιά εο πι· Ιιιιιοιι·ιιιιΒ· άεε '1'ι·ιιιιιννε.εεετενοιι
Ηε.ιιιιιιιι·8·ιιιιιιιε.

Α. Ρειιάιιι: «Επι Β'ιεΙΙ νοιι Ι.εΙιει·ειι·ι·ιιοεε πιιι: ιϋάτιιεΙιει·
Βιιιιιιιιιι :Με άειι νει·ιεϋεειι νειιειι άεε ΟεεορΙιει.ι·ιιε».
(Νι·. 89.)

Βιε εειε 15 “Με ιιεεεειιειιάειι θειιιιιει·2ειι ιιει άει· 42-)ιι.ιι
ι·ι,ε:ειιΡειιιειιιιιι, άεε Βιιιι.ιιι·εειιειι, άιε εειινι·ειε Διιεειιιιε ιιιιά
Οιιοιιεχιε, άει· ιιιιεεεάειιιιιε Μιιιι·ειι εριιιοιιειι Ιιει Ι.εΜειιειι
ειιει· ιει· ειιι Πιειιε ιιιιά Οιιι·ειιιοιιι.Με νει·ειι·ϋεεει·ιειιιιιιά ιιιπ·
τειι Σεϋει· ιιιιά ΜΗ: ιιιιά άει· Αεειιεε ι‹οιιιιιειι Με Ζειοιιειι νοιι
Ιιεει.ειιειιάει· Ι.ειιει·ειι·ι·ιιοεε εεΙιειι. Νιιειι 5 '1'ειι;ειι ειιιιιι Ρε
ιιειιιιιι ιιιι (οιιιιρε. Βει άει· 8εειιοιι ννιιι·άε άει· Μαμά νοιι
ειιιει Μειιρ;ε Βιιιιεοειςιιιιι ιιιιά ιιιιιιι€ει· Γιιιεειειιειι. ε.ιιειεςειιιΙιτ.
εειιιιιάειι. ιιι άει· (ιε€ειιά άει· θειι·άιιι.ιιι,ε;ειιιιιειιι·ει·ειιΙειιιε
ιιιιιάε Ηεεοιιινιιι·ε, άιε Με αιιι· Βιιιιιιιιιεοεειι·ειειιι:ειι.ΑΜ' άειιι
θιι·ιιιιάε ειπεε νοιι άιεεειι Οεεειιννιιιειι, 8ει·ιιάε επι άει· Οθω
,ςιιιιεεετεΙΙε άει· Βρειεειϋιιιε ιιι άειι Μιι.ειειιννειι· ειιιε Ρει·ι“οιιι.
ιιουεϋΠιιιιιιι.: ιιι ειιιει· ιειι·ιοϋε ει·ιι·ειιει·ιειι νεοι) άει· Βρειεει·Μιτε ειοιιιιιιιι. Πιο Ι.ειιει· ιπιτ άεε Βιιά άει· ιιιι·οιιιιιεειιειι
θιι·ιιιοεε.

νι(εγει·ι.

ιει, ειιειιεο Με ιιι άει· ιιιιι·ι€ειι Βενϋιι-ιει·ιιιιἔ,

Νοιειιιιο-ιιιεάι:ιιιεκιι 8ιιιιι·ιιει. ω", Αιιιιιιει ιιιπ!
8εριειιιιιει· ι899.

Π

Ει,ιι·ιιτιιι·ειιειιειιι: νει·ι'. ιιι681ιι·ιιει:2ιι νει·ιιιειάειι ιιιιά ιιεάιειιι:
ειιιιι νοιειι€εινειεε άει· θειιιεετοι·ειοιι ιιιιά -Οοιιιρι·εεειοιι. Βιε
Βιιιιιιιιιε ει” άειι Ηιιιιιιζειιιεεειι Μιά ιιιιετιιιι.ιιρι:ειεε εεειιΙΙι: άιε Αιι.ει·ιειι ιιιιά νειιειι ινειάειι ι;ιειειι ιιειειι ω"
Πιιτοιιεοιιιιειάιιιιἔ πιιτ Ρειιιι'εσιιειι Ριιιοειιειι ρ,·ει'εεει ιιιιά Μεπι· Βεειιάι,ε·ιιιι€ άει· Ορει·ει;ιοτι Ιιει:ειι ιζει:ιεεειι. Νε.ειι άει·
Ορει·ιιιιοιι νιιιι·ά άιε @Με )νιιιιάε πιιι ειιιειιι Τε.ιιιροιι Με
Βιιιιιιιιιειἔιι2ε εΙειειιιιιΞιεεις οοιιιρι·ιιιιιι·ι.Μιά άειι·ιιι1ι'Ιιεειοιιι.ιετ;
ρει·ειιοιιγιιιαιόεε, σειριιιι5.ι·ειιιιά εο,ςιιι· νειι6εε ΒΙιιι.ιιιιιζειι Μει
ιιειι άιιιιει ιχενι·ϋιιιιιιοιι νοιι εεΙΙιετ ειειιειι. ιιεεοιιάειε ινειιιι
ιιε.ειι άει· Πιιι·ειιεειιιιειάιιιι,ε·άει·εεΙΙιοιι ειννιι.Πε Βιιιιιάε νει·ιιοε
εεε ιει. Πιο ιιιπ άειι Πιιιει·ϋιιιάιιιιέεριιιεεειειι );ει'ειεειειιθειε.εεε
νι·ει·άειιιιιειιιιιιιιιε υιιι Με Τιιιιηε·ειιιιεεεάι·ειιι, Με άεε θει'ειεε
ιιιιιιειι άιιι·οιι ΒοιΙιιιιε·, άιιι·ειι Ζει·ι·ειεεειι ιιεεοιιάειε άει· ιιιιιει·ειι
θειιιεενι·ειιιά,άει· Ιιιιιιιιιι ιιιιά πιιι ι·ιιειι άει· Μεάιε.. ειι€εάιειιι:
ννιτά.Πιιτει· άιεεει· Βιιιιετιιιιιιι€ ιιιε.ειιιενει·Γ. ειναι 250, 2ιιιιι
'Γιιειι ποιπ ευιιιριιοιι·τεΟρει·ειιοιιειι ιιιιά ειειε πιιι: άειι ιιεειειι
ΒεειιΙι:ιτειι; ιιιιε.ιιεειιειιιιιε Ζιιιιιιιε εειι ει· Με. Με 'Ι'οιιειοιι
ιιιιιι.ε πιιι· ιιιιειι ειιιει· εεειιιιιιιιτειιΖω ιιιιοιι άει· Ρεεειιιι; άεε
·θει'ειεεεε Ιιεε;οιιιιειι ννει·άειι ιιιιά ειιιιιιιιιιιιι:ιι,πιιι· επιι. ειοεε
ινειεε, εεεειιειιειι. Οιιιιε _ιεάεε Βιειι‹ο Με" άιε 'Γοι·ειοιι Με
Βιιιτειιιιιιιιεειιιειιιοάε ιιιι;;ειι·ειιάι ννει·άειι ιιει θει'ιιεεειι. άιειιειιιε ερεοιειΙε ειιεισιιιιεειιε Βε2ειοιιιιιιιιιι· ιιιιιιειι ιιιιά άειιθεί8εεειι, άιε :ιιι ίιιιιιι.ειι οάει· εεειιετειι 0ι·άιιιιιι.ς ιιιιοιι άει·
'Ι'ιιειιιιιι).ι άει· Δειτε. ε,·ειιιιι·ειι.

θ. )νει·ε ι ιι ιι άοιιι: «Βιε Ει·ειειιΑι·ιιειιειι ιιιιά άει· Αιιάοιιιι
ιιιιιιχριιιιε ιιι άει· Ρετει·εΒιιι·ιι;ει·θιιιι·ιιιεοιι».(Νι·. 7.)

Α. ΒοιιοΙεννειιι: «Με Βειιι).ιιιριιιιι,ε·άει· $γριιιιιε ιπι Μιιι
ιιιι·». (Νι·. 7.)

Αιιεεει· άειι ειι€ειιιοιιιειι Βεάιιιειιιι8·ειι - άει· νοι·ιιιιιιάει·ιιιι):
ι άει· 8γμιιι1ιε ιιι άει· 8ε.ιι:ειι Βεν61ιιει·ιιιια ιιιιά Βειιιιιει‹ιιιιιἔιιιιι.ιιιιιά εριιεριοιάε ΒιευιιειιιιιιιΒ·ειι ιιιιει·. νι·οι›ει Ριιιιειιι: ιιιιει· ειεε . άει· Ρι·οετιι.ιιτιοιι Μιά Μεεετ άειι Με μια ιιιι ιιιιιιιιι @μεάιεεε Κι·ειιιιιιειτ ει·,<ει·ιά'ειιειιΜιιιιεει·ε8·ειιιειιιρΙ·ιειιιτναι'. ιιοειι
Β"ιιιεειιάεε:
Ι) Βε ιιιιιεεειι ιιιιιιι·ιιειιει.:Με θ)·ριιιιιιιιιει· ιιειειι άει· Μειιιοάεάει· ειιΓειιιιιιιάει·ι`οιἔειι‹ιειιΟιιι·εε ιιειιιιιιάειτ.ννει·άειι. Πιο )νιιιιΙ
άει· Αιε άει· Βιιιιιιιιι·ιιιιΒ· άει· Ωιιεειιειιιιει·ρι·ειειι·ιιι;ειιι άει·)
Οιςειιιιειιιιιεε εοΙΙ άοιιι ιιειιιιιιάειιιάειιΑι·ειε σε" ειεεειι ννει·άειι.Με ιιιτει·ιιε Πιιι·ι·ειειιιιιιε;άεε Ωιιεειιειιιιει·ε ιει ιιιι·ει· Βιιιιιιοιι·
Ιιειι: ιιιιά Ζινεοιιιιιιι.εειΒιιιειτι·νει;ειι ι›εεοιιάει·ε2ιι ειιιρΓειιΙειι.
2) Βιε Ρι·ιιιαιριειι άει· 8·εεειιιει·ιιιιιειιειιΒιιιιιεΙτιιιιε ιιιιιεεειιιιι ιιιιεεειιάει· ))νειεε ιιι6εΙιοιιετ ι·ει·ι›ι·ειιει πετάει".
8) Βιε νει·ιιιιιοιΒιιιιε άει· Αιοοιιοιροι·ιιοιι εοι! άιιι·ειι Ηει·ιιιιε

ἔεΙ›ε
νει·Ιιεεεειιοι· Νιιιιι·ιιιι8· ειιςειι.ιιάει·ι. νι·ει·άειι, ειιειιεο εοι!

ει· νει·ιιτειι.ιιιιε·άει· ΑΙοοιιοιιιΙιειιιιειι2 πιιτ.ι.ι·ενι·ιι·ιιι:ινεπάειι.
4) Βιε εειειιιιε ιιιιά ιι·ιοι·εΙιεειιεΒιιάιιιη; άει· 8οιάειιειι ιιιιιε
εεπ ιιιϋἔιιειιει νει·ιιεεεει·ι:ιι.·ει·άοιι.

Η. 8ιννει·2ειν: «Πειιει άιε ιγριι6εειι Ιάι·Κι·οιιιιιιιιε·ειιιιι άειι
ιιξΙιιιι.ι·ιιιιιιιειιιιιι€ειι

άει· ιιι_ιεινει·θει·ιιιεοιι ιπι .Τιι.ιιι·ε1898).
(- ι·. 7.) .

Βιε ειειε ΒιεΙιε ιιειιιιιι ιιι άιεεειιι Βει·ιειιιειειιι·ε άει· Αιιάοιιιι
ιιεΙη·ριιιιε ειιι. άιε ιιιιιιιςειι 'Γγριιιιειιι·τειιιιιιιιειι ιιειιιε ιι·εεειιτΜε Βεάειιιιιιιι;. Βιε 2ιιιιι Αιιε·ιιει ιιιιιιι άει· 'Ι'ιηιιιιιε ιπι ιιιπ

ιιιιι· εροι·ει.άιεειινοι·; νοιι άει.ε.ιι ιιειιιιιι ει· ειιιειιι εριάειιιιεοΙιειι Οιιιιι·ειι‹τει·επι.
Αιιεεει· άειι ε.1ιεειιιειιιειιΠι·εεειιειι ιει- άιε ι.ιειι2ε Βενϋικειιιιις
Κι)ενι·'ε (ειιιιιιιιιεΠιιοι·άιιι(ιιις άει· Βιιιάι. ιιιιά εειιιεειιιε ϋιιοιιο
ιιιιεειιε νειιιιιιιιιιεεε άει· ιιι·ιιιειι Κιιιεεειι) ειιιειι:ειι ιιει άει·Βιιιινιι·ιιιειιιιι,ε;άει· ιγριιϋεειι Εμιάειιιιε ιιι άειι Μιιιιιιι·ιιΙ›τιιειιιιιι
).ιειι ιιοειι ειιάειε ερεοιειιε Πι·εειειιειιειιιε ΗοιΙε ιιιιά ειναι· Μειεειιειι ιιιι Ι.ιιιξει· ιιιιά άιε εο8·. «ϊι·εισ·ιιΑι·Ιιειιειι>›.Βει2τει·ε εοιιειι άειι θοιάιιτειι άι·ειιιιιιιμε: νει·ικιτειι ινει·άειι. Αιιιιργι·ειιεει.νιιιιι·άειιΕκειάει· ιιειιιιιιάιιιιιε άεε Αϋάοιιιιιιειιιγριιιιε Πισω πιι
ι;ειι·ειιιάι, »Με πιιτ άεε Μοι·τιιιιιιιιεριοεειιτ., ιιιι νει·ειειοΙι πιιι:άειι νοι·ιεςειιάιιιιι·ε·ιι.ιιειιιειι Βιιιιιιιεε ιιειιτε.

Ρ. Οι·ι ο ιν: «Με Κεειιιετιιι άει· Ι..ιιιιιι·ειιιιει·ιιιειι».(Νι·. 7).
νει·ϊ. ΙιεεεΙιτειιιτ άειι εινειι.ειι
Βιιιι).ιειιιιει·ιιιε, άειειι ειειει·
Ροτειιιι νει·ϋΠειιιΙιειιι. ιι·ιιι·άε.
ιιιιει· ΒοιιιιιιΒιιεεειιννει·άειι,

ΕΑΠ ειιιει· ειιρι·ιιειει·ιιιιιειιει·ει; ιπι νοι·ιέειι άιιιιι·ε νοιι
Βιιιε 72)ειιι·ιεε ?πιο ιιιιιΒιε

άιε ιπιτ ειιιι);ειι 'ι'ιι€ειι ειιι€ειι·ειειι ννει·ειι. ιιι άει· Βε,ε·ιο ειιρι·ιιετει·ιιεΙιε άεε Ηειιεεε πιιι·ειιιε ι·ωιάε, ιι·ιιιιιιιιεεε;τοεεεθεεειιινιιιετ :ιι επιιειιι, άιε ιιιποπνοιιι Βιει·ιιιιιιι, οιιειι νοιιι ΒιιιεΙιιιοι·ρει, εειι:ινιιι·τε νοιι άειι
Μιιειιιιιι ειει·ιιοεΙειάο ιιιιιειοιάει ιιει.ςτειι:ι:ναι. Βει άει· Ιιιερι
ι·ιιιιοιι· ιιοιιιιιε ΙΙ1ιι11οιιιο Βιιιειειιιιιις, Ιιει Βιιεριι·ιιτιοιι ειπε
νοι·ειιιιριιιι); άει· ι.ιεεειιινιιΙει νι·ειιιιιειιιιιειι.Βει άει· ιειειιι.εετειι
Ρειρειιοιι ιιει άιε Θεεειιινιι1ει ειιειιιιιιιιειι. Βει Αιιεπειιςιιιιχειιεειιειιε άει· Ρειιιειιιιιι ε. Β. ιιειιιι Ηιιετειι ω" οιιιο πιειιιιε νει·
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ξἔεἔοοτππο ποι· θοεοιιινιιιοποτινο πιο
επι· θτοοεο οιποο πιιπ

ΜΜ ιοοϋοιπ,.οιο ιιοιιο.ιππιιιιοι
οιπο τοπιο, οΙιιοτιοοιιοΟοπιιιοοεπο

Ρ
πο. Βοι πει Ροι·οιιοοιοπ ποιιιιιοιιειι Ι.ιιιπο·οποοιιοιι. Πιοοε

ιιοιιπιποοιο οπρι·ποι:οτποιιο οιιτννιοιτοικοι-ιιοιι ιιοι πει· ΡΜ.

πιοιοΙιοιι νοτ οιποοι) .Το.ιιτοπ,τ,ι·ιοιοιιοοιτιο·ιπιι; οιποτ Ιπο·πιπειι
ιιοι·ιιιε ννιιιιιοππ οιποτ.οοιιτ πειιινοτειι θοιιπτι, Βοι πετ Ρετ..
οιπι·ι‹ ;.τοοοιιι·ιοπ.ιιιιι;ιπ πιοοοπ 80 .Τπιιι·οπ ππι οιοιι πιο Θε·

οοιιινιιιοι. πιει; ιιιοιιτ. νοι·ε:τοποοι·τ.Ιπ ποι· Βροιοοτιιιιι·οννιιι·πο
ιιοιπε νοι·οποοιιιιιο; .ο:οιιιπποπ. Ιτ,ι;εππ ννοΙοιιο Ππιιοπιιοπιιιοιι
Ιτοιιοπ νοτιιτοιι.οιιτοπιο θεοοιιννιιιοτπει· Ρπτ. ιιιοιιι..Πιε ιπ ποιι

ιοτ2τοπ.'Ι'οιοεποιποοιιι·οι:οπΒοιιιιπο·ιιοοοιιιινοι·ποιιιιιπποπ, ννπιιι·
π‹·ιιοιπιιοιι,νοιιι Κιιιοττιι ιιπ Ηοτιιιοπι.ιιοιιε ποι· Βιιιι;ε πο; ιπ
Ιποιο;ονοπ Νοιιιοιιιιοιποπιπιπιππο ιτιιτπο πιεοοτ 'Γιιοιι ποιτννοιοο

ιιτοιιοτ ιιππ πτποιειοιιιιι'ήποπ.Οοποριιιιοιιο.Νο.οιιποιιιποτ Ηπειτοπ Ιοιοιιι.οι· ιιππ πιο οοιιιοιπιπιιοοιιπει·ιιπο ,ο·οι·ιιιο;οτιιιιιι·πο,

οτιιιιίπιι‹ιοπ:πιππ πιο $οιιιιποποοειιιιιοτποπ.Ιι·ι.τοπποιποπ (πετο
ιιοιιιιοοιιοπ πιω-ιτε οι·ι`οι·ποι·ιιποτοιτιι,ιτοΗει·ιιιοιι, πιο ποτ οιιοπ
ιιοοοιιι·ιοπεπεΕπι ποιοι, ιιιοιιι.

π. Μγοοιι: «Βιο Νοπιιιιπιιποοπ ποο ιιιιιιοιιοι·ιιοπ Βοοιιοπο
πιο ιιιι·ο ορετππινοΒοιιο.ππιιιπο;».(Ντ. 7.)

τοπ οιοοτ οιπο-επιτ- οι.ιιοιιιιιι·ιισιιοππι ιι6οιιοι: ιπποτοοοππι.ο
ιιοιιοι·οιοιιτπιιετ πιο ρι·ιιιιιιτοπ.οτ,ιιιοι·ιι€,.τοππππ ιπο.ιι,ο·ποπΝοιι
ιιιιπιιποοιι ποπ ιιιιοοιιοι·ποπ

Βοοποπο, ιιιτο Β)·ιιιιιτοιιιο, Μοι.ιιο
ποπ πππ ΒοοπικειτοιΙιτοτ οροτο.τιι·οιιΒοιιπππιιιπ,ο·.

Α. Νιιιιοιοικι: «Βοι· πιοπιοιπιοοιιο Οοπι.ττοοοιπ Βοτιιπ

ΖΣι$ιι·ιΞειοπιιιριππο
ποι· Τπιιοτιιιιιοοο πιο νοιιιοιιι·ππιιιιοιτ.».

( Γ. .

Ρ. Τιιιιιι·οιν: «Ζιιτ ?Μοτο ποτ Αοιιοιο;;ιο ποο ποιιτοιι θε
ιοπιιι·ιιειιιππιιοπιπο>%(Ντ. 8.)

ΒποιοτιοιοοιιοοιιοΠπτοι·οποιιιιπ,<.ςοπποο Βιιιτοο πει '7 Ρειιοπ
τοπ ιπιτ ο.πιιιιοιπ Θειοπιτι·ιιοπιποιιοιιιπο. Ζιιτ Ππιοι·οιιοιιιιιιι:
ινιιτπο πω: Βιιιτ πιιτ ποι· ίιοιιοτπποπ Ρ.ιιιοπτοπ ,ο;οποιππιοππιιπ
ιιι Β Ε”πιιεπ πιιοιι πιιοιι ποι· θιοιιοοιιπ,ο;πετοοιιιοπ. ι)οιπ Νο.ιιι·
ιιπποπ ννιιι·ποιι ιιι ειιιιο·οιι το.ιιοπ νοι·οοιιιοποιιο
ιιοιιστιοπιιι·οπΝιιτι·οιιειπιιο,οοοι.π. ιπ 3 οιιιιοιι ιτπι·πο Βιιι.ριιγ
ιοαοτοιιο ργοποποιι πιοπο, ιπ 2

- 8:ειριιγιοοοοοιιο πγο,ο,·οποει
πιο” πιιπ πιιτοιιο, ιιι 1 - Βιοριιγιοι:‹ιοοιιο ργοςοποο πιο”
:ιιιι·οιιιι ιιππ οι(τοιιο ιιππ ιπ Ι - ΒιοριιγΙοοοοοιιο ργοποποο
πιιτοιιο. 8κτοριππιριποοοοιιππππ ΒιιιριιγΙπ·ιιριποοοοιιοο:οι'ιιπποιι.
Νπιι·οπ ειπΙιογιιοπιπ ιι:ιι.ιο απ( οιι' πιοπο Αττοπ πιοπο ποπ

ειι·3ιοιιοπΒιιιιιιιοο. Αιπ ιινοπιο;οιειιΨιιιοι·οιει.ππ ιοιειτοι:οιιιιπ ποτ

ΒιοριιγΙοποποποοιιι·οιιο,ιιιπι πιι,ο·τεπποιπ ινι-ιοι·οιιιιιπο πιι.οιιποι·
8ιτερτοπιριοποοοιιο,θι;πριιγιιιιιριοοποοιιο,8ιπριιγιοοοποπο πιοπο;
ποπ ι.ττποιιι.οπιιιιιωπιιιιο οππιιοιι ποιοτο ποι· 8ιοριιγιοοοοοιιο

ι‹οπιιποπ πιοοεπ Βοοιιο.οιιι.πιιαοπ;οιο ποιο·οπ, ππειο πει· 8τοπιιγ
Ιοποοοιιιι οιιτοιιο ο" ο·ειιιιιι·ιιοιιοτονοιι πιιοιι θαιριιγΙοοοοοοιι
ιιπ, ιιππ ιοΙι,τοπ ποτ ειιιιιιο πππ οιιτοιιο. νοι·Γ. ιιοιππιι. ποτο.ιιι
πιιπι 8οιιιιιειοο,ποοο ποι· πω» (ιοΙεπιτι·ιιοππιο.οιοιιιπειι‹οιπο οιπ
ιιοιι:ιιοιιο, νοπ οροοιιιοοιιειι Βιιιιιτοπεπ ιιοι·νοτοοι·ιιιοιιο Ιπιοο
ιιπποΚι·ππι‹ιιοιι;ππι·οιοιιι, οι· Μ., ιπ νιοιειι ΠιιΙοιι νι·οπιποιοιιο,

οιπο ιιοοοιιποι·οΕ'οτιπ ποι· Βοριιοποπιιο,πιο πιιτοιι νει·οοιιιοποποι
οιιοι·πιι;;οο1·τοοοπποΒιιο(οτιοπ πιπ ο.ιιςοοοιιινιι.ειιτοι·νιι·ιιιοιιπ

ιιοπιιιοπ οπο. Πιο νοτοοιιιοποιιοπθι·οπο ποι· Βοιινιιοτοποο οοιι
ιοπ ΗοΙοπιιτιιοπιπο.τιοπιποιιπποιοπ νοιι νιοιοπ ΒοπιπΒιιιιο,ιοιι:ιιι- νοιπ Οιιπτο.ιαοταπ. Μιιτι·οποπ.ποιιι (πιοπο οοιποι· Ψιι·ιιιοπε,
ποι· πιωιιιιιιιιι ποτ ιπ ποπ ()το,ππιοιππο ο·οιππο·τεπ Ιπι`οοτιοιι
ιιιιπ ποιπ θεοιιππιιειτοοποιοππο ποο ιετοτοτοπ.

Β ο οο π ο ιν : «ΡιιιιιοΙοοιοοιι-ο.ποιοπιιοοιιοΠπτοι·οιιοιιιιπο;οιιποτ
Μπι Βοι Κι·οιιοι‹ποιιοιιιο».(Ντ. 8.)
Βοπ Εοιοιιεπ ποι· ειπ Κι·οποιτοοιιοκιε νοτοιοι·ισοποπΚτοπιτοπ
νιιιιτποπ πιπ ποιοιιοτοπ'Παει πιππ ποπι πω. Ηιιπτοι.ιιοιιοποπ
νοπ νοι·οοιιιοποπεπ Κιιτροι·οτοΙΙοπ ππι· Πιιτοι·οιιοιιιιιιοοιιιποπι

(πιιιιπτιιιιτ.ειι
ι

πιοπ. Βοι ποτ ινιιιιι ποο Μπι.οτιοιΙο ινιιι·ποπ πιο πιιπ νοι·ιιιιο-
'

ποπ. ιιι ποπ ποτ. Κι·οιιο ιτπ πιιποι·οιι ιιοπο:ιτιιτιοιιοιιοπ σποτ
ποιιτοιι Κτππιιιιοικοπ οοιπριιοιτι: ππτ. Οιιινοιι1 νοτι. οι·ϋειοτειι
τ.ιιοιιοπιο Ηιι.ιιι;οιοοτ ιιοιιτο ππι:οι·οιιοιιτ ιιπιτο, πο ,οιπιιιιτ.οι·

ποοιι. ποοο πιο νοπ ιιιπι ποιπππειιοιι νοι·πιιποτπποοπ ποι;επο
ι·ιιτινοπ Οιιοτπιαοι·ο, πιιι·οιι πιο ιιιι ()ι·,ι.;ειιιιοιιιιιοικι·οιοοπποιι
Τιιιιιπο ιιοι·νοι·οοιιιιι”οπινοι·ποπ, ο.. οι· ιιιοεοιποπ νοτιιπποι·ιιιιοοιι
ο.ιιοιι ιπ ποτ Ηιιιιι νοιι Ριιτ.ιοπιοπ οοιιιπποιι ποτ, πιο ιπι Αιι:οτ
νοπ 7-85 .Τιιιιι·οιιοοετοι·ιιοποιππ. Ι)ιοπο Τοπιπε ιινοτποπνοπ

νοτι°.πιιπ ι'οιοοιιπο:
Η Πιο ριιιιιιοΙοειοοιι-οππ.τοπιιοοιιοιινετοπποι·ιιποοπ Ιοοο.ιιοιτεπ
πιππ ιιπιιριιιιιοιιιιι·ιιιπ ποπ 8ι·ιιιινοιοιιπτιιοοιι,ποτοπ Βριιιιοι ποτ
ουΙιοιποπ-, πιο Μοπιιιι·οποι.ιιτορτιο ποι· ιιγιιιιποπ Ποεοιιοι·οι.τ.ιοπ
νοι·ί“πιΙοπ.
2) πιο 'Επι;;πι·ιιιιοποτννοιιοτποπο, ινοποι ποπ Οποιοπ ιιιιποπ.
Β) Πιο Χνο.ιιποποτ Βιιιτοοιποοε ποι· Ηο.ιιι: πιππ οιι Μποτ
ττιιριιιτι;πππ νοι·('ειΙιοιιπετ ιιγπιιποπ Ποοοιιοι·πιιοιι. Οοο τοι·

οιοτιιοιττοΑιτοτ οριειτ πιιιιει οιιιο @ποοο ΒοΙιο.
π) Πιο Υετιιπποι·πποοπ ποτ ΒοιινιιοιοοπτιιοοπΒοι ποτ Κτοιιο
ι‹ιιε·ιιοιιιοιιιιιιοπ οινοιιοιΙοο οιποπ οοιιππιιοιιοπ ΙπιπιιιιοειΜε πιο

Ηοιιιπιποτιοποπ; πιο 8οιιινοιποοιοοιιοπιοτ οτιιτιτνοτπιιπποτι, πιο

θτοιῖινοοιιοειιιτοπποτοοιπ·.;πιι·οιιπεπιιει.ιιιιιπ Οι·αοπιοιπιιο, απο

ιιι παπι ο·τιιοοοτοπ8ι.οτππο·οπιιπ Οι·οππιειππο ποτ Κι·οποικτοπ
ποπ ππι-ι.

ινοι ι πιπ ο ινιι.οοιι: «Πιο ;τοπιιι·ι·ι:οΗοιοι·ιποιιι, πιο νοτ:οιιο
ιιοιιοο ι*πιιτιιπ,ςοπιιαει>>.(Ντ. 8.)

πωπω; «πιπ Επι! νοπ Βιιιιοτοιιοει ιπ ποπ 8. Ηιτπνοπι:ι·ι
πο! ιπιι. Ηοι·ποτινοιοιιππο ιιπ νιοι·ιιιιο·οι ιιππ Ροοι.ιππιοιποιιι.

ινιοιιοιιιπο·».(Ντ. δ.)

πιο 24-_ιπιιι·ιοοι·Βοιπειι:νιιιιτπο:ιιπ 16. Ροιιι·ιιιιι· ιπο Ηοει
ο·,οιιι·οιοιιι:;οτ πω· οοιιτ οοιιννποιιπιιπ ιτιπετοπω· ιιο(τι,οε ορι
ιιιοιιπιοτοοιιπιιπ :'οιιιπιπποΙ. Ποπ ι.οιποιι ιιο.<τει.ππ_ριϋι2ιιοπ νοτ
Η) Το.οοπ οιιπο πιοιιτιιειιοΠι·οιιοιιο. Ιιιι ιιο.ιιιο πιοοετ Ζοιι. ποτ.

Ρο.ι. οιιιιοο Μπι οι·ιιι·οοιιοιι.Ποπ Ηοιιιτιιιποιε ινοποπ. ποτ ιιι.ποιι
ιιειιπ Βιοοιοπ πιππ πιιιιιϋτι. ιτ:ιππ Ρπι. ννοποι· οι;ειιοπ, ποοιι

πο!

ι
οιιοεπ. Απι' πιο Ρι·οοοπ ιιιιι;ινοι·ιοτοι· οοπι τιοιιτιο·. Πιο (στο

ννιιτοπποπΚοριοοιιιποι·οοππιππ ιιιιοτ ποπ οιο.πιοπ Κορι νοτιιτοι
τετ. Βιε Αιιοοιι, πιο ποι· Ροιι. ιιιιιιιοι· εοοοιιιοποοπ ΜΗ, πιππ

ι·οτιι ιιππ Μπι ιπποπ ιιππ ιιπτοπ ο,ιοτιοιποι,Ρπριιιοιι οΙοιοιι
ιιιιιοοιο πππ ιιπ ιιιιιιιιιπιιιιι νοι·οποτ. Βοιιοοιιπι·ιο, οοιιοιπιιπτ, ππ

νοτιιπποττ.Ρπιο - (50ιιι ποι· Μιπιιιο. νοιι ιιππ οποιοιιπιπποιο;
Αιιιιιιιιπ,<; εΙοιειιιτιποοι,ς, ιιιιιιοοοιιιοιιπιο·ι;.Βτι.ι·οιιιιιΜοπ ιιιοιιι

ρι.ι.ι·οιγοιι·τ.Βοιιιιι·οι·εοιππιιπππποιιπ νοτοοιιιοποποιιΚϋτροτει.οιιοιι
ιιιινοτοπποι·ι. Χοιπο Βιοτπποεπ οοιτοπειποι· Βιιιοε πππ Μποτ

ππτιπο. Βιο πιππ Αιιοππ ποο ιιιιοιιοτοπ'ιο-τοπ ννιιι·ποπ ιιοοιιο.οιι
του Ζποιτπιι,οοπ ιπ ποπ Βοιιιιιτει·π πππ Ζινοπο,οιιεινεςιιπποπ
ποτ Ηιι.ιιπο, οιπι,<.=ιοιιππ - Ειι·οτοοιιοπ;πιο 8οιιιιιοτποπ πιιιιοττ.οιι
- πω, πω: Βονι·ιιοοιοοιιιιιΙιοι› ππιιοτο.πποτιι,'Ι'οιπροι·οτιιτποτπιοι.
ΝΑιπ Αιιοππ ποο 2. Τπο,οο κι ριϋιεΙιοιιοο Οοιιιο.οιποιοττοτεππιιπ
οιοι·ιοι·ϋποτΑιιιπιιιιιο, νοι·Ιοποπο.ιπιιοιπΡπιοο, ι·οτοποιτοπΡπρι1
ιοπ. πιιοι· οιιπο Κι·ιιπιριο. ι)ιοοετ Ζποιοππ ποποττο πιο 2πιπ
ι 'ι'‹ιπο,ποι· ιπ ποτ ι'οι,οοπποπΝποιιι: οι·ι'οιοι.ο.Βοοιιοπ οιοοιο:
1) Ειιπι,ι;ε ιι1οιιιο,ιιιι·ειο-πιο ιιιι.πίΙοοι·ποτοοεο,Ροιιτππιοπιο Με
πειιι ιπποππγπι ποο ι'ιετιιιι€οιο;
2) οιπ Ει·ννοιοιιιιποοιιει·π, ποτ
ΥιοιπιιιοοΙο οιππο.Ιιπι;
8)°ιπι Ζιιοπιπιποπιιππ,ο·οιπιτ. ιοτπιει·οπι οτοππ οιπ πιοπο ειιπο
Γτιοοιιοι·,ιπ πεπ 8. νεπττιΚοι Ιιιπειπι·οοοππει· '1'ιιτοπιιιπο,

π) ιπ νοι·πιππιιπ,οςιπι( ποιπ 'Ι'ιιι·οιπιιπειπιππ ιιιοιι οιπ ι'τιοοιιοο
Βιιιτοοι·ιιιιιοει, ποο ππε 2 θπιιιοιιιοπ πεοοπππ ιιππ Με ποτ πιι
Ι.οτοππιοπο πο» ιιιπτ.οι·ειιιιιιιΠο ποο νοπιτιιιειο Ιοο;
δ) Βιι·ινοιτοτππο ποτ Ηιι·πνοπτι·ιι‹οι πιιπ Αποπιιιπιιιιπι.; νοπ

Ρ'ιιιοοιοικοιτ.ιπ ποποοιιιοιι, Αιιπιπιο ιιππ Τι·οοιιοπιιοιτποο οππποπ
(ὶοιιιι·ιιο πππ ποτ ννοιοιιοιιΗιι·πιιειιιι., Ηγροτει.ιπιοποι· Βιιτειινο
πεπ. ΒοπιοτιιοποινοτιιιΜ., ποοο ποιπ ποτ τω. νοιιιιοπιιποποπ

πιο μπω 1ιιιιιο πιιιτιο ποε

_ . . . _ __ _ _ _ ; Ζοι·οιιιι·ππο· οιποο ιιιποιιοιιοιΙ πο
ιινιοιιτιο;οπθειιιτιιτ.ιιοιιο,ινιο

ΜΜΜ. @ο Μ"ΠΒ“ΜΠ Β'Γ'ιι!”ιΠ€θΠ εΠ€8ριθοΠεΠαπο!! ΜΗ ι ποτ νιοτιιιιοοι, πιο Ετοοιιοιππιιοοπ οιπ ιιοιιοπ οοιιι· ιιποεοτιιππιτ.
ιιππ ιιιιτ ιινοπι,ι;ε.ιιοποοιιτοοιιοπιι·πι·ειι. Βοτ νιοι·ιιιιοει οοιι ιο
οιπο ινιοιιιιεο Βοιιο ιιοιπι Βοιιοοτ ιιιιπ ποι· ι·οιΙοοιοτιοοιιοπ Ρυ
πιιιοιινοι·πιιποτιιπο ο ιοιοπ; πιπ Εοιιοιι ιπποποοπ ντπι·πο ντοποτ
οιπο Αιιποιιιιιο ποι· οιιοοιιιιτιοποοιι οιπ νοι·ιποτ ποο Ριιριιιπτ
ι·ειιεκεειιιοοιιο.οιιιοι..Πει· Κι·ιιιιι‹ιιοιιονοτιιιιιϊ ιιππ Αποοει.ποιινο
τοιι, πιππ ποι· θπιπι·ι.ιο;ιιοιιι ποτ ειο ιιοπιποοιιποιι Νειιιιιιπιιιι
οοπ, τοοοιι ιιππ οτιιι·πιιοοιι;ννιτ πιιιοοεπ ποοιιο.ιιι πει πετ Ρτοις
ιιποο Βοι Ηοιιιτιιοιιοοιιοπειι ποιπ νοτειοιιι:ιο ποιπ.

Οιο ι ο ιν ιι ο π: «Ποιιοτ πιο Νοιιι·οτοιΤοππτ πο.οτοι·ιοΙοοιοοιιοιι
ΠιειΒιιοποποι· Πιριιιιιοι·ιο». (Ντ. 8.)

θιιιιιιιοπ ει: «Βοποπτιιπο ποτ Βϋπιπςοπετι·πιιιοπ ιιι ποτ Μο
πιοιπ». (Ντ. θ.)

Απειιιιιιτιιοιιο Ποιιοτοιοιιτ ποι· Ειι.οτο.ι.ιιτιιιιοι· Βοπιοιιοοριο
πππ Βοπιοοι·πριιιο.

ΒοιιοΙοπ επι: «Οροτο.τινο Βειιπππιιιπ,ο ποι· Οοπιπτεοοιοπο
ροι·οιγοεπ Βοι οιιποι·οιιιποοτΒροιιπγιιτιο». (Ντ. Η.)

Απ( (ιι·ιιππ ποτ ιιι ποι· Βιτοτοτπτ ιιοιιοιιτιοιιοποπ147 ?πιω
νοιι ιιππιιποοιοιιιιο (Βοειοοιιοπ ποτ ιιιπτοτοπ Ωποτιοι·ιοΜπο ποτ

ινιτιιο1οππΙο) ιιιιπ οιποο νοπ πιιπ οπο" προτιττοπ Ρο.ιΙοο,
η ,οιιιιιιιιι.νοιι., ποοο πιοπο Οροτπι:ιοπ ειιιοπ πιινοι(ειιοοοιι Νιιι.ποπ
ιιππ ιιι ποπ Ε'πιιοπ, ιπ ποπ πιο ιποοιιιιπιοοιιοΒοιιπππιιιπο: ι·οοιιι
τε.τΙοοοοιιιιοποπ πι. Πιο Οροι·ο.ιιοπ ιπι. πποοιοιιτιιοιι Η: Ιππεο
ιπι- νοΙΙοτο.ππιποΝο.τοοοο,Ιπτννιιι·ιιιιιποποι· Ροι.ιεπτοπ ινιιιιτοππ' ιιππ πποιι ποτ Ορει·πιιιοπ ,ο,τοποτοι:ινοι·ποπ: ιιτιιοιτο ιπιιπιιιιιιιι

ποπ Κι·οπο2οιιοπ πιιειο·οοι·ιιειτοτ.Με 8οιιιιιοοιοιΒιοτπποοπ ποο
ι
ιιοποπ ιπιτ ποιπ Βιιοιιοπιππτιτιιιιιοποπ νει·ιπιοποπ ιινοτποιι,πει

πιιιιοι Βιιοοιι οιπιτοτοπ 1ιο.ππ. Ιπ οιπιο,οπ Ρο.ιιοπ νιιιιτπο πιο
Οροι·ο.ιιοπ2 Μπι πππ ιπ οιι1επιπο,η·οι·3 Μπι οποοοιιιιιτι. Νποιι
ποι· ινιιππιιοιιππο· Ιιιιποι: πω. οιπ ιιποοιιοπιιπι·ι.οο Νοι·ιιειι

Ξεννοιιο. Βοοιπινο ιιοιππιοπ ππι· οοιτοπ νοτ. Βοι νοιιοπποιοι·
'Έπιιοτοιιιοοοποτ Νιι·ιιοιπο.ιιΙο. ιπ Ε'οι·ιπ ποτ οοΙοτοτιοοιιοπΡοι·ι

ρπ.οιιγπιοπιπιο·ιιιοιιιιπ 'Ι'πιιοτοπιοπο ποτ Ωιιοι·ιοτιοοιι:2οο·ονι·ιππι.
πιο Βιιπιιποοτοιπιοποπ Οιιο.τοοιετειποτ Βοπιοπιπροιπι.ιοπ. Αποτ
πποιι ιπ πιιοπ ιιιιτι,ι;επΒ'5.ΙΙοπ, ιπ ποπ πιο ππτ οιπο Βοειοοτιιιιες
οιοοιο, ιιπ πιο νοπ οτοειοει·Βοποιιιιιπἔ. Οοιιιι·οιππιοιτο

ιπι; πιο

Οροι·πιιιιπ Βοι οιιοπ·οποππτοπ.·πιιιιιοοιι
Κποοιιοπιιπ'οποιοποπ,Βοι

'Γιιιιοι·οιιιοποποτ Εππι;οπ πππ ιπποι·οπ Οι·ιςιιιιο.
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Ινει(1οιιιο1τι: «Πτιιοι·ειιοΙιιιιι€ειιιετΙιο(Ιετι ιιιι(1 Ροι·ιιιετι άετ
Αιιττοιι1τι·ιιτι)(Ιιειτοτι.Ι›εἰ (1οιι το (1οιι ΜΙΙιττιι·-ΗεΙ1τιτιοτο.Ιτοιι
(πιιι·Πιιιετοιιο1ιιιτικΙτοττιττιετι(ΙοτιΡοτιετιτοιι».(Ντ. θ.)

θ' τοπιο ιιο νι): «Βιτι Β'ειΙΙ νοιι 8οΙιο(Ιε1ττεροιιοττοιιΙιοι θο
ΙιττιιοΙιο(:οοιι».(Ντ. Θ.)

ΙΒιιι 1)-ΙΙΙΙιτΙοετ ΚιιιιΙιε Ιιο1(ιτιιιιειιιειι 8(1ΙιΙιι..ε·ιιιιτ' (1ειι Κοιιτ'
πιιτ ειιιειιι 1:Ιο(ι)(ειι.άοτ εἱτιο νει·Ιετιιιιι,ετ άοτ ΙνοἱοΙιΙΙιοΙΙο (Με
θ(:Ιιττ(1οΙονετιιτεο.οΙιτε.11.3Μοτιοτο ινιιι·(1ο Ρετ. ειιιΙιιιΙτι.τοι·)εοΙι
ΙιεΙιτιιι(ΙεΙτ.Ιτι άοτ ΙοτιτοτιΖοΙτ ττο.τοτιΙιτιιιτΙςο ΚορτοοΙιιτιοι·Ζειι
ιιιι(Ι Ει·Ιιτεο1ιοτι ο.ιιτ. Βετ άετ Αιιτ'τιοΙιττιοΙτι (Πο ΚΙιιιι)( ιιτοι·
τοΙοτειι(1οτ8τειτιιεοιι ει·ΙιεΙιετι:πιιτ'άετ ΙΙιιΙ(ετι Ηο1ττο(1ετΡαπτι
,ε·ο(.τοιι(1,1 Β'Ιτιςετ Ιιι·οιτ νοιι άετ ΜἱττοΙΙιιιιο ιιιι(Ι 2 Β'ιτιο·ετ
Ι›τειτ ιιτιτοι·ΙιιιΙΙιάετ Βιιο.τει·ετιπε- ειπε Με ειτι.Ιιιτιο·οννιιιι(1ε.
(1ετοιιθτιιιι(Ι ττιἰτΘτοιιιιΙιιτιοτιειι εττϋ1Ιτπω. Βετ (1οτ 8οτι(1οτι
ιιιιτει·ιιιιοΙιιιιιε·Ι((ιτιτιτοετιι τοιιτ)(οτιηττοιιοοοΚιιοε)ιοτι(1ετεοτωιι
ετιιιτιι·τινοτι1ετι.Ιιι (τουετοτειι 10 'Ι'οεοιι - 1το1ιιοΚΙο.ε·ειι. ΑΗ
εειιιειιιΙιεΕιι(1ειι πιιτ. Ινιιιι(1ε -- ει·ιιτιιιΙἰι·ετι(1.Αιτι 10. 'Ι'ε.εο
ττοτειι ιιι (1οτ ΝεοΙιτ ΒτΙιτο(:Ιιετι ιιιι(1 )ιοτττττεΚορτ'ιιοΙιτιιοτιετι
τω. Αιιι το1,(τοτι(1ειιΤομ 'Ι'οιτιρει·τιτιιι·88.1°; Κο τεοΙιττιοι·τειι
Με νοι·Ιιετ. Ριι1ε -- (50.ΑτΙιιτιιιιιε - 14 ιιι (1ει· τιιιιτο: Βο
ινιιοετοετιιοτΙιιιΙΙ.οιι: Βρι·ιι.οΙιοει.ινιι.εετετΙιινοτι.; ι·εοΙιτε Ριιρι)1ε
ινεττετ,Με (Πο 1ιιιΙ(ο: ΒτΙιτο(:Ιιετι και· (ιιι (ΙἰοεετιιΤοεο οπο(
ττειιι·εεετι,τττιτιιΙιετ ιιιιι τοΙοτοιι(Ιοτι'Μεε νντο(1ετοιιτ'. Ττειιιιτιι(
ττοιιοτι ΗτεΠε άετ νει·Ιετειιιιε. Ρι·οΙιοριιιιο(1οτι(1οτΙιοι·τειιΗττη
1ιοιιτ ετἔτιΙι (1το1τετιΕπι". Πιο Πιιτο ινιιι·(Ιε (1οιιΙιοΙΙι αυτοτε
εοΙιιιιττειι. ννο1σειοιοΙι ετννιι οιιι ΒοοΙϋΙΙ'εΙ ΒΙτετ ετιι1εοι·ιε. Ιτι
οει· ΠΙι·ιιειιΙιετοιιπ Ιιεετιιιι(1ειπε Με επι. τΙοΙ'ε ΗϋΙιΙε. Νασο 7
Ινο(:Ιιετι νο11ετιιιι(ΙΙΒεΠειΙιιτιο·. Βοι· ΚτιοΙιε τετνοΙΙΙ(οιιιιιιετι (το
ειιιι(1ιιτι(1ιιιο(:Ιιτιιι (1ετ8(:ΙιιιΙο @το Β'οι·τοεΙιι·ιττε.

(Τ
.
Ρ τι ο οΙι τι τ1τι: «Πτι 11'ιι.ΙΙτι·οιιιιιοτιο(:Ιιετνετ1ετ2ιιτιο·(Ιετ

νΙ?ττΙιοΙοοιιιΙεο.(Ντ. θ.)

ΡοερεΙοιν: «Αιτεοτιοιιοιι άετ ιτιιιει·ετι Οτε·(ιτιο Ιιει ιιεειιιι(1τι
τετ Ειιοο». (Ντ. Θ.)

Με ΒοοΙιο.οΙιτ.τιτιετοιι(Με νεττ'. ιιτι(1οτι(1ετετΑιιτοτετι Ι›εννεΙ
εοτι. (Μεε Ιιει εοοιιιι(Ιο.ι·ετ1..ιιεεε;ΙοιοΙιττοττιπιιτ άετ Ηειιιτ ιιιι(1
ΗεΙι1ετττιΙιο.ιιιειιιι.ιιοΙι(Πε τιιτιετοιιΟτο·οτιε ( Μιει·, ΡΙετιι·τι. Νιο
τοιι. ΘιοΙιιτιι) ιιτ'Η(:ιττεεΙπ Ι(ϋτιιιοιι. νοττ`. (ττεΙιτειιιετϋΙιτΙιε)ιο

[Πο ΜετΙιοι1ε το( Μιει· τιιι(:ΙινἱεΙο ΠιτιιετοΙ:ετο ιι
ιτ ε(:Ιι ιιεττΙιιττ.

νεττττιι1ει·τ(1ετιΖιι5τιιιτΙ άει· ΝοεοτιεοΙιΙοιτιιΙιτιιιτιιι(:ιιτ; (Με Βοο

εει·ιιτιοτετι(1ΙιοΙιτετ πιιι· (Με τοττιι:ιοτο.τε.

Β ο ιιι τ ο ο Ιι ιι Ι:: «Βε1ιιι.τι(1Ιιιιις(Ιετ Πνεετιτετἱε». (Ντ. θ.)

ΝοιοΙι νοι·Ιτι.ιιιιπετ ΙτεΙιιιΒιιτιο· (Με [Μιτου. ιιιιτ Νοττιιιιιι (ιιι)
τ'ιιι·1οιιιτι(15.Ο-25,0) ,εττοΙιττω. (ασοεε βο(ΙΜοοετι (8.0 τω( ειιι
ΑΜΙ) ιιτι(1.Με εἰοΙιοτοε ΙιΙιιιοτιΙΙε·ιι(1εε ΜιττοΙ. ΙΒι·οοτιιι (025

1 ·2 Πολ το.εΙΙ(:Ιι). Αιι:ειοτ νετττιιιι(1ετιιιιε,οει· Ηντιεττ.τιιισ"Μ
Βοοειτιιτιιτιο;(Με θοΙιΙεΙιτιοε εεΙΙ (11ο8οι1τιειιιιιτετιιιτιο.ειιοτιιιιιοΙι
(1οοιιιτιοιι·ετι(1ννιτ1(οιι.Οο1οιιιοΙ (πιο ΒιοιτιιιοϋΙ ΙιεινττΙιτειι οιπο
ετοι·ΙτοΒοιωτοι; (τετετιτοϋτι(1ετοιιιιτι(1(1Ιοετ1ττοι1Ποι·ιιιοοΙι1οιιιι
Ιιτιιιτ, νοτοττττ)(οτι(Με Β(:Ιι1ειιιιιι.Ιιεοιι(1ετιιτιειιιι·Ι ΒΙιιτιιτι(.τ.ννο-

'

(1ιιτοΙι(11οΚι·ιιιιΙ(Ιιειτ νετιιοΙιΙΙτιιτιιοττΜτά.

.Ι
. Ριι.ο(:1ι ιι τιιι: «Ηνιτιοιιο άοτ 11ιιιι·1Ιι6ΙιΙο».(Ντ. τι.)

Πιο ΑτιιιιτοοοιιΙιεΙτνοι·οο1ιιο·ΙοτιοτΟοοοετι. Ητε.ΙιεΙιοτι.ΒΡΙι·ΙΙΙειι
ιιτι(1Βερτοττικ το άοτ Πιιτι(1Ιι(5)ιΙεετοοιιιι(ΙοτΜετιεοΙιειι "τετ

Με
οιι οιιιοτιιιτοιντεοειιιθι·ιι(Ιε ρΙινοι(ιΙοιτιο(:1ι.Βοι ιιιιοοιιιιτοιι(1οι·

ι ΡΙΙο.ετε άεε Μιιιι(Ιοε επιτιιιιο1ιιε1(:ΙιΜΙ' (Μεεε ΙΙΙοτοΙιοτι ιιι (Ιετ
Μιιιι(1ΙιΙ5ΙιΙε ιιι ετιοττιι;;τοιιοετι Ηειιοτειι οτι ιιιι(1 νετιιτειιοΙιοιι
νετιιοΙιιε(ΙοτιοΕτΙ:τοτι)(ιιιι€ετι(ΙετεεΙΙιοτι. Οτο·Ιιτιι.τι1(Ιιεττνεωτ
(1οττ.οτιΜιιτι(1-Νο.ιιοιι- ιιιι(1 Β.τι(:ΙιειιΙιΙΙΙι1ο-Ι)ιΙ(1ετιοιτιοιι Ιιε(ιιιο
τιιετιΒιιιατιτιο·οοιιτι1(τΙΙιτ νοτο(:Ιιιο(1οιιε11ιΙ(ι·οΙιειι ιιι (Ιου Οτεο' ιι1οιιιιιο.Απ( οιτιο εετιἰιεετι(Ιε 1ιτειτι1(τιιιις(Ιει·εοΙΙιοτιιπι ετοοιιιι

Κττιτι)τοτιμε(ιΙιιοΙιτειινοιι 8 ΒνρΙιΙΙΙιΙΙ:εττι πιιτ ρι·ἱιιιϋ.τοιι ιιτι(1 .

ιιο(ιιιιι(Μι·ετιΒι·ποΙιοΙτιιιτιοετι.τοι (Ιοτι ει· οιπο ΕοΙιοτνει·ι;ι·6εεε
τυο;; (:(ιιιοιοττττω. Ποτε (11οΕεΙιοι·οτΤο(ιτιοτι(1(ιι·οΙι(Πο Βιιοο
ιιιι(1τιιοΙιτ(1ιιι·οΙιο.ιι(1ει·οΚτοιι)(Ιιειτοιι νοτιιτεο.(:Ιιτνντιτ.Ιιοννεἱετ
άετ Πιιιετοτι(1.(Μεε (Πε ΑΒ'οοτΙοτι ιτΙο1οΙι:ειτιο· ιιιΙτ Βοοι(1Ινειι
ιιιι Ητιιιτ ιιτι(1Νο1ι)ειιιιΙιτι.ιιτοιιΙιεοΙ›οοΙιτοτ νν(ιτι1ε. ιτιἱτ (του πιι
ετιιιιιιιειιετο ιιο(:Ιι ερεοιίιεοΙιετ Βο1ιιιιι(11ιιτιονετεοΙιινιιτι(Ιειι Μ.

Ρ. Βιιιἱι·ιιοιν: «Ειτε τιειιο Ριτι(:εττε :πιο ΑιιετΙι·ΙΙο)(οιι άετ
'Γι·οεΙιοιιιΙ(ϋττιει·».(Ντ. Θ.)

· ινε το Ι1Ι1121(1: ((ΠοΙιετ (Πε τιιτι·ο.(:ο11ιιΙο.τετιιι(1τιιτοτ(:ο11ιιΙ(ιι·ε
ΕοειιΙἱιιοτἱοτιάετ θ(ιιι(ιοο(:(:ειι»,(Ντ. θ.)

Βοι· Ι*ετΙιιιιτ'άετ θοιιοττΙιοε 8011 τιιι.(ιΙιάετ ΙΙοτιιιιτιο; νιοΙοτ
Αιιτοι·ετι επι ν81°ε(:Μο(10τιοτεο1τι._ιε τιο(:Ιι(1ειτι(Με θοιιο(:(ιο(:ετι
(το) ο(1ετΙτι ΖεΙΙετι οιτιπεο(:ΙιΙοοοειιΜπι!. ΒΙο ΓοΙΙε. Ιτι (1ετι(Πε
θοτιοοοοοοιιΜάι νοτοιιε·τιινοΙοοιιι τ'τοτειιιΖιιοττιτι(ΙοΙ.ιετιιιι1ετι.
ττοΙΙοτιιιι τΙιει·ορειιτιο(:ΙιετΗιτιοΙ(:Ιιτ ειιι ΝοΙἰ πιο τιιΠἔΘι°οΜΙ
(Ιειι. Πιιι (Βετο Μετιιιιιιιτ ιιι εοτιττοΙιτοτιννιιτ(Ιε νοιιι νοι·τ. ιο(1οι·
νοτι (Ιου νοιι Πιιτι Ιιο(›Ι›ιι(ιΙιτοΙοτι40 ΠΙ.Πετι οιιει·ετ ιιιιΙτι·οο(:ο
ριει(:Ιι ιιτιτοτειι(:Ιιτιιιι(1 (Ιιιττιιιτ”,ιιιιοΒΙιττιιςτττνοιι άετ ΒοοτιΙΙοιι.
τιοιι άετ Θοτιο(:οεοοτι.ιι:ι(τΙι .1ιιιιοτ ΙιεΙιοτι(1εΙτ.Ο(ιιιιρΙΙ(:(ι.τιοτιοτι
Ιτιιττιετιιιι Ιτοιιιειιι Γο1Ιο νοτ. 8(:ΙιΙιιοετοΙο;ει·ιιτιιτοτι:

1
) (Η) τι·ιο(:1ιετ(Ιετ Ε`ιιΙΙ. (1οιιτοιτιοΙιτ ΠιτετεεΙΙετι (11οττιΙΙ.

(5οτιο(:οοεοτινοΙΙοτειιι·ορττοιιι(1.ιιι (:1ιι·οτιιο(:ΙιοιιΕ'ιτΙΙοτι(Ιοοει.τετι
εττι(1(Πε Ποτιοοοεο(-τι(.ι;τϋειιτοιιτΙιεΙΙο(τει.
2)1)ιο Ι.ο(·τιΙἱοοτι(ιτιάετ θοτιοοοοοετι 1τιιιιιι ειιιιοε 1·Πτιννοτοε
εεΙιοτι ϋΙ›οτ (Με Ι)τιιιετ ιιιι(ΙΗοττιιοοΙτιιτ1το1τ(τετ1·Ει·Ι(τειιΙτιιτι(τ.
τω( (11οΤ)ιοτοριε Μιει· Ιιο.τετο 1το1τιοΒο(1οιιτιιιιο·.

8
) Με 'ΓΙιοτο.ριο εεΙΙ ιιι τιΙΙοιι ΓττΙΙετι τιιϋ,ε·1ιοΙιοττ'ι·ΙΙΙιοιτι,ι.το

Ιεττετ ννοι·(1οιι.ι.νετιιι πιιτ Ι(ε1τιο ετϋττιιιοεΙιετιΒι·οοΙιοιιιιιτιο·οιι
νοτ1ιτιιι(1ετιειπά.

4
) Ι)τε ΤΙιετοριε οιεΙιτ ιιι (1ετιΓτι.11ετιπιιτ ιιιττο.(:εΙΙιιΙπτετ5ο- -

εο.11εοττοιιοϋτιεττοει·εΒεειι1τοτε.

8οΙιοΙο ννε1(1: «ΕΜ 13'ειΙΙνοιι Βτ((ιιιτοετοΙιιιτεει.τει».(Ντ. τι.)

ΡοιντιΜΙτΙ: ((Βο1ιοιιι(ΙΙιιτιο·(ΙΙιτ Οιτιοιιτι πιιτ ΑιιτΙἀἱρΙιτΙιοι·Ιο
οει·ιιτιι».(Ντ. Θ.)

Β ?Με Ιτι (Ιειι τιιιεειοι·(Μπι θει·ιιιιι Ι(εἰτι ιιτι(1οτ·ειτΜΙττε1 ειιι
εεινοτι(1τινιιι·(1ο.Ποτ 1

.

ΡΜ. ΙιεΙαιτιιΙτι Τ
'

Ί'οιο·οτι Β ΙΒτι1ερι·ιτ2τιτι
(τω: 1τιι θιιιιιοτι 24 παπι. οι1οτ 4500 ΙΒιτι1ιο1τοτι,άοτ 2

.

Ιιι (15
'Ι'οτ.τετι18 Ιιι_Ιοεττοτιειι:88 (:οτιι.οάετ 21000 1ιιιττιιιιιιτο.τοοιιιΙιετ
του, άετ 8
.

ιιι 25)'Μεεε τ
)

Ιτι_ῇεοτἱοιιοτι:58 οσοι. οάετ 15000 Βιο
Ιιεττειι. Ποτ Βττι(Ιιιοε(Με Βετιιιιιο (πιτ'(Πε Ο2οοιιτι ιιιι(1 (ιοί' θε
τιιο1ι(πιο (1οτΝο.εε ννοι·@οΜτ ΝιιΙΙ. νεττ'. νετειιοΙιτε τιιιο1ι(Με
Ο2τιοτιοιπιιτ. ΒΙοοττοΙνοε Ζιι ΙιεΙιο.τι(1ο1τιιιιι(1οτιτιο1τοεοΙι0τι ιιι

ι ει(:Ιι ι·ιιΙιτ,εχτετ ιιτιιι.ιιτττιει·)(οοτιιιιιι(1ε(:Ιιοιιι -

( απο ιτιιι.τιΙΙιτ ιιο,ε·τ.Με Ιτο.τιιιτω” ιιτεΙιετι: 1ιιιιιτοετο11ττοΙΙτ

(1οιι Ζιιοτιιτι(1ο ιιιι(Ι Ιιοεοτι(Ιετε ιιιι νοι·Ι·ιιιτο ι·οι·οοΙιιο(Ιοτιοτ
Κινι.ιιΙ(Ιιεττειιιτιιιιιο(1οοΙ12).ΙΙ)“τους οοιιοΙιτετ ινοι·(1ετι.

Α. ΒτιοΙιοτ.

Ι)ΙοτοΙ(οΙο Μο(ΙΙ:ιτιο Με, Ντ. τ
ι

ιι. ε.

Ν. 'Η. ΕΙ1ιι,το (ν: «Ζι.νε111'ιοΙΙειιοιιτετΑτειιιτοΒοι Βτιι(1οτιιιι(1
8(:Ιιινοετοι·».(Ντ. 4.)

Ιτι ειπετ Ρ(ιιιιιΙιε τ'τιτι(1οιι3 ΓΔΜ νοιι ·Ετ1ιτοτι1(ιιιιε ιιτιτει·
ΙΙΙιιιΙΙ(:Ιιετι Βνιιιρι(ιιιιετι οτειττ,ινοΙιει (Πο (Πει Κττι(1ετειιιε τιιιοΙι
(1οιιιο.τι(1οτιιΙτι Ζνττε(:Ιιειιι·:τιιιιιετινοιι 4 ΙΙ'ε.(τοιιετΙττο.ιιΙ(τειι.Πιο
ειι1ετιτ Ιιετ'ο)ΙετιεΚτιι(Ι ινιιτ(Ιο ιιιι.οΙι"νει ΙνοεΙιετι €ειιιιιι(1. (Με
Ιι(-ι(1οιι“ω”. εττι1Ιιι(1ῶοτι νοιι 5 ιιιι(1οιιι ΚιιιιΙιε νοιι 4 .Τοτ
τειι νιτιιι·(1οιι:πιο άει· Ρι·οντιι2 τιιιοΙι Ποεοειιι ςεΙιι·οοΙιτ ιιιι(1 ιιιι

Ηοεριτο1 ιιιιοι·τιτι·τ.
Οοο Μο(1(:Ιιειιει·Ι(τιιτιΙττοΙιοΙ νοΙΙοτ Θεοιιιι(1Ιιειτιιιιτοτ ΙιοΙιοτιι
ΓιοΙιετ, νετ1οτ. τιιι(:ΙιΑι188$2811(1ετΕ11τεττι,νοιιι θΙ'δτθΙΙ Τομ
(Πο ΒρτιιοΙιε, ιιιι(1ινιιτ(1οιι ιΙιτε Ιιοι(Ιετι ιιτιι.οτοιιΒιεττειιιττοτοτι
εεΙΙ(ΙΙιττιτ.Ποιο Ε'1οΙιει·(ΙτιιιεττειιιιιιιιτετΙ›τοοΙιοτι θ ΙνοοΙιετι, νοιιι
Πιτιττειι'Νεο ειεΙΙτετι ιιιοΙι ΙιτιιιτΙΒοιΙΙ(τετιιοτιιοΚι·.).ιιιρτο Με :τι
τϋτιτοτΙΙιι(Ιιε;ετΙ):τιιιοτοι". Βοι: Μο(1(:1ιοτιννο.ττιι(:Ιιτ ιιτι $τιι.τι(1ο
ειοΙι αυτ' (Πε Μεεε ιιι οτεΙΙοτι; ιιι (1ετιοΙιει·οιι Β.κττειτιιτοτοτι
»νετ ειτι Ζιττετιι νοτ1ιιιιι(1οιι.ΝοεΙι(Ιοιτι (Με ΡιεΙιοι· ΑΙιςετιιΙΙοτι
ννοι·. ετοΙΙτο εε ειι(:Ιιτιτι(:Ιι2ιιιτεἱινϋοΙιειιτΙ1οΙιετΡειιεε ινιο(Ιοι·ειιι,
0Ι18ΠΒιι(Πε Κτϋ.ιιιρίε. ΝοοΙιΙιοι· ττο.τοιιι Με ιιιοΙιι·ττιιιΙο ΙΙΙ.,ιτΙιοΙι
ειιι ρΙϋτ211(:ΙιεεΖιιτϋ(›Ι(τνει·(οτι(Με Κορτ'ετι(τω Ιοτἀοτἱ8οΙιοΒετι
ι.ιτιιιιο,·άεε Βϋ(τ1(ετιεπιιτ. Ποτ (1ει·ΑιιττιιιΙιτιιοτω( ΗοοριττιΙ οοιι
οτιιτιττεΕ". τοΙοοτι(1οε:(1ιοΡεν(:Ιιε τετετοετϋι·τ.Ροτ. ορι·ιεΙιτινο
(Ιει·. ι.ιο(:Ιι ι·οιιετττ ειε πιιτ'(ιτε εειτ.εΙΙτοιι Ρι·οοοιι. ετο νει·ΙιοΙτ

τιἱοΙιτ οιι νετετοΙιειι,

ετο Με: ειιι Βτο(ι)( ιιιιι, οΙιτιο Κιιτεο ιιτι(1'ΓΙιοι·τιττοιι Ιιειιε;ετι.
Ι'οι·τι.ΙνεοτιεΙτι(1ινο(1οι·Πτιθεοι(:Ιιτ, ιιιιοΙι ιιι (1οτι Βττττειτι1ττττετι
ιιι ΙιεττιοτΙιοιι.Ινοιιι:ι ιιιιιτιΡΜ. ιιτιτοι· (Ιετι Α(:Ιιεε1τι ιι.ιιτΙιΙΙ.τιετ.
1ιττ1τεΙε (11οΒοιτιο οιιοαοετι·ο(ι)(τ,(Πο Ιΐτιοεοιιι ετιιιιτιιιοετοΙΙιιτιο.
τη (Ιετι Κιιιοετι τετ οιτι1εο ΒιςιιΙιττττΙιειιιοτΙ(Ιιτιι·.ΜιιοΙτοΙτοιιιιε
τετ ιι

ι

(Ιειι Βκττειπιτϋ.(ειι ετ)ιο.1ιετι;Πιιο1τεΙειΜ·ορΙιτεει:ιτιιοΙιτ1 νοτ)ιιιτι(1ειι.Βοι ει(:τινοτΒοννοοιιτιο Ιτι (1ετιΑτιιιειι Ατοιτιο ιιιι(1
Ζιττεττι;αιτι.νειΙειιΚορτοἰττεττι:Ηοιιιτ (πιο θεΙιιιειιτεΠεττοετ)ιιι1
(οιι. Ιειττει·ε Ιειο)ιτ οτΙιϋΙιτ. Θειτοιιοάει· Ηιττιιιει·νειι Ιιο.τιτιιιιιιτι
Ιιοιτιοι·Ι‹οτι.(Μεε ΡτιττετιιιτιτΙΙΙοοιιτοΝο.Ιιτιιιιο· ιιΙοΙιτ .εοΜ (το)
οοΙι1ιιο)(τ;ο(ιιι(Ιοτιιο·Ιοι Ιιετιιιιετιιιι:τ.Ιτι (1ετι ΙΙΙιι·Ιιτετι Οτειιι.ιιειι
τιιοΙιτεΑΙιτι(ιττιιεε.ΙνοΙιι·ετι(1(Με θριτοΙτιιιτοιιτΙιοΙτεοεεΙιινοι.ιιΙττο
(Με 'Ι'οττιρετιιτιιι·:ι.ντε(:Ιιοτι37° (πιο 39,51).
Ποτ 2ννειτο ?ΜΙ Ι:οτικιτ'(Ιοιι Βι·ιι(Ιοι· άετ ντοι·ΙιετοεΙιειι(1οιι
Κι·τιιι)τετι,(1ει· ιιτιτει· οΙιτι1ι(:Ιιειι Βι·οοΙιτιιιιιτιεοτι, ννιο Β'ιεΙ›ει·,
νοι·1ιιοι (Ιετ ΒρτιιοΙιο, Κι·5τιιιρτοπιιτ ΒοινιιεοτΙοεἱςΙτεἱτ.εΙειιιΙΙ(:Ιι
ρΙϋτ2ΙΙοΙι οτ)(τει.ιιΙ(τνιοτ. Ριιτ. ερι·τι(:1ιιιτοΙιτ, ιντο(1ετΙιοΙΙο ττΙιοτ
(11οΑιιτο.ιιςοοΙΙΙιοιι (1οτνοτεεειρτοοΙιοτιειιΙνοι·τε. νοτοτοΙιτοιιι(:Ιι.
ΜΒΜιιιιιτι2ιι ΙΙιτιι ερττοΙιτ.Βι· Ι(τι.ιιτιιι.ιι(:Ιι(;ιιτ ετοΙιετι,εεΙπ. πιιτ
Ι(Ιειιιετι, τοο(:Ιιειι Β(:Ιιτιττετιιιιι(Ι εοΙιτνιιιιΙττετννοε.Ιτι (Ιου οΙιοτοτι
Βι(τι·οιιιιτττοιι Αττι.ι(ιε ι.τοι·1τιο·οιιθττο.(1οιι.15 Με 20 Πο) επι
Το.εο (τω Ριι.τ. νοιι Ατι(ϋ.ΙΙοτι ΙιοτοΙΙ(ιιι: οι· 111111;ρΙϋτεΙΙ(:Ιι ιιιιι.
ετοΙιτ ιιΙιοτ ιεοτ'οι·τννιοι1ει·(ιιιτ'ιιτι(1οριεΙτ ινοττετ, Με οΙι τιιοΙιτο
ρο.οοιι·τ,ΜΙΒ οο ει(:1ιιιι(:Ιιτ Βοετοοεοτι,ννοιιιτιοΙιοι· (1ιιτοΙι Ινώ
τιοιι ιιι οοιιιοτ ΒεεοΙιο.τττοιιτιοο.ιιτε.τοΙιοΙτετιι.νΙι·(Ι.
Με Π188ιιοτε (1ιεοετ (:1τιττοιιΡοι.ΙΙο ννιιτ το(:Ιιτ ε(:Ιιννιεττε:
Αιι,ι;οετοΙιτο(Με Πττιετιι.ιι(1οεΜιει·, (Μεε)1τι (ΠοοετΡι·ονιτιοετο.(Ιτ.
ννο ΡΜ. Ιιοι· οπο, ττιεΙιτει·οΕ'ο.ΙΙο νοιι ερτ(1ειιι)οο)ιοτΟοτοΙιτοερτ

2-3 Βιικιιιιο;οιι οιπο νο1ΙοτοΙ.ιι(1ιιτοΒοεο1τιΒιιιιε (Με Ιιτοι·ιιο1ιο.ι ιιοιΙιιιοιιιτιο·ιτιιιΒοοΙ)ει(:11τοτννιιτ(Ιοιι, ιιιι(1ιιι άοτ 8·ειιιιιιιιιτειιΓει



(Ή

ιιιιιιε ε.ιιεεει· εεε άι·ει Κιιιιιει·ιι ιιιιεΙι ιιοειι εἱιιε Ι)ιειιετιιιπειι
ιιιιιει· ιιιιιιΙιεΙιειι Βι·εειιειιιιιιιε;ειι ει·Ι‹ι·ιιιιΙ‹ιιιι·ε.ι·,ε;Ιιιιιιιι Β'.Με:
ΐειιιειικεΙιειι. »που ει· :Πε ιιεοιιιιεΙιτετειικι·ε.ιιιιιιειιεει·εο)ιειιιιιιι·
επειι Με ειπε Β"οΙΒε ϋΙιειειιιιιἀειιει· Οει·εει·οεριιιεΙιιιειιιιιΒιιιε
εριεειιιιεκ ειιίΐιιεει.

Β.
Α.ΧΙΒ
ε ι ε; «Βιιι Μι νοιι ιιιιιΜριει· Νειιι·ιιιεΜε θειιε.ι1ε.εΙι».

(ι Γ. 4.)

Πιιε Αιιι'ιι·ειειι ιιιιιΙιι Ιει· Νειιι·ιιιε ιιειειι 8εΙιιιι·ΙεεΙι εειι6ι·ι ειι
ιιειι δεΙιειιιιεἰιειι. Βει ειιι νοιι Π. ΙιεοΙιεειιιετειι 4 ει. τι. ΜΜ
ειιειι ιι·ετειι νιει· ινοεΙιειι ιιεε!ι Βεςιιιιι άει· θει-ιι·1:ι.ιιιιιιΠι·
εοΙιειιιιιιιαειι νοιι Αι.ιιιιιε ιιτιάθειιΜι.ειιε ιιι άειι νιει· Βιιιι·ετιιι- .
ιιιιειι Με. Πε ιιιιιιάεΙιε ειειι ιιιιι Νειιι·ιτε. Με ΙοοεΙιεϊττ πω·
ιιι ιιειι Βειάειεειιι8·ειι ιι. ιι. ρει·οιιει ιιιπ). ιιΙιιιιι·εε..

Α. Ρ. Μοι·Κοινιιιιι: «Πἰε Πιεςιιοεε άει· Τιιιιει·ιιιιΙοεε
εει $ειι.ε·1ιιιι;ειι Με ειιοτειιοΙοε·ιεεΙιειιι ινεςε». (Νι·. 4.)
Η. Ιιιιι:ιε ειειι άιε ΑιιΓεε.Ιιε ε;εειεΙΙι ιιε.ειιιιιννειεειι, Με ννειι.
ειιι Βι·Ι‹ειιιιειι άει· 'ΓιιΙιει·ιιιιΙοεε εει· Βι·ιιειιιιιιιιει·πιιι' ιιιιειει·ιο·
εοοριεεΙιειιι πω” ιιι6ιι·ΙιεΙι. ιιειι ννεΙεΙιειι ρι·ειει.ιεεΙιειιΚνειι:Ιι
εοΙεΙιεε ινοΙιΙ Ιιεειι2ε, από Ιιει εοινοιιΙ Με Βριιιιιιιι νοιι 8€ιιι<.>:
Πιιπειι ειιιει· όιεεεειίι8·Ιιειιειι Πιιιει·ειιεΙιιιιιρ; ιιιιτει·2οιιι·ειι.Με
ε.ιιεΙι. ειι εει ΚιιιάειιιΙιειιιιε; ιιιειιι·ει·ε0η;ειιιε νοιι ΤιιΙιει·ιιιιΙοεε
ε·ΙειεΙιεειιιε· ΙιεΐιιΙΙειι ινει·όειι, ιιιιοΙι Πιιιει·ειιειιιιιιεειι νοιι Εεε
εεε, Ηιιιιι. ειιι·ιεειιι ΑιιεΙΙιιεε 'εει Οια”. ιιι·ιιιιι.=;εεειιΙοεεειι.
Βριιιιιπι εει Βιιιι):Ιιιιι.;ειιειεε ειι νει·εεΙιε.ΙΙ'ειιιετ Ιιειαειιιιι.ΙιεΙι
ιιισιιτ Ιειειιι:.ΒιιΙιιιε ειεε άειι ιιειι άειι ειι 'Ι'ΙιεΠειι άεε ΜιιιιιΙεε
οάετ ΒιιεΙιειιε ιιιιιιε.ι'τειι6ειιθειιΙειιιι ειι ιιιιοι·οεοοριι·ειι.ειιιάει·ε
ι·ιιι'ειι Ηιιει.ειι Ιιει·νοι· ιιειι ιιοΙειι, ειιε Με Μια Με εκρεετοι·ιι·ιε
Βιιιιιιιιιι νει·εειιιιιειιι_ εοΙειιεε πιιι ειιιειιι 'Ι'ιιιιιιιοιι Με άειιι
Β:ιεΙιειι Ιιει·νοι·. νει·ι'. Με ιιειι εειιιε ειαειιε Μετιιοθ.ε ε·ειιιιι:
ιιι ειιιειι ε·εννϋΙιιιιιεΙιειιΤειιιροιιιιε.!τει·ει» άειι Κειιιιιορΐ Μιά
ει" Μειιιει· ΒιιιιεεΙι Ιηιε·ι·οεεοριεοΙιεινετιε ε·ειεε·ι. Μεεε: Έπιπ
ιιοιιιιε.Ιιει· Μι·ιι ιιιιτει· Πιιιι·ιιιιε· (Με Ιιιιιιειι Ζειιι·είιιιε·ει·εΜε
Μιει· ιιειι ΚειιΙΙιορι ι.τειιι·ιιεΙιι.ΜιιιΙιεΙι Με Με πω» εει όει·
Ιιιι:ιιΙιειιοιι. Πἱε εει·ιιιΞετε Βει·ιιιιι·ιιιιε;άει· ότιιιιιιιΜιιιάει·Με
ςειι·ϋΙιιιΙἰ‹:Ιι Ηιιε!ειι !ιει·νοι·, νυοϋει άει· ειιρεειοι·ιι·ιε Βε)ιΙειιιι
εοι'οι·τπιιι' άειι ιιΙιει· άειιι ΚειιΙΙιοιιΓ εἰεΙι ΙιειιιιιΙΙιειιειι ννιιτιε
ιιιιιηιοιι ε;ειειιατ ειιά πιιιπ πι· Πιιιει·ειιεΙιιιιια ει·Ιιε.Ιιειι Μπι.
Πιεεε Με Μει!ιοιιειι ννει·άειιιιι Πιι·ει· Βι·ε.ιιιιιΙιει·Ιιειτ.άεάιιι·ειι
ε·ειιειιιι2ειειιιιει, άεεε Μ. ιπι 5 [Με. άει· Ρ'ειΙΙε, Με "Με άει·
ει·ειειι Μει!ιοιΙε ιιιιτ.ει·ειιειιτιι·ει·ειι. εει Πειιιειι;ειι ειπε 'Γιιιιει·
ειιιοεε άιε.ε·τιοετιειι·ειιΙιοιιιιιε, ινειεΙιε @Με Με ΜοΜοπ ιιε
καιω ιιιιιι·άε;ιιι 15 ρθι. ινιιι· εε εει όει· εννεἰτειιΜει.Ιιοάεάει·
ΓΑΠ; εει άει· ΟεΜιιιιιιιια άεε Πριιτιιιιιεεπειι Αιιε;ιιιιειι νει·ι'.'ε
ειιεεε·ειι Βοιωτοιιιι 94 ρΟι. ΤιιΙιει·κεΙει·Κι·ειιιιιιιιε άιε.ε;ιιοει.ιειι·τ
ινει·ιιειι. Ρ'οΙρε·ειιιιεενοιι Βι·ννε.ειιεειιειιΑιιιινειεΙιειιιιεεει·ε.·ειΙιΜε
Πιιτει·ειιεΙιιιιι::εεε ΜτιάΙιεΙιειι Βιιιιιιιιιιε: ΓιιΙΙε Τιιιιει·ΙιεΙΙιεειΙΙειι
νοι·Ιιειιάειι ινιιι·ειι, ειι Ιιοιιιιιειι όιεεεΠιειι ιιι” ἱἱὶιει· άει· ΗέιΠ'τε
άει· Ι·`ϋ.ΙΙεΙιει·ειιε ιιι άειι ει·ει;ειιΡι·ε.ρει·:ιτειιιιιιειιεεΜεεειι νει·
άειι. Ιιι 11 ρΟι. ἀει· Ρε.ΙΙε ιιειι· ι·ειιιε ΜιΙἱει·ιιιιιει·ειιΙοεε νοι·
Ιιειιόειι; ιιι 2 Πι.ΙΙειι Ιιοιιιιτειι άιιιιει ιιιι Βριιι.ιιιιι ΤιιΙιετΚε1ΒεειΙ
Ιειι ε·ειιιιιάειι ννει·όειι.Πιε Ωιιιιιιιιιε.τ άει· Βε.ειΙΙει·ιιιι άειι ειπ
εεΙιιετι Πιιιει·ειιειιιιιιρείε1εει·ιι εειιΜιιιιιι:ε εει Κιιιεει·ιι ιιι Ιιι·ει
ι.ειι θι·ειι2ειι, ιιτιά εεΙιειιιι Ιιειιιε Βε2ἰειιιιιιε· πι· ΙιιιειιειιΜ ιιειι
Ρι·οεεεεεε ειι ιιιιιιειι, ειΙεο ε.ιιειι !ιειιιε όιεειιοετιεεΙιε ειιά πιι
ιιιειιτΙιοΙι Ιιειιιε ριοΒιιοειιεεΙιε ΒεάειιιιιιιΒ·. Απ? Με ε·ειιιιιεΙιτειι
Βεοικιειιιιιιιι;ειι Ιιιιι Μ. Μ. εει· Αιιειειιι.. άεεε ειιι νοΙΙετε.ιιόιεεε
8ειιΜιιάειι άει· Βε.ει1Ιειι, εοιιειιιιιι·ι ειιι·ειι ιιιειιι·ί'εεΙιεΠιιτει·
ειιειιιιιι8·ειι,ννειιιι εε ειιειιιιιπιειιι”ϋ.ΙΙιπιιι: ειιιει· Βεεεει·ιιιι,ε·εεε
ΑΙΜειιιειιιΒειιιιάειιε, Με ειπε ειπε ννειιάιιιιες άει· Κι·ιιιιΜιειι
εειιΙιεεεειι Ιιιεει.. Πει· ΠεεειιιιιιιιιΙι. νι·ιιι·άε50 ιιιιιΙ εει 20 Κιτι
άειιι ιιιιιει·ειιοΙιι.. ιι

ι

25 ιι('τ. ΤιιΒει·εεΙΒιιειΙΙετι εεΐιιιιάειι. Βει 50
ιιιΙιει·οιιΙϋεειι θε1ιιε·Ιιιιι:ειιι'ιιιιιΙειι ειεΙι 27 Πει ΒεειΙΙειι ιιι άειι
ι'ιιεεεε..Με ιιι ε;ι·οεεει·Ζε.ιιΙ 1εεεειι ειε ειεε εεΙιοιι ιπι ει·ειειι
πι· Πιιιει·ειιοΙιιιιις ειιιεει'ετιιι:ιειι Ρ1°88Μι.1°ΜΣειιιΙιεΙιειι. Βιιιε
ει·οεεε @ιιιιιιι.ιι.ετεει· ΤιιΙιει·εεΠιε.ειΙΙειι Μεεε Με άιε Αιιννεεειι
ιιειι. ιιιΒει·ειι!δεει· Πει·ιιιεεεειιΜιι·ε εεΙιΙἰεεεειι. Ιιι ιιειι Πεπι
ροι·ιιοιιειι ινιιι·ι·Ιε ιιι 8 μα. «Με νοι·Ιιιι.ιιάειιεειιι νοιι ΒπεἰΙΙειι
οοιιειε.ιιι·ι. ειιιε ΖειιιΙ άιε ι·εεΙιτ ε;ει·ιιιε·Μ. ιπι νει·ι;Ιειειι ειιιιι
Ππιετειιι·Ιε,άεεε Νιει·ειιιιιΒει·ειιιοεε εει ε.ιιιιει·ινειιιε·ΙοοεΙιειι·ιει·
Βι·Ιειιιιιιιιιιιε· εειιι· ΜΜΜ;; εΙειοΙιεειιιε εει δε.ιιε·Ιιιιεςειινοι·
Ιιοιιιιιιι;.ΣΥΝ άειι Βιι;ει· εει οικω ιιιειιιιι.ειιιΒει.ιιιΐι, ειι Κοιιιιιιτ
Μ. Μπι ΕιεΙιιιιεεε,άεεε ἀἰε Πιιιει·ειιοΙιιιιιε άεεεεΙΙιειι επι' 'ΓιιΙιει·
εεΙΙιεει!Ιειι ιεειεε ε·ι·οεεε ρι·ιιετιεεΙιε ΒειΙειιι.ιιιιε· ιιεειι;εε. Μ.
εοΙειιε εειιιισει·ιιιιοΙι2ιινι·ειεειιειιιά ειιά ιιι άει· ςει·ιιιιςετειιΖιιΙιΙ
άει· ΓιιΙΙε εει'ιιιιάειι ινει·ιιειι.

Ν. .Τ
.

Ε'ιΙἱρρονι·: «Ρει·ιτοιιιιιε τιιιιει·ειιΙοεειεει Κιιιάει·ιι ειιά
πι". ειιιι·ιιι·ειεεΙιε ΒειιιιιιιιΙιιιιει·».(Νι·. 4 ιι. δ.)

Πει· Αιιι”ειιιε Βι·ιιιετ ειιιε νοι·Ιεειιιιε·, ἰιΒει· τ.ιιιιει·ειιΙϋεεΡει·ι
ι.οιιιι.ιε ιιιπ! άιε ΐοι·ιεειιι·Με άει· ινιεεειιεειιιι.ΐτ ιιι άειι Ιει:πτειι
.Πι.ιιι·ειιΜε άιεεειιι θειιιειε.

δ. θεοϋοΙενι·: «Πἱιιε ΟοιιιρΙὶεετἰοιι εεἱιειιε ω· Αιιι·ιιιιιι·.ιε
οι·ε·ιιιιεΠω Αιιτ.ΜιριιτΙιει·ιεεει·ιιιιιιιι)εετιοιι».(Νι·. 4.)
Βει άειιι :ιιι Πιριιιιιει·ιε ει·ιιι·ιιιιιιι:ειιΚιιιιιε ιιειι πιιι άι·ιιτειι
'Ι'ει;ε άει· Κι·ειιιΜιειι ειπε Βι·οιιειιιτιεπιιι”,άιε ειεΙι "κι ειιιιιε

Βι·ιΙειι Τειιιρει·ε.ιιιι·ειι ειι·ε:ι 2 ινοειιειι ΙιἱεΙι:. εει άει· ιιειιι)Μι
ι·ιεειι Βοιιινεετει·εεε Κιιιάεε, ιν_εΙεΙιει·ειπε ΒεΙιιιι2ιιιιρΓιιιιε Με
Αιιτ.ιάιρΙιτιιει·ιεεει·ιιιιιε·ειιιιιοΙιτινει·ιιειι. ειεΙΙιειι ειοΙι ΒειιΜιοΙιε,
Πι·ι.ιεε.ι·ιε..Κι·ει:ειι ιπι ΗεΙεε ειπ, Με Τειιιρει·ιιτιιι· ιιειι· ιιιπ
87.5 Ιιει·ιιιιι. Αιιι 2Μ$Πιειι Τειε;ε ιιιιειι άει· Ρι·εενειιεινιιιιρΓιιιιε·
Βι·ιιι·εεΙιειι. Πιιι·ειιι'ειΙΙ. ΘεΙειιΙιεοΙιιιιει·2ειι; ιιιυ 15. 'Μεεε Με»
ιει€ωει, 'Γειιιρει·ειιιιι·89.5. Βι·εεΙιειιιιιιιε·ειι ειιιει· ιιεε·,ιιιιιειιάειι· Βι·οιιειιοριιειιιιιοιιιε,Με 7 Τεε;ε ιιειιιει·ιε. ΕγιιεεΙιει· 'Ι'ειιιρει·ε
τιιι·ιιΒιεΙι ειιά Θειιεειιιιις.

Μ. Ν. Α ειιιιιετ_ιενν: «Με Ρε)! νοιι ιι·ε.ιιιιιιιιιεειιειιι'Γεια
Με. Βεεειιι(ΙΙιιιιε· ιιιπ Αιιιἱτειειιιιεεετιιιιι. 'Ι'οιὶ». (Νι·. 4.)

Πιε Πειιει·εειιι·ιΓιεεε: εἱειιιΙιειι εΠεε.

· ΚΥ. Ε. 'Ι'εειιει·ιι ο ιν: «Πειιει·ιΜιιεκεΙερπειιιιιε. εει Βι·ιιειΙ‹ιιι
άειιι ειιά ιιιιει· εειιιε Βε2ἱειιιιιιιι· ιιι ε.ιιάετειι Βι·ιιι·ιι.ιιιιιιιι
μη». (Νι·. δ.)

ΑΙΙΒ·ειιιειιιει· τοιιὶεειιει·ΜιιεΙιεΙερεειιιιιε ιιιπ Βενοι·ειιςιιιιε ιιει
Βειι,ςει· Ιεοιιιιιιι εει Βι·ιιειιιιιι6ει·ιι ιπι Αιι80ιιιι1εε ειι νει·εειιιε.
ιιειιε Πι·ιιι·ιιιιΚιιιιςειι νοι·. ιι·οιιει όιεεει· ΜιιειιεΙεβπειιιιιε ν”
νει·εειιιεεειιει· Πιιιιει·. 'Ι'ε,εε μ νι7οεΙιειιιιιιι:. εειιι ιι6ιιιιε. Απε.
ι:ειιειιιι νοιι Με νοιι ιιιιιι ιιι άει· 1ειειειι Ζεὶι εεοΙιεειιιεεεπ
Ρ'ιιΙΙειι, ιιεερι·ιεΙιτει· ε·ειιειιιει·ιΠεεειι Ζιιειιιιιά. ΖιιιιιιεΙιετιιι άειι .

(Πει ει·ετειι Γε.ΙΙειι ννιιι·ειινοιι ᾶἱεεειιι Ζιιει:ε.ιιά Κιιιάει· νοιι θ.

9 ιιιιιι4 Μοιιε.ιειι Ιιει'ιιΙΙειι; εει Ηιιιειι Ιιειτι.ειι ειεΙι εἰειιιιἱειι
ιιΙΜεΙιεΙι, ισειιιι ει·ειειι ιπι ΑιιεεΙι1ιιεε :ιιι ειπε Βι·οιιειιοριιειι
ιιιοιιιε. εει άειι Ιιειάειι ιιι1όει·ειιΜε "κι ΡιεΙιει·, ινοΨιειεει ιιΠειι
ει·ειειι Πει·ιιιετϋι·ιιιιαειινοι·ιιιιιιιιειι ινει·ειι. ειεε ειι:ιει.ιεειιετοπι
εεΙιε Ποιιι:ι·ιιοτιοιιειιειιιι,ε·ει·Μιιειιε1ε·ι·ιηηιειι ειιιιι·ιοι:εΙι. Να
ιιιειιιλιειι ΒείεΙιειι ννε.ι·ειι άιε Νε.ειιειι· ιιτιά ΒἱὶεΚειιιιιιιεΚειιι`

ιιτιά Με Βιιιι·ειιιΜι.τειι. Πιεεει· ΜιιεΚεΙεριιειιιιιε ὰιιιιετι.ε οιιιιε
ΙΙιιιει·ει·εεΙιιιιιε ιιιειιι· οάετ ιιιιετιιε·ει·ιιιιιε·εΖεἰτ;°εἰιι Αιιιι·ιιεΙιεειι
οάετ ΑΒιιειιπιειι τειιιιιοι·ει.ι·άει· ΜιιειιεΙειιιι·ι·ε Ι‹οιιιιιε Μι.)ιι·ειιά
ω· Πειιει· εκει Ιιειιιει·Μ ννει·ιιειι.Πει· Βε.ε·ιιιιινι·ιιι·ρΙϋτεΙἱοΙι,
σΙεεεΙειειι Με νοΠε ΠιιΙ:ΜεΙιιιιιιε· <ΠεεεεΜιιεΙιεΙερε.ειιιιιε.Με
νει·ειιιιΜιιάειι άεεεεΠιειι _ιε·ιοειι εΠιιιειιΙιειι. Πει· νἱει·τ.ε Ε'ιιΠ
Ιιετι·ιι'Ειειιι ι·ειειιιιιεειιεε. ειι ειιι·οιιιεειιει· Βιιι:ει·ιτιε Ιειάειιεεε
Κιιιι1 νοιι 1 .Τ:ιιιι·Με 4 Μειιετειι. ινεΙειιεε .που Μεεε ιιι
ειιιι1εοιιι.ει·ΡΠεεε ιιεΐε.ιιά ειιά ιιιιιιιιε· ΙιιιιιΞει·ιι ιιιιιεει:ε. Πει·
Κερί' πιει· ιιεεΙι ιιιιιτει ε·ειιειιει. Με ΝιιεΚειιιιιιιεΙιειιι επιπετιεοιι
οοιιειειιι·ι). Με ?Μεεε ειι ιιειι Ηιι.ιιάειι ε·ειιειιε;ι ιιτιά ιιιἱι άει·
Ιειειειι ΡΙιειΙπιικ ι“εειειι άιε Ηειι6Πιι.εΙιε ε·εάι·ιιοΜ. Ι)ιεεει· ?ΜΙ
Μιά νοιι 'Γ. Με ιιειιι θι·ιιιιτιε ειι ᾶει·Ιιὶει·°εερι·‹ιειιειιειιΚι·ε.ιιιι
Ιιειι.εΐοι·ιιιεει·εειιιιει, ννεἱι νοιι νιειειι Αιιιοι·ειι Μι1εΚεΙειιιιειιιιιε
ιιι Ρ'οΙ,ι;εειιιει· Β.ϋεΙιειιιιιει·ιιεΙεεειοιι ειιιειετιάετι ειιε·ειιοιιιιιιειι
Μιά; σιοιιτει·ιιειι ειιι·οιιιιιεΙιει·Πιιιιε·ει·πιιετιιιιάάεε ιιιι1ινιάιιιιιιιε
Με» Με ΒιιεΙιειιιιιει·Κ ιιι ΜιιΙειάειιεειιιιι'ι.2ιειιι. Με εε όιιι·υΙι
ιΠΧρει·ιιιιειιτεει·Μεεειι. Πει· ί'ϋιιι'τεΠΔΠ. εἱιι ΜΜειιειι νοιι Η
.ΪιιΙιτειι Βετιεἄειιιι, αεΙιϋι·ι. άειιι ΑΙιει· επειι ιιιοΙιτ Ιιιει·Ιιει·, ιιιιιιιι
ιιειι Ιιεοεεειιιειειι θγιιιιιισιιιειι ε.ιιει·ιαιιιιι ει· ειι άει· Γοι·ιιι άεε
ιι)1εειιιειιιειιτοιιιεεΙιειιΜιιειιεΙειιιιειιιιιε εει·εειιιιει ινει·άειι. Βοι
ΜεεεΜ ΚιιιιΙε ννε.ι·ειιΜε νιει· Πιιι:ι·επιιι:Μειι ιιι ΒειιεεετεΙΙιιιιε·,
Με ΟΒει·εειιειιΚει ει.ε.1·ιειιάάιιειι·ι:.Με Ηε.ιιάε νοι· Με θεεἱοιιι:
εειιιι.Ιτειι.Πι όει· ΠιιΗ.ιιιιι.>;εει· Πιιτι·ειιιιιειειι ει·ιιιιιει·ιεΜε ΜΜ
εΙιειι ειι Με Ηε.Ιιιιιιε· ειιιεε Β'οετιιε ιπι Πιει·ιιε. Π” ΜΜεΙιειι
ιιιιι.ι.ε, ιιε.ειι Αιιεεεε;ειι άει· Μιιαει·. νοι· άει· ειιε·ειιΒΙιεΕΙιειιει1
Πι·Ιιι·ε.τιΚιιτιαιιι-ω Γιε)ιει· ε·εΙιεΙιι:Με Βοιιινεἱεεειιά Βι·`ιιι·εειιειι,
ινειεΙιεε ειιιι·ειιθιιιιιιιι _ιεεεειιιιιΙε·ειιοΙιειι ννιιι·άε.
Πει·:ιι·ιιεε τοιιιεειιε ι!ιιε!ιεΙΚι·ϋ.ιιιριε ννει·άειι ΙιεοΙιε.ειιτειιιε.οΙι
Πε.ι·ιιιειδι·ιιιιεειι εεΙινι·ει·ει·ειιθι·ιιιιεε _ἱεᾶει· Απ. εΙιει· ιιειιιιειιι:
ιιειι ιιιιι·Ιι (Πιο!ει·ε ιιιι”ειιιτιιιιι:ειιοιι Μιιιι·ειιά ειπεπ· Ριιετιιιιοτιἰε
ει·ι‹ι·ιιιιιιιιιιε·ιιειι εει θερειε !ιοιιιιιιειιειε νοι·. Ζιι Ιιειιιει·ΚειιΜε,
άεεε Με Βεινιιεει.εειιι ειειε νοΙΙειὲιιι‹Ιἱε Με.ι· ει·Ιιε.Ιιειι ιει.
Ζε.ιιρει·τΠειτε άεε ΒίιεΗειιιιιε.ι·Εεννεἰει· Κιιιάει·, άιε εει εεε
2ειιειι Μεεε Ε)ι·εσιιιειιιιιιι€ειιΒετο". ιιιιει·οεοοριεεΙι ιιιιεει·ειιεΙιτ
ιιειι άεΙιει ειπε Πεε;ειιει·ειιοιι άει· νοιάει·ειι·ειιΞε ιπι θει·νιοεΙ
ιιειι ΠειιιιειιιιιειΙ ιιιιτιε" Οοτιιιε ιιιεόιιΙιει·ιε .ε;είιιιιάειι.Ιιι άειι
ΖεΠειι άει· νοι·άει·Ιιετιιει· νσε.ι·€Ιειειιι'εΙΙε ειπε Πεςειιετετἱοιι.
ινειιιι ειιιεΙι νι·ειιιε·ει·ιιειιι;ΙιεΙι, ιιπειιινειειιιιι·.

Ν. ιν. .ΤειιιοΙαονν: «Ζιινει Πι.ΙΙε Με άει· Πιιιιεειιειιιι·ιιι·,ε·ιε
ιιι άει· Κιιιάει·ρι·ειιιε». (Νι·. ό).

Ιιιι ει·ετειιΒ'.ιΙΙε Ιιε.ιιάεΙΙ:εεε ειεε ιιιυ ειπεπ ΙίιιιιΒειι. άει· :ιιι
Ηιιετειι, Βι·ιιειεειιιιιει·ιετι ειιά Ρ'ιεΙιει· ει·Ι‹ι·ειιΜ απ. ννΜιι·ειιά
Με Ηιιειειιε ιιεετειιιιειει·Ι‹ει· Ροετοι· εκ οτε. ιιιωιιε ινε.ι· άει·
Ηιιειειι νοιι Βι·Ι›ι·εεΙιειι Ιιε,ε·Ιειτει,ιινοϊιεἱΜε, ετιιιΚειιιΙε ?Πιε
εἱεΙιεἱι; εκυεεωι·ιιτ ννιιι·όε. Ρει·ειιιοι·ιεειι Πεεε ειεε ειπε Πιιιιι:
ρΓιιιιε;ι·εειιιε ιιιιιιειι ιιει.ειιυνειεειι.νοιι ᾶει· ιιιιιε άει· 8εε.ριιΙε.
Με ιιεεΙι ιιιιτειι ι·ειεΙιειιά ειιά εειινν5ιι·ιεΜε Ζει·Μεεε. ιικιΙΙει·ιε.
Βει άει· ΑιιεειιΙτε.ιιοιι Βι·οιιειιιιιιιιΜιιιιειι, Πι άει· 'Ι'ιει'ε θι·εριτι
ι·ειι. Ιιιι νι·ειτει·ειινει·Ιιιιιΐ ιι·ιι.ι:ειιεπειι άιεεεΙΙιειι Βι·εεΙιειιιιιιι-·
ιιειι νοι·ιιε Με Πιε Πιιι.<.ςιιοεεΠιιιιε·ειι,ε·ε.ιι:ιειι ?ειιά Πιι·ε Βε
ει:εζιι.εςιιιιςεει άει· Ορει·ειιιοιι, Με ιιι ειιιει· Β.εεεει;ιοιι άει·
ειεΙιειιι.ειι Β.ιρρε ιιι άει· ΑκιΙΙιι.ι·Ιιιιιε Ιιεειειιι6. Πε Μιά ειοιι
ειπε θειιε;ι·ε.ιιΙιδιιΙε.Με ινεΙειιει· ειιι 5 θειιιιιιιειει· ει·οεεει· θε
ηι1εειει· νοιι ιιεει·οιιεεΙιειιι Βιιιιε·ειι€εινειιειιει·ιιιιεε·ειιοιι.ννιιτάε.
Νεειι άει· θρει·ειαιοιιΙιεεεει·ι:εειεε 2ιιιιιιεΙιει άει· Ζιιει.ε.ιιά. εμε.
ιει· ιιππ. Μιει·.ιι:ιιιεε νει·εειιιιιιιιιιει·ιιιις ειπ. Πε ινιιι·ιΙε ειιι



2π·οιιοι· οροιιιιινοι· Βιποι·ιπ' εοιποιοιιι,ποιιο θο.πει·ιιπιιιιιιιοπ ιιιιο- ι .Ι
. ο ιι ο ο οι ιι ο π: «ΠΜ ππι νοπ οιοιιιοιπ Ροπιριιιοπο Ιιοι οιποιπ

οιοι·ιιιιπιι:ιιππ τοπιροπιι·ι, ιιππ πιιοιιποιπ ποι· Ζιιοιιιππ ποι ποοιι
ειπεπ· πιιοι·ιιιοιιεοπ Βοοοοι·ιιποπιοιι ννιοποι·νοτοοιιιιπιιποι·ιιιιιτιο, ι

“πιο Ροτ. θ ιιιιοποιο ποοιι ποι· οι·οιοπ Οροι·ιιιιοπ. Βοι ποι·
Αιιιιοροιο πιο οιοΙι, ππι-ιοπιο ι·οοΙιιο ιιιιπο;ο ιιπ ποι· κοποοιι Ρο
ι·ιριιοι·ιοπιιι·οιι ριοπτιιιοοιιο Βοιιινιιι·ιοππιιι ποι 'Ι'ιιοι·ιιπιινοππιιπο
ι:οι·νι·οοιιοοπνοι·, οποιοι· ποπ ππι·οιι πιο Οροι·οιιοπ οι·ιοιοιιιοπ
Ωιοιπο·ι·πιιιιοοιποπποε ιιπποοπικοινοιιοο, ιο: ιοι:ιοι·οο πιιι·οιιοοιπ
νοπ ποτο.ιιιι.ι·οπΗοοι·ποπ. πιο πιιι. Ποιι·ιι.ιιο, οιοιιοιιινοιοο πιιι:
οποοιιιιοπιιιο.οοοπππ,ο;οιιιιιι οιππ.

ιιπ πινοιτοπ οπο. ιιιιτιο ποπ ποι οιιιοπι Π) π. π. ιιιιποιιοπ ιιπ
Αποοιιιιιοο οιπ οιπο ιιιιι·οιι,οοπιιιοιιιοΙπι·Ιιιοποπ ι·οοιιιο οιπ ιιοιιιοι·
Εππεοπιιιιοοοοο οοιιιιποι, ποι· πιιι·οιι πιο Οροιο.ιιοπ ιπι: οποιο
ι.:οιιοιιι ινιιι·πο.

Ρ. Ε
'
ο π ο ι· ο ιν: «ΕΜ ΠοΠ νοπ ιιπο;οινιιιιπιιοΙιοι· Βοοοιιοιι.ιιοπ

ποε πιπιιιιιοι·ιιιοοιιοπ Ρι·οοοοοοο».(Νι·. ο).

ΠΜ Μπποιιοπ νοπ ιο .Τπιιι·οπ οι·ιιι·ειπια.ο ιιπ πιιιο,ο,ιποπιιοοι·
Βιριιιιιοι·ιο; πιπ νιοι·ιοπ 'ιιιειι ινιιι·ποοιο Μο Ηοοριιοιι ιπ ιι·ιιιιιοΙι
ιιιιιι:οποπιιποπ ιιππ ιιπ π·πιποπ ιιπ- οοι'οτι 150;) .4.-Ει.-οοι·ιιπι
ιπ_ιιοιι·ι. ι)ι·οι Το” πι·πιιι' Ιιο,οο.πιιοιπο Αιιοικιοοιιπο:ποι· πιοιπ
Ιιι·ο.ποπ πππ ι›οοοοιιο οιοιι ποε ΑιιΕοιποιποοιιιιποπ. ιπ ποπ τω
ο·οπποπ Τποιοπ ννοιεοι·τοοιοιι ΡΜ.. οιιαιοιοιι ποι· Βοοιιοπ οιοιι
που: ,οοι·οιπιετ.οπο.. Νειιιι·ππο·,2π οιοιι επ ποιιπιοπ. νοιι ποι·
8οιιιποιη:π·οοεοονοιι ιιοιιιο·οπ Ηοιιπιοι·ιοπ ιπ ποι· Ηιιιο- ιιππ
Βοποιο·οοοππ Ιιοο,ιοιι:οιπου, πιο ιπ ιιοιπο Οιιι·οπ ιιιιοοιι·ο.ιιιιοπ.
Ψοπιπο ΙΙιπιιιοπ ποοιι ποι· ΒιιινοτιοιΙιιιπ); που Νοιιι·ππο· ιινιιι·πο
πιοοοιιιο ιιπιοι· ιιοι'ιιοοπ Βοιιιποι·ποπ ινιοποι· οι·ιιι·οοιιοπ. Πο
πιποοιο 20 ΝιιΙιτιιιγοιιοι·οπ Ζιιιιιιοιιι:ο:οποπιπιοπ ινοι·ποπ, ππι πιο
Κι·ο.ι'τοποι· Ρο.ι.-οιπιοοι·πιο.οοοπεπ οι·ιιο.ιιοπ.
οΙιοπ ποι Μ ποπ πιιοιιοι.οπ 'Ι'πο·οπ οποπτο.π ω. ππι ιιπι.οι·
Ριοοοι·οιοιοοτππο ιιππ Αιιοιιι·ιιοιι οιποο ιποοοι·πιιιιπιιοιιοπΜειω
τιιοπιοποι οποιοι ιοιιιιιο οιπ Νοιιοπ ιιιοοι·ιιοοιιΠοιοοι.οπ πιπ
ΜΜΜ-π θιιιιιποπ.ιιπ ιιοι·ιιιιιτοτοππππ ποπ οοιιιιοιιοπ Β.ιιοιιοπ
π·οππιιπεοπ Γο.ππ ιπι-ιι ιπι που Αιιτοποιο ι'οιοοπποε: ποι· Οοοο
πιιο.,ο·ιιοπι. ιπ πιω Με πιιι· @σπιτι ιιοποοιιτνοπ οιπο: ιιιιι·ιπϋοοπ
ιιιοιιιιιι·ιιπ.πιο οιποπ ιιοιιιοπ Ογιιπιιι>ι·πιιτοιοιιι; πω. ΠοιπΙιι·οπ
πι ι·οοιιι:ι”οοι.ιιι.οοι.ποπ νοπ ποι· Μιιοοοο. πιοιιτ α:ιππ ιοιοιιι:,
οπο· οιιπο ι)οι'οοι επ ιιιπιοι·ιοοοοιι, πΙιιι·οπποπ. Βοι ποι· ιπιιιι·ο
οοοριιιοιιοπιιπιοτοιιοιιιιποι ποι· ιιοιπιιι·οιπ πιο πιιι.π 2ινιοοιιοπ
1οιιιοποιοοπ πππ ι.οιιοοογιοπ νοι·ιιιιιιπιοεπιποοιε ινοπιο· Μιαο
οι·οοιπιοπιοπιπι ΑιΙοοιποιποπ ιιππ Ειιιιιοι·'οοιιο Βοοιιιοπ Μι 8πο
οιοιιοπ. Ι)ιο ΙΙιιοοοο. ποε ιιιιιιο,οποπω· ο·οοοιιινοιιοπ. νοπ Ιππο

ΒοιΙιτοιιιιοι·
Γει.ι·Ιιο,ιπιτ οιτι·ιο·οιπ,ι·οοιιι πιει. οπιιιιιιοπιιοιπ Βοιιιοιπι

ο οο τ
.

Α. Κιοοοι: «ΕΜ πιπ νοπ ιιποιοινιιιιιιιιοιιοι· ινοιοιιιιοιι ποι·
Κποοιιοπ Ιιοι οΜοιπ ι·ποιιιτιοοιιοπΚΜπο νοπ Ρο .Το.ιιι·οπ».
(Νι·. δ).

οοπι‹ ι·ποιιιιιοι·ιιοοΚιππ; πιιι: ι·οιιιι.ιι·οι· Βοιοιιιιιιιιοιτ εοιΜο·ι
οο πιο Ππτοι·πι·ιπιιποοιιοπ. οοννιο πιο Πιιιοιοοιιοιιιιοι πιο ποιπ
ι·οοιιιοπ ινιπιιοι επ νοι·ιιιοποπ. πιοπιιοιι πιο Κποοιιοπ που οοιιιοι
ιιΙ›οι·Ιοοοοππω» εοννϋιιπιιοιιο Βιοιιιιπο οιπποιιπιοπ. οπο Βιοεοπ
οοιιοιπι.ποιπ Κιππο .οι·οοοοΒιιιιιιιοι·οοπιιι νοι·ιιι·οο.οιιοπ.Κ. ορι·ιοιιι·
οοιπο νοι·ινιιπποι·ιιπο;οποιοι οπο, πο.οο Μ πιοοοπι οπο) οο
οιοιι ππι οι) οοιιινοι·ο Βιιοιιιιιο ο·;οιπιπποιιποι ιιοι οΜοιπ Κιππο,
ποιοιιοο πιο Μπι οποια-επΒοΙιοπο_)ιιιιι·οπιιοοοιιιιοοοιιοιι πιιι; Μπι
ι:οι·Ιιτιιοιεοπιι.ιιι·ι ννοι·ποπιετ.

Α. Κιοοοι: «ΕΜ που νοπ οτιιι·ιιοι·Πιιι·ιπΙιιιιιιιπο ποι οιιιοπι
ιΟιιιιιι·ιεοπ ιιιιπ‹:ιιοπ ιπι νοι·ιιιιιι'ο οιιιοο Αιιιιοπιιπο.ιιγριιιιο. .

θοιιοοιιπο». (Νι·. 5).

Πιο Βιπιππο πιιε ποιπ Πο.ι·ιππιο πιπ Μ. ιΒιιι·οπιιιιποοιοοο
Μπιτ, ποιοιιποι·οοιιιοπΠοιιιιρο, νοπ ποιπ οοπ ΡΜ.. ιιιιιπιιιιιιοιι
οι·ιιοιιιτο Ζιοπιιιοιι οοιινιοι·οι·νοι-ιω ποε Αιιιιοιπιιιοιιιγριιιιο,
ποι· ιπιτ θιοποοιιπο;οπποιο.

Α. Κιοιιοι: «Βιπ Ε'ιιΙΙ νοπ Ροι·ιιοπιιιο ιιιιιοτοιιιιιο·ι ποι οΜοπι
ιι):ιιιιιι·ιοοπ ΚποΙιοιι. ιπιποποιοιπιο. Ηοιιιιπο,». @Η 5).

Βοι ποι· Οροι·ιιιιοπ ιιι.ιιιιοποιο τοπικ νοι·ο·οοοιιι·ιτιοποθγιιηι
Επιπο οιποι· ι.ιιιιοτοπιιιοοπΡοι·ιτοιιιιιο. ινοιοιιοπιο ποιπ οποιο
τινοπ Βιπ,οι·ιιι' ποιοι·ι.ιο ποοοιιννιιπποπ ινο.ι·οπ, πιιπ ποοιι Μπι
ινωιιοπ ιιιιο οιι_ιοοι:ινοπΕι·οοιιοιπιιποοπ οΜοι· Ροι·ιτοπιτιο Μπι.
πιοιιι: πιοιιι· νοι·ιιο.πποπ ννοι·οπ.

Μ. πι. Αοιι ιποτ_ιονν: «ιΒιπ πιιι νοπ .ο,·ιοιοιιοοιιιοοιπνοι·ιιιιιι
νοιι Αιιποιπ'ιιιιιιιγριιιιο πππ νιιι·ιοοιιοιι». (Νι·. δ).

ΒΜ ιπιττ.οιοοιιπ·οι·οτ'ιιγριιιιοιιιιι πο ποιπ ποπ πιπ ιοι:ιοπ Γιο
Ιιοι·ιοι.ςονιιι·ιοοιιοιι ιιιππιιποοοιιτοπ, πιο οιιπο 'ι'οπιροι·ειιιιι·οι·
Ιιιιιιππο· ιιππ ιιπ Αιιο·οπιοιποπ ι·οοιιτιοιοιιι νοι·ιιοΐοιι, ιπιι ;οι·ιπ- .

που Βιιιοοιιοποι·ιιριιοιι.

ι
ι

ι

ηιιοινοιιοο Βι·ιιι·ο- ,
ι

Ε
)

ει. π. Μο.ποΙιοπ. Οοποοππο>>.(Νι·. δ).

Μ οοι·ιπο·οι·οπσποτ ο·ι·ιιοοοι·οπΖοιι.ιιιι.οινιιιιοπ ιιοππιο πιιιιι
Ιιοιιπ ιζιππο ιπποι·ιιοιιι ο Ψοοιιοπ ιπιτποι· ποπο Βι·ιιριιοπ νοπ
Ροιπριιιο·ιιοιιιο.οοιιΙιοιποι·ικοιι. Πιο Τοιπροτοτιιι· ιιι ποι· οι·οτοπ
Ζοιι ιοιοιιι. οι·ιιιιιιι. ιπι νοι·Ιππιο ιιο.ιιι ποοιι οιπ θοοιοιιτοοι·γ
οιροι ιιιπειι.

.Τ. Εποοοιιο πι: «ΕΜ ?ειιι νοπ Ριοιιι·ιι.ιο οιιροιιι·πιινο ποι
οιποιπ 9 ει. π. Κιιιιιιοπ, πιο οοιιι· ι·οοοΙι οιιοιιοιΙιο». ιΝι·. ό).

Π” ιπ ποι· ιιπιιοπ Τιιοι·ιιιιιιϋιιιο ποπ ιιοιιπποππο Βιπργοιπ
ι.νιιι·ποοροι·ο.ιιν Ιιοιιιιπποιι: οιπ 8οιιπιτι ιπι νιιι. ιπιοι·οοοιοι
ι·οιπιπΜ ποι· ιιιιιτοι·οπΑιιιιιο.ι·ιιπιο, Βιπιιιιιτιιπο οιιιοο Ι)ι·ο.ιπ
ι·οιιι·οοιιππ Ηοι·ειιιοιιιοοοπνοπ ω.. 250 απο πιοιιοπ ιΒιιοι·ο. Ιπ
ποπιοοιιιοπ Γειππ ιπιιπ Ιιοιιπ Ηιοι·οοοοριι·οπ ι·οιοιιιιοιι Βιιορτο
οοοοοπ. Απο ποι· Ριοιποιιϋιιιο οπιιοοι·ι:ο που ιιοι·οιι:ο ιπ ποπ
πιιοιιοι.οπ'Ι'πο,οπ π:ιοιι ποι· Οροι·ιιιιοπ ννοιιι,ι.>;Βοοι·οι..:ιιπ οιοιιοπ
1:οπΤομ πιιτπο οιπ πιιπποε ι)ι·πιπτοιιι· ιιοι·οιποοοοοοιιι. ποι
οιιοο οιπ ποιιπιοπ 'Νεο ποιπ οιιτιοι·ιιι ννιιι·πο. Αιπ Π. Το”
πιιοιι ποι· Οροι·πιιοπ οοιιιοοοοιοιι πιο ινιιππο πππ ΡΜ.. ινιιι·πο
οοιιοιιτ :πιο ποιπ ΗοομιιιιΙ οπιιιιοοοπ.

πωπω.

Εοιιοποποιπιιι Νι·. 32-00.

.)
.
ν ι πιιπ: «πιο Ροοικοπιιιιποορι·ιοιπιο».(Νι·. 82.)

Βιιι ΠοΠ οΜοι· νοι·ιοιο ιιιιιππι·ι·ιιοπιοιιποι οιποι· 5ιτιιιιιι·ι;.ιοπ
Ρ'ι·ιιιιιπι):οϋπιιιοιιοιπΑιιοοιιπο·,.ι)πι·.ιιιιοι·ιιι·:ιιιιιιοοιπο οι·ποοιιοοπο
Τοπικοι· ειοιοιιιιιιιο ειιι νοι·ιοιο. ιιιιπιοι·ι·Ιιο.ειο:ιιιππ ποπ”. Πιι
Μ ποιποοιιιοπ Ηιιιιοο οιπ ?ειιι νοπ ν.πιοωιο νιιι·ιιοτ Ιιοοιιιιοιιιοι
ιιππ, »πιο πιοοοι· πιο πω· Αιιοπ.ιποοριιπιιι ποι· ιΒριποιιιιο ειπιπι

οοιιοπ.
Πιο ΠοΙιοι·ι:ι·οοιιπο οοιι πιιι·οιι οιπο Καπο ποοοιιοιιοπ

σε π.

Μ. Β ι.οι·π: «Ποτ Βοιιπιιριοπ Ιιοι Νοιιο,·οΙιοι·οποπιιππ πιο Βο
ιπιππιιιπο· ποοοοιιιοπιι.(Νι·. 32.)

ι)ι·οο.οιιοπ οιππ: ΑΙιι‹ιιιιιιιπο Ιιοιπι πω, οιιωιιπποιο Απποπ,
οι·ιιιιοιιο δγριιιιιο, Τι·ιρροι·ιπιοοιιοπ ιιππ Πιριιιιιοι·ιο. Θ. οπι
ριιοιιιι ιπιπιπ.οοοπ οιπιποι· Τιοριοπ οιποι· 2 ποι. Βιιοππο· νοπ
Νιιιι·οπ οιιιιογι ιπ πιο Νοοο, οο οπτννιοιιοιτ οιοιι οιπο οιιι.ι·ιιοι·ο
Βοοι·οιιοπ. ποι· οιποοιιιιιι·ιο οιοοιιοοιιο Οοιιιοιοι· οιιιιοι πιιε Βοο
ι·οι πιιι'. Πιι »πιο ο.ιιοιιοιπριοιιιοιι Μοιιιιιοι 0,2: Υποοιιπ 80.0
:πιπ Βιπιιιιιι·οιι ιπ πιο Νοοο. Πιο Βοιιιιιιιιιιιπο, ποε ογριιιιιιι
ιιοιιοπ 8οιιπιιπί`οιιοιιππ ποι· Ι)ιριιι.ιιοι·ιο οι·ιοι·ιιοι·ι.οιπο ιιοικοιι
ποι·ο Βοο.οιιτιιιιο.

δ
.

Βοι·ικοινοιιγ: «Ποιιοι· πιο ιιι·οιπιιιιοιιοι·ι·οο·οππονιιιι·ιιι1πος
ποε ιιιιοιιιιιο ργοοι·ιιποιιο>›.(Νι·. 83.)

νοιι. ιιιιιοιι·ιο οιιιιοιιι.ο.ιιοι·οοοο [)ιιοοπ νοιι Βοιιιιιοποπιιιιιι·οπ
νοιι ιιιιοιιι. πγιιογο.ιιοπο Μοοι·οοιιινοιιιοιιοπ.ιοποοιι οιιπο_ιοποππω, - πιοοοο πιιι." οιοιι οπο ποιπ Πιποιο.ππο, ποοο επ
πιοοοπ νοι·οιιοιιοπ Οιιιι.πι·οπ πιιιιοι· θοποι·ο.ιιοπ ).ιοΙιι·ο.ιιοιιτ.
ννπι·ποπ, ιπιιιιιπ πιο νιι·ιιιοπο ποε Βιιοιιιιιο ι.ιοοοιιιιιιιπποπνι·ιιι·.
Απποι·ο ιι"οι·οοιιοι·νοι·ποιοιιποπ πιιοοοιι›ο Β.οοιιιπο.ι.Αποοοιποπι
πιιπ νοιι'. πω.. Κι·ο.ιιι:οπο·οοοιιιοιιτοππιιοιιιππιοοιιοι· Αιιιοι·οπ
ιιπ, ιπ ποποιι ποι· ιπιο. ργοογο.ιιοποπιο Βοιιο ποο Κτο.πιιιιοιιο
οιι·ο,ο,·οι·οοριοιι.ο.

Α. Νιιιιπιονν: «Ριιοιιιιιι ιπιιιιοπο ιιππ ποι·οπ Βοιιιιππιιιπου.
(Νι·. 31.)

Νο.οιιποιιινοιι”. ιιι πιοιιι·οι·οπΡο.ιιοπ (ι·οιιοοιιιιο ποι· Ριιοιιιιιι
ιπο.ιιοπιιΜε ποι· ιιοπι πο.οιιΟοι·Ιιοιιιι_ιοοιιοιιοπο;οοοιιοπ, οοιιι·ιι.ι.
οι· ειιιοιι. πιο οι· οιποπ Μι ποπ πωπω ιπιοοι.ιπειιιο2ιι Βοο
ιπι.οιιτοπ ιοιιιο. πιιι· ιιιιοι·ιιοπ νοτο.Ιιι·οιοιιππ,<;ποι· σε ιιππ ποι·
οιγοιιιιι. ιιοοιι πιοιιτ. πιοιιι· πιο 0.8 πιο πιο. Πιο Ροιιοπι.ιπ εο
ποιο.Απ οιπ πιπεποοιιοοιιοι ιΙοι·ιιιπιι πο· πιο πωπω ιποΙιοιιο.
ι°ιιιπι νοπ πιο ‹ιιιοο πιο Ριιοιοι οοιιιοιτππι ιιιι·ο ΠιπποΙιιιπ,ο,·
ιειοι ππιιοτιιοιιοοιιπι.

π. π· οι π· ο ο ιι ο πο ιι γ. «Ζ·ιι· Οιιοιιιοιιιι που Οοιιιριιο.ιτιοπ ποσο
ιπ_ιοοιιοποπποο ι)ιριιιιιοι·ιοιιοιΙοοι·ιιιπο».(Νι·. 88.)
ιπιποιπ 5'.οςιιιιιι·ιοοπ ι(πειιιοπ. ποι· ιιπ ι)ιριιι.ιιοτιο ποε Βιιιιιιοπο
πιιι που Ν·ιοο οι·ιτι·οπιιι πιιι. ννιιι·‹ιο ππε Ηοιιοοτιιπι ιπιιι:ιιτ.
ιΒιιιο ινωιο πειι·›ιιιι'οιοιιι.οιιοιοιι ι)ι·ιιοοποοιιινοιιιιπποπ. 8οιιπιοι·
ποπ ιιπ Κπιοο·,οιοιιιι, Πιννοιοο ιιπ ιιππ, οιπ πιοοοι·πιιιιπιιοιιοι·
Αιιοοοιιιιιο οιπ - ιοικιοι·ο ιπι·οοιιοιιιιιποοπ πιο” νοτι'. Με πιο
ιπιοιιτιοπ ποπ Ηοιιοοι·ιιιιιο ιιι-ιπι.

έ--τ-ζ-<-τ-ζ
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Π. Ειιοιιι·ο νν: «ΡοΙνιυγοε!1!υ ρι·ιιιιυι·ιπιιοιι!ει».(Νι·. 85.) ! ιυ Αυερτυο!ι ιιυ‹! Η!. !‹ο!ιι·ιο εοειιιυ νιιιϋο!ι. Νιιο!ι θ ΜουοιΒιυ '7-_ι5!!ιι·ιε.ιο1·Κυι!ιο οι·!‹ι··ιυ!‹το!ὶο!ιοι·!ιοι!ιιιιιιι !‹Ιυ;;το ιιυ- “ΠΙ ΑΜωΉοι| ΦΠ. 14888 "Μ ΤΜ'Γειιι.ςε ιιιιι· ι!!ιοι· Βο!ιυιοι·2οιι ιυ άειι Βιιιετιιιιιεκο!ιι. ΜΗ! πο· ιεο!!ιου ειο!ι ιιοο!ι Βο!ιυιοι·ιοιι υυυ Βρειυυιιιιἔ;ιυ ιιου Μιιε!ιο!υ · Ε” ΡΗ ο ι.ων”. δ.: 6
Με 1Μωπ 0ΒεΓ80Ποπθω Ονει!οιουι!ο ιιιιά θι·υν!ι!!τιι1ι».ιΝι. 40.!Οοιυ!ι!ιιυι!ου οιυοι· !υιτυ!ιο;υιυοιιιει· Βο!οιζουου Ονει·ιο!οι·οτο

_ _ _ _ Με 3-ιυοιιειι!ιο!ιοι·θι·υνιά!ιο!.τ.Ο οι·υιιοιι, 8 'Γε ιι · ΕΑ!) .

Μ. Οι·!ι:ιυι: «ΕΜ Γε!! νου Βο!ειιυρειο οουιρΙιοιι·: ιιππ. Ρεν- θΘΠθΞΗΠΒ_ Ρ εε ΕΜΠ ο”ο!ιοε!ε».!Νι·. 85.)

Ι=ϋΕΕ8ἘῇΒἔἔἰἘΒΠ>ΤῖιἰΘΑνἱἶ€ἱΒἑΪΒ"(ΙἙΒΙ Έ:20ξΙΈ.ζΒ=::22Έξ:ΒΙ$2; Ι.. Ριι ο !ι ο ινο!ι ν: «ΕΜ Γε!! νου ειυΒο!ιοι·οιιοι·Αιιοιυει!ιοάοι·
άοι· Κιιυυ!ιου οιυο νοι·ει.υάοι·ιιιιεννυ!ιι'8'8ιι0ιιιιιι0ιι:

Ηο!!ιιο!ιιυιι‹›-
ω”ΜΒΒ (Μ. Μ)εωη ΒΧιΓθ'”Μ”»° (ΝΓ° 40)

ιιου ει·οιιιιο Αιι!”ι·οοιιυν,
δοΙιτοο!ινοι·υτο!!ιιυΒουοπο. Βρει.τει·· ΒιιΠΠΠἔ Με Μ". Βιμ- Πω ΜΗΜ.1ΗΠΒθΙ. ΜΟΒ θίΠε1Π

ΗΘΠθ80ιι€- '
Τιοιιιυσ.. Πιιτοι!ιιυυιιυ,ο·άοι· ειιιει·. ι·ιιι!ιοι!!επω! ιι!υιιι·ιο ο!ιυοΒιιο!Χ. Βιι.!ιοι·ννιιι·ιιοάιο υι·ει.ο!ι!ει.!ιοιιυιοι·!ιιιυιὶοιι, ννοιοιιι!'άιο

Ο. Ψο!!ιου ο ιο!υ: «Ζιιι· Οιιοιι!ει!!‹ άει· !'‹-ι·Β!!'ιυυ;ευ πι” Μιδω"εΐ Με (ΜΗ Ζ(Μθη"Βψ ωφω· ω” Μ!" ""αθΗΠ Ρωἔω'
Η3.080"ΠΠΙΝ ΠΕΒ...» (ΝΒ 85)

ννοιιοι· Βιιιι.τ. !Μι!ιι·οο!ιοιυ!ιο!ι
.ε;ιυΐο)·
ο!ιετ!ιο!!ι άοι Μ!ι:ιο άοι·

Ε!υ 5-_ιο!ιιι;οι· Κυει!ιοΜαιο Βιιιιιοιι νοιυ Ηνοεονοι.ιιιιιευ!_.<;οι·
εε:Ξΐ2ζε:έ

Α!!ο ‹·Ιυεο!ο‹:!ιου8νιιιριοιυο Μιτου ειιι8εοερι°οσ!ιοιι.

ΕιυΒ·ου.
Ε. Βοτιυ ιιυ ιι: «Πο!ιοι· άιο Βο!ιειυι!!ιιυεάοε ο!ιι·οιι. Ί'ι·ιρροι·ουυο!ι όπου». (Ντ. 86.)

ει·οεοου Νιιι2ου.1)ιο!ει.υι.;οιο Βο!ιιιιιι!!υυ8ε2ο!ιε!ιοοιιιυα !υ”έ4 Μω!0!Π8 !899. "!'. 29-39. !ηο|__

Π.!νοτοο!ιτοιυονν:«Βο!τι·υ ει·Ο "!!!ιά · ·' - -.

5. (Ρο ι·ο υ ειτοιυ: «Πο!ιοι·άιο Βο!ιοιυό!ιιιη; άοε Κοιιο!ι!ιιιετοιι
8γρ!ι!!!8. Πο!ιοι· ιιου

δνεϊ!!ιέζΠο1%λιιΞι:Β282ΒΘἙΗά;ἔΞἑΪΘἰΦΒ]Εὲ:

Π!!! Ε!!0!!!Π!Μ- (ΝΕ 87-)
άοι·Βι·!ιι·ιιυ!‹ιιυο·.Βιυ Ρε!! νοιι Βουοιονρ!ι!!ιο».(Νι·.29-82!.

Πιο !Υ!ι·!‹ιιιι€; άοι· @μου άοιι Κοιιο!ι!ιιιειου ειιιο,ιοινιιιιότοιι κι.. “Μ” “Μ” Θ.. Π...) Μ" Μ (Μ. ΑΠΜΙΠΚΜ ΜζΙΜ]8
:ΜΗΝ Μ ΗΠΒΜ]θι' (ΑΠΙ!ΡΥ"Πι Τιιεεο!. Βι·0ΠιθωΓ!!!ι“ΜΜΜ Αιιι;ιι!ιοιι ιιιιοι· ο!ιιο ιιωιιιιι·ιι·ιο8γρ!ι!!!ε ιο!ι!ου. ιιυά ‹!οο!ι !ιο

οι‹·.!. Μο νοιι ν. Νοοιι!ου οιυριο!ι!ουο Ειιο!ιιιιιυ !ετ υιο- · ·
· 'οο!ιιιιιι.‹·!‹Ιοο,Μ!! !‹οιυ 0!ιι·οιιουιιοοιι Ιιοινοι· - 'ΠΠΣ ιιιο!ι- ΒυθΒ_ι·οι·ο ΐοι·ι!ιο!Ιο, άιο άοιιι Ο!ι!ιιιιι ιι!ιεο!ιου. νοιΕ 8·ιι.!ιο!υοιιι2·.!ω!Γ!88Πω” 0›12 Β!!θω!!!Π_8 "Ν" ω-Β'1-Μ!!! ΜΒΒΠάΗβο Αιι!ιιι!ιοριιυ!ιτου, άιο υ!1!ιοι·2ιιιιι Ζω !“ϋ!ιτου,υιιο!ι!ιο!ιουιυυεο.

ΜΝ!! ΜΝ“ΗΜι!ΐ8 Π!" !!!08θιΠΜΜΜ· α!!! Βθ8Π!ωΒ Μ” Θ!!! 8ο!ο!ιο Μιιιο1 !ιοειικοιι Μι· υυυ ιιυ .Ισά αυτ!Ωιιοι:!ιο!!!ιοι·ι!οι·ου
2Πΐ-Γ!ωεΠ8ϊθ!!ΘΠ!188-

Ψιι!ιιιυΒ· οιι! άου ιιιιεροοι.ουΟι·ἔυυ!ειιιιιο ο!'ιιυιι!επι· ι·ιο!ιτ!Βου!!!ιιι€ιιοεονει·υιΠι. Νοε υυυ ο!ιιο ενρ!ι!!!τιεο!ιοΕτ!ιι·ου!ιιιυι.ς

Ι. δο!ιιυιιο!ι!οι·: «ΕΜ Πει!! νοιι !!Ιυειοιυ οοιιιρ!!ο!ι·ι.ιυ!ι (Μ' ΑΜαο"]1""ΙσημΜ ΜΙΙ)""Μι Μ) Μ· ω! (ΙΜ"Η' ό!!! !π!!!!
ΗΠ..γΠ8.Π8 .Πω ιθω"ω. Ρ"θ.ΠΠΟΠιθ)_(ΝΕ 8η οιιιοι· Αυο.ιιιυοεο ἔ!οιο!ιΐυ!!ο ιιιο!ιτ υιιοοο!ιΙυεεο!ιουά. Βο!ο!ιοε

. ινοιι·ιιιιο!ι ιιι άοιιι Β:1.!Ιο!ν.'ε 2ιι οουοτειι;!ιοιι.!!!ε!ιειυι!ο1ιοειιο!ι

1111Ι.υυιο ω- Μυοοι·υ “πιο ι..! ·ιι€οεζοιιοεθ οιυ' Η γνιιη1θη ιιυι -οιιιου 62 ει. ιι. Α£οιιΒΘιι οιυοι·
νοι·οιο!ιοι·υυεοοοεοΙ!εο!ιυιι,

2 Μ;" 2000 ω"_ Βιρι1ω””ιθ-Ηθιιεθι-Πω ἱ"-ῇοἰΙ·=. ...οι-ΗΜ Με μοι· ιιι ιτϋ!ιοιοιι ει!ιι·ου!ινιιιΙ!; οοιιι Δ1!‹ο!ιοΙ Γι·ϋ!ιιιτο.δν !ι!!!ιι
Βο!ιινοΙΙιιυΒ·ιυι Ηο.!ου!ιιιο!,απο: οιοοι· !ιο!ιιο Ηοεεοι'ιιιιΒ οιυ- .!ω00!ι 08% ΒΘΠ18!ιΑιιειοει.ιευιιιοιιιυΙο ιιαιιι!ι·!ι·τ!ιο!ιο.
πω. Βρυιοι· ο·οοο!!ιο ειο!ι οιυο Ιυ!πιι·ο Ριιοιιιυυιιιο !ι!υειι. Κιθ-ΜΕΘ ιιιι!81°Μ!! Ει·εο!ιοιιιιιυεου νοιι Αιιιοιυυοι!ι. 8011!8
σουοουυΕ.

!ιοιι ιιυτ!Βο!ιιιιοικου ιυ άοι· Ι.ο!ιοι·εορ;ουά,«Ποιυ άΙυτοιιειτοιι.2ιιυυ.!ιιιιου. Βιο μου" που· ι·οι·έιϋοεοι·τ, !ιειι·!:,άοι·οιι-====«οιο-ι υιο. - οι. οι ι.:::.ι 5οι··.::ει:.ι:ι.ε.:;:.2ει
υι.·:.::::.5.22··...·3.··.Επι

Ειυο 48·.!έι!ιι·ιεοΕ'ι·οιιι.ευΒ.ιιιιεο!ι.νου εο!ι1οο!ιιοι·Ει·ιιιι!ιι·ιιι12 Ε0ΠΤι ι··ιοιυν!ι>Μι- . Κω1 1ρω"ω·. Μ!" Αεο!!·"· “πωπω
ννιοοιιυ Πυι.οι!οι!ι οιυο !ιιιι·2- ονοΙο, !ιου·οος!ιο!ιοΗοεο!ινι·ιι!οιι Μ""ρφωι 80""θ (Με.Βω118ΠΦΠ" ΜΙΙ"εΓε'688θΓ""Β "Μ "μ“
πι', @του ο!ιοι·ο (!ππο ευ! άοι· Ηί!!ιο άοε Νυ!ιο!ει!!ομ. Μ» ι @Η

Μ8ι"""ἔβθΓΒ"ῇε|"""ἔθ? Π" Ρΐο"ΒάθΓ8Πιθω Παει!!! ΟΠ·
!ιοι·ιιυά ΜΗ: ιιιι;!ιι ρει!ρα!ιο!.Πιι·ι·ιιε ιιι Βοιι·ονοι·ε!ου,Αι!ιιοιιει πιο" "ΠΒιἶοι|'Ιθ8Βθι'°.ΙΜ .ωιθΒ Μ" πω!! (ΜΙ' νοΓάΠοϋ!· Μ!!
υ!ο!ιτ άιιτο!ιειιιι!!ι!οιι.«Με ιιυτοι·ο !·1ιιι!οι!οε Τιιιιιοι·ο Η:: νοιιι Ιώιη"Ή·"3|Πο". Μ" 6”ΜΜΒ Μ!.

Ι'θι).€Γ·ΚΨΜ €εΙ'18Παε1.8Π8·ω'
νοιιΙοι·οιι 6ο!ιοιε!οιιιιοννϋ!!ιοΜε οιι ι!!!ι!ου, ου ιιιυ.υ.ιι υ.!ιοι· άοιι "ΐωεοω” ΑΠι!"Μ!"'."οίθ Με!!

ΠΠΙ.Ψ3ΡΜΠε."!!88ω!Ηθε!""ΙΖ"

Βιυι!ι·ιιο!ι, ιι!ο !ι€ι.ιιουιο Θοεο!ιιν·ιι!ειιιιιιτ άοιι θουιιιι!οι·ι.τοιυοιι κο"ΜΠι ΜοΠιθ ἡ· (Μωβ νθ"Πω 'μι' ο(ΜΜΗΙΙ" !!··ιθΐω· Μ·
!ιο!υοιι ΖΠ8ειιιιι.ιι0ιι!ιΣ!.Π8..!).ο Ηοεο!ιινιι!ιιι- 195: τ·ιιι.!υιι,<;πω! Η” Ζι·ων·ι! Βεβ8θΓιθ81ω1°.υ!”α"ι Μπάθο Ηἔ`Β'ΠΓ81Ό"ΠἔθΠ17 ο". ΜΜΕ __ Μ... Μ!. 4 ΜΗΝ... Μ.. (Μ...Η”. ΙΜΠοΗα Μ» νηοιοι·αιιει..υιο οιυο ννοοοιιτ!ιο!ιοΒοε8οι°ιιι1Β·οοε Κι·ιιυ!‹ου και·
ι!ου. !!!υ!οιι·ιοιΓο!ι!ι !υ άοι· Αιιιιιιιυοεο. υιο Βιιιι;υοεο !ι1!ου!υ Ε018θ.1""τω "Μ Μ) υ'8°ΒΠ05οεφ" 8-!ΡΙ"Ικί80Ι18" ΕΝ(Μ"“
ιιιιερουεο. Πιο οιοιιτουΒνιιηιτοιυο.ιιι!!!άοιιοιι Ρειιιοιιτ!υ ιυ Βε· Μ"ἔ Π" #!!"="ΦΗΠΒΠΡ8·Ηθ 8088" ΒΜἔ8 8“ΜΜΙ·υυυτ!!ιιυἔ Μπι, Βιιιι·οο!ιου, Ειο!ιοι·..ειτιιτ!ιοοο!ιιυοι·Ζουιιυ Εοι!ιοιοι·ι!οτιου οο!ιυο!!ο ιιιιιο. Βοι άοι· Βι·ϋ!!ιιιιιις άοι· ΒΜιο!ι!ιδ!ι!0 ιν. Β ει· υ !ι ι υ: «Ζιοι·ννιοοου ο!ο!ι, Μ” οιι οιο!ι ιιιιι υιο Ε!!Ιο !ιιιιιτιο!ιο,άιο υιιι·

Βι·ΥΝιθι"Η ιΠ(ΜΗΜΙΠ Β..2ιΠμ_ (Μ._ 85)
ννουι,<ζονοι·ννυιι!ιειιιι€ουιυιτ άοιιι Νοιε τ!ειι·οιο!!το.Αυιι·ιι€ιιυι,ι ι

.
άοι· ΔΗΜ Μου Πιιιοι·ιιιυάιιυο·Με ιιι υιο ΙΛιιιἔο 8ιι8882οιζευειι Πιιτοι·«Τιιυοι·οιιΜου» νν01·ό0ιι!ιο!ωυυι!ιο!ι !‹ιυυ!‹!ιυ!ιο νοι
Ι.ιιευιυ. μ.οιι·ο-!ιουο.!ο.Πιο Μι!2 »νοε 785 ϋτοιιιιιιι,υιιΜοι· νω- 81ιιτιοιιιιιιοουσοι· Ηιιυι νοι·ειιιιιάου, υιο !;!!υ!ει:!ι ιζι·οοεοΒο2ιε
ι!οι!Μο!ιοϊειιικ! ειο!ι ο!ιιο ιι!!ειιιιυοιιοι·ο5οοΠοιιυοιά ·οτο.Ραπ. !ιιιυοςουυιιι· 'Γιι!ιοι·οιι!οεο2ιι !ιοοιιΖουεο!ιο!ιιοιι,ο!ιυο όπου ιιιιιιυ

;.ιουυ.ο.νοι·ί. ιυυο!ιι πω! ο!ιιοσιιιιςιιοοιιιια!ιοΒιεοιιι!ιιιιυ!ιο!ι!ιοιτ 8!1ϊδο!ιιι1Μειι οσοι· ε!ιιιο!ι !ιυριιιυ,ο;ι!ου Τιι!ιοι·Ιιο!!ιοο!!!ιιειιειο!ι
ειιι!Ι118ι·Ι488.Πι,υ:5.ιιι!ιο!ιυιο νοι·ιι.υ‹ιοι·!ιο!ι!ιιοιι:ιυ άει· Οουοιοτοιιυ 2ιιννοιοοιινοι·ιιιιιε, ειοάειπ νιο!ο Αιιι:οι·ου ι!ιι·ο Βυτοιο!ιιιυρ.·άοιι

Με!σοι· Βοιοοιιιιιι; ε!οο0ι·ο.ιευοιι!οτ!.Επι!Αιινι·ουι!ιιυε Με ι'ιιι·ει- Ί'ιι!ιου!ιο!-'Ι'οιιιυου2ιιοο!ιι·οι!ιουυιϋο!ιιου. Πιο 2ιιειι°εΕνοιι Βοι2!ιι
ά!ει:!ιουΒι.ι·οιιιοει.

υ!ο «Βι·ντ!ιοιυοιιιιάιιι·οιιιιιιι»!ιοιιουιιο!ιοιιοΚι·υυ!‹!ιοιτεΓοι·υι,Μιάιιι !οιυιοι· Χοπ νου άοιι !)οι·ιιιοιιο!οΒοιιΒ!οιο!ιιυ!!ει πι· θι·υρροάοι· «'1'ιιυοι·οιι!!σο»,οιοι·οο!ιυοι.ΠοιοΕι·νι!ιουιιι ιυάιιι·υτιιιυ!‹οιιιυιο

ιι· Ιιο!ιι·ο νου άοιι ‹<Τιι!ιοι·οιι!!‹!οιι»Ποι·ιοι·'ε.

Ν. Κ τ εινν!‹ο ιν: «Σνοεου πω! ΑιιΓεει!ιου άοι· Ρ!ιιιι·ιυυ!ιο!οι;!ο 1ο!·!ιοοιι:ι ιυιι οι ιι τ 'Ι' !ι Γι! '

Ι.
. · -

-
ΑΠΙΠ[(εν0Π86"Πε)λ ω! 89 "Μ (ω) ἔθ

ε
ει
'.

ἀἔἔ· Β8ΠϋΒυ"οΐου

α ιι ειναι:ι ου» πιο ΜΜΜ ει!!!“ΜΗΝΙιι !ιιιι2οιι Ζιι€ου Μιά Νιου Με !ιο2ιο!ιιιυΒου άοι· Ρ!ιοιι·ιιιει- Β- ε!ΜΜ ΜΒ Μπι νου !!ιιυ !ιο!ιοιυάε·Ιιουπω! !ιι άιοιιοι·Διι
!ιο!ουιο 2ιι ιιοι· 0!ιοιιιιο, Ηινυιο!ο€ιο, Ρει!ιο!οΒιο οιο. ο;οοριο· ΜΠω"ΠΒ” !!"Μ"1|Πιω1βε$!!ΓΙΒΜ"θ" ΕΜ1 Π" ΒΙΉ!ιοιιιιι ιιιι!ιι
ω." "Μ οι., Βες]ωιιιιιι8·α." Ριιωιηεοο]0Βιο @υι·Βε!οΒιι;. ιιιιιιυι Βιι:ιιιι!ιο!ιου ιιι υιιιοοου.Βο !ιο.υάο!ιοω!! ιιιυ οιυο40:ι ιιΒ:ι·υιι, ιυιι ειιιει·

Ι.ιιυεοιιοριιιουεθοοτιου, άιο ειπ· Ζοιι ε!ο ΐοιι.

υ οι ν' ι οι Τωινιω ‹Ν==οι
:ι..€.ι..:·ι::·..!ε:·:ω· :·::νι:..ν:::
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πιεπτειιοπειι. Πιεεεε Με! πω· Με Πι·ιηιτιοπ άει· Ριεεπειι πιιι!
Κιιοιεπ ειπε πεεοιιιιετε ιιιιειιεινε, ιιι ω. Μπι.. ειιιεεει·επ σειι
ιιιιιει·ειι Βιιιι·ειιιιιε;τειι ιοεο ειιετο, επειι επι Απιιοιιιειι νοτιιε
ππά εειιιιειι, πειεετεειιε επι πεπ Αιιεειιιιτιει·π, πιιι' άει· Βιιι·ιι.
επι' πειιιειι οπει·επ Βιιιιειιιιτε.ιειι πιιι Βενοιειιςιιιιε άεε Ηεπ‹ι- .
ι·ιιοικειιε:ιιιπ Αιιεπι·ιιεπ ι«ειπειι. Βιε κιιοτειι ιινιιι·ειιειει·π.ειπ
εειι- πιε π·ειιιιιιεεει·οεε. νοπ ι·πιι‹ιει· ΚιιεειεεετεΙτ. Βιε Ηει.πτ
ιιπει· άεπεειπειι ιει »Με νει·εεπιεπιιειι, ιοεε ειε ιιιιι·ρπι·ιοτιι,
@Με ιιππ εεερεπιιτ. Βιιιι€ε Κιιοτειι ειιιειι ιιι άει· 'Γιει'ε. ιεεεειι
επιι πιιι· πειπι Βειιιπιειι ει·ιιειιιιειι, άιε Παω. ιιπει· ειιεεειι ιει
νοιι ιιοι·ιιιε.ιει·Βεεεπειιειιιιειτ.
Βιε Κιιοιειι - τιειεπ θεεειιιιιιτειιιιι @με 50 πειι·πει- ειπε
εειιπιει·επε.Γι. Βειιιι Βειεετεπ ειειει; Με 8επιπετ2Ιιε.ΠιΒιιειτ. .

Υποειιειι. ?Βιε Τειιιρειειπι· πω· οτιιπιιι, ιιι εεπ ει·ετειι επει
ικε.ιιιειιΑπεπ‹ιε ιιπι·εεειιιιιιεει€ε δι.ειεει·ππεειι πιε επ εεε· πιιτ
Βιιιι·ιιιι).ς·εεε Αιιςειιιειππειιπιιεπε, νετ. Ιπ ειιιεπι πειιιιιε πιο
εοοριεεπει· Πιιτει·επειιππε· εκειαιι·ιεπ Κιιοπεπ ιιιπιιεπ επιι
ιιιειοιοιςιεεπ ιιειιιειιτιιοπ Υετε.ιιάειπιι€επ, ιιι άει·Οοι·ιιιιιιεοπιειιι:
Βι·υνειιει·ιιιη,ςἀει· Αι·τει·ιειι πιιι 8‹ιιιννειιιιιιι;πεε Βιιτιοτπειε; Με
Με θει"ειεεε πιπε·επεπτιεΒιπειεςεινεπε ιιιιπιπιι·ι πιιι.ιππάειι Ζει
ιειι; ιιιιιεεεειΙειι ΓειιΙειι. Βριάετιιιιε ιιιι‹ι ι·ειε ΜειριΒιιιι Ζειεειι
ιιοι·ιιιιιιε ω-ιιειιωεω. Τιιπει·ι‹εΙπεειΙιειι ειπε Μπι €ει'ιιιι‹ιειι
πονάω ιιιιέΐιπμιιιπεεπ &τεεει·ιέειιιιιυπωι πιιι. πιει·Κποτειιειιπ
ει.ειιι2 :πιει περιιιιν ειπε. Νεεπ 2 Μοπειτειι εειιπ·ειιιιιειι άιε
Κιιοτειι ιιπιει· Ζιιιιιτι:ιεεεπι1ε νοπ πτειιιιειι Ριεπιεπιειιοπεπ άει·
Ηει.ιιι. Οιιΐει·ειιιιει‹ιιιιιιιοει:ιεειι ιει ειπε νει·ννεοιιειιιιι€ πιιτ Βιγ
ιΙιειιιε ιιοιιοειιπι ιιιϋΒιιειι, πει ιεπειει·ειιι ειπε άιε Βι·ιιεπειιιιειιειι
πετ Ηειιιι πιειοιιει·, νοπ ρεειπεειιι Οπειιεοτει·, πιιι άειιεειπεπ
ι‹οιιιιιιειι Βεοιιγιιιοεειι νοι·.

`

π. Α. πωπω: «Ιπιτειιιιιεπιιιειε ιιι_ιοοιιοιιεπ νοιι ε;εΙπεπι
@ιιεεπειιπει·οηά πει 8γριιιιιε». (Νι·. 315ιι. 89).

Ππε ι.ε.ι;επάειιειιιςεπ ΒγριιιιιάοΙοεειι, Με πιιι;Ημιι·ει·εγιιιιιι
ι

οιη·άειιιιιι ιιιινιιιιι εεει·πειτ.ει;ιιειπειι,ιει: επιιειιι, ιπάεπι Με ειιιεπ
άιεεεε ιιιιιτει πιι- ‹ιε.επεει:ε ιιι άει· Βεπειιάιιιιιε νοπ Επεε πιιι
ιειι, άιε επιιει·ειι ι·Ιει€εεειι άιε ιπ_ιεειιωιιειιιιεεεειπειι ιπι· επε
εειετ. εεϊειιι·ιιειι ει·ειειιιειι. ιιι πειπ ειιιειι Ρπιιειε ειπε ειε πιω,
Μεε ιιιι.πιιιοπ :Με @Με Ωπεεπειιπει·οεγά ειιι ιιι5.ειιιι;εε Ί”ιι0ι·ει·
ρειιι:ιειιιιι@και Βγριιιιιε επειεπτ. π., σει· ιιιεεεε Ρι·ειρει·ει πει
60 Ιππει:ιεεπειι -- 58 πιιι: εεεππάιιι·ειι Ειι·εειιειιιιιιι€ειι ιιιπ! 7 πιιτ.
ρι·ιιιιιιι·ει·@πεε -- ιιι ?Μπι νοπ ιιιιι·ιιιιιιιεειιιιιιειι ιιι_ιιειιυπειι
ιιι Αιιπειι‹ιπιι,ε.ςε;επι·ποπτπω, ιει πιιι άειι ειιιειιεπ Βυειιιαιιεπ
ιιιιι·ιειιειι 8επιιεπειι. Βιιι Βοιιπ·ιπτιεππει· Βι·εειιειπιιιιΒεπ ννπι·‹ιε
ιιεεπ ιιιιι·οιιεειιιιιιιιιοιι ε). Ιιιιεειιοιιεπ πεοπεοπιει, ινο
πει ιπι Ηπι·ειιεειιιιιιπ. 0,27 Ηγάτεις. οικω. Με ιιι_ιιειι·ι.πιει·
‹ιεπ ινιιι·ειι. Οειε Ρει·πιιιιιιιιιι Ιιιιιιιιιιιιιι ινιιι·‹ιε ειε εοιιειιιιιειιε
Βεποιιιιιιεπ ππά πιο Μπι 0,06 ειεε Ωιιεεπειιπεηιιιιρει·πιε νει·ιιπ
ι“οι.ετ.;ιπ πω» σει· ιπιιι·ω ιιει·'ιι1ειε πιιι·ιιε ποοιι 0,01 Οοοειιι
οιιιιε πεεοπιιει·ειι Βι·ιειε - ιιιιι2ιι€ειιιει. νει·ϊ. πειοιιι, Μεε ει·
πει Μεεετ Βειιιιιιιιιππεειιιειιιοιιε επ εειιιει· Β'ι·ειισε άιε ιιπειιιζε
ιιειιιιιε Βιοπιπιιιιε ειε ΟοιιιρΙιειιτιοιι νειιιιιεεεπ ιιοπιιιε. Μπι,
ειπε @ειεε Βειιιε νοιι Νεπεπει·εειιοιιιιιιι€ειι, «Πε .Με ιιισιιι ιιι
πεπ ειι€ειιεππιειεπ ιζειι6ι·ειι,“Με επι· ΒεοιιιιοιιΜιιιΕ, Με πιι·
εε ιιι εειιιει· Μιιιιιειιιιιιε; Ζιιπι 8‹·ιιιιιεεε ει·ιιιιιι·επ; επ πει· ιιιειιι·
οάει· πιιιιιιει· Ι:ιιιεει·ε Ζειτ ειιιιεΙιειιιιε Βειιιιιειιιιιιιτιειαειε πει·
ιπ_ιεοτιοιιεειειιειιι 58ω.. ει!" Ιιι_ιεειιιιιιειι;ιιιιιιιι·ειτιιι 30,5Με;
Κοριεειιπιει·κειι, Βειιιιιει·2ειι πει· 1Βιετι·ειιιιιετιιιιιιωτι ινιιι·ειε ιιι
άιε ιιιιιιε.ειεεεειιιι) ιιι εει. 11 μ0ι.; Πιει·ι·ιιπειι ιπ 8 μα.. ιι. ε. ιν. η
Βιε Μιι.ιΙιειιιιπε πω” ιιι ιιιιι·2.ε ειιιιιιιιιιιοιιε ει Κι·πιιιιπειτε
ι·εερ. Βεπε.πιιιιιιι;.ιεςεεειιιοιιιειι.

Μ. Π. ιι
ι
ιι “πω” «Βιιιε ιιειιε Μειιιοιιε πιιι· Βεειιιιιιιιιιιις πεε

Ρι·οετιιαιεεειεπε πει ειιι·οιιιεοπετ Ρι·οειει.ιτιε». 188).

Οιιι·οπιεειιε Ρι·οεπετιιιε ιει ειπε ιιιιιιιιε νοτιιοιιιιιιειιιιε Βι
Βιετιιιιιιι€, Μπι επει· 8επϋιιιιιιειι ιιπειεεπεπ, πιειι ειε Ιοοει.ιειι
Ετεειιειπιιιιεεπ ειιιιιετεπ 6γπιριοπιειι, επ πε.ιιιειιιιιειι ιιετνϋεειι
εεεειιιιπει· πιενι·ειΙεπ εεπι· ιιι πεπ Ηιιιιεη;ιιιιιε ιι·ετειι. Απε
ειιεεειιι θι·ιιιι‹ιε ιει ειπε Μειιιο‹ιε ειιπι Οοιιειιιι:ιιειι ιιιεεεε πει
τιεπε, άιε ειιιιιιοιι ιει, Με ειιειι νοπ Νιειιιερεοιειιετεπ Ιειειιι
ειιε;ζειιπι. νι·ει·‹ιεππω", ιιι·ιιι€ειιιι ει·ιειιιιεεπι. Με νοπ Μ. επι
ρίοιιιειιε ΜειΙιο‹ιε πεεεειιτ.ιιππ ιιι ιπι€επάειιι: ιιιεπ Με” πεπ
Κι·πιιι‹επ ιιι "ει, ιιιει Ροι·ιιοπειι ιιι·ιιιιτειι; πειπ ειε ειι·ειιε
οάει· όι·ιτιε Ροι·ιιοιι ποια πιει· ει·εειιειιιεπ, ιιιεετ πιειι άειι
Κι·ε.πιιειι ειππιε Πι·ιιι ειιιιιε.ιιειι,Ιεἔι ιιιπ πιιι ιιππ ιιιε.εειι·ι πει·
ι·ει·ιιιιιι άιε Ρωεωω. ιΥειιιι ειπε πειει·ι·πειιεειιε δεει·ειιοπ άει·
Ρι·οειειε ειιιειιιιι. εε »πιο «Με Βεοι·ει. πειπι Μεεειι·ειι ιιι Με
Πι·ειιιι·ε. ιιει·επεεειιι·πιιετ. Αιεειιιιιιι ιπ.εει πιεε άειι Κιειιι-ιειι
άεπ ιπι·ιιοιη;επε1τειιειι [Με ιιετιιιιειεεεειι ιπ ειιι πεπεε πιεε ππά
ειεπτ οι) όιεεε Ροιιιοπ ιπι νειειεισπ επ άειι ιι·ιιιιει·ειι ιιιιπε
ιει, π·ειε ιιι μαθω Ριιιιε νοι·ιιοπιιιιεπ επιι, ιπιιε ειιι ειιι·οιιιεειιετ
Κειει·ι·π άει· Ρι·οειετε ειιιετιι·ι. πω. Βεπιιιιειιι ιιιιιιπ ιιειιιι·ιιοπ
επι· ιιιιιιει·ειι Πιιιει·ειιοπιιπε ερε.ιει·ιιιιι ιιιιειοεοοριι·τ. π·ετιιειι,
ινοπει ιιπ Γιιιιε ειιιει· Ρτοειειιιιιε ιιιειι Βιιει·ι‹3ηιει·ι·ιιειι. ιοτιιε
Βιιιτιιϋι·ρετεπειι, Αιπγιοιππϋι·ρει·εΙιεπ π. «ει. ιιππειι πιεε. Με
Πιει;πυεε ειιιει· ειιι·0ιιιεοπεπ Ρι·οετειιιιιε ιει επιιοιι πιιι. ειιει·

ι πι·πεει.ειι ΚΥεπι·εοιιειπιιοπικειτπιω άεε Βτεοιιειιιεπ άει·ιετιιειι,

, πιιειι ιιειιι Μεεειιειι ιιιιπε εειι·οι·ιιειιειι, ιιπι·ιιροι·ι.ιοιι ιιιιι€ικιι.

Ηεειιει·.

ιιιειιἰ:ιιιει‹ιιει ρι·ιπεικιειιιιε κ ιποι·εποπιιι εποιιιιΚιι
ι899. Μεε-πιει.

Β ο ε ά ε
. ιι ο π· - Β ε ι· ε ε ο πι ε Ε
:
ι : «Πεπει· Ιιει·γιιΒιιιε εεειιτιε

ιινιι». ιιιΙει·ι).Π
ΒιιιιΙιειιιιιιιζ νοιι π Πιιιειι. Ιιι 3 πεπιιειιε εε ειειι ππι ειιιειι

ι επ €ειιπππιειι ρι·ιιιιιιτεπ Απεεεεε Με ιεπι·γιικ. ιιπ νιεπειι ππι
επι Ει·γειρειε.ε ι:ενι ιιιιεοριιιιι·γιι€ει ει: Ιει·ι·ιι,ειε. ιπι ιιιιιΓτειι
ππι επι επειοπειιτοιιεεπεε εειιιεε Ι.ει·γπικοειιειπ »οι ειπεπι Ρο
τετοι·ιιππ ιπι εεειιετειι πιιι ειιιειι Απεσεεε πει· Βιιιειο1ι.ιε πει
ειπειπ Τγριιϋεειι.

ι

Α. Εεεε: «Βιε Ριιοι.οιπει·πριε ιιειοιιάει· Μειιιο‹ιε νοιι πιεε
Ε'ιιιεειι». (Μπι·ι).

Κ. Μοι·ιωτιι π: «πιιι ΕΜΗ νοιι Βτειιγοει·ιιιε πει οι·οιιρπεει
Ριιειιιιιοιιιε». ιιππ).
Βει ειπεπι 8θ·_ιε.ιιι·ιεεπΡπιιειιιειι ιπιτ ιιιιπεεειιιε;ει· Ριιειιπιο
ιιιε ιιππ Βιειιοεε άεε Αοι·ιεποειιιιιιιε ιιοιιιιτε πεειι Ιι·μιεεπει·

ι [.ϋεπιι8· ειε Ριιιε νοιι 3θ-40 Βειιιιι.);επ ιπ άει·Βιιιιιιιε πειιπειειι
τετ ι)νει·άειι.Βε1 Βεννεεπιι€ειι εποε άει· ΡιιΙε πιιι 48. Βιε Βιε.
ιιγοει·τιιεάεπει·ι.ε ειιοιι ιιι ω· ΒεεοπιιιιΙεεεειιε επι.

Α. Ρετ.ι·οπ·: «Απιπι·οροιιιετ.τιεοπε πιιτ! ιιιιγειοιοεςιεειιε ειωπ
ιιπει· άεε θι·ειεεπεΙιει». (ΑΡΝΙ).

Ν. Π ε π ο π: «Πεπει· ιπι'εειιδεε Ρπειιιιιοιιιε». ιΑρι·ιΙ).
νετιιιεεει· νει·ετειιι. ιιει·ιιιιιε1· Ρπειιιιιοιιιεειι, άιε ειειι Ρει.ιιοΙο· ε;ιεειι-ει.ππτοιιιιεεπΜε ε.ειιιε Βπι2ιιιιιιιιιιςειι, ειιεςειιεπιι νοιι
πεπ Βιιιη;ειιιεεεπ ειιειιιιΜετιειι·επ πιιπ πει Ιπι'εει.ιοπεικι·ειιιιπει·
ιειι (Ηι·ιρρε, Μεεει·ιι) ειιιτι·ειειι ιιππιιεπ. Με Ηει·ιιε πεπειι πιο
Ροιιιιι ειιιεε ιιιι“ετιειεε._Ι)ει· Νεοιιενειε νοπ Βπειει·ιειι (ΒεειΙιειι,
ι)ιριοεοεοοιι) ποιπ” Με Ι)ιεςιιοεε.

ι Α. Ρο ιιι πιο π· επι: «Πεπει· ‹ιειι νει·Ιειιι άει· Βειιιιει·ι·ειι
ιεεει·ιι πιιπ ιιπ Βε.ειιιιι ιιι άειι ειιπεοττιεειειι Οειιιι·ειι πεε
θειιιι·πε». (Αρι·ιι, πιει».

ι Υει·ι'εεεει· ιιιιιι·ιε εειπε πιιιιι·οεΙιοριεειιεπ Πιιι:ει·επειιππεεπ :πιι

ι θειιιι·π ειιιεε 16-_ιειιιιε·ειιΜΜειιειιε ειπε,Με επ ειπεπι $ει·εοιιι
ειεε ιεειιιεπ Αιι;;εμΜε ιιππ Βιινειειιιιιιις πιεε ι·εειιτειι Βειιιιιιεπ
ιερρεπε ει·ιεεειι ενια. Βιε Ρι·ερει·ειε ινιιι·ιιειι ιιππ Μπι·ειιι
πειιειικιειι. Ρ. ι‹οιιιιιε ειειι ιιιινοιι ιιπει·ιειι€ειι, Μεε ειειι ειε
Γε.εει·ιι ιιπ Οπιειειπ:ι.ιιιειι2ειι; άιε Ζεπι άει· ιιιιχειιι·ειι:ιεπ νει·
Με» επιι επ σειι εεπιειιιτειι Με 4 επ 5

.
Βιε Ηπιιριιιιιιεεε ω· 8επιιει·νειιιειεει·π ειιιιετ. ιπι ιι.ιιεεει·ειι
Οοι·ριιε ςειιιειιΙειιιπι; ειπ πιικιει·ει· 'ΓΙιειι κιετεειπεπ ωι-ιιωτι
ιιιιιειι άιε Βιιιοιιιι εοι·ροι·ιε ιιιιιιιιιι€.· πιιι. επ άειι ι·οπιει·ειι
νιειιιιιε·ειιι. Ππε Βεετειιεπ ειιιεε 5επεειιτι·ιιιιι ιπι Ριιινιπει·
τιιειε.ιιιιοριιοι πεειι·ειι.ει. νει·Γεεεει·.

Ε.
Ρἱιἱιι

ο πι ε ιι ο π: «Πεπει· Πεειπι'εοτιοπ πιιτ Ροι·πιειιάεπγιι».

ς ει).
·

Απι ;χιιιιετιεετειι ιινιι·ιιεππεοιι άειι νει·ειιειιεπ πιεενει·ι`εεεειε
ει.ιππιειιιιε Β'οι·ιιιειπειιγιιΜιιηιι'ε πει ειιιει· 'Γειιιρει·ετιιι· νοιι
56-60°.

Α. Κ ιι ι·εοιι ειεε ιν: «Βιε επι νοπ ειιι·οπιεειιεπι ιιιι·πεπ·
εεεεε». (πιει).

Πει· 2-ι-_ιιιιιι·ιι.:εΡειιειιτ ννιι1·‹ιεπιιι: ιειειιιειιι Πιιι)νοιιιεειιι.
Με Με ιιιιιιιειιΖε. ιιιεειιοειιειι·ι. ννοιειειι π·ει·, επιεςειιοπιιπεπ.
Νει‹·π 2 'Ι'ιιιζειι ιι·ειεπ ριϋτ2ιιοιι ιιειιι€εε Ετπι·εεπεπ, Κορι
εοιιιιιει·ιεπ, Ο)·εποεε επι πιιπ ιιειειι Υει·ιε.ιιί νοπ 6 Βιιιιιιιεπ

ι ετει·π πει·
Κι·ιιπι‹ε. Βει πει· πεειιοιι ινιιι·ιιε επι ειιιιςει:ερεειτ.ει·

ωιιι·οιιιεεπει·) Απεεεεε ιπι ιιιιιιει·ειι Απεειιιιιι.ι πεε ιιιιιιειι θειι
ιιιιε·ειε εει“ιιιιιιεπ Μπι επιςιειειι ρςειπεΕι·νι·ειειιιιπε πεε ιιπι·ιε;επ
'1`ιιειιε ειεε $επιιιιΒιεΙε. Αιε ειιιιιι.ςε Πι·εεειιε άεε Απεεεεεεε
ιιοιιιιτε ειπε Επιπο1ιε π.πεειιοπιιιιεπ ενει·ιιειι.

Ψεγει·ι:

πδιιΙΣΕΘπιπ 0ιι6.-47,ιιεπεϋπει ιΒιιι τ. ιιειιιιιει;επει Πι·. Βπ‹Τ‹Β”
-
ΒπειιτιιΒιιε;ει ν. Α. ιι·ιεωιξε ιζειπι·ιιιεπιιοΓει· Ν! 15·
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